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Cihan buhranmm mikrobu ni· F milsbet netice ver- ~ 
hayet keşfedildi. Bunu keşfeden =_=-- meden tatil edildi =-=_= 

sabık logiliz maliye nazırı M. 
Çurcildir. Mikrobun mahiyetise ~ Ankara, 22 (V AKIT) - Kon - § 

~ gre turnuvası maçlarından bi • ~ 
(altın) denilen afetten başka bir % rincisi, bu gün saat 17,45 te An _ § 
ıey değildir. Fi.hakika cihan - -
buhranında altının mühim bir rol ff kara İstiklal sahasında yapılmIŞ.- ~ 
oynadığı birkaç seneden beri ma- ~ tır.Sahaya evvela İstanbul ve , onu f 
Jömdu. Fakat buhranın meydana ~ takiben İzmir muhtelitleri çıktı - § 
çıkmasında ve artmasında bu ~ lar ve halk tarafından alkışlandı- ~ 
madenin birinci derecede amil ~- Jar. § 

olduğunu şimdiye kadar hiç bir ~ Sporcular da halkı selamladı- ~ 
kimse M. Çurçil kadar kuvvet ~ lar. İ 
ve sarahatla ifade edememişti. ~ Bundan sonra her iki takım a- ~ 

~ rasında nutuklar söylendi ve i 
Bu defa Lozanda Alman tamirat - -

Dün Maliye, Dahiliye, Emniyet işleri, Sıhhat 
vekaleti ve Adliye bütçeleri intaç ve kabul edildi 
Bftt~e dolaylslle Sırrı Beyin tenkitlerine Recep B. tarafından 

verilen <eevabı aynen dercedlyoruz 

~ bayraklar teati edildi. i cokrD K-a B. Recep B. AptDlhlllk B. meselesile · cihanın ikhsadi ve - - ~ _, 
~ .. iki taraf takımları şu şekilde ! Ankara, 22 - Bugün mec1f8 KAzım mar ettik. Eserlerimiz meydandadır. darına bütçesi 8,303,379,' .. posta bütçe: 

mali vazıyetini tetkik etmek için d 000 hL t -'· 1 ti bü•,.esı = 1 1• : Paşanın riyasetinde toplandı. Ve ma- Sırn bey sekiz senedir teşri hayatı ha si 4,845, , sı tta v~a e ~ 
toplanmış olan konferanstan bir ~ İstanbul: Avni, Hüsnü, Ruhi, } liye vekaleti bütçesini müzakere etti. ricinde bulunuyorlar. Bu itibarla e- 3,050,000 lira olarak kabul edilmJş, _ha 
kaç gün evYel M. Çurçil Londra ~ Süleyman, Sami, Ibrahim, Şeref, i Vekil bey, bütçenin teşkilata bo - &erlerimizi görmek için ufak bir se - riciye vekaletinin bütçesi 'yarına 
bankerlerinden mürekkep mühim ~ Eşref, Hakkı, Alaettin, Niyazi. g ğulduğu hakkında Sırn bey tarafın • yahat yapmaları çok şayanı temenni· bırakılmıştır. 
bir mahfilde bir nutuk söyledi ~ lzmir: Fehmi, Rıza, Lutfi, Ih- ~ dan geçen gün dermeyan edilen müta d~!· ~. vakit eserlerimizi ,yakından Badehu adliye bütçesi müzakere ve 

- z leaya işaret ederek, 926 devlet memur gormuş olurlardı. . . · k b ·1 1 · 
ve bu nutkunda: ~ -:;an, Nazmi, Ismail, Hakkı, Fuat, j lannın adedinin 54,401 -olduğu halde Badehu bütçe heyeti umumiyesi 7 ~ılyon lıra '!tarak a u o unmut-

- Lozanda tamirat meselesi E Burhan, Sait, Sezai. ~ 932 senesinde bu adedin '1 bine tenez üzerinde müzakere kafi görülmüş ve tur. 
kat'i şekilde halledilse, hatta ~ Oyuna hakem Hamdi Emin J zül ettiğini ifade eylemiş ve dcmfı • maliye bütçesi 12 küsur milyon ola - MecJis yarın • bütçe müzakeresine 
b ~ Beyin idaresi altında başlandı. \ tir ki: rak kabul edilmiştir. devam edecektir. 

eynelmilel borçların tamamen ~ 18 inci dakikada, bir İzmir ta- i - Baremden evvel memurlann a- Meclisin ikinci celsesinde dahiliye 
ilgası çaresi bulunsa bile gene - - dedi ve maaşatı, bundan fazlaydL Biz v~l~ti bütçes~~in ~ü~ereei i5ra (Rece Beyin 1llltkunun tı1/Mll 
b E arruzu esnasında, İstanbul mer - ~ haremle teQkilat yapmadık. Memleke- edılmış ve dahılıye butçesı 3,735,500, • P • uhranın önüne aeçilmi• olmı· = · ~ - ..,.. met"· sekizinci sayfamızdadır) 

• Y ~ kez mua\•ini karnına yedıgi bir E timizin muhtacı imar mahaIIerini 1- emniyet işleri bütçesi 3,944,000, jan - ,.. • 
yacaktır • ~ tekme ile oyundan hariç kaldı. i =====:=;;;;;,,,;,;;;;~;,;;,;~==~===============:===:================::::::::m 

Çünkü asıl hastalık altından ~ Top ortalarda 2 dakika kadar i Büyük tarih kon- Bulgarı·s·t~n dakı· . 
gelmektedir Çünkü altıoıo kıy· Ş dolaştı. Sakatlanan oyuncu tek- i 1 k «4. 
meti umumi harpten evvelkine ~ rar oyuna girdi. 2t üncü dakika- g gresine hazır ) 
niabetle yüzde yetmiş niıbetinde : da merkezden atılan top lstan • ~ Geçen hafta tarih kongresi için ya· f • t f d 
artmıştır ve onunu kıymeti art· ~ bul sağ içine geçti, ters bir vu - g pıl makta olan hazırlık münascbctile An- a cıa e r a ın a 
tıkca dünyada her şey kıyme· f ruşla topun iıtlkametfnl İzmir i karıya giden tarih miiderris ve mütehu;. 
t. . k b B ~ kalesine doğru çevirdL J sıslın evvelki a-ün • T • • k 

iDi ay etmiştir. ugünkü cihan - - .. F·ı·b de ç kan bır ur 
b E lzmir kalecisi topa atıldı. Fa - ~ dönmüclerdir. Ev- 1 1 e 1 
ubranının en büyük mes'ulü - ı - " ~ kat birdenbire stanbul sağ açı- g velce yazdığımız 

altındır. Hastalığın mikrobu ~ [ Alt tarafı IO uııcu sayfamııda 1 ~ gibi Ank:ı.r:ı.d:ı tarih g©:ızetes~nörn feryadg 
budur. Binaenaleyh bu mikroba 1. ı 

~ ım ıı1111ııı1111ıııııııı11111ııııııı111ııı111ııı11111ıı ı ıııı111111ııııı1 1 mı:ıll"' kongresi temmuzun 
karşı tedbir almaktan başka K bil A b dl i ikinci günü başlıy2-
çare yoktur. u «Y 8 ses cak. on birinci ıtü · 

Bu çare de altın ile bera- Jandarma kumandanı Fahri nü bitecektir. Mem 
ber gümUıfi nakıt mikyası ola- beyin muhakemesi mleketin her tara 
rak kabul etmektir. Eğer buyol- fından gelen tari h 

lzmir, 22 (A.A) - ıc ubilayın 
da icabeden tedbirler alınmazsa muallimleri ve mü-
bOtnn cihan ifllsetmeğe mah- şehit edildiği gün Menemende derrisleri de kon · 

k d jandarma kumandanı Fahri be-ftm ur, ,, greye işt irak ede-
Dedi. yin canilere ıilah atmamak ıu- cektir. Kongre de- Re,it Galip e. 
Altın kıymeti neden dolayı retile vazifesini ihmalden muha· vam ettiği .müddet zarfında hem sab:ıh-

umumi harpten evvelkine nisbet· kemeıine başlandı. leyin, hem de öğleden sonra konterans· 
lar verilecektir. Bu konferansların bazıları 

le yüzde yetmiş nisbetinde art- Fahri B.' halen Tavşanlı ku· üzerine münakaş:ı-
mışbr? neden dolayı bu tezayiit mandanıdır. ifadesinde ~ahadet lar da cereyan ede· 
diğer bütüe eşya fiatlarınm Jüş· günü vakayiden telefonla askeri ccktir. Bu suretle 
mesine Ye bu suretle cihan buh- kumandanlığını haberdar ettiğini tarih kongresi mcm· 
ranma sebebiyet vermiştir? sabık tertibat alınmasına intizar ettiğini leketimizde ilk defa 
logiliz maliye nazarının yukarıya söyledi. olmak üzere yapılan 
kaydettiğimiz sözleri eyice Muhakeme 21 Eylüle tehir çok fa y dalı bir ilmi 
anlaşılabilmek için bu noktala- edildi. teşebbüs olacak tır. 
rın bilinmesi lazımdır. Haber aldığımıza 

Devlet Şurası için göre tarih encümeni 
Umumi harpten evvel bazı aıasından Aydın 

J k t! h it h .. Ankara 22 ı Vakıt) - Encü· 
mem e e er em a mı, em gu· meb'usu Reşit Ga-

ıı .. - b ı k ti · l men Devlet şurası azalıkları için m'"9u, azı mem e e er ıse ya oız tip Bey Türk tui-
altını nakit mikyası olarak tanı· Sabık Gümüıane valisi Hüsnü hinin ana hatları, SadrlMaksudl B. 
yorlardı.Fakat o zamanlarda altın Kayseri valisi Fuat, muavinler- Yusuf Ziya Hey eski Mısıılıların mi-
her memlekette piyasada do· den Talat, Muammer, Ferit, tolojileri ve diğer baz1 mevzular hak-
laşıyordu. Diğer ticaret eşyası Maliye hukuk müşaviri Selahat· kında birer konferans verecekl~ri gibi 

·b· ld 1 · d B tin, Kötabya valisi Nusrat, sabık Sadrl Maksudi Bey gl ı e en e e geçıyor u. u va- ile diğer zevat da 
vaziyette tabii olarak hiç bir Ankara valisi Sami feyzi Beyler evvelden mevzuları 
lllemleketio veya hiç bir banka- secti. tayin edilmiş olan 
c:ıoıo kasalarına doldurmakta ~------------------.ır konferanslar vere· 
bir menfaati yoktu. Fertçllik ile ceklerdir. 

Umumi harpten ıonra ise bu Devletçilik Kongıeye davetli 
Vaziyet değişti. Cümüş nakit Ekser Anupa ve Amerika m111P.tlerl olarak gelecek olan 
nıilcyası olmak sıfatını hemen şimdiye kadar Uctı!llldlyatta fertçillklt> ın- tarih muallimleri ge-
ber memlekette kaybetti. Altın klşaf etmiştir. Fakat bu inkişafa vru;rta rek neşredilmiş olan 

ola.o fertler tröstler ve karteller rc·şkil 
yegane para maddesi olarak kal· ederek devletlerle mucadcle edecelc dere- Tür!< tarihleri hak-
dı. Bir çok memleketler bu ma- cede kuvvetıenmlşlerdlr. Bu trö~tır. bu kında, gerek bu ta· 

deni aıemleketlerinde muhafaza kart.eller kar§umda. mevcudJyetıcrinl mu- rihlere esas teşkil 
bafaza. etmek lstJyen diğer memellu·tler d ·· · d k" y f Zi B et--k bahanesı·le toplayarak e en tez uzerın e · ı usu · ya • ... "' ve milletler için tek bir çare vardır. Ilıı 

banka kasalarına koydular. Bu da devlet.çlllktlr. fikirlerini ve mütalealarını söyliyecekler-
d Acaba. Kocaelinln müstakil m<•b'mm dir. Bu suretle cereyan edecek münaka-

IDa eni karıılık yaparak piyasaya şalar neticesinde e:erek eserler ve a-erek Sırn Bey bu IUznma baklkatt•ıı takdir rı 
Mehmet Asım edemlyecek kadar gaflet içinde midlrl' , tez üzerinde mevcut olan fikirler tesbit 

[Alt tarah 2 inci sayfamızda J ı edilmiş olacakuı. - -

93- :..;,l- -· 

'Siyasi .. -ictimaı, halkçı. müstakil Türk gazetesldl~- . . 
6J>CN; - 93 •;.>..;--;,.} :Jı; ~ ,J~l , c.rl:- iV. fO,flHHH. 

Rodop refikimizin başlılı 

Bulgaristanın 
1

Tırnava sancağı~a haberler üzerine Bulgari~ta~ı!a· :·JI~i
tabi Kesrovo köyünde bir Türkle bir - grat.. şehrinde ı;ıkan "KarJ!deni~ 

. Bulgar arasındaki şahsi niza üzeri - isimli Türk gazetesinin saml.mt v~ a • 
ne Bulgarların köydeki sek.5en cıkh bir ·feryadını nakle~miştik. 
Türk evi!li basıp bütün Türkleri or • Makalenin muharriri, Bul~ar ~iiktf • 
tadan yok ettikleri, camiyi ve köy metinin adaletinden emin ,olduğu~u 
mektebini yaktıkları yolunda çıkan (Lütfen sayfayı _ç~v!r!nfz> 

Günler kıaalJDJya ba,ladı •• 

' 
Salemon - BugUnden itibaren, her gUn yevmiyenizden 

birer kuru' kesecellm •• Bak, gazeteler yazıyor ı GUnlar 
kısalmıya başlamıf ı .. 

l 
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Ro~~~~r~~~e~ 1 D~~tll 1 Talgral Baberlerl l ıM·ktik. sadbi buhranın 
Roma, 22 (A.A) - M. Mus· 1. •• ".•r.ıc.'•--------------ııııııı~--~--~~---~-- İ fO U 

ıolini, dün kapitolde beynelmilel A •k t hd•t • d• ~ ( Baş makalcmizden mabaat) 
ekmek konrreıinin ilk celsesini merı a e 1 mı e ıyor r klğıt para çıkarmağa baıladılar 
açDUfbr. Kongrede birçok mil- ----·---------------- Bir ıDn geldi ki bu bal umumi 
}etlerin murahbaalan hazır bu- Tahdı·dı· teslihat iıi suya düıerse Avrupa harp bir ıekil aldı. Git ıide bltOn 
lan'91lardır. dünya yUzündeki alhnler mubte-

Roma vali muavini, kongreci- borçlarının tenzilinden ümidini kesmeli ! lif vasıtalar ile piyasalardan çe-
lere hotamedi beyan etmittir. --------------- kilerek bir takım bangerlerin 
Korporasyonlar nazın M. Bottai Ute taraftan yeni Alman başvekili, fon Papen, tamirat kasalarma saklandı. Meydanda 
bir nutuk söyliyerek hali hazarda borıalarının tamamen ilgasını istedi para olarak sade kiğıt yıjmla-
açalmış olan sergiye 6000 ek- ~ randan ibaret k8meler kaldı. 
mek nümuneıi gönderilmiş oldu· Cenevre, 22 (A.A) - M. Hen· vakıt M Henderıon, Amerika· tarafından mUsait bir tarzda te· 
ğwau beyan etmittir. Mumaileyh, deraon, Belçika, Danimarka , nan mllstacel talebi Ozerine 1 likkisi için her türlü ümitten Bu ıuretJe b6yük bir altın ape· 
bu kongrenin yalnız iştiıak eden Norveç, Felemenk ve lsveç bey· Temmuzda inikadı mutasavver sarfı nazar etmesi icabedeceğinin külisyonu yapılmıt oluyordu. 
azamn çokluğu itibarile değil eti murahhasası reislerini kabul olan umumi komisyonu iptidai Cenenedeki devlet adamlanna Dünya yOzündeki altınlar adet· 
ayni zamanda tevdi edileu ra- etmitlir. bir celıe aktine davet etmittir. bildirilmesini tebliğ eylemiş ol- teri mahdut bankalann kaaala
porlann keareti noktlli nazarın· Mumaileybima umumi komis· Bu celse saat 16,80 da aktedile· duğu ı6ylenmektedir. rına girdikçe ve bu maden aer
dan çok mObim oldujıınu söyle- yonun yeni bir celıesinin içtima- cektir. Bu haber, tekzip edilmiş ol· beat tedavül 11basından çekildikçe 
mittir. ınm ne zaman için derpif edile· Amerika heyeti, bu celsede maıma rağmen, siya.i mabafilde kıymeti arttıkça arhyordu. Nihayet 

Hatip Bundan aonra ltaly~da bilf'ceiini aormuılar ve bu su· mObim bir beyannme okumak ısrarla devran etmektedir. M. Çurçil'in dediği gibi bu,On bu r.rek neYİ ve gerek mabyet allerile balibaz11da ya::ılmakta Lozan konferansında k üdil ...n. d 70 · b ti 
.b l.tib ... ·ı"le ekmek meselesi • tasavvurundadar. ıymet tezay , .. ı. e nıı e 

.. olan mDpvereleri ktt'iyyen tecil L 22 (AA) M Von d ı k t• · t il 
h.'-'-mda ı"ttı·b·• edilmit ol•n Bu buyannamede Vaıington ozan, · - • ni bul u. A hn ıyme ının ezay -

ııuro - niyetinde olmadıklannı fakat b k · · h li b d p b b h M. M kdonal f' l tedbirlerden bahaetmiftir. u Qmetımn a · az11 a cere· apen, u sa a a • dil ise etya ıyat anna nazaran 
- " ... ' • .... --..... takribi bir tarzda mal6mattu yan etmekte olan tahdidi tea1i- da tamiratın tamamen ve acilen yOkselmesi demek olduğundan 
-sr ili T"rklere tecavüz eden olmak istediklerini illve eyle- 1 • b kk d k" b' d 
-Y yor Y• u bat milzakere erı a ID a ı ilgası talebini mutazammın ır albnın kıymeti artbğı niıbetin e 
Bulpr klyltllerl baklanda kanu · mittir. battı hareketi tasrih edilmitlir. moratoryom vermittir. bOtOn ~ıya fiyattan doıtn. Yani 
au tatbik olanmanu istiyordu· M. Henderaon, batlanalmış k b ı Al · t' 

I__._ ltı ÇUnkU... Ilgaya mu a i' manya ıa ı- bufday, yOn, pamuk, her nevi "Nlpa ftAlayor1,, .er oıımıası a n · olan mOlıllemelere bOyllk bir V 22 ( A.A) M kl d b" k 
W pba ba makalenin maharri · ehemmiyet atfeylemekte oldu- atington, - · t•ri misak te in e 11 ta ım yiyecek ve giyecek eşya mOı\ah-
.ıt olanak Arif Necip Bey ismin. ğunu ıaylemiı ve bunlardan Stimsonun Amerika murabbası siyasi tavizat Ye Fransız Alman silleri emeklerini kaybetmiı el
de bir Tütk muharririnin Bul • miiıbot neticeler istihsali için M. Gibsona, terki teılihat kon- aanayileri arasında yapılacak du. Bundan da cihan buhranı 
pristanda tevkif edilerek Sofyaya icap eden zamamn bırakdmuı feraıw akamete mahkum kaldığı itillflar ve yeni bir Fransız· denilen felAket çıktı. 
rötlrillmUt oldufunu da evvelki gtin lizım geldf.x.ini beyan etmiştir. takdirde Avrupamn harp borç- Alman ticaret muahedesi tek- • b k"ld ilk 
J'Ullllftlk • Bulpristanın Filibe ith • 

50 
larmın teni.İl veya iptaline ait linde iktısadi tavizat teklif et- Albn kıymetı u te 1 e 'J k • 

rlııde ~ıkan "Rodop" iaimli Türk C 2F2•A.kaAt.\ G 1 1 C h" . Mütt b"d mektedir. seldikçe şupbesiz bu madeni •· 
gazetesinin dün gelen 18 Haziran 1932 __ e_n_e_v_re.:..., _ _:<_...::'1~--e-ce_::.g_eç::___t_a_e..:p._e_r_in __ e_m_a __ •r_ı , ___ e_ı _e-:------------:- aalanna toplayanlar bundan bir 

tarihli uyıaı, Keerovo köyündeki 1 kt N 1 1 Bulgar gazetecllerl Çarpışıyorlar I · ihtikar menfaatieldeetmitlerdir. 

:Uo ı.ı:::.~~r::::;y::u..; ra a e er o u yor O.al HL birlik rel•lnl loce• ~:..~-:.:::.;~~:~::!:i.::tı 
..... naamayız!,, aerlevhaaileşun lerlnde kabul ettller Almanyada sokak her türlO eıya müatabailleri ka-
lan yazıyor: lngfllere htlktlmetl Aakara, 22 (Telefon) - Bul· 

muharebeleri zançl a11ndan kabyetmiflerclir. 
•Bu ~le, malfun olduğu llzere 

ınalaaln N ecnebi bir ~ gazeteler 
~ geçndf bulunuyordu. 
:Alılren bazı rülekamuda, okud11ğ•1 • 
111UZa gire, DalıllİI/• nazın, 'Dak'ayı 
adı bir propaiandaya atfederek 
teblp etml!kte ve ifbı alelMe bir kö11 
mlna.raaı oltluluıuı a8ylemeldetllr. 

Cllllll ve 11U1ktep yannum vdki ol • 
mallığı, Türklerin katil ve tahl."fr 
edUmedflı Ueri ılJrülerelc, Türk 11a • 
utelerlnln de böyle bir neıriyata 
dtun kabul ,,&tnJMlnille teeııüf 

edlllıor. 
Biz de, fU noktaya tee .. IU etme.~ -

tq& ld, Tlirklük ef kdn umumiye • 
., altlld etlen luullaenln nıahi -

asker gönderiyor gar gazetecileri yarın Recep k 
d ki d BerjlD. , 22 (A.A) _ Bu gece Binaenaleyh bankalannın aaa• 

K b. 22 (A.A) R Beyi ziyaret e ece er ir. 1_.1 1_..ı a 1re, - oyter Berlinde polislerle mllfritler ara- ları temamen alhn awçe en 
Ajal'.sından bildiriliyor: Ankara, 22 (Telefon) - Dün smda yeniden bir takım arbede- ile dolu olan Franıa ve Ame-

BOyDk Britanya'aın Irak alt akıamki mUsamede Bulgar gaze- Jer olmuıtur. rika gibi memleketlerde ayal 
komiıerinin Irak için takviye kı- tecileri birliii reiıi M. Sakızof' Şehrin cenup • garp mahalle· ıuretle zarar g6rmektedir. De
taah talep ettiii zannohJA1Da~ta- Hakkı Tarık Bey tarafından lo- lerinden birinde bir komllniat mek ki bu On bOtOn insanh'k 

eaların.ı. Gazi Hı. ~o takclia ltk .ffitı.t 11.f ••'•"'• -.Alııl~~ d1r. Northamtonhire alayından -r il; 
1 

f mll•tllr. emı eş on uy a. D • 
, K h" • edilmiş Ye Gazi fllz. nin i ti a- -r k fi .ı ti • ...a• bir kıt anın yaran a ıre yi ter· Essonda meçhul bir şahıs, bir tekirlerinin ey Ye menraa ı..-

d b d 1 tana mazhar olmusur. d • 1 kt dl ketmesi için te ahir itti az e i - cümhuriyetçiyi bıçakla öldürmüı- izbraplar için e ın eme e r. 
miıtir. Bu alayın diğer 3 bölil· Gazetec;iler yarın 6 da Anka· ttir. Beynelmilel ikbaadl Te mıh 
ğG de günde 1400 kilometre ra'dan hareket edeceklerdir. Ren eyaletinde klin Ander· hayatta vukua gelen ba fellket 
katedecek olan 20 tayyare ile Bulg•r a•zetecllerl Halkevlnde nach'da Hitlercilerle komünistler iptida borçlar meselesi ile ken-
e d 1 k' Ankara 22 (Vakıt) - Bulgar bir toplanh eınasand• adeta bir dı"nı· g:stermiştir. ÇGnldl Yaktile umartesi gününe ka ar ra a 1 d B· k u 

gazetecilerine ve bale be:;retine muharebe yapmıt ar ır. 1rço albn kıymeti tabii seviyede iken gönderilecektir. l d 

..,, lıakkında hliWmd gazete idare. Fransanın en eski 
luınelerlne bir te6111 ve tavzUa rn. 

1ann Halkevinin bir ziyafeti ağlr yara 1 var ır. aktedilen istikrazlarm tediyesi 
"ardır. Kiel de lmapratorluk bayraiı .. ı. d 

menauplarile komllnistler birbir· zamanı ıelince bor\'A8rmt ytlı e 
Bulgar ml .. tlrlerGazl çlfUlllnde lerile çarpışmıılardır. Varel uoı- 60, yllzde 70 fazluile &demek ını wrmemlftlr. Eaa.n g~mlf mebusu kim 'l 

glinlerln htuliulm ~ hatıramızı 
1/fllcıp tutu,ıuran bir kaç cinayet Paria, 22 (A.A) - Müzakerat 
*'JIGlll da biz bUlyorru. Caniler salonunda meb'uıların yerleri 
malltel adil olan kanunıua gllzünü &nllmOzdeki cuma ,Onü kat'i 
,,a,.,,..,,,, kur6anlar ruluı millette, olarak tesbit edilecektir. 
dallld bir Wbas, ıatırap halinde Yer intihabı baklanda takad· 

Ankara, 22 ( Vakıt ) - Gazi denburg da yOzlerce aoıyaliatle gibi bir mecburiyet karflAICI• 
çiftliğinde Balkan birliği tarafın- komilniat, Oldenburg hOkimeti kalmıtbr. Bu bal bir çok .... 
dan şehrimizdeki Bulgarlara bir dahilinde llitlercilerin ikbdan leketleri ve miiesseseleri muıı.k
ziyafet verildi. Ziyafette hariciye, ele almıt olmalarını teait için kak bir ifll• teblikeaine llllRU• 

maarif vekilleri ve bir Çok meb'- belediye dairesine mDfrit milli- barakmıftır. Fakat fimcli Yalİ1et 
n•lar bulundu yetperverlerin hayrata çekilmek l b" fba • ;,..; ki rtık •::-IOll~: hdfiget engb bir dOmB en eski meb'uıa babşe· - Oıre trampete Ye fifrelerile git· ly e ır A ya pm., •• r • 

mekte olan bir Hitlerci elayma beynelmilel borçlar tamamile clefw 
taarruz etmif lerdir. Birçok Hit• terlerden ailinmit olaa bile pne 
lerci ablan ıifelerle yaralaomııbr. cihan ikbıadiyatandaki mUtkllltm 

11Uatle, akurane bir savleUe blltDn den kaide m&nasebetile en eski Londra sefirimiz 
Wr l'IJrk lc6yilnü harap etmi§ ol· mebusuu bahriye nazın M. Parlı 22 (A.A.) - Reisicum· 
,,,,,,,_ tltriynek okuduk· Leyguea olduğu ve mumaileyhin bur M. Lebrun Türkiyenin Lon-

lJikılmetlmiztlen knıat teria bek· ilk defa 1887 tarihinde intihap dra bOyllk elçiai MünOr Beyi ka-111/oruz. 
Kalplerlmlztk kabuk tutmuı ,. • _e_d_il_d...:iiı:_·_b_e.:.y_a_n_e_d_il_m_e_k_te_di_·r_. ___ b_ul_e_t_m_it.;...ü_"r_. -----=---

Cmıplan allmlge, ruhlanmıza kök k b• • • J 
-.. WdMın milbetld•l enniUtmı - Eczacı me te ının yenı mezun arı 
..,. ~. elkdn ıunıunlgfll mUll -
~ her zamandan zigade 1llMft • 
"'Itır. ~cU blr cinayet Nk'a6UU, ka
Nnlnl adllge 11e idarigemiz IClllana 
~ .eben hanelik bir köy hal • 
kını 1uırap ve perifan etmi11e ita -
dtlr ae6ep tutan canikr her klm ile 
bllMlat'el zaman pencei adalete çekU -
melidir. Yokla koca bir köy ka • 
fillerinin adli heaap ve meı'llliyefi 
fll'Gnq1 bulunmazsa, ammenin emnl • 
11et w masunigeti mefhumltm icaba
tı nrlllıfmmesl geollcmeden tlerpif e • 
dUmezse Tilrldük camlası ~ 1ufaıl 
olaea1' netleelll tanllı fazla bir ıe11 
olur' ,,. lnaan kerulNinin Palagon11a· 
da ltılundu,,,,.,, :ıaıuıdmelcten iur -
ıaıwnos. 

(llodop) pzeteal bunlan yazıyor: 
Temeul edelim k.J, bu aeıklı mtırap 
aesfnl yilbelten Ttlrk n: .. :.&rrlr de 
:Arif Nedbln yanına götüriilmeahı? 
Do.t w kolBfU hüktmetten be~ledl
flmk zulOıa görenlerin bir kat daha 
tazyik edilmesi defil, mes'ullerln 
me)'4ana -.nıarak ftDlandınlma
lan •• Balprlatan Tihfderfne rahat 
ça nefes aldırmak fmklıı ve itminanı 
.&~ 

Eaaca •ektebinde lmtilıaıdar dlln bitmiş Ye on iki efendi 
imtihanlarda muvaffak olarak mektebi bitirmiftir. Ba sene me
zun olan efendiler ıunlardır : Rqit Haki, Ahmet Mitat, Remzi, 

· F aZJI Huan, Fikri Nihat, Hasan Hilmi, Edip baldo, Şevket Hqim 
Halit Gsay, Cevdet, lb1a11, Ahmet Cevdet efendiler • 

Re1mimis Jenİ memnlan göatermektedir. Kendilerine bayat
ta. manffakiret eliler& 

Almenreda komUnlst flrkası bertaraf olması mllmkln dejilclir. 
ıııvedllecek ç ı · t 

Bertin, 22 (A.A) - Nasyona- Bunun için M. urçi ta .. ra •• 
liat matbuata g&re, Alman bn- harp borçlarımn halli ile iktifa 
kQmetioin pek yakında kom6niat edilmeyerek mutlaka altm mee• 

ı f11ka1ını lağveden bir emirname elesinin nazarı dikkate alıamıamı 
oqreylemeai gayri mOmkOn bunun için gilmllflD albn ile be-
deiildir • raber para mlkyaaı olarak kabul 

Naziı gazeteler, bilhassa Rhur 
havzasında son gllnlerde vuku edilmesini iıtemif tir. 
bulan kanı. hadiseler haaebile Mehmet Aallll 
b&yle bir tedbirin tatbikinin hak
lı olacağını ilive etmektedirler. 

Berlin, 22 (A.A) - Alman 
nuyonaliatlerinin naıiri efkln 
olan Lokal Anzeiger, fırkalaramn 
lağvedilmesi tedbirlerinin mevkii 
tatbike konmasına intizaren ko· 
mllniat hrkamoın büttin evrak, 
vesaik, para ve allmetlerini za· 
bıtanın nagibanl bir surette Ya· 
zi1et etmeai teblikeainden kur
tarmak için emin bir yere teYdi 
etmek hususunda icap eden bo
tlln ihtiyat tedbirlerini ittihaz 
etmİf olduklannı yazıyor. 

Komlni.t fırkamnm .. MuaYin,, 
tqldllh azaıı ıimdiden zahiren 
apor •eya sanat birlikleri ıek
linde ırup halinde toplaamak· 
tadarlar. Bu aaretle balana ko
mOaiıt farka11na mensup olduk· 
lanaı bUlhare iabat etmek çok 
mlfkil •cakbr. 

Lutfl Fikri b•• hakkında 
takibat 

Ankara, 22 - Avukat L6tfl 
Fikri Beyin Ankara ticaret mab• 
kemesinin verdiği bir karara 
itirazen mahkemeye tevdi ettiii 
temyiz llyıbaamda mahkeme 
bey'eti hakkında kullandıiı ta
birler tahkiramiz ailrOlmekle 
hakkında kanuni takibata tevn• 
ılil edilmit ve evrak asliye 
mahkemesine Yerilmiıtir. 

Lütfi Fikri Beyin auçu ~ 
vuataaile tahkir mabiyetiDde 
addedilmektedir. Muhak-ai 
yakında Ankarada rö,·et edil .. 
cektir. 
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T erkosun Istanbulun inhisar Edebiyatımıza dair 

tlç kitap 
Son aylarda milli kütüphane· 

nıiz edebiyabmıza dair üç eser 
kazandı. Biri titiz bir edebiyat 
hocasının, öteki bir edebiyat ta 
rihçisinin, üçüncüsü bir gazete
cinin eaeridir. 

Birinci eser, Ali Canibin lise· 
ler için hazırladığı edebiyat an
tolojisidir. 

ikinci eıer Ismail Habibin 
'

1Edebi yeniliğimiz,,adlı kitabıdır. 
Üçüncü eser Hikmet Feridu

nun üç sene kadar evvel yaptığı 
edebi anketlerden mürekkep 
"Buaiin de diyorlar ki,, dir. 

Bu Oç eseri bir devrin karak
terlerini kolayca bulmak, onu 
tanımak isteyenler beraber oku
malıdırlar. 

Ali Canip, titiz bir itina ile 
fikir ve müialea ilave etmeden 
Osmanlıcadan güzel Türkçeye 
geçışı, edebiyatın tekamülünü 
Şinasiden günümüze kadar eser
ler halinde anto!oj si ile meyda· 
na koyuyor. Devrin eserlerinden 
bi kül teıkil ed~cek surette bir 
müntebabat vücuda etirmek bu· 
günkü insanlardan ziyade yarının 
Tnrk edebiyatını tetkik etmek 
isteyen mütetebbiine hizmettir. 

lsmail Habip On üç senedir 
Tnrk edebiyatıma tanzimattan 
aonraki devrini tetkikle meşguldü. 
lsmail Habibin eserini na1ıl ha
zırladığım yakıodan biliyorum. 

lsmail Habip güzel üslübü, 
di~katli görüşü, tarihi anlayışı 
itibarile tanzimattan devrimıze 
kadar gelen edebiyatı edebiyat 
müverrihi gözile tetkik ediyor. 

Hikmet Feridun eserinin başın
da da söylediği gibi onun ne bir 
fikir iddiası vardır, ne tenkit 
merakına düşmüştür. Ne de tarih 
Yazmak sevdasındadır. O, ( Bu 
gQnde diyorlarki ) adlı eserinde 
tam bir objektiftir. Hikmet Fe
ridun, bugün yaşayan eserlerin 
nıuharrirlerinin üstüne bir pro
jektör tutuyor, bu projektörün 
altında edebiyatımızın, ıiirimizin 
bir anlık kımıldanışım, eser sa
hiplerinin roblarımn fotograflarını 
seyrediyoruz. 

* * * Ali Canip. Son devir edebi-
yatını eserler halinde anlatıyor. 

Lımail Habip statik ilim gözüyle 
bir devrin tarihini yapıyor. 

Hikmet Feridun ayni devrin 
en hareketli cephesini, muhar
rirlerin anını estentane fotog
rafJar halinde çekiyor. 

Bu üç eser devrimizin ede
biyatını anlamak isteyenlerin 
kntnphanelerinde yan yna yer 
'1acak kitaplardır. 

SADRI ETEM 

llalkevJnde 
t.10samere 

Belediyeye devri Nüfusu idarelerinde 
Kararı 806 8~0 birleşme işleri 
ilk istimlak bedeli V A~ıkta nekadar me-

800 bin lira Yapılan bir istatistiğa göre mor kalacak? 
Terkosun Belediyeye devri hak

kındaki heyeti vekile kararı Be
lediyeye tebliğ edilmiştir. Beledi
ye ilk istimlak bedeli olarak 
Ter kosa 800 bin lira verecektir. 
Bu para eJyevm it ye Ziraat ban-

lstanbul vilayetinin bugünkü 
nüfusu 806,800 kişidir. Hunlar- inhisar idarelerinin birleıtiril-

6 777 mesi işme şehrimizde resmen 
dan 1 ' si çiftçi ailesidir başlanmıştır. Birleşme tatbikatı 
ve bu ailelerin nüfusu 78,757 için teşekkül eden bir komisyon 
kişidir. 69,758 kişi ise gayri yeni kadrolarla memurların ıicil-
mi!stabsildir. Senevi vasati ola- )eri f %erinde tetkikata başlamış-

kalarında, Periye bankası hesa
bma yatırılmıı olan 930 bin lira
dan verilecektir. Bu para Bele~ 
diyenin Periye bankasına olan 

rak lstanbulda 318 kilometre tır. Komisyon tarafından, tasfiye-
murabbaı arazi zeredilmek- ye tibi tutulacak memurlar bu 
tedir. tetkikat esnasında ayrı bir liste 

eu sabanın 21,278 hektarı halinde tesbit edilmekted;r 

borcunun 930 ve 931 seneleri 
taksilleridir ve banka ile Bele
diye arasındaki ihtilafın halli neti-

inhisar idarelerinin birleştiril
buğday zeriyatına aittir. lıtan- mesinden sonra kadro açığında 
bulun senevi buğday istihsa· kalacak memurların sekiz yüzü 
latı 131,777 kentaldır. bulacağı söylenilmektedir. 

cesine intizaren Türk bankaları
na yatırılmıştır. 

Bankanın tahsitlerinin T erko
sa verilmesinin akabinde Beledi
ye ile banka arasında bir itilaf 
hasıl olursa o zaman B~lediye

nin borcu devletçe kazanç ve 
nıusakkafat vergilerinin Belediye 
hissesi ayrılarak Belediyeye öde
necektir. 

932 taksitleri yine Periye ban
kası hesabma Türk bankalarma 
yatlnlacaktır. 

Adliyede: 

Arap Mehmedin 
katilinin muha

kemesi bitti 
Arabacılar kahyası Zaferin 

yaptığı cinayet davası neticelen-
mek üzredir. Dün Ağırceza mah
kemesi, maktul Arap Mehmedin 

katli hakkındaki tahkikatı .kafi 
addetmiş, Müddeiumumi iddia
sını söylemiştir. 

Ekmek narhı 
Niçin değişmedi? 

Bugday pıyaaaaı gevşektir 
Belediye, zahire borsası ile 

temaslarına devam etmekte ve 
her akıam un fiyatları üzerinde 
tetkikat yapmaktadır. Söylendi
ğine göre buğday fıyatlarında 
ekmek narhınm değiştirilmesini 
icap eden bir yükselme ve azal
ma o!madıgı için dün narh de· 
ğiıtirilmemiştir. Maamafih hafta 
arasında fiyatlar ehmiyetlice de
ğişirse belediye narhı derhal 
yeniden tesbıt edecektir. 

Dün şehrimize 38 vagon ve 
1900 çuval bugday ve bir va
gon da arpa gelmiştir. 

Bugday piyasası gevşektir. 
Cinsine göre bugday fiyatlarında 
15-20 para bir tenezzül görül
müştür. Bu suretle buğday tekrar 
7 kuruş otuz para ile 8 ku:uş 
on para arasında tabalüf etmiştir. 
Değirmenciler ellerindeki fazla 
stok balundurmamak için alımda 
ihtiyat ve tereddütle haraket 
etmektedirler. 

iki küçük spor oto
mobill ile 

Garbi Aferika lngiltere müs
temlike idaresi erkanından Mr. 
Nikolos iki arkadaşile birlikte 
iki küçük spor otomobilile şeh· 
rimize gelmiıtir. 

Geçen ıubat sonlarında garbi 
Aferikada Gad Coast'm merkezi 

iddia makamına göre, suçlu 
kahya başıma yumrukla vur
du.. Yere düşürdü.. Ben de ta· 
bancamı ateşledim!,, Diyerek 
cürmünü itiraf etmiş bulunuyor. 
Hadisede bir müdafaai nefiıte 
mevzu babso!amaz. Çünkü, cür
mü meşhut anında tutulan zabıt 
varakası, müdafaai nefis olma
dığını göstermektedir. Saniyen, 
Arap Mehmedin cebinde bulu
nan sustalı çakısı sımsıkı men
dille sarılmış bir haldedir. Diğer 
bir cebinde çıkan tabanca ise 
bir çocuk oyuncağı mantar ta· 
bancasıdır. Accra ıehrinde zevcesi ve yerli 

Müddeiumumi suçlunun 448 ehaliden birisile birlikte hareket 
inci madde ile cezalandırılmasını eden Mr. Nikols birisi zevcesi 
istemiştir. 5 temmuz sala gilnfi tarafından kullanılan iki otomo-
kabyanm vekili müdafaa yapa- bille Aferil<ayı yalnız başına do-
caktır. laşmış, yolda zevcesi rahatsız-

MahkQm edilen kaçakçllar landığı için vapurla Avrupaya 
Gemlikten lstanbula dokuz ki- geçmiştir. 

Jo esrar kaçırırlarken yakalanan Mr. Nilsols'a Kahirede arka-
molörcü Muhittin, Ahmet, Snley- daıı Mr. Trelavııy iltihak etmiş, 
man çavuş, Mehmet, Hüsyin, ve her ikisi Suriyedcn geçerek 
Ali isimlerinde altı esrar kaçak- memleketimize gelmişler ve An-
çısının muhakemesi dlln ağırce- karaya da uğramışlardır. 
zada görülmüş ve suçlular hak- Ankara - lıtanbul yolunda oto-
lunda hüküm veriimiştir. Mah- mobilleri bozulduiu için seyyah-
kemenin kararma göre, Muhittin lar şehrimize gelir gelmez tel-
Ahmet ve Süleymamn kaçakçılık grafla Londra dan yedek maJze-

Tay inler 
Müskirat inhisarı umumi mü

dür muavini Hasan Bey inhisar 
idareleri tefrş heyeti reisliğini', 
tütün tnh•sarı teftiş heyeti reisi 
Raşit Bey inh:sarlar mübayaat 
komisyonu reisliğine tayin edil-
mişlerdir. 

Diğer taraftan 'imdiye kadar 
kira ile konulan Galatada Kefeli 
hanında bu:unan Müskirat inhi-
sar idaresinin Tütün inhisar 
idaresi binasına nakline dünden 
itibaren başlanılmıştır. 

Poliste: 

Bir cinayet 
Çırpıcıda bir kadın 

cesedi bulundu 
Djn Çırpıcıda bir kadın Cf'Se

di bulunmuştur. hüviyeti henüz 
tesbit o'uoamıyan bu kadın, epi
ce bir müddet evvel iple boğul
mak suretile öldürülmüştür. Ce
set kokmuş bir haldedir. Müd
deiumumilik tahkikata başlamış· 
tır. Bu sonuncu ile, şehirde vu-
kua gelen, hüviyetleri ve failleri 
meçhul kalan cinayetler ikileşmiş 
oluyor, Mas•akta bir çok yerin
den vurularak öldürülen adamın-
da henüz ne hiiviyeti, ne katili 
ak1laşılamilmiştir. 
Kunduracı, metresini niçin 

bıçakladı ? 
Evvelki gece lran sefaretha· 

nesi cıvarında bir kunduracının 
beraber gitmekte oldukları bir 
kadını ağırca yaralıyarak kaçtı
ğını yazmıştık. Haseki hastane
sine kaldırılan kadın 45 yaıında
dır. ismi Şükrandır. Kunduracı 
ise Aksarayh Mustafa oğlu Ah· 
mettlr. Ağır yaralı bulunan ka
dın dün akşama kadar ifade 
verememıştir. Carih dün yakalan
mış, metresi olan Şükranı ken
disini bırakmak istediği için ya· 
raladığım söylem:ştir. 

Bir çocuk ezildi 
Dün sabah köprü üzerinde 

Lion :sminde bir çocuk 2303 
numaralı olomobilin altında ka
larak muhtelif yerlerinden yara
lanmış, şoför lsmail tevkif edil
miştir. 

Bostan kuyusunda ölUm 
Mustafa isminde bir genç Bey

liktarlada gezerken bostan ku
yusuna düşerek ölmüştür. 

yaptıkları sabit olmutlur. Her me istemişlerdir. Seyyahlar bu 
Halkevi RcisliğiDdcn : üçü de altışar ay hapiı yatacak- aletler geldikten sonra balkan-
Haziranın 24 üncü cuma günü l v 

Bir otomobil kazası daha 
Şoför Kamilin idaresindeki 

2619 numaralı otomobil Şişhane 
yoku~unda Abdullah isminde bi
rısıne çarparak yaralanmasına A lar ve yüzez ira agır para ceza· )ardan Macaristan, Avusturya 

"Dadolunun yirmi üç yerinde da-lı sı vereceklerdir. Diğer üç maz- Almanya ve Fransadan geçerek 
'Ya yeniden Halkevi açılacaktır. nun beraet etmitlerdir. Londraya gideceklerdir. 

sebebiyet vermiştir. Şoför yaka
lanmıştır. 

eni doğan bu evleri tes'it et-

bek Gzere 0 gün saat üçte lstan- ,ıııı111111uıııı'·Y erinde tenkit, yerinde takdir!·•ıı111111111ıııı11111ııııı.. 
'11 Halkevinde bir musiki mü- ' 

.. lllereai verilecektir. Müsamere- ~ lstanbulun en güzel zayfiye mıntakası olan Kızıltoprak, Kalamış, Feneryolu, Erenköy, Suadiye § 
1e fırka kitibi umumisi Recep ~ taraflarını şimdiye kadar her sene bu aylarda yakıp ka•urmıva başhyan ve bütün yaz mevsiminde ~ 
Beyefendinin Ankara Halkevinde ~ devam eden sivrisinek afeti hamdolsun bu sene kesildi. Bu iyiliği bu semtlerin halkı lstanbul ~ 
llyleyecekleri nutukun burada ~ belediyesine medyundur. Bir kaç aenedeberi yapılan sivrisinek mücadelesi bu güzel neticeyi ~ 
l'adyo ile dinlenmesile başlana- ~ •ermiştir. Sivrisineklerin bu suretle kalkmıı olması bu semtlerin kıymetini bir kaç misli arttır- ~ 
~~t~r. Mliaamereye herkes ge· ( mıştır. Noksanları tenkit etmek ne kadar lazım ise iyilikleri takdir etmek de öyle bir vazifedir. j 

bilir , 'ııu•ıuuıınıdlllllllq u1111nııı1111111n111ıııııııııı1111111ıııuıııııı11111ııııll"' 

Amerika Avrupaya 
Yaklaşacak mı? 

Gelecek T eşrinisanide Ame
rikada yeni Reiıicümhur intiha· 
batı olacak. Bunun için memle
ketin her tarafında hazırlıklar 
devam ediyor. Bir kaç gün eY-
vel Cümburiyet fırkası namına 
tekrar M. Hoover'in namzet ilin 
edilmesine Şikagoda toplanan 
fırka kongresince karar verildi· 
ğini yazmıştık. Bu defa Cümhu
riyet fırkası intihabat programı· 
nı da ikmal etmişt ı r. 

Eğer bu defa intibabatta tek
rar cümhuriyet fırkası kazanır 
da tesbit ettiği programın tat-
bikine imkan hasıl olursa Ame· 
rikaom beynelmilel siyasetinde, 
bilhassa Avrupa vaziyetinde 
mühim bir tebeddül olacaktır. 
Çünkü yeni program bir harp 
tehlikesi karşısında Amerikanın 
beynelmil konferanslara ittirak 
edebileceğini kabul etmiştir. 

Malüm olduğu üzere ıimdiye 
kadar Amerika harp tehlikesi 
önünde bile Avrupa devletleri 
ile her hangi bir taşriki mesaiye 
asla müsait bulunmayordu. Ame· 
rika Beynelmilel emniyet mese
lesine bu suretle alakadar olma-
sı her halde mühim bir adım· 
dır. Diğer taraftan gene Şikago 
da hazırlanan fırka pro .. ramı 
beynelmilel borçlar meselesine 
hiç temas etmemekle beraber 
Amerikanın Beynelmilel mali 
ve iktısadi meselelerin halli için 
aktedilecek konfraoslara iştirak 
etme~i lehindedir. Devletlerin 
bu yoldaki her türlü hareketle-
ı ini tas.ip eder mahiyettedir. 
Bu formül ne kadar müphem 
olsada Amerikanın bu tarzdaki 
teşriki mesaisine imkln kapısı 
açmaktad1r. 

Amerika Cilmhuriyet fırkası
nın yeni programında sıörülen 

bu tahavvüller ıüpbeıiz memle
ket efkarı umumiyesinde vuku 
bulan büyük tabavvüllerin bir 
eseridir. Filhakika Amerikada 
ifsizlerin miktarı gittikçe çoğal• 
maktadır. Son neşriyata göre 
işsizlerin miktarı 10-12 milyon 
arasındadır. Amerika biltçeıinde 
70 milyar Fransız frangı kadar 
açık vardır. Büylik buhran için-
de olan çiftçilerle itıizler, niha
yet ellerindeki hükumetten mil
yarlarca dolar alacak talebinde 
bulunan eaki muhariplerin vazi
yetleri tehlikeyi artırdıkça artır• 
maktadır. 

Bütün bu ahval AmerikanıD da 
yavat yavaş beynelmilel teşriki 
mesaiyi kabul etmiye dojTu 
meylettij'ini gösterir. lf. .lfo 

Emir Faysal 
Bugün gidiyor 

Bir haftadanberi şehrimizde 
misaf r bulunan Hicaz prensi 
Emir Faysal Hz. bugün ltalyan 
bandıralı Florentino vapurile 
Batuma hareket edecek, mera
simle teşyi edilecektir. 

Emir Hz, Batumdan Tahrana 
geçecek, Bağdadı da ziyaret et· 
tikten sonra memleketine döne
cektir. 

Deniz kazaları 
Dün akşam köprünün Kadıköy 

iskelesine yanaşmakta olan Ka-
dıköy vapuru Kamilin idaresinde 
bulunan mavnaya çarpmıı, mav
na parçalanarak içinde bulunan 
100 çuval üzüm denize dökill· 
müştür. 
· Dün sabah ta Kadıköy vapur 
iskelesiode Seyrisefaine ait l&yas 
kaptanın idaresindeki romork6r, 
Talatın su kayığına çarparak 
babrmıf, denize düşen kayıkçı 
kurtarılmııtır. 
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• icaret azanç e iktısa 

f ı 
Ticaret odası umuıni 

düiı münakaşalar 
mec isinde 
yapıldı 

unanb ar a ticari 
Ü aseba ımız 

omisy ;n toplandı 
Türk ve Yunan hükumetleri 

nrasındnki il~hsadi münasebeti ~~~~~----~~~~~ 

Ticaret odası umumi meclisi 
dün öğleden sonra reis vekili 
Habip zade Ziya bt-yin riyaseti 
albnda toplanmıştır. 

Bir kaç gün ev\•cl vefat eden 
oda reiıi sanisi Şerif zade Sü
reyya beyin hatıresını ta:ıizen 

beş dakika ce'.se tatil edilmiştir. 
Zahire borsasının n·un ayına 

ait büttesi okunarak kabul cdıl· 
miştir. Bundan sonra iş kanunun 
müzakeresine başlanmıştır. 

Bu kanunun bi!hassa amelele
rin hukukuna ait altıncı maddesi 
idare meclisinde müzakere cdi
lirkeo muhtelif fikirler serdedil
mi~ti. 

Bazıları amelenin 15 gün ev
vel kend:Sine hııber vermek şar
tile itten çıkanlmasım diğer iki
si de bir hafta evvel haber ve
rilmesini müdafaa ediyordu. Bu 
huıusta faaliyette bulunan ko

misyanda ise büsbütün batka 
bir karar ve.rilmiştir. 

Bu maddeler tekrar okunmuş 
ve ôuıdan iş bankası müdürü 
Muammer Beyle fabrikatör Gani 
B. söz söylemiş:erdir. Gani B. : 

- Biz: kanunun heyeti umu
miyesine taraftarız. Ancak bazı 
maddeler üzerinde meşgu1 ol
mak lazımdır .• Ame·en;n hatdarı 
da bu meyanda dahitd;r. De
miştir. Amelenin hnkları miiza
kere edilirken dnioıi, muvakkat 
ve bir aldtlc müddetleri tayin 
edilmi~ olan ameleler iç·ın ayrı 

ayrı i ten eJ çektiımeden ev\•e!ki 
ihbar mecburiyeti olduhç:ı mü
nakaşalara sebebiyet ,vermiştir. 
Bilhassa azadan bir zat: 

- Ben iş:m o'.unca beş adam 
alacağım. Üç gün tıonra bir 
adam benim ışıme yaramazsa 
ben bunu işten çılrnrırl<en nede:ı 
15 günlük yevmiye vereyim ? 

Demiştir. Eu husustaki müza
kere uzadığı ve müsbet nelice çık
madığı için tekrar tetkik edilmek 
üzere bu layibanm komisyona 
iadesine karar verilmi{lir. 

Bundan sonra kazanç vergisi 
layiha ıhakkmda Istanbnl meb'usu 
Ziyaeddin B.in istediği malücıa
tın müzakeresine başlanmııtır. 

Bu kanun layihası lıakkındaki 
f ıleke oda idare meclisinde tet
kik edilerek tesbit edilmişti. iş 
banlcaıı müdfirü Muammer B. 
odanın tesbit ettiği fezlekede 
kazanç itiraz komisyonları hak
kmdaki fıkraya işaret ederek 
demiştir ki: 

- Kaıanç vergisi itiraz komis
yonlarındaki evrak arkadaşların 
işe sıkı ıarıhr.asile bazan doğru 
oluyor. Fak at 1:-irçok defalar 
haksız muameleler cereyan edi· 
yor. 

Muammer Beyin bu sözleri 
üzerine İtiraz komisyonunda aza 

olan Hacı Recep B. derhal iti· 
ra~ etmit ve: 

- Böyle şey kat'iyyen olmaz. 
Her şey doğru cereyan eder de
miştir. Fakat Muammer B. Re
cep Beye cevap vererek demiş
tir ki: 

- Hacı Recep Beyin de aza 
olduğu komisyonda birçok hak
sız muameleler geriye dönmüş

tür. Bunu biliyoruz. 
Bmıdan ıonra diğer maddele

rin müzakeresine geçilmiştir. Bu 

maddeler içinde bilhassa ticaret 

odasının tesbit ettiği f edekedeki 
6 rncı, 13, 14 ve 15 inci madde
ler mühımdi. 

Altıncı madde hizmet erbabı
nın memur ve mi.:stahdiminin 
kaıançlarının yüzde yedi ita do
kuzdan seyannen yüzde beşein
dirilmesine dairdi. 

Diğer maddelerde şunlardı: 

arttırma mnksadile toplanan 
Türk - Yunan ih::ari komısyonu 
dün toplanmıştır. ihracat merkez
lerinden gelen raporlar okunmuş 
ve bunların umumi bir rapor ha
linde ıhzarı kararl<ışmıştır. 

Komisyon gelecek perşembe 
günü tekrar toplanarak Türk- Yu
nan hükumetlerinin ticari müna-1s - ne~nnnamC'cJrinl mlııdında \'rrnıi -

~en \'e~·n d rt~r ibraır, udcmlyen mllkellef - sebatının artmasına ait l-ıararlar 
ıerııı kuU!.lı~lıırı reSCll tahki'uıtı b:ırtd>" ili' verecektir. Verılen mnlümata 
takdir olıınmııktu ve blr t-0k 6'k4yatı ınu- göre Yunan bükfüneti tarafından 
cip <ılrualrta idi. 

l'roJcdo bu şil.ayatın unUnc gl•çilruf!lc u- seçilen komisyon faal" yetini bi-
zcr;, şımıııye ı.ad!ır mrıd:ıt tah.ll•ımı.. ıııc - tirmck lizredir. Hu komisyon ta· 
nıurl rmm ellnd:l tıuhınnn reııeıı t.ırtı tı:ılı'l- rafından ticaret odıo:sma gönde
htyctı, mUkı1lef.ln mensup olduğu ıııcs.Wti rilen malumatla umumi top!an
t .. ı•kkilllrrdcn \C '.J1jcnrnt Od ılarıodan in -
tih:&p cdllcccı;; ehil vukurtnn wUrekl•r.p ma iç·n li!zımgelen hazırlıkların 
"Tarh komt yon1ıırı,, ıııı t.-vdi edllrulştlr. Uu bir an evvel bitirilmesi rica cdil
ljelcll tıırhlynt s:m d~rcce lı:ılr.I eht!IUTll,;ct miştir. 
olııp tm bnhlste mC\oot şlldlyct~rrl 1.7.;.lı 

cd cl' nıaw~ı«ecıır. Esperanto ıtongresinden 
Jıl - Projede re:ıen tarholun.-ın Hrgl heberlor 

ıçıu Jnpıtnn ıct1tıı.nt esnıısıncı.ı m il•"ııl'rıu Pnris ticaret odasından lstan-
zar:ır ettiği @rmurse \ergi nlmıuıyac:ı ·' bul ticaret oc!asına gelen baber
tıısrl!ı l'dllmlştlr. llnıbultl ne kadar < m:o<ı.1 
,e tn.kdir 6UJ'(•tlle ,.t·rgt tarlıın<ıa mllkı·ld _ lere göre Parjs ticaret odası ta-
rın ı..-ırnr cttlğf hemen lJ~ nıcuuııb.ılı~ - rafmctan, 30 Hazirandan 6 Ağus
dllmcmı tır. tosa kadar Levam etmek üzre 

ı:> - Hılltümctçe meclise yapılan lPI• - Pariste büyük bir Esperanto kon
uru-, her imza \"e t.llayol ınrrltezlude kş -
ltU ccıııeoeı.. ıunıı. ko::ıls3·onh:.rıum bir m:U· gr..!Sİ yapılması temin enilmiştir. 
ld~o, ı.ır mnl ıucm?.lrıı ile Uc od.ı 117. !iUI - Bu kongreye her memleketten 
d:ın mllrckl•ep bulunma ı ,.e k'>mlSJon t•l•- birer murahhas çağırılmışbr. 
serl~ctının ııwmur olm."\m:ısı "":ısı kabul <>· Me !'t lcketimiz namına da bir 
tıııımu tur. ruımtLilllh:ır(' bu t lilll ıw:Lli - murahhas veya deleke gönderil
sin llttıs:ıt ı ncUmcnlnd~ t::Jil cdilt rl'lt m.-ı -

mesi rica edilmektedir. Ticaret llye wl<fılet1noo lntiiı p olua:ı.c:ı!. lıir rı>l-

tiln rı~nsetlnde biri nuı.lınlll tkarrt odaı;ı, odası bu hususta bir karar ve
dlğrrl beledyece m!iııtehnp üç klşııır, (ı ıu- .receldir. 
ı;n:u.aı komıs~oııı rJ t:ınıtmd:m ıurazntm Tic:aıet odatar1 umumi kongresi 
tctltlk edllm · ten Jp t'dllmijtlr. 1 b l t · k d 

l\Im'nUllf Jmlunnıı komi,. on n7.n<;mm stnn u ıcaret mınta ası a-
httrlQtc f)aşk.'.ı ~ :n olmıınınsı" da me rut hilindeki ticaret odalarının umumi 
ilJUlundupından hunl:ırm ''ek'il ttn:ı nc~·ım:ı hongresi cumc:rtesi günü ögleden 
ımruı.ş l'Wlndıı ııcr t nlmafarı dol:" ıs: ı,. son·a ticaret 0 Jası salonu ada 
nl!U<ndnr Uç m ı. nı tıırnfın:lnn t:ı;11n cdil-
ml~ Wrer mrnınr vnziyet.iııile l;ıılm.'\tnrı Jl(•Jc yııpı.acaktır. Kongrede lstonbul 
ımıhtcmeldir. Şl!!!dlyo kndnr ~{'ç'n t<-<·r.i - mıntnkası dafolindeki ticaret oda
beler DlU\'az6..'\f memıırl:ırd.:ııı marekkcıı ı·e 

~ rı bu ı:lbl mC'ınarların eJa;erJyct ~kil et
tiği lı:oml5yonlıırda m ükelleflerin hui.ııkıınu 

muhafnuul:ın 1Jy:ıde hukuku hn:ıi:wnln 71 -
ynına meyd n verlln){'nıclc cndl,esile h:ı -
:rt'kct edildlğl knıın.-ıtmı te\'lıt eyleml"tlr. 
\'e e n bu ltaıuuıt ıSC\1dlcdir ı.ı, mnll~c 

'"C'ltAletl, vergi J,onıl&) onlnrındakl ınr ınur 

:111.:ının ckııerlyet tl.'mlıı edC'mrmesl f~ln pro 
Jr3c )eni Jıülı:Unıler koymak mecburiyetin
de liıılnw~tır. 

Tnkdlm olıınnn frz.lrl<cdC' bu cihcUrr tuf
:sll ohın-.ırak hükıiıneti;:ı teklifinin l;nbulil 1 
tcnıcıınl rdUmlştlr. 

16 - Pr<ıj~r. lmr.nnç \'rr;:'l"lle (•ll>Jrncl' 
"\'e hu usı l tfül!ik vnrgllcri ınezce.:mmı; o
lup bu \'e:-gl)O tabi tic:ıl'l"tlı."\nC'lC'rin ,.,. rı;'l 

ıılspe1lc.rf lC!\hldc F,üro bir mJkt:ır da ten • 
7.11 cdllnıl:ı bıılıınnuıl.tndır. 

19 maddeden ibaret o~an bu 
layiha umumiyetle kabul edilmiş 
ve keyfiyetin Ist<ınbul meb'usu 
Ziynettin Beye bildirilmesine ıka
rar verilmiştir. 

Bundan sonra 30 Hazirandan 
6 Ağl·stosa kadar Pariste top
lanacak olan lsperanto kongresi· 
ne lstanbul ticaret odası namı
na Paris ticaret odasının iıtira
kine karar verilmiş ve celseye 
nihayet verilmiştir. 

Yoguslavyada em Ak. 
olan vatandaşlarım z 

Yugoılavyada emlak ve araıisi 
olanların 4 Temmuz 932 tarihine 
kadar emlak ve arazilerinin bu
lunduğu mahal belediyelerine 
müracaatla beyanname vermele
ri, aksi takdirde haklarından 
mahrum edileceklerini Yugoslav
ya muhabirimiz bildirmektedir. 

Yugoılavyada bu gibi arazisi 
olup ta şimdiye kadar beyanna-
me vermek surctile müracaatla 
bulunmamış olnn vatandaşlarımı-
zın biran ev el beyannamelerini 
ait olduğu makama tevdi etmeleri 
menfaatJeri iktizasındandır. 

Matbaamıza gelen eserler: 

Tavuk 
Tayui; gazetesinin 16 ıncı sayısı çok 

müfit ve mesleki yazılarla çıkmıştır. Ser
gi hakkında bir çok ) azılar n resimler 
vardır. AIAudarlarına tav.siye ederiz. 

larmın raporları, temennileri ile 
lst<mbul t caret odasının takrir
leri müzakere edilecektir. Veri
len malumata göre her ticaret 
odası kendi mıntakasına ait bi· 
rer rapor vermiştir. Bu raporlar· 
dan rn;:ıada lstanbul ticaret od~-
smd:ırı da iki rapor hazırlanmış
tır. Raporun biri ticaret odası 
lı atibi umumisi Vehbi bey, diğeri 
de Hakkı Nezihi bey tarafından 
hazırlanmıştır. 

Bu raporlardan Vehbi beyin 
hazırlnmış oldu~u bilhassa dik
kate şayandır. Vehbi bey bu ra
pornnda ticaret mıntalıalarınm 
idari vaziyetini tetkik etmekte 
ve bunun coğrafi vaziyete göre 
tesbitini istemektedir. 

Çimento fiatlorı vo ihtikfir 
Çimento fiatlarında ihtikar ya· 

pıldığı h<ıkkında evvelce Ticaret 
müdüriyetine müracaat edilmişti. 

Ti car et müdüriyeti yaptığı tet
kikat neticesinde piyasadaki çi
mento fiatlarında ihtikar olma-
<lığına karar vermiştir. 

Dün Adanalı bir zat Ticaret 
müdüriyetine gelerek lstanbuldaki 
çimento fiatlarının Adana ve 
Mersine göre çok fazla olduğunu 
iddia etmiştir. 

Bu iddia üzerine Ticaı et mU
düriycti tekrar tetkikata başla
mıştır. 

Afyon piyasası yükseliyor 
Dün borsnda 12 morfinli 5 san

dık afyon Hacıköy malı 12 lira 
seksen beş sandıktan, gene Ha
cıköy afyon 1250 kuruştan, iki 
sandıktan Kırklareli malı 12 li
radan 2 sandık, Bilecik malı 
11,50 den satılmıştır. 

Son gelen haberlere nazaran 
c.fyon istihsalatı 1000 ile 1500 
sandık arasında tahmin edilmek
tedir. 

Afyon istihsal eden memleket
lerden Sırbistanda mahsul azdır. 
Geçen sene haziran sonuna ka
dar Belgrat borsasına 77 sandık 
afyon geldiği halde bu sene bu 
miktar bir okkayı tecavüz etme
miştir. 

GQBI ÇÖLLERİKDE 

Haziramn otuzunda Larson'un bir aürü develerle sel 
dair malumat aldık ve sevindik. Fakat develer 
yaklaştıkları zaman çadırlardan ürktüler ve kaçtılar. 
cilerin mahareti sayesinde vaziyet kurtarıldı • Gelen • 
lerin sayısı 24 idi • Hepsi de semiz Vf" kuVYetli et_... ... ,.. 
Bunlarla Urumçi'ye kadar gidebilir ve 
tahammül edebilirlerdi • 

Norin planımızı hazırladı • Go§un nehrini üç eepliell• • 
fedecek!ik • Her Heyder, bu müsellesin ölçülerini 
caktı. Onun için alakadarlar, mütemadiyen çalıtiJ•lanb 
Üç kol mütevaziyen hareket edecek, Norin'in kolu, ud lmm•• 
nazaran yir kilometre şimalden, Çinliler on kil• mıb• 
nuptnn, b~n de ortadan gidecektim. Şimal kolu, Nq 
cenup kolu Yuan'ın riyaseti altında olacaktı. 

Yuan Temmuzun, Üçünde hareket edecek, oawa 
olojist Huang ile yardımcı Çuang, Pai, bir qçı, 

amele, iki Mongol J1efakal: edecekti • Bunlar dört haftabli 
zahire ile 15 deveye kafi erzak alacaklardı. 

Şimalkoluna Norin, ben riyaset ettikten bqb ....... 
ona refakat edecek, Çin ona yardımda bulunarak, ..... 
noloji ile meşgul olacak, Ting, tapneöntorıni tetldWed 7'
pacak • Bl! kol, Temmuzun birinci günü hareket .._..ti• 

Bu iki kol, asıl kervan ile, yani bizimle t....ı... 

hafaza edecekti. Bunun için M.ongollardan ImrJ• tı•lr 
ettik . Bunlar seri develerle hareket ediyorlardı • 

!( 011ak "'""r10ri, sulu ve mer'ih yerler olacaktı• 

= 24 

LlmAların orkestresl 

Llmalar1n maskelerl 

utyertu gölde 
on günler 

Hayatımız yeknasak, fakat hoş geçiyor • Moqolittamn 
yaz mevsimi bu kadar yükseklerde, elbet ki, 8Ü3el ...... • 
Sathibahirden 1595 metre irtifadayız . 

Temmuzun sekizinci günü uzaktan bazı Monpllar 
dük • Bunlar bir sürü develerle bize geliyorlarck. •1111~1 
rm getirdikleri on dokuz deveyle mevcudumuz 220 79 
mıştı. 

l!ci Çinli, bize, beş Dolar mukabilinde bir aeyik 
satmak İGtediler. Geyik henüz sekiz günlüktü. Fakat.,,.,... 
bunu satın almamıza razı olmadı • Çünkü bunu aldı. __ "" 
ta.cdiı-de yolda geyik yavruları etrafımızı alırdı. ra, 
ruya süt içirdik ve ona elimizden geldiği kadar bakbk. 
ra onu bir battaniyeye sararak çadırımın içine M S 
HRkikatte ben de bu yavruyu ne yapacağımı bihnıi!· ••M 
Fakat istepler geni~tir ve geyiklerle doludur. Moıq-•• 
geyiklere verdikleri yeni bir isim var: "Larson'un ko,JUDlan 
zaten Larson, Mongolistan prensidir, ve geyikler onundur. 

Bizim hayvanat bahçemizde, bu geyiki'.en batka bir 
boa, yani knngur ve faresi var . Doktor Humn•I, 
büyük bir kutu içinde besliycrek nşa~ı yulran 
<li • Doktor ara.sıra onu kafesinden çıkarıyor ft 
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K d• • • ak f Akhlsarda en IDIZJ S IDIDJZ • Kanlı bir facia 

Güneş vurmasına karşı 
alınacak ~edbarler 

Akbi.tarm Babaköy nahlyes1ııin BUkmU, 
köyünden Şerit, bir senedenberi, iki :,aşm
daki çocuğu ile kendlalnden ayrı yaşıyc.n 

k&ruml çe§lile bqmda tabanca ile öldUr
mll§tur. KaW koca yakalanmı11tır. 

lzmlrde labrlkalar 
Yaz menimi 

ıeldi. Her kes 
rDneıten istifa

de etmek istiyor. 
Sahillere, kırla-
ra, koşuyor ye 
YOcudunu mllm• 

lcon mertebe gü
neşe maruz bra
kıyor, maksat rü 
neıin ışıkların-

dan sıhhat top--

lamakhr. Euo

dan bir müddet 
' ~vvel de yazmıı 

ve maruf Fran• 
ııı. profesörleri
n n bu mevzua 
dair diişüncele

riai itaret etmit· 
tik. O yazılarda 
da anlatıldığı gi
bi bu hareket 
çok tabii, fakat aynı zamanda 
lehlikelidir. Haftayı ıehirde, ev· 
de geçiren insanlann ansı11n 
glinete çıkmaları, gOnet altmda 
çıplak yatmaları, gOnlerce aç 
kaldıktan sonra birdenbire ye-
mek yemek gibidir. GOneıtene 
itidal dairesinde iıtif adeye çalq· 
mak daha çok dotru ve daha 
çok sıhhi olur. güneıten istifade 
için vlicudu ona tedricen maruz 
bırakmab. Fakat gtlneı ıuaları· 
nın fazla kuvvetlendiği sırada 
gtlneıe maruz kalmamak daha 
iyi olur. 

Bazı insanlar, l.uru günlerde 
güneı ıualar1nın daha faydah 
oldapnu zannederler. Bu doğru 
deiildir. Sakin bava gtineşin ba
t• vurması ihtimalini kuvvetlen· 
dirir. Çliakü haradaki rabp zer
reler, iocana en büyük fenalığı 
yapıcak şualar taşır. Güneş 
vurmaaına uğrıyanlar, arhk hara
rete tahammül edemez bir bale 
geleceklerini hahrlamalıdırlar. 

Giinq vurmaları, insanan bü
tlln asabi cihazı Ozerinde tesir 
icra eder, insan mlltemadi baı 
ajnlanndan mustarip olur 

Ye daha baıka rabatsızhklara 
uğrar. 

GUnetlenmek iıtiyenlerin içli· 
nap edecekleri bir ıey de alkollO 
içki kullanmakbr. 
Güneşe fazla maruz olmanın 

zararlarından biri gözlerin bu 
70zdea mustarip olmasıdır. Gaz 
kapakları ile kirpikler, gözleri 
yukardan ıelen ıtıklardan korur. 

11 

lzrnlr meb'usu Sadettin bey bllyük bir 
fabrika kurmak üzere A vrupaya makine -
ler .sipariş etmiştir. Fabrikada dikenli tel
ler, kovalar, nallar, tel örıQ maldnelerl i -
mal edilecektir. 

Köylerde maarif 
Konyada Babalık retudmisde yazddığı

na göre, ma&rlt vekaleU maarif idareleri • 
ne köylU çocuklarmm lyl tahatl görmeleri 
neye bağlı ile hemen onu yapdm8S!?1I cm
retınl§tlr. 1k1 HDellk kl5y mekteplerinde 
be§ senelik Uk mektep proçam1an tatbik 
edilecektir. 

lzmlrde kUyllllerin 
Ara7.I ihtiyaçları 

( 
1 

Anadolu rettkfmtztn yazdığın& g<ire, lz
mlr valisi Klmn P8fa. Odemiote bulunur- • 
ken Hacı :Muk&dw çtttllttne gitmf§ ve o
rada senelerdenberl yancılık sureUle 50 
Türk aile.siDlD çlfWk a&hlblnln kazancma 
çalıotıkalrml sörmU,ttır. Bu aile mllsta:d! 
arazi verilmMIDl rica ıetmlflerdlr. Vail pa-

1 ııa Rahmaıılal' k6yt1 clvarmd& bulunan 1000 
dönUm arazbıiD bu köyIWere tevzilnl mu -
vafık görerek metruk mallar müdUrlUğünc 
bir telgraf ı&ıdermlftir. 

Fa'kat •f8fmden akıeden - Ziya
lara kup da kruamak IADmdar. 
Koyu renkli bir ı&ılllk bunu te
min eder. 

Şayet gözlerini anaızın giineşe 
bırakmaktan gllnel} wrma11na 
uğrarsanız derhal gölgelik bir 
yere iltica ediniz ve bir yudum 
Sal Volatile içiniz.. KAfi gelmez
se, amonyak koklaymız. Şayet 
uğradığınız darbe fazlaca ıiddet· 
li ise hararetinizi indirmek için 
başınıza buz koyunuz. 

Elhasıl, giine~ten, güneşin sih
hat verici, bayılt tazeleyici şua
larından itidal dairesinde istifade 
etmeli ve tehlikelerden calnnma· 
haınız! 

Kalender zlraaı ye.udu kapan11ı 
Kalender z:raat yurduna be· 

lediye bütçeoinde bu sene tabsi· 
sat verilmediği için yurt kapan
mıştır. Yurttakı 66 çocuktan diSr 
dü Gaziçiftliğin~, ikisi anneleri· 
nin yanına, 45 şi Şehir yatı mek
teblerine verilmiş, 14 düde çok 
kOçük olduklarından Darülacze
ye gönderilmiılerdir. Yurdun bi· 
nası emllk bankasının olduğu 
için bina bankaya devredilecek• 
tir. 

KlSA HABERLER 

.. eırıe,tlrllen mlihelleler -
Üsküdarda K:ıra Du utpaşa mahallesi 
bir müddet e\'\'CI E\'llya hoca m:ıhallc

!ine ilhak edilMişti. Bu kerre yeniden 
Bulgurlu mahallesi de Evliya hoca ma· 
ballcsile birleştirilmiştir. 

Tire tenezzUbtt 
c. H. fırka.si tarafından tertip edilen 

Tire seyahati çok gtızeı olmll§tur. Bclecllyc 
lzmirlller için Havuztu kahvede bir bt.:fe 
hazırlamı§ ve burada ucuz yemek bulun -
durmuotur. Fırkanın VilAyet erkAnı :,ıP.refi -
ne de bir çay ziyafeti verilmiotır. Tene1.züh 
hasılatının bir kmnı lzınirdekl ökaü?.lcrc 
yardım cemiyetine teberrtı edllınl§Ur. 

Haplsanede 
Bir kavga 
Guialltep refikimiz yasıyor: 
Gecen cuma gtınU haplahaDede mtltead· 

dit kattı ve tekavetten maznun Nizll.ıtn 
Cağut köyünden Kel Cimo ile katildeı:ı y~

di buçuk •ne ağır hapee mahkim ıruı.u 
H&mo arumda para ıneeeııeat yüzllnden b!r 
kavga olmug ve Kel Clmo .sustalı bir c;akı 

lle Hamoyu yaralaınıotır. Bunun Uzorine 
her iki p.bam taraftan mabpu.alar blribfri
nc saldmnıolar ise de gardiyan ve jandar
maların mUdahaleal ve tıerayı lhafe havaya 
atılan sil!hlar sebcblle büyük bir hadt5c 
zuhuruna meydan verilmeden k avgn tf's • 
kin olunm~r. 

A vlıdan büyük ko&'Uf ittihaz edilen ld • 
lJae dahWne atreD mahpUlllar tekrar kav • 
gaya ba.§lamqlar ve bU defa da gardiyan
lar pencerelerden llll&h atmak eureweı kav
gayı yatqtırmıya mecbur OlmU§lardır. Bu 
hAdise esnasında pencereden gardiyan ( ·11· 

man efendi tarafından atılan 'tı!r kuışun Ki 
Us!J olup kaçakçılıktan nı&bktım Ömer oğ· 
lu Kemiğin bqııı& l.sabeUe n1erkumun aıır 
surette yaralanmaama llCbep <ılmuştur. 

Yaralı hutaneye kaldınlml§ ve mOddet
umumfllkc;e tabkll<ata baıtanmıştı,. 

Tevkllat? 
Şehirde şüphe üzerine bazı 

kimselerin zabıtaca nezaret altı
na alancbğl, b11ılarının da tevkif 
edildikleri bakkmda bir pyia 
çıkmaıbr. Don bu meaP-le etra· 
fında vali muavini Ali Riza Bey
den maUimat iıtedik. latanbulda 
ne nezaret altına alınmıt. ne de 
tevkif olunmuf kimıe olmad+nı 
cevabını aldık. 

MGddeiumamilik te bu tevkifat 
hakkında ademi mal6mat beyan 
etmektedir. 

Tefrike X 
No.ı 27 x Boz Nawar ~ 

Yazanı 
Mm. Rube· 

janski 

dönllyordu. Yemekte Japoayah 
ayni ciddiyeti mubafmza ediyor· 
du. Eger kadın geç kalacak o· 
lursa Tagami'yi elinde hilal, diş
lerini temizlemekle mcıgul, sof
rayı da bom boş bulurdu. BUtnn Siyah göz bebekleri ile karşıla

tır, ağızlarandao bir söz çıkma· 
IDaalna rağmen balu~ları ile şun
lara konuıurJardı: 

- Daha aeni tamamen yola 
ıetiremedim ıaliba. 

- Ôyle olacak. Fakat bir şey 
ıöylemiyecetim. 

- YaYrum, her halde seni is
tediiim ıekle sokacağım. 

- Sonunu g3rnoce anlarsın. 
- Bana sen galiba komedi 

oynuyoraun. 
- Zannettiğinden fazla .• 
Eneld Japonyalı gözlerini 

İndirir. oo,manını ıaıırtmak 
İçin hafifçe gülerek homurda· 
Dardı : 

- Naaıl bakabm arbk ahlik 
dGzeldi. Uslandık ha !.. 

Fakat ı6zlerindeki sun'ilik 

endişeıini meydana koyuyordu. 
Çayını içer içmez kalkar, veda 
eder ve ancak sokağa çıkınca 
rahat nefes alırdı. O vakit 161· 
terdiği cesaretten gururlanırdı. 

Nataşa yalnız kalınca Çürtik-
1 e oynamıya başlar, onu bağır· 
hr, sandalyeleri devirir. Olanca 
ıesle bağırarak şarkı söyler, 
zıplar. Koben'e leğen, sıcak su, 
kolonya ve hamam etyasını ge-
tirtir. Yemek oda11nda ateıin 
yanında yıkanır, yerleri berbat 
eder, böylece hamamın haftada 
bir defa yakılmasının intikamını 
çıkarırdı • 

Nihayet gi~inir çürtiği yanına 
alarak evden çıkardı. 
Akşam yemeğinde Tagami 

tam saatinde gelirdi. Nataşa 
cam iıtediği zaman srezmeden 

yemekler kilit altında olduğun
dan iarar etmez, içinden söyle
nirdi: 

- Yakında ıizin çiğ balığını· 
za ihtiyacım kalmayacak, zaten 
pasta ile karnımı taka baaa dol· 
durdum ... 

Bu düıünce ona kuvvet verir, 
ıarkı söyleyerek odasına ıiderdi. 

O Yakit Tagami kalkar, oda· 
ya gelir, yanına uzanardı. ikisi cie 
birer kitap ahr, birbirlerine ar
kalarını dönerek okurlardı. Sonra 
Japonyalı limbayı söndürürdü. 

O Yakıt zulmette iki beden 
yekdigerini cezbeder. Ciltler bir
birlerine yapı1ırdı. Sükut ilo se· 
viıirler, Japonyabnın narin Ye 
ahenkli ıevgiai kadım hayallt 
alemine ıürllklerdi. 

......................................... -·--························- ··-··································: 
1 Spor Haberleri : 
ı .............................................................................................................. .J 

Şimelling mağlup ! 
Şehrimizde boks hayatı canlanıyor, 

davet davet üstüne .. 

Men••• •• .. beti 
Karilerimizin babnndadir: Ro· 

dos pmpiyonu Levi Efendi Yor
goı Efendiye meydan okumuı 
ve yapılan maç Y orguıun hOk
men galibiyetile bitmiıti. Bu hll
kümde haksızlık bulan Jozef 
Levi Efendi Y orıuı Efendiye 
batta onun hoc111 olan Molado
viça tekrar meydan okudu, Yor
gus bunu, hasılatın maç galibine 
ait olması ıartile kabul etti. 
Ayni zamanda dejil Levi ile bo
tun Türk boko6rlerile maç ya
pabilecejini yazda. 

Don ağreodik ki eneli Mola
doviç bu daveti kabul etmİIJ ve 
Jozef Levi ile yapacağı maçın 
ttraiti de tesbit olunn uştur. 

Maç Haziranın otuzunda şeh
zade başmda millet tiyatrosunda 
yapılacaktır. 

Diin Levi efendi matbaamıza 
gelerek bunu haber verdikten 
sonra bu maçtan bir hafta sonra 
ve istediği ıartla Yorgusle ma· 
ça hazır o!duğunu da söyledi. 

Diğer taraftan, timdiye kadar 
on maç yapım ve onundada ka
kazaoan Sabeti tny sıklet fam· 
piyonu Maksı defi etmiştir. Bu 
maç ta 30 Haziranda ayni yerde 
yapılacaklar. Nihayet bu davet· 
lere ıayılı boks6rlerden Menaşe 
de cevap vermekte ve Y orgusun 
defiaini ikiıer dakikadan on 
ra•unt olarak kabul ettiğini bil
dirmektedir. 

Moladoviçde Levi ile kerıılat· 
masını mllteakip kim iaterae maç 
yapmaya hazır o!dl!ğunu bildiriyor. 

Haydi boka6rler •• ringler ıizin! 
••melllng matlOp 

Dnn Nevyorktan gelen kısa 

Xlll 
Artık o!acak oldu. Mura hakh 

imiş, Nataşa galebe çaldı. O ge
ce o kadar geç kaldı ki Tagami 
Uyamaçın a6z0n0 dinliyerek yat
ta. Kadın buna aldırmadı bile .. 
Tali ona ıaunettiğinden fazla 
yar o:du. Artık p'in muvaffak 
oluyordu. 

Şimdi Japonyalı ona istediği 
kadar hakaret etsin, beraber 
ıokağll çıkmak istemesin, dost
ları geldiği vakit kadını soğuk 
odaya göndersin, artık Nataıa
nın umurunda değil! 

Y ı rın fU evden çıkacak, bir 
daha geri dfinmiyecek .• 

Tagami sefaretten dBndüğü 
zaman yolda yapacaği itkence
leri tasavvur ederek sevinecek, 
fakat gelince Nataşayı bulama· 
yacak. Uyamaç kadını yemeksiz 
koymak için her yeri o kihtliye· 
cek fakat onlar bekliyedursunlar. 
Nataıa başka bir yerde havyar, 
piliç, kızarmıt patateı yiyecek 
ıampaaya içecek. 

T a2'ami vaJnız kalınca dütUne· 

bir haber aylardan beri bOtlin 
Avrupa ve Amerika efkarı uma· 
rniyesini alikadar eden ağır 

siklet cihan boks şampiyonluğu 
dedikodusunun halledildiğini bil
dirmektedir. Malüm olduğu üze• 
re bilhassa bu maç için Ne•• 
yorkta emsali görülmemiş mu· 
azıam ıtad haıırlanmışb. Haber 
ekseriyetin zan ve tahmini bili· 
fına bu maçta Alman boksörG 
Şimeling'in Amerikalı Şarkey 
tarafından aayı heaabile mağlup 
edildiğini bildirmektedir. Bu 
suretle dünya ıampiyonluğu 
tekrar Amerikalılara geçmit bu· 
Junmaktadır. 

SelAnlk muhtelltl lzmlrde 
lzmir, 22 (A.A) - iki maç 

yapmak üzere davet edilen Se
lioik muhteliti bugün Ege va• 
purile şehrimize gelmit ve spor
cular tarafmdan kartılanmııtar. 

1(o 1(o • 

Nevyok, 22 (A.A) - Ağır 
sıklet cihan şampiyonu Alman 
Schemeling ile Amerikalı Sbar• 
key arasında bir maç yapılmış• 
tır. Maç, 15 ravnttan ibaret idL 
Hitamında Sharkey, sayı hesabı 
ile galip ilan edilmiıtir. 

Seyircilerin ekserisi Scheme
lingin rakibi Şharkeye karıı fai
kiyet güatermit olduğu mOtalea• 
sanı serdetmitler ve Alman tam• 
piyonunun galip addedilmesi il· 
zım geldiğini sC>ylemişlerdir. Hat
ta Sharkey ile seyirciler, netice
nin böyle olmaaına hayret etmit
lerdir. 

Hakemlerden birisi Scbeme-
liogin maçın 15 ravndından ilk 
1 O ravodında çok iyi döğüfmiif 

oldğu mütaleasını serdetmişlerdir. 
SelAnlk muhtelltl lzmlrde 
lzmir, 22 (Vakıt) - Sellnik 

muhteliti şehri gezdiler. ilk maç 
cuma yadır. 

Ağa~ çiviler yapmak 
için fabrika 

Memleketimizde çalışan bir ıir
ket dün ofise müracaat ederek 
ağaç kundura çivileri ve kordan, 
tahta parke imali için bir fabrika 
tesis edeceğini bildirmiş ye ofis• 
ten izahat istemişt'r. 

1 eıis edilecek fabrika ıenede 
30-35 vagon tahta çivi ve 10-15 
vagon kürdan istihsal edecektir. 
Memleket ihtiyacı bu suretle 
temin edildiği gibi ihracat yap
mak imkOnı da hasıl olacaktır. 

Şirket ağaç için Zingal orman 
şirketi ile mukavele yapmıştır. 

cek. Onu kaybettiğini anbyacak, 
güzelliğini, muhabbetini anlıya• 

cak, fakat iş itlen geçmiş olacald 
Daha sonralan iÜnüu birinde 

sinemaya gidecek, seyrettiği bir 
filmde son .. Yıldız,, ı görlince 
gözleri faltatı gibi açılacak. E
vet, bu 0yıldız,, yabancı biri de
ğil .•• Nataıa... Ta kcndiıil .• 

Bunu ıörünce deli gibi ~. 
hastalanacak. O filmden yözleri
ni ayıramıyacak. O vali1t Nata• 
şa zeııgiolemış, namA be r tarafa 
yayılmış olarak lst2n'ıaıla düne
C'ek. Tagminin saçleın kederden 
ağarmış olacak. Nataıa onu af· 
federek büyiik bir çini ıoba bir 
çok odun satan alacak ve sobaJI 
her gün bol bol yakmasını Uye
maça emredecek. Etraf ınclaki 
bedbahtların hepsine iyilik ede
cek üç köpeği, altı kedisi ola• 
cak.. Oh ne tatlı bir bayat all
recek... Beyozlunda Roz Naarda 
ıördcğü bir adam Nataşaoın b&
tün bu hayallerini hakikate lral
bedecekti. Ne barikalAde tesa
düftü o 

(BUmedll 
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Sesli filmle! 
Tedrisat 
lzmir Ye cİYarında ve alelu

mum Anadoluda köylerde zeri· 
yata elnrişli bir şekle sokmak 
için köylülere mahsus olmak n
zere kitaplar neşredilecekmiş. 
Bu fikri alkışlamamak kabil de
ğildir. Yalmz. ben, kendi hesa
bıma, buiş için kitaptan daha 
faideli, daha pratik ve daha 
pek çok iyi neticeler verece~ 
bir çare biliyorurm. Oda Sesli 
Sinema: 

Ben maarif vekili olsam, mem
leketteki bütün mekleplerin t1ed
risatını sesli sinema ile yapardım. 
Bu usülü garip bulanlar olabilir. 
Fakat bu usul en doğru usuldür 
ve yeni tedrisat usullüleri arayan 
memıeketler bunu kabul etmiş· 
lerdir. Evveli kilçük çocuklar 
için her halde sinema, her hangi 
renkli bir kitaptan daha caıiptir 
v~ onu daha ziyade alakadar 
edar. Bioaenalayh öğrenme ka· 
biliyeti çocukta daha kolay in
kişaf eder. 

Bu en küçüklere mukabil, en 
yüksek sınıflara devam eden ta
lebeleri, meseli darülfünun tale
belerini ele alalım. Sesli sinema 
ile tedrisat buradada ehmmiye
tini gösterir. ÇUnkü, malumdur 
ki, dünyada, hakikaten, büyük 
kıymette pekaz profesör vardır. 
ve şüphesiı Aynıtayo ayarında 
adam bulmak güçtür. Bu profe
sarler sesli sinemada, bir saatlik 
bir takrir yaptıkları takdirde fi
limleri teksir ederek, muhtelif 
mekteplerde, muhtelif darü1fü
nunlarda tedrisat kabildir ve 
Amerika ile sovyet Rusyada bu 
usul tatbik edilmktedir. 

Fakat ~iyeceksioiz. bunun için 
her mektebe bir sesli sinema 
makinesi kuyup teıisat masrafı 
lazım. 

Sesli sinema ile tedrisat 
usulünfi koyanlar, bunu da dil
tünmeşler ve gayet ucuz tesisat 
yapmak imkanını da hazırlamış
lardır. Esasen bugün alelade si
nemalar için bile 2500 liraya 
kadar film gösterme makineleri 
yapılıyor. Halbuki Ruslar, seyyar 
sinemalar için bir neYİ sesli si
nema makineleri icat etmişler ki 
daha pek ucuza rµal oluyormuJ. 
Nerde kaldı ki, tesis masrafını 
2500 lira ile tasavvur etsek, ta
lebenin kitap için sarfedeceği 
para ile bir yüksek mektebin 
yukarda söylediğimiz gibi sayı· 
ları pek mahdut olan kıymetli 
profesörleri tutabilmek içi1ı sarf 
edecekleri masraf, muhakkak 
surette sesli sinema ile tedrisat 
uıullınti tatbikten daka pek pa
halıya mal olur. 

Meselenin teferrüatına girme
den, sadede dönelim. Söylemek 
iıtediğim ıudur: 

Bugün, Türkiyede, en son sis
temde sesli film alma makineleri 
vardır. Hatta, bu makinelerden 
bazıJan, daha henüz piyasaya 
çıkarılmamışlardır. Muvaffakıyetli 
tecrübelerden sonra iyi netice 
vermiş son sistem makinelerin 
ilk nümuneleri bizim memleketi
miz için yapılmıştır, ve ipekçiler 
ıtudyosundadır. 

Köylüye müfit olmak istiyen· 

Amerikanr.n 3 Meşhur Korn.Jği __ --

Lorel 

( . 

1 

i 

GUfmiyen 
Komik 
Mal ek 

__ .,. 

Niçin Senaryolar 
Edebi Eserlerden 

Umumiyetle 
Çekiliyor? 

Sinma için yapılmış binlerce 
senaryo dururken, ne sebeple 
vazı: sahneler şöhret kazanmış 
edebi eıerleri .sinemaya naklet• 
mekte israr ediyorlar? Bu suali, 
sinema ile meşgul ohın her kari 
kendine sormuştur. Evet, sine· 
manın icabettirdiği hiç bir has
saya malik oJmıyan bir eseri fil
me almıya sebep ne? 

!edildiği zaman umumiyetle aşa· 
ğıdaki değişikliklere uğrar. 

1 - Zamanda değişiklik. 
2 - Mahalde 
3 - Eşhasta 
4 - Neticede ,, 
5 ilave edilecek fikirleri 
Zamanda yapılan değişiklik, 

senelerce devam eden romam, 
daha mantıki kııa bir zamana 
sokmak. Mahalde yapılan deği
şiklik, ekseriya güzel bir man
zaradan, parlik bir ıiyadan isti
fade etmek içindir. Ethaıta 
yapılan deiiıiklik, romanda te-

ferrüat neYinden olan fazla eş
hası kaldırmak ve prenıipil 
rolleri üç veya dürt kiıiye Yer
mek neticeae yapılan deği.ilclik 

te ekseri romanlartn facia ile 
hitan çözülmelerini, tatlı bir buse 
sahnesi "happy end,, ile bitirmek 
içindir. llave edilecek macera
lara gelince, bunlar filmin asıl 

sinema tarafıdır, Ve başlıca va· 
vazifeleri esere: hareket, heye
can, can vermaktir. 

işittiğimize göre, ipekçi Kar
deşler çekecekleri filmlerin se
naryolarını şöhret kazanmıt edip
lerimize yazdmyorlarmış. Bu fi-
kir Türk filmlerini yükselteceği 
ıribi, bir daha çıkmamak üzere 
batırabilir de... Daha henUz ti· 
yatroda temsil edilebilecek bir 
eser yazamıyan ediplerimizin(?.) 
Senaryo yazmıya kalkmalan ne 
dereceye kadar doğtu olur, onu 
karilerin takdirine bırakıyorum .•• 

Eğer filmlerde, ır.ükalemelerin 
doiru olması için bu kararı ver
dilerse o da hatab. Zira bu iti 

, görecek sade mükaJemeleri ya-, 

Meşhur tenor Mak Kormak, 
"Akis,, isimli ve çok iÜzel şar
kdarla dolu büyük bir film çe-
Yirmek için a~gaje edilmiştir. 

zacak bir çok muharririmiz var· 
dır. Avrupahlarm bizden evvel 
düştükleri çukura, biz ne diye 
bile bile düşelim ? Bize en çok 
lizım olan sinema, sonunda iki 

Dünyanın en 
Komik şeyi? 

Bunu "Holivut,, buldu 
"llolivut,, gazetesinde mühim ... Am

ma çok.. çok mühim bir şey gördük. 
Dünyanın en komik gazetelerinde 

görmek imkanı olmıyan ve cidden 
f evkalıide komik bir muvaffakiyet o .. 
lan şey budur: 

Sabık Fransız kabinesinde Maarif 
nazırı olan Mösyö Moris Rustan'ın 
Paramut stüdyolarını gezerken bir 
resmini, Hollivut dercetmiş ve, al
tına da şu yazıyı yazmış: 

"lnstruction Poblique reisi 
Mösyö Mario Romtan 
Saint - Maurice stütyolannı 
gezerken.,, 
Türldyede ve lstanbulda çrkan bir 

gazetede bu yazının çıkışı, bir kaç 
mana ifade eder. 

Birincisi, türkçe mecmuada, fran
sızça yazı yazmak üstat ı lığı_ .. 

!kincisi, "lnstruction Publique rei
si,, demek gibi gülünç bir cehalet .. 

Üçüncüsü de... Bunu artık siz dil
. şününr_ 

Buna benzer sözleri bir gayri Türk 
ağzından işittik, '"Vatandaş türri:çc 
konuş!,, derdik. Fakat bizzat bir 'l'iir· 
ke ne demeli? 

Amerika da 
Yıldızlar çocuklarını 
Nasıl muhafaza 
Ediyorlar 

Ne~yorktan bildirildiğine g3re 
Lindenbergin çocuj'unun kaçml· 
dığındanberi, Holivottaki sinemı 
yıldızları çocuklarını muhafaza 
için gayet mtilıirn tedbirler aJ. 
mağa başlamıılardır. Maamafib 
sinema yıldızlarının bu endiıeleri 
pek de haksız deiildir. Zira, gün 
geçmiyor ki bunlardan birisi 
para istiyen tehdit mektuplan 
almasın. Pek tabii bu parayı 
veren yoktur, buna mukabil her
keı tedbir almaktadır. Meseli 
Marlen Ditrih.in yedi yaşındaki 
çocuğunu, daimi surette bir 
muhafız takip etmektedir. Bu 
muhafız, vaktile Lord Kiçener ile 
Belçika kıralsnan muhafızhğını 
yapmıt olan bir eski muhariptir. 
Meıhur Tom Miks daha iyi 

bir usul bulmuştur, dokuz ya
şındaki çocuğuna tabanca kul
lanmasını öiretmiştir. 
· An Harding evini bir kale 
haline koymuştur. Gece gündüz 
etrafta nöbetçiler dolaşır ve 
damın üzerine konulmuş olan 
projektörler, evin d<Srt bir tara
fını giindüz gibi aydınlatmak· 
tad11. 

Harolt Loyt, Çester Monis de 
buna benzer tedbirler almıştır. 
Velhasıl, çocuk sahibi olan bü
tün sinema yıldızlara, daimi bir 
korku içinde yaşıyorlar. 

Mesele zaunedildiği kadar 
müıkil değildir. Film amilleri 
ıan'attan ziyade, ticaret kafasile 
hareket ettikleri için, onları, şöh
retleri evvelden yapı!mış, isimleri 
halk arasında tutulmuş edebi 
eserler alakadar eder. Filanın 
senaryosu ne kadar güzel olursa 
olsun sinema Amili bir Viktor 
Hügo'nun eserini tercih eder. 
Zira bu film ne halde çekilmiş 
olursa olsun, müşterisi zaten te
min edilmiştir. Fakat muhterem 
kariler de pek ala farketmişler
dir ki, bu eserlerin sinemaya. 
nakli hiç de iyi neticeler verme
mektedir. Misal olarak, son za
manlarda gösterilen iki meşhur 
edebi eserden nakledilmit filmi 
ele alalım: "Öldüren Adam,, ve 
uKüçllk Kabve,. romanında .. o 
kadar cazip olmasına rağmen"Ol
düren Adam,, filmi adi bir Ame• 
rikan filminden ayrıhğı yoktu. 
"Küçllk Kahve,, ye gelince, üs· 
tünde durulmıyacak kadar acı
nacak bir vazıyette idi. Her hal
de ne Klot Farer, ve ne de Tris
tan Bernar bu neticeden mem
nundurlar. 

ıeYdazedeyi kol kola verecek ~ Kısa Haberler ı 
sinema değil, kafaya, ruha. ca· ı'llll••••••••••••77 na, bilgiye hitap eden sinema- • 

Bir edebi eser sinemaya nak-

ler, pek ali, burada tedrisi film
ler yapabilirler, ve seyyar bir 
sesli sinema tesis ederek Ana
doluyu dolaıırlar.. Yüzde sek
seni dolaba atılmak ve açılma
mak tehlikesine maruz kitapla
rm yapamıyacakları işleri, "gör
mek,, göstermek ve öğretmek,, 
usulü daha pek çok iyi yapa-
bilir. fa. 

Dolores Del Riyonun 
bir karikatUrl! 

dır. ünümüzde güzel bir misal 
var, niçin ondan istifade etmi
ye1im? Rus, Sovyet sineması. 

Romantik mevzularla uğraşaca
ğımıza, yabancılara Türkiyenin 
hakiki çehresini gösteren filmler 
yapalım. Ve icap ettiği zaman 
onları facia ile de bitirelim. An
cak o sayede filmlerimizi ihraç 
edebiliriz. Ve işte ancak o za
man Türk sineması hakikaten 
kökleşmiş olur. 

E. U. Senaryo Kursu Talebesinden 
A. Fuat 

A Lil Dagover .. Albeni sokak, ı. 

isimli bir film çevirecek. 
• Firiç Lang Amerikaya gitti. 
/:;,. Norma Talmaç tatil zamanını 

Berlinde geçiriyor. 
A Anfi Ondra yeni bir film çevirdL 

• Greta Garbo Berline gelip bir 
film yapacaktır. 

• Foks şirketi Klara Bov'un koc:ısı 
ile beraber bir film çevirmek teklifini 
rcdctmiştir. Sebep olarak da artistlerin 
evvela. daha genç ve evli olmamaları icap 

ettiğini söylemi~tir. 

• Este\ Tayler eski kocıısı Demp· 
sey He tekrar evlenecektir. 

• Jorj Bankroft haftalığını kestikleri 
için Paramunt şirketini tcrkedecektir. 


