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ıngiliz-Fransız itilafının sebepleri 
İngilte ·ı F f k <edile re 1• e ransa arasında ak-ı nazarları arasında daima bir ar 

leı si n eınnıyet itilafı beynelmi- görünüyordu. Gene Avrupaya a•t 
txliih_Yase~ aleminin en yeni ve c umumi meselelerde İngiltere bir 
hadi:~ ~!r hadisesidir. Çünkü bu Avrupa memleketi olarak diğer 
diğer t ırf taraftan İngilterenin,

1
~ Avrupa devletleri ile tam bir teş· 

lnilel :ıra tan Frannanın beynel· riki mesai etmekten ziyade muh~ 
bir t hll?Yasetlerinde ıı.ayanı di1<lcat telif eczası dünyanın dört köşesi· 

a av ··ı ~ 1 1 1 lerir. vu vuku bulduğunu gös- ne yayı1mı! bir imparator u1c o a· 
A. rak hususi bir vaziyet muhafaza 

&ıı ca.~a gerek İngiliz gerek Fran· eden bir devlet ~ibi hareket etme· 
Saı-p 81Yasetiumumiye~ind8 göze ği tercih ediyordu. 

Bu • n 

12 a 
Akbaba v Sinema 

'kn.ngresiude 
MUderrls Ham Nimetullah 

beyin bir makalesi 
- 6 ıncı savfam·zda -

. lişarda bulunanlar 
- · ı O uncıı a ·tamızda -

eyahat mektupları 
- 5 inCi sayfamızda -

ı 8 inci sa tamızda -

ltalvan kabinesinde değişiklikler 

Dört Nazır çekildi 
Başvekil M. 

Nezaret 
Musolini 

daha aldı 
iki 

de, ltalya kabinesinden dört nazırın 
çekildiğini öğreniyoruz. Esasen, faşist 
ltalyada §imdiye kadar yapılan kabi· 
ne taluıvvülleri, daha ziyade büyür• bfr 
yıl dönümünden evvel yapılmıştı. Bu 
sene tes'it edüecck ilk faşist bayramı 
da, Te~rini evvelde yapılacak olan 
Roma üzerine yürüyüşün devir sene
sidir. 

lekeun hud ~ah~vül alakadar mem- l~te bir sene evvel cihan iktısa
ha rrııeh. e ıddıa edildiği gibi sul· di buhranı gelip İngiltcreye ;;id· 
ltı\if . ızınet edece!t, yc!tsn b:rı detle çarptığı sıralarda İngiltere 
bi]ak~t ınahafilde denildiği gibi bu yolda bir siyaset takip ediyor-
2lıu ~sd harbe ve tehlikeye doğ:u du. Tabii olarak İngiltere bu ıiya-

:Sgı ecektir? setin icap ettiği imkanlar dairesin ._A _____ h_.._,-----....-.ı 
hesi~ '':al~ en doğru cevabı şü,.,-1 de tedbirler aldı. Bu tedbirleı- hi- rap arffarif e 
ki haı~adıseler verecektir. Şimdi- maye e:asma müstenit olarak da- Bas!lmıs kjtap! 

istifa eden hariciye nanrı !ti. Gran· 
dinin ltalyanın Londra büyü!' elçüi. 
ğine tayini ihtimalinden bahsolunmak. 
tadır. Franı e gerek İngiltere, gerek ha ziyade İm;ilterenin mi1h ku~ 

ltleını ada vuku bularak her iJ:i vet membalarma istinat ediyordu. 
fa ın·~ket arasında siyasi bir itila· Fakat ilk zamanlarda çok iyi 
\'e a Uncer o!an tahavvülün es ban neticeler verdiği ic' dia edilen bu 
laYı b~llıiHn1 tetkik etmek bu nok· tedbirlerin bilahare tamamen nıak 
d bil" ır dereceye kadar tenvir e· s&ch temin etmediği, bundan son-

Ji tr. ra da edemiyeceği anlaııldı. Bu· 
S~!vatlı~l~rda olduğu üzere lngiliz nun üzerine bir taraftan Fr~nıız, 
'-rtıeJe tıh M. Makdonald ilk defa diğer taraftan lngiliz matbuatın· 
da .1~.fırkası reisi olarak Londra- da İngiliz - Fransız te~riki mesa· 
ta,11~ıqıdar mevkiine geldiği vakit isinden sık sık bahsolunmağa baf 
ti' ana ile bir Vaşington seyaha- !adı. Bu yolda bir te!riki mesaiye 
titıdal>n:ız~tı. Beynelmilel iı:.ler üze· _valmz iki memleketin mütekabil 
}i

00 
e 4:ın rika R:? · sicümhuru M. menfaatleri noktasından de~il. 

l)·G \'er ile anlaş.mağa çalı~mıştı. bütün Avrupa memleketlerinin 
ti a er taraftan İngiltere hükiime· istikbali için de ihtiyaç ve zaruret 
l~1,/"1'llana kadar A rupa nı se· hu!• du-u fi eri bu ne~riyata esas 
ka.d 'ilde Fransa ile bir dereceye tetkil ediyordu. 

Bir haber Uzerine dUn Cihan 
kUtUphaneslarandı, bir şey 

bulunamadı 

Bir müddet evnl yeni icra ve 
iflis kanununun Arap harflarife 
tab ve neşrolunduğu hakkında 
alakadaı: makamlara ihbardıa 
bulunulduğu, polis ve viliyctin
de tahkikata başladıiı malum· - - ---·· 

l%·~r müttehit bir hattı hareket Bu sırada bir taraftan Cenevre-o 
•eti~ e~.~ı-ken birden bire bu siya· de tahdidi tealihat konferansı, di
•e. ar egı:tirmi~, İngiltere ile F ran ğer taraftnn Lozanda tamirat kon 
hlfl l&tnda bir an aşamamazhk feransı toplanmıt bulunuyordu. 
:tıc k~ını,, iki memleket birbirleri-! Günün birinde Amerika Reiıiciim 
llllft aır ~z çok r~kip vı-.ziyeti al·ı huru M. Hoover tahdidi teslihat 
leılih ngılterc bılh tahd\d; 

1 

konferansına umum teslihatm üç
:tj~C\d at meselesinde F rrınsadan te birini tenzil etmeği teklif ct
~ea t ~nıerin:aya, Alman tamirat ti. Teklifin şekli Amerika tara· 
lt:ıa.rıe e:sınde İse daha l.'İv de Al- fından Avrupa devletlerine kar§ı ur. U\S':2 Anadolu ajant:ı .. Ay 
~-n/aya_ yakl !'ımI~b. Hu!asa Av· yapılmış bir nevi ültimatom maw dmda lstaobul Cihan kütüpha· 
l'eler~a aıt biitün umumi müzake- Mehmet Asım nesi satıcııı Memduh Ef. namın-

e İngiliz ve Fransız nokl"ı· Alıtnrarı <l_ ı'nc·ı ."a,·famı .. dıı 1 ' ... ,, '· da birinin Arap barflarile baaıl-

lznıj r de kİ Cem ayini maznunları mış ıcra ve mas kanununu sa
tarken yalialandığıoı,, bildiren 

mahkeme huzurunda kısa bir telgraf haberi vermiştir. 
I Bu haber, esasen bu mesele et-

~ad Znıir, 20 (Vakıt) - Bektaşi şeyhi Hasan baba ile sekiz ar· rafında tahkikat yapmakta olan 
~1 a •nın muhakemelerine bugün asliye cezada devam edildi. zabıtayı harekete getirmiş, dün 
S,~~ounlar ara ma iltihak eden sanatlar mektebi ta ebes~ıden ansızın Cihan kntüpbanesinde sı-
tJcr~ l'kamcası.nın yanına gittiğini, orada muhabbet yapıldığmı, kı bir araştırma yapılmııtır. Fa· 

1} •• ' vesaıre olmadıg-ını sl>yledi. k ı - d' ıyı dd · ı.t po ısten ögren ığimize göre 
,.. u eıumumi Hasın babanın yanında otururken kendisini kütüphanede Arap barflarile ba· 
b?ıttlen.ler bu uaduğunu söyledi.Muhakemenin devamı müdafaa şa- b e sılmış bir kitap ulunmamııtır. 

tınin dinlenilmesine knJdı. 
Kütüphane sahibi Mihran Ef. , 

d 1. ' şunları söylemektedir: 
arım am a u "- Anadoluda seyyar kitapçılık eden 

'h • Memduh isminde bir tanıdığım vardır. 
V ~ Fakat bu adam şerildm ve memurum 
Jt Ptırun merdivenini çıkar çıkmaz bir ingi-. oımadığı gibi kendi)ilc en ufaıc bir mü· 
~e r t d ğ • nasebetlm bile yoktur Fena maksatlann· 

as ladım san J ı açarak önilne serdim.. da kiıtüpbanemin ve benim ismimi ka· 

'•ta"b 
"'"" Yer1m adamı Hikmet Efendi Ay•sofya camii 

içinde aerglalnln iinUnd' 
- Yum 8 inci saytamı~da -

rısurdığı için müteessirim Bugün ıabıtı 
burada taharriyat yaptı, bir şey bulamadı. 
lsticvabımada lüzum görülmedi., 

Vilayet, lzmir adlıyeıi ve za· 
bıtasile temasa iİrişmiı tir. 

Vali Muhiddin Bey de bu hu
susta diyor ki: 

"- Matbaa harflerile basılmış böyle 
bir eser yoktur. Yalnız Arap harflerile 
ve eski daktilo mıkinesile basılmış öir 
iki esere dair tahkikat '\"ııpılıyor .. 

Kemalettin Sami Pş. 
Bertin, 20 (A.A) - Mayıs ta

rihinde Veimer ile Berka arasm
da bir otomobil kazaıı netice· 
sinde ağır surette yaralanarak 
Veimer' de Spobien Ha us' da te-
davi edilen Türkiye Büyük Elçisi 
Kemalettin Sami Paşa, temam!n 
iy;Jeıerek dün Berlio'e avdet 
etmiıtir. 

M. Musollnl'nln bir karlketUrO 
/ialyanın Londra sefiri öldüğü va

kit, Romada, Lozan lı:onf eramından 
sonra, kabinede değişiklik olacağına 
dair bir ıauia dolaşTnlf tı. Fühakika 
Lozan konferansuun bittiği bugünler· 

Roma, 20 ( A.A) - Hava• 
Ajaiisından : Kral, M. Grandi jle 
maliye nazırı M. Mosconi'nin, 
milli terbiye nazın M. Gualino 
ve korporasyonlar nazın M. Bot· 
tai'nin istifalarını kabul etmiştir. 

Hususi kararnamelerle M. Mo
ıoliniyi hariciye ve korporasyon• 
lar naıırbklarma, Roma darülfü· 
nunu emini M. Francisci'yi ad· 

1 Altt.ırafı SZ inci savfıımızda 1 

Milli tabı ikalarımızda faaliyet 

Beykoz büyütülüyor 
Bakırköy fabrikasına da son sistem 

makinalar getirtildi 
Sanayi ve Maadin &nka8ına ba~lı 

fabrikaların uılalıı ı•e genifletUmesi 
faaliyetine devam edilmektedir. 

Sanayi ve Maadin Bankası umumi 
müdür muauini Ali Saml Bey bu faa
liyet hakında bir muharririmize ru 
izahatı vermiştir: 

- Beyko-ı fabrikaoıoın bDyil· 
tnlmeıi nmeliyesine devam edi· 
Hyor. Bu fabrika aon bahara 
doğ'ru şimdikinin iki misli istib· 
aalat yapabilecek bir hale gele-
cektir. ilave edilen dolap ve 
kurutma dairelerinin inşaatı ta
mamlanmak üzredir. 

Bakırköy bez fabrikasına alt
mış kadar yeni tezgah konulmuş 
ve bunlarla istib~alAtm • başlanil· i\Jenrocat fıbrikalanmızın blrlstndt bir köşı 
miıtır. Bu fabrıkadakı pamuk mül ettirilmiştir. 
temizleme ve iplik daireleri son Bunun için bu fabrika bundan 
s'stem yeni makinaJarla tekem- (Lfıtlen sayıfayı çeDiriniz) 

Zeki V elidi Beyin istifası Ede iyat 
Fakültesi meclisinde 

Toplanmada bulunan mUderrfslerd•n bir k 
Edebiyat fakilltesi milderriıler 1 susunda gelecek h '7;"' b · 

meclisi dün Muzaffer Beyin ri- lanma daha a ılar 8 
a 1~ .. top 

yasetinde toplaomııtır. Toplan- rar verilmesi y m~ fı~ ~a~ 1 ka
mada, 8 Tem muzda Tilrk tarihi tür. va gorulmü..t• 
kürsüsü müderrisliğinden istifa 
etmiş olan Zeki Velidi Beyin is· 
tifanamesi meclise bıldirilmitlir. 

Toplanma uzun sürmüş ve 
duyduğumuza göre, hararetli 
konuımalardan sonra iıtifa hu· 

Divan da toplandı 
DarUlfünun divanı du.. . 
k·ı· M n emnı Ye ı ı uıtafa Hakk B . . . d ı eym rı· 

h~~ktın. e toplanmış,aylardanberi 
ırı • mıı olan bir takım evraka 

tctkık etmiştir. 
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·Ruslarla 
Dostluğumuz 
Hiç bir hadiseden 
Müteessir olamaz 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü 

Bey Akvam cemiyetine girişimiz 
münasebetiyle Sovyet sefareti 
maslahatgüzarına bir mektup 
yollamııtır. 

"10 Temmuz 932 tarihli mek· 
tnbuma zeyl olmak üzere Tilr
kiye hiıktimeti namına aşağıdaki 
hususları size bildirmekle teref 
buiurum.,. diye başlayan mektup· 
ta, Türkiyenin Akvam cemiyetine 
girmesinin, Sovyet sosyalist cüm
huriyetleri ittihadile memlekimiz 
arasında istik1alleri için girştik· 

leri mücadele esn?ımda mtsut 
bir surette teessüs ederek her 
yeni merhalesinde hayatiyeti le· 
barüz etmiş olan samimi dostluk 
nıüoasebetlcrinin müstakbel in
kişaf1Da bir engel teıkil edemi· 
yeceği bilbiriJmektedir. 

Mektupta bundan sonra, mem· 
leketimizin Akvam cemiyetine 
giri§İnin Türk • Rus münasebatı 
üzerine müeaseı muahede ve 
protokollardan münbais müteka

bil teahbütlerin kıymetini hiç bir 
ıuretle aza.ltamıyacağı, bük üme
timizin Akvam cemiyetıni bey
nelmilel ibtiliflarm müılihane 
ve idil!ne hal ve tesviyesiyle 
meıgul bir teıekkiil olarc1k tanı
dığı cihetle, bütün veaaitile cemi
yetin esasını teşkil eden bu fik
rin tahakkuku yo~unda teıriki 
mesaiye karar Yerdiğini, fakat 
Ye tahminimiz hilifma olarak 
Avam cemiyetinde herhangi bir 
2.e>rranda mevzuubaha sulh esa
s a mugayir ve münhasıran So
' , e' tttibadma mliteveccib tema• 
yüller bq gasterecek oluru hü· 
kiımetimiıin bu kabil temayüUere 
olanca kunetile kartı koyacağı 
yazılmaktadır. 
lngillz matbuatının neşriyat. 

Londra, 20 (A..A) - "Timeı,, 
gazetesi Ttırkiye'nin milletler ce· 
miyetine girmesine tahsis ettiği 
başmakal.:de Tevfik Rüttü Beyin 
tchakkuku için ıahaen o kadar 
kuvvetle ve o kadar iyi çahşbğı 
iltihak keyfiyeti karşııında M. 
Hymaua'ın tebriklerini biuat ka· 
bul edememeıiuden dolayı tees
aüf izhar etmekte ve föyle de
mektedir: 

,.Derrey' Saint james sarayı 
nezdinde bDyilk ef çilik vazifesini 
deruhte eden mümtaz Türk dip
lomat.na pek yakında 11Hoş gel· 
djniz,, temenniyatında bulunacak 
olan büyük Britanya'om, Türki
ye'yi milletler cemiyeti azası ola· 
rak ftasıl bir memnuniyetle kar
tıladıiını cemiyet heyeti umu· 
miyeaiade belig bir surette ifade 
etmiştir.,, 

ltalyan matbuabnın neşrlyah 
Roma, 20 (A.A) - Türkiye· 

nin Milletler cemiyetine duhulli· 
ne burada umumi surette siyasi 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. 
"Gioraale d'ltalia., gazetesi, 
Türkiyenin Anupa ile Asya 
uuında bir vasıl hatb teıkil 
ettiğini beyan ederek ltalyanın 
Türkiyeye g6sterdiği mütevali 
dostluk delilJerini hatırlatmak
tadır. 

sonra daha temiz ve beyaz 
renkte · mal çıkaracaktır. Şimdi-
ye kadar bu. fabrikada imal 
edilen pamuklulann içinde kırın· 
tılar bulunması hallaç ve iplik 
makinelerinin iptidailiğinden ile
ıi geliyordu. 

Herelre fatırikasının tekemmil
tl ve yenileıtirilmcsi işi de de· 
vam etmektedir. Burada bilhassa 

L.--.... 

I_::~_:: l __ T_el_gr_a_l _B_a_b_er~l•~r_ı ~-' 
ispanyada kan Almanyada Mebus, mebusa 

İngiliz- Fransız 
itilafınınsebeple 

lBaşcnalcalemi zdcn mabut 

hiyetinde görüldü. Fransa 111~ 
hası itita.z etti. İngiliz rnura 
da taıvipkar görünmedi. Ve ateş! - - -~ Karşı ! 

Siyasi lhttraslarıo Hoover planından babJedefr 
zı Franıız gazeteleri bunun h" 
ıadan ziyade İngiltere aleY .

1
1 

olduğunu, bu planda daha zı 
Franaaya hücum ediliyorrnut· 
bir vaziyet alınmasının sebe ~ 
merika tarafından İngiliz do 
masına karşı takip edilen husıJ 
hareketini ıetretmekten batk• 
ıey olmadığım iddia eden!er 
du. 

Gazete binaları önünde bom· 
balar patladı, bir cen. lyet 

reisi öldUrUldU 
Madrit, 20 (A.A) - Gece, 

bir çok gaıete binalarının önün· 
de bir çok hambaralar patlamış 
ve mühim hasarlara ıebebiyet 
vermişse de nüfusça zayiat yok· 
tur, 

.. Diario,, gazetesjoe ait bir 
satış mabaUi yakılmışlar. 
· Bu ıuikastler, milli mesai 

konfederasyonuna mensup anar
ş: ıt ve sendikalist temayü'ata 
sahip o~an m~!fritJere hamJedil
mektedir. Eunların bu ıuikastle· 
ri ••D:ario,, gazetesi müıtahdi
mininden bir kısmına yol veril
mesi üzerine ilin olunan protes· 
to grevine jıtirak etmek istemi
yen ameled,n intikam almak 
maksadiyle yap!nlf olmaları 
muhtemeldir. 

bir sulkaet 
Sevil, (Hususi) - Karior Loos 

Cespedes'den bildırildiğine göre, 
ziraat patron cemiyeti reiıi M. 
Rı mırez Krundo, gece yarısı 
evine dönerken bir kurıuola öl
dürüJmüştilr. Katil bulunamamış· 
tır. Maamafih, şüpheler işci itti
hadı aendikası, ikinci reisi Fer· 
naadez'in üzerinde toplanmakta· 
dır. 

Cenaze merasimi eınaıında 
hadiseler vukuından korkulauğu 
için, askeri tedbirler almmııbr. 

Romanya intihaba
tında kanlı hadiseler 

BUkr~ş, (Hususi> - fot ihabat 
do!ayısiJe yapılan mücadele es· 
nasıoda kanlı hadiseler vulrna 
gelmiştir. 

Ramnik Sarat iebrinde, libe
ral parti azasından birisi, milli 
klSylü fırkasından bir muarizini 
ee balta ile ajırf surette yarala· 
mıştır. 

Bu şehir civarındaki kasaba· 
Jardan birisinin belediye reisi 
de öldürülmiiıtDr. Mizil de, millt 
köylü fırka~ı taraftarlarile muha
lif :•azılara mensup gençler ara· 
sanda bir arbede kopmut birçok 
kimıeler yaralanmı§br. 

Bir ikraz haberi 
Akşam refikimiz bir Fransız 

gazetesinin lngiltcrenin de Tür
kiyeye ikrazatta bulunacağını 
yazdığından bahsetmektedir. Ay· 
nı babete göre Tiirkiyede şube
lerini kapıyan Fransız bankaları 
-, erine lngiliz bankaları şubeler 
açacaklarmış. 

perdah kısımlarının daha iyi bir 
hale gelmesi için yeni makine· 
Jer getirilmektedir. 

Yünlü mamulltımızın yaftmura 
mukavemeti, tUylerinin evsafı, 
parlakhğı ve desenlerinin gUzel-
liği bu makineler sayesinde çok 
artacaklar. 

Yalvaçta Beykoz fabrikasının 
yardımile başlıyan tecrübe işlet· 
meıinin müsbet netice verdiği 
g5rülmilı ve bu fabrikanın de· 
vamına karar verilmiıtir. 

Kayaeriye gönderilen dokuma 
makinelerinin kurulmasına Fes
hane fabrikaamdan aynlarak gön-
derilen ustalar tarafından baş· 
lanmıştır. Bu it yakında tamam· 
!anacak ve bu yeni fabrika iplik 
ve kumaş imaline başlayacaktır. 

Samsunda yeni bir yerli mal
ları satış mağazası açılmasına 

karar verilmiştir. Bu maiaıa için 
yapılan hazırlıklar bitmiştir. Ma-
ğaza bir kaç güne kadar açıla· 
caktır. · 

blô.nçosu : 
Bir ayda 116 ki•I öldUrUlmu,, 

1170 kişi yaralanmı!Jtır 
Berlin, 26 (A.A) - Dün ak· 

şam telsizle ne§roJunan bir be· 
yannamt'sinde hükümet, asayiş 

ve intizamın muhafazası için bu 
tedbirleri ittihaza azmetmiş ol
duğu;ıu bildirme tedir. 

Eu beyan'lame, açık havada 
nümayifler icrası memnuniyetini 
hatırlatmakta ve bunun ilk ted
bir olduğunu ilave etmektedır. 
"Voı vaetts,, gazetesine naza

ran, açık havada nümayif icra· 
sına müsaade verildiği tarih 
olan 18 Hazirandan itibaren 
vukua gelen aıyasi kavgaların 

116 ldşi öldürülmüş ve 1170 
kiti yaralaomışbr. 

Pnısyada komlaerlik 
Berlin. 20 { A.A) - 0 Prusya 

meaeleai,, bugünlerde tekrar mev· 
:ıu bahsolunmağa başlamışhr. 

HUkômet mubafilinden alınan 
but haberlere göre M. Von Pa· 
pen, Prusya'da lüzumunda Ai· 
manya tarafından bir komisrlik 
ihdası meı'elesi hakkında görüş· 
mek üzere Prusya nazırJarmdan 
M. Severing ile M. Hirstiffer'i 
bugün için içtimaa davet etmiş· 
tir. 

Altona'da vukua gelen kanlı 
hadiseler, sai' cenah fırkalarma 
bu tedbirin ittihazını talep el· 
mek vesilesini vermiş o:up bu 
fırkaların bu defa muvaffak ol
maları ihtimali vardır. 

Şimdiki halde mcs' ele hukuki 
noktai nazardan tetkik edilecek· 
tir, çOnkt kan•nu eaaainin bu 
bırakmıı oldup imkanlar mutlak 
surette muayyen değildir. 

Makdonald 
Lozanda Yugoslavla

ra yttz vermemiş! 
Belgrad, 20 ( Husuai ) - Yu

goslavya matbuatı Lozan itilihn-
dan bahsderken memnuniyetsiz
liklerini izhar etmektedirler. Si-
yaai mabafil de aynı kanaati 
göstermektedir. Matbuat ve si-
yasi mahafile göre Lozanda Yu· 
ğoslavyanıo belli bafh gazetele
rinden olan ı.Politika,, gazetesi 
Lozan itilihm mevzuu bahseden 
bir bendinde fU satırları yaz
maktadır: 

Lozanda Yugoılayanın u:ıenafii 
aşikar bir surette ihmal ediJmiş
tir. Bilhassa İngiliz Başvekili M. 
Makdonald, Lozandaki murab
haılarımıza karşı çok soğuk dav
ranmıı ve onların mataltbabnı 

dinlemek bile istememiştir. Her 
halde Yugoslavvanm müttefik· 
terinden beklediii muamele bu 
dej'ildi ve bu olmamalı idi.,, 

Sinema filmleri
nin kontrolu 

Ankara, 20 ( Vakit) - Sine· 
ma fili mlerinin kontrol talimat
namesi resmi gazetede neşredil
di. Dahiliye, Maarif, Erkinıbar· 
biyeden üç kişilik komisyon Ia
tanbulda kontrolu yapacak. 

Din propa1tandasını iıtibdaf· 
eden aakerlik şerefini ihhil eden 
içtimai terbiye adabı ua:umiyeye 
emniyetle intizama fena tesiri 
olan filmler menedilmektedir. 

Soyguncuların birisi 
yakalandı 

lnegöl, 20 (Yakıt) - Burs.\ 
Karak6y şosaıındaki ıoyguncu
luk faillerinden birisi yakalan
mıştır. Diğerlerinin de derdeıti 

bir_ gün_ l?esele_ıi<!i_~· ~ -- ... 

Av;ısturra parlamentosunda 
Sosyalist llderlnln başına 

klbrltlik atlldı 

Viyana, 20 (A.A) - Milli mec
lisin maliye encümeninde Hei· 
matblock'ya mensup meb'uslar· 
dan M. Heinzl, beynelmilel ıos· 
yalist i 'emlerinde tamnmtf bir 
zat olan ıosyalist lideri M. Bau· 
er'e pors enden bir kibrithlıt at· 
mışhr. 

M. Bauer, 
lanmıştır. 

Şayanı dikkat olan nokta t~ 
ıakağından yara· ki tamirat meseleıini mü:ıı. 

et.!t-n Lozan konferansmda f ~a 
ile lngiltere murahhasları bıt 
!erinden epeyce uzak bulunıı~ 
lardı. Bir aralık Franaanm dı 
devletler kartıımda tecerrüt 
yetine dü~tüğünü bilP söy Iıye 
olmuştu. Vaktaki Ameril<.ş 
Hoover planı Cenevre tabdid1• 

lihat konferanıına tebliğ ed: 

M. Bauer, müzakerat salonu· 
na sosyılist meb'us'ardan biriıi
nin irat etoıekte o!du~u bir nu· 
tuk, hir'.st"yan • sosyalistler ara
sında şiddetli bir rürültü ibda
ıma .sebebiyet verı:nekte bu!un· 
duğu bir sırada girmiştir. 

M. Bauer, Heimathlock'a çır 
kışmıştır. 

Meclis azasının fevka'ide ga
leyan halinde buiunmalarına bi· 
naen celse tatil edilmiştir. 

Sosyalistler, hadisenin elim 
intibaı altında kalmıı o~duklarıo
dan, bunun yerine Lauaanne pro
toko 'unu müzakere etmek için 
to;>lanacak o!an heyeti umumiye 
celsesinde nasıl akisler hasıl ede
ceği suale şayan görülmektedir. 

Fırka reislerinin bu sabah ak
tedecekleri içtimada haCliseye 
kapahhnaı oaıarıle bakılmağa 
müsait bir formül bu'unacağı 
ümit edilmektedir. Al<si takdirde 
milii meclisin bu kadar teblilc:eli 
bir bava içinde h;>planmasma ih
tımal verilmemektedir. 

Pek az zaman sonra Lozan ır>" 
keratmın manzarası de~i}tİ· Jıt 
tere ile F rama araımd3 anla, 
havadisleri gelmeğe başladı .. 

Hadiselerin bu mantıki si1•1 

nazarı dikkate alınırsa bir kaÇ 
ne evvel F ranıayı hır akara~ 
merikaya yaklaşan Makdonalo 
kumctinin tekrar Amerikadaı> 
:z:aklaşarak F ran&aya yakla~ırt 
nm esbabı kolayca anlaşılır. 

Bununla beraber ıon lngiliı 
Fransız itilafının husulünde i 
olan sebepleri yalnız İngiltere 
heaindeki tahavüllerde ar 
doğru değildir. Hiç tüpheıiı 
noktai nazardan Fransada yapı 
ıon tP.şril intihabat neticesi ile 
intih3baltan sonra Tardiyö hÜ 
metinin ~ektierek yerine He 
hükômetinin geçmiş bulunmat~ 
müessir olmuştur. Bilhassa 111 

S . y ld' ıi meslek itıbi\rile İngiliz 8~\' 
UrlÇ 0 aş .. line çQk yakın olan M. Heryo' 

.• pq:,,.,. A.t~Q."•-~ ...... --··•-~ .... ..:a ... tn_ 
1,ür.kiyevo,samlmi bir, ..,nok~,.~ .. nazarına yaklatma~ı 

~· ıon ıtılafın tahakkiıkunu teshd 
merbutiyet duyuyor tiği ıüphesizdir .• 

Soviyet Rusyanın Türkiye sefiri, Mehmet A!91 

Suriç yoldaşın Berlinden şehrimize • • 

gelirken Sofyaya da uğradığını ı·e ltalyan kabıneSl 
Utro gazetesi lxu;muharriri M. Ta-
1U!fle görüştüğünü yaznu.ş, Bulgar ua· de degv İşiklikle 
zetesinin Suriç yoldaşa atf erı. n.etJret
tiği bayanatını kısmen 1U11detmiştik. 

Suriç oyldafa atfedilen bu beyanc»
tta kendisinin dokuz senedenberi A.11. 
karada bulunduğu için artık Moskova. 
ya dönmeği düşilndüğü de yazılım§· 

tı. 

Soriç y~ldaı, bu hususta ken· 
disile görüşen bir ınubarririmize, 
M. Tanev'in Bulgariıtana sefir 
olması temennisini bir nezaket 
eseri olarak tellklri ettiğini söy• 
lemiş ve Türkiyeden aynlmak 
hususunda da şöyle dcmiıtir: 

- "Türkiycde bulunduğum 9 
senedenberi, bu memlekete o 
kadar yakından ve samimi su· 
rette bir meı butiyet hi11ediyo· 
rum k~ buradan ayrılmak İca· 
belse, ecnebi memleketlerden 
bit baıkasında vazife kabul et· 
mektense, benim için daha çok 
çazip olan Moskovaya dönmeyi 
tercih ederim.,, 

Bugünlerde, Suriç yoldatın 
Tilrkiyeden ayrılması menuu 
babı değildir. Bundan batka 
Suriç yoldaı, Sofyadan geçer· 
ken hiç bir gazeteciye "müll· 
kat,, ta vermiı değildir. Sadece 
Bulgar gazetecileri ve bu me· 
yanda M. T anef ile Sofrada 
karıdaşmıılar, Bul1tar matbuat 
erkinı kendisine, ıehri gezdir· 
mek için delilette bulunmuılar· 
dır. 

Bu eanada vakı olan mnkAle-

[üst tarafı 1 inci sayıfadı 1 

tiye nazırlığina, mebu'us G 
Gung'u maliye nazırlığına 
Palermo darlilfünunu emini 
François Ercole'u milli terbi 
nazırlığına tayin etmiştir. 

Kabinede vukubulan tebedd 
Jit neticesinde intişar eden 
kararnamede başYekalet müıt 
şarhj'ına M. Rossooi, harici 
müstefarhğına M. Suvich, adli 
müsteşarbğma M. Albertio, o:ı 

tiye m6ateıarlığına M. Pupli 
korporasyonlar müateşarhi! 
M. Aaquini Biagi, milli terb• 
müsteıarbğına M. Arriga Eol 
münakat müıterıbğına M. R11. 
gero Postiglione tayin edilı01 

lerdir. 
M. Casalini, milll ibracıt elJ 

titüsü reisliğine tayin olunmuşt 
Kabinede yapılan bu tebe 

dülltın F aıizme mensup ric• 
rüzide kısmı arasında neıat 

mevkilerinde bir münavebe u• 
)il teıiai arzusile ve umumi v• 
yetin tesirile izahı kabildir. 

Maliye MDsteşarJ 
ltlllyaya Gidiyor 
Ankaradan abnan bir telgr• 

göre Maliye masteıarı Ali ~· 
Beyle D"kit itleri mildllrl1 sar 
B. yakında Romaya ıidecekl 
dir. Bu aeyabatin ltalyada alıt 
dilt:cek olan iıtikraıla alik•d 
olduiu tahmin ediliyor. 

ı-~~~~~~~~~~---

mede pek tabii o!arak gayet !inde gösterildiğine hayret e 
huıusi bir mahiyette idi Ye mev· mektedir, maamıfib, henOı 
zu, Bulgaristandaki bayat ıartla- meseleden bahseden Bulıar ·I 
rı üzerinde dolafıyordu. Suriç zetelerindeki metni gBrmed~ 
yoldaş, hususi bir mllkllemenin için bu buıuıta bir büküm ~ 
n~ııl_olup ta _bir~'.b~ya!l..!_t,,. ı~:_ mekten de içtinap etmekte~!'' ·- ·- -------- ... ··-- ---·--
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B . 1 o 1 D • D • a b e r 1 e r 1 J l Spor hareketleri t 
ulgarıstanda _ Altay 

•Y::ı bir münakaşa-Sanayi ofisi yakında teşekkül ediyor Yakında şehrimize mi 
•ı h hadise çıktı · _ gelecek ? 
;!:~':::;•upıan bir gazi· J Sanayi ve Maadin bankasına bağlı BugUn ArnavutköyUnde bir 
Sofy, 

20 
llar, _dölUftUler • • d . atletizm bayramı var 

d' ad, 1

1 
(Hususı)- Dun gecel fabrıkaların 1 ar8Sll8 meşgul Olacak lımir, 20 (Hususi) - lzmirin 

lYe ıı:ıi:rayındkar.§11ındaki bele ~ kuvvetli talıumlarmdan olan Al-
a osun a •·ı flc·ı 1 1 S • d. b 1- nın Janacak Ye A - t · · d y•nı· S · M d B k M·' k A w 1 ~ ra•ında b .. .. k:ı .- mensup e.> anayı ve maa ın aDKHJ gus os ıçın e ~ anayı ve a en an ası u· tay ta ımı gustos orta arına 
"~irçok kiZ:!:ı bır kaTga oı- ; sanayi kredi mOeasesesi haline kanunun tatbikine geçilecektir. dür muavini Ali Sami Bey bu doğru Istanbula giderek üç maç 

. .rıftc; fırk er >:ar~landr. .. : getirilmesine ye bankaya bağla Diğer taraftan An karadan ge· hususta şunları söylemiştir: yapacaktır. Müsabakalar F CD<' • 

ilde r· anmm ılen gel l . 1 b h b ta tı. ~acarof yanı d k 
1 

eb e· muhtelif fabrikaların teşkil oluna- en ir a er~ göre Iktısat ve- 'anayi ~ rcdi bank ası ve 5anayi ofisi bahçe Galatasaray kulüplerile 
•~ h~aftarları ile gan · a a a al • cak bir sanayi ofisi tarafından kileli müsteşarı H üsnü Beyin meseleleri haktınna burada icat'f bir ma- olacaktır. Altay takımmm diğer 
L~' ır ı. · · zınoya ge - S ı -~ k U ' b k ı · · ·ı k · ~ 0 !eye o •ırmus'· ı · A • idaresine karar verilmit bu bu· aoayi bankası umum müdürlü· umat ro tur. mıımi mudürümüı ~aa- azı u up oyuncuları e ta vıye 
·r~. t;r'.~ ıaat e~\me~:İ~ .. ra susta hlikumetçe hazırlınao ka- ğüDe Sanayi umum müdürü Şe- dettin Bey bu iş lerle meşı;ul ol mak üze· edileceği söyleniyor. 

ır>'ası n gene re Ankara \& git mıştlr. Bir haftaya kadar y •• h 1 
'tarof . menıupJarından ve DUO Jayıhası IOD 11manlarda Bü- rif Beyin teşkit edilecek sanayi uzme avuz arının S un muh I"fl · buraya diinecektir. Yeni vaziyete göre 

1° elaki de a 1 erınden No- yük Millet Meclisinde kabul edil- ofisi müdürlüğüne, lkhsat vcki- bınkamı 7.ın faali\·ec mevzuu tcmamile Uzunluk ve genişliği 
~ iaı · Yanında taraftarları l · ü • · · ·· q ınoya gelmi•ler 

8
. ..d mi,ti. etı m şavirıerinden Şefik Beyin de~i~eceıt i için teşkil~tım ııda da esa51ı Beledıyenın Gulhane parkında 

ıt •onri.\ h · ır • ır mu • B k ·b· · d d S · d ı·· - · d · r • d" S b · "ltkanı ~ . er. ıki taraf aresında u anun muc1 ıace ıcap e en e anayı umum mii ür uilınc baıı u ilit yapı l a caktır ~anayi o isinin şım ı aray urnu gazmosunun 
. llttııı n ıtlerı görütülmiye bat • hazırlıklara batlanılmıf, sanayi tayinleri tekarrür etmiştir. göreceği vazifelerin bir k ısmı şimdiye bulunduğu 250 metre uzunluk 
ili te~t~ arada tarafeyn biribi • ve maadin bankası umumi mü· Haber aldığımıza göre sanayi kadar ban ka mı;ı;ın bir ~ubesi tarafın dın ve 50 metre genişliğinde büyük 
"kaya. 1bi: ~a~mı;, nihayet İf diri Sadettin B. bu işlerle meş- ofisi lstanbulda teşkil olunacak yapılıyordu. Ofis teşekı.:ül edince bu bir yüzme havzu yapmak tasav-

. ~'car f mıfhr. gul olmak Dzere Ankaraya git- ve ofisin mensucat kısmı Sanayi vazife oraya intikal edecek, f:\bri kal m vurunda olduğu yazılmıştı. 
•1 olduğo he Novo Selı.ki. de da- mittir. Ye Maden Bankasına merbut da ofis işletcce1::tir. Di~er taraftan daha evvel, 
erıaupJa~ı b a.lde her ıkı taraf Sanayi ve Maadin bankısı fabrikalardan terekküp edecek- \'eni teşl-ilAt için hazırlıklar daha bir Çiraian sarayının bulunduğu 
il, •op ıçak, tabanca, bas· teşkilihnda yeni vaziyete go"re tir Bu k Ikt t V kAI t" . ,. de,am edebilir. Ofisin teşekkülü ve yerde biryi.izme havuzu yapılma-
de- · al \'e g•zı·nonun ,.0··1ctu··kı- • ısım ısı e a e ıne - . '·! .. ,, d" . . d . f d .,, ... ... .... sana)·i bınkuını,ı y cnı şe .: e gore lire ı 

İti dır eri ile bi 'b· 
1 

. . yapılacak tadilat ve sanayi ofisi merbut fabrikaların idaresilede m u··e!'sesesı· hıılı"nde faali.,·ete fTeçmesi bu sı ıçın sabık enız e eraıyonu 
.. er İr H . .rı ır erıne gır - k - - o • • E R·· ·· B fı d u~, : idıse yarım saat sür· teş ilAtı bir aya kadar tamam- meşgul olacaktır. tarihten sonra olacaktır. reısı krem uştu . tara n 811 

} ti~ h!ttlısler Yetif;P kavgacıları bir proje hazırlanmış ve bUkü ... 
den t ayırınlş! ( ·. Yere serilen Belediyede: \ Jnhisarlarda yeni Poliate: mete verilmişti. 

tle ha,~zla ağır yaralı otomobil Ahır sahipleri Sttt 5 yaşında bir llOCUk Ekrem Rüştü B. belediyenin 
11'. ~0 k aneıert! ı,aıdmlmı,ıar - Kadrolar ~ · · k ·k k d ~: • •dar da hafif }·aralı var· şirketi yapacaklar inhisarlar umum müdürlüiıün· O~omobil altında &:~!'~:~~; t~b:J .:lda~~n~n ~:!i 
r ''!~car-ofu ı Bakırköy ve civarındaki ahır de inhisar idareleri merkezleri- b ün ıast 12,5 da Gala tada sürmekte ve bütün dünyada 
~Çı f;rk n taraftar. •ır~ndan ve sahipleri aralarında bir şirket ir otomobil kazası olmuş beş sox2so trc cb'adında alnız 
l"d asının J J nin birleştirilmesinden sonraki d me Y ., e l(~nc 1 erı ge en .· kurarak bir çiftlik ıabn almıya yaşın a bir küçük çocu" otomo- · -t~ı11} Boıkof <la ağır yaralılar ve burada pasturize süt istihsal vaıiyete ait kadroların hazırlan· b')' t k k bır yüzme havuzu bu~undugunu, \d ll<tdr B k ı ın e erle leri altında sürük- d · 1 da bızden çok 
td k r. O§ of polise verdiği ederek şehre göndermiye karar maıı tamamlanmış, bu kadrolar k b enız spor arın 

' '~la~ . endiıini Novo Selıkinin vermişlerdir. şehrimizde · bulunan inhisarlar ve lenere aşından yaralanmııtır. daha ilerlemiş oian Almanya, 
kend~R~n~ ıöylemiştiı'. Selski i- Be• kuru•• buz satanlar iÜmrükler vekili Ali Rana bey Yaralanan çocuk, Tophanede Fransa, ltalya gibi memleketler· 

,"'i.a ~·s1:ın ~çak8ta!ınfudığ'ını, hakkında takibat yapllacak 1 arafından tasdik edilmiştir. kireç kuyu civarında deiirmen de bile yüzme havuzlarının k25 
.l'~}~·lı· asın a , oşko k i~in Buz narbı 3 kuruş olduöu 1 b ıokağında 5 numaralı evde otu · metre ile 100 metre uzunlu ta 
}'} ' ~ını l ı - b n İsar merkezlerine ait bu 'l'lli r n an 3 ~' a~ıyacagını halde son günlerde havaların ran seyyar köfteci Peturkeli F et· bulunduğunu söylemektedir. 

a.lll ~d~ ır. Zabıta tahkıkata de • k f l k kadroların bugün veya cumarle· hullahın oğ lu Mehmettir. Kazaya, Geçen sene Şirketi hayriye 
~ ~"ıa!,o1r. pe aza sıca gitmesi ve mü- si günü memurlara tebliği bek- tarafından Büyükderede inta 
f Sofy .. ar ve alacr.ıkhlara bim miktarda buz ıatılmdsı yü· leoilmektedir. Necati bey caddesinden Kara- edilen havuz ise 25 metre uzun-
... ,,.., •, 20 (Hususiı - Paristen zünden bazı yerlerde bir okka v ·J I . k d l köye doğru gelmekte olan söför . l.k d. -~ "'•JGmata .. B 1 • buzun beş kuruşa kadar çıkarıl- ı iyet ere aıt a ro arın tet· Nevzaôın idaresindeki 1245 nu· lukta ve 10 metre geoış ı te ır. 

1~ ıtıu~ . ~ore u garıs- d w L ı--...ı· kikine dün d~ hususi komisyon Şirketi hayriyenin, bu havuıu 
'''~d,. •ahhr" ırıle alacakhları ıgı ı:.ue -ıyeain -~ikkatini cel- maralı otomobH sebebiyet ver· var"ıdatı ı·dame •e ı·nıa masrafını 
"d ,. ce d .. k betmİf, teftı'şata baılanmı-tır. tarafından devam edilmiştir. Bu y l k b k • ~ re e en muza ere y miıııtir. ara ı çocu asta aneye k b· ' ' D UI kadrolar da agu-ıtosuo on beşine ... korumadıg-ı için yıkma tasav• 
, ır de · · r B l ar acze sut ihtiyacını kaldırılmış, şöf6r hakkında taki· 
.t flı.. \ -··e g1rmı9 ır. u • Yalovadan temin edecek kadar tebliğ edilecektir. vurunda bulunduğu da söylenil-
tll· '4tahhas 

1 
J ki 1 bata baılanılmıştır. ~ 1 ba u a aca 1 ara Darülacze müdilrliği, bundan mektedir. 

C)tıo llkanın kefaleti altında Lozan sulhilniln Bir kavganın neticesi Atlatlzm mUsabakalara 
1 

\>'rrrı k sonra müeı!esenin ıüt ihtiyacını DUn saat 9 da Kasımpaşada 'ıctad e teklifinde bulun· y ft d yıl d" Umil Bugün Arnavutköyündeki spor 
ti• ırJ Al k alova çi liğin en temine karar un zincirli kuyuda 22 numalı evde ~ · ar. aca lılar iıe ev· vcrmittir. Diger taraftan beledi- Önümüzdeki Pazar günü Lo- sahasında Arnavutköy, Vefa· 
L . l•tndiye k d 1 oturan Osman bir, kavga netice- Kumkapı kulüplerine mensup 
"'ıtı . 8 ar top •nan ye riyaseti de, belediyeye mer- zan sulhünu .. n yıl dönümüne te-' t b tr1n ··d · . . k sine Mahmut ismindeki arkada· 1 · t• k·ı b. tl t• 

1L ltQd 0 eomeıını ısteme te but hastahanelerle müesaesata ıadüf ettiği cihetle her ıene ol· sporcu arın ış ıra 1 
e ır a e ızm e~ıı.. an so k 1 k . l cıoın başını demirle yaralamıştır. bayramı yapılacaktır. 

" a ora a an ta sıt er alınacak sütlerin Y alovanın pas- duğu gıbi bu senede Darülfünun ... • t Ytıca k l - .
1 

. Arkada•• tarafından bıçaklanan HilAI spor kulUbUnUn kongre• 
~ ltlt'-t . onutu acagını ı erı turize sütlerinden satın alınma- konferans salonunda büyük mc-• " cd l n Arnavut All öldU lstanbul, 20 (A.A) - Hilal 

ı~.ı.. ır er. 1.>U vaziyet kar- sını tensip etmı·ftı'r. rası·m yapılacaktır. E ık· t 22 d E · k 1 b k · 1 · d q._ vvc ı gece saa e mın· spor u ü ü umumi ihp iğın en: 
ttıtı1• rrınzakeratın bir netice Yalova çiftlig· i bu talepler Bu merasime ait program ha- h b k 1 l d U Yec .. . k önünde met ur sa ı a ı ar an mumi senelik koagremizin 

it 
•-.. cgı zannedilmektedir. arıııında ıüt iıtib1alihnı artır· -ırlaomıştır. Merasimde bl1luoa- b ı f H · · 25 1' 932 C ·· ü S ...... u .. Pırçık lağa i e maru üseymın emmuz uma gun 

, . Ofy," li çıkardan para maya yeniden inek alınmasına cak zevata davetiyeler gönde- bir kavga neticesine arkadaşı aktedileceği mukaddema tamim 

' 
ilıı [), 19 ( Husuıi) - Bulgar karar vermittir. o k rilmiştir. Arnanıt Aliyi bıçakla ağır su- edilmişse de fırka binası tamira-
. tıdra:d an aaı, 1925 seneıinde 'l,uzlada otel rette yaraladı<nnı haber vermiı- tının henüz ikmal edilmemesi 

, ~ ) Cl basılmıı kiğıt par anan rahat bir otel de yapılacaktır. a· h b .1 k . . 29 T 
~ b Tuzla içmeleri civarında sıhhi Otelin inıasına başlanmıştır. in- tik. Öğrendiğimize göre baygın ase 

1 
e ongremız~~ .. e~-

~ tıı~t "'"keş yfü: Levahklarından b. h ide Sıhhat yurdg· na kaldı- muz 932 Cuma gunune tehır 
·~ ... ı ta t d .. 1 k . ve asri tesisat yıpılmaaı kar ar- ıaat a-elecek içı:ne mevsimine ır a d d bJ 

\tlb r e avu mmev iınc k rılan Ali ölmüştür. e il iği te iğ olunur. 
1 ıştır. Jııtırılmııtır. Bu arada güzel ve kadar bitirilmit olaca hr. Mıntaka atletlzlm ••mplyonu 
' Saf "'•takh vagonlar. ı lsıınbul, 20 (A Al - lstanbul mın· 
l'lıt~ıJ•, 19 (Hususi) - Üçüncü 1 -••leket Baberlerl .J takası atletiz.m heyetinden tebliğ edil-
~.-~a .. ı Yol.cuları için de yataklı IWA miştir: ... '4 ar ı B Istanbul mıntakası 1932 atle-
~t~d' >f etilmek üzre ulgar 
)bel ıf~r umumi müdDrlüj'ile u 1 d •• ı d •• ' tizm şampiyonası 22, 23, 29 

tti llıılet yataklı vagonlar şir· çoruma yuvar an ( ve 0 U • Temmuz 932 cuma günü saat 
''ı ara d b 

1 
15 te Kadıköy F enrbabçe sta-

[''llır a ıın a .müzakere aşa- dında icra edilecektir. Müsaba-

t~ '~' il suretle yolcu miktan- 1 ocoslarda arkadaşı ile birlikte tetkikatta bulunan 1lmerikalı kaya nizamname mucibince mü-
G~k Cağı tahmin edilmektedir. [d • seccel dzalar iştirak hakkına 

~I •o:re ınatlüp neticeyi verir- muallimin başına leci bir kaza ge l maliktir. Müsabaka saat 15 te 
ilt-klı baharda üçüncü mevki Adana, 20 (A.A) - Istandul bulunan ceset şehrimize ietirile- k~tin Çarşı meydanında infaz yapılacaj'mdan müsabıkların ıaat 
~~onlar ;,ıetilecektir. Erenköy Amerikan liaeai mual- cek ve buradan Iıtanbul'a gön- edilmiştir. Birçok halk katilin 14 te behemehal sahada bulunup 
l<1~)1rJrnub1:1d1Jerin timlerinden Amerika'Jı M. Niko- derilecektir. M. lsmis Büreceğ'e asılmış ceıedini ibretle temaşa numara almaları mecburidir. At-

"«te h les ile arkadatları M. lsmiı vila· dönmüştür. Bu zat bundan bir etmiştir. letler ve atletizm kaptanların 
~ ~•yr· eyetlnde yetimizin BOrUcek yaylarından mllddet evvel Erciyas dağında Mersinde portokal bilhassa bu husu1a çok itina ey-
~)'tti 1~6~.adiller cemiyeti idare Torosların Hacin dağında sarp da tctkikatta bulunmuştu. ağaçları kurtuldu emelri rica olunur. 

~~ll•cktgun feYkalidc olarak ve dik kısımlarına çıkarak tet- Adan ada bir canavar Mersin, 20 - Mersin portokal 
uı.ı t ır. b 1 1 ~ Oplarıt kikatta u uomuı ar ve geç vakit idam edildi bahçelerinde kış iptidasmda gö-
Q Pt1aliye v• •eh~imi.zde bulu- Bilrilceğ' e dOnerlerken yolu bil- Adana, ı 9 _ Erzinli Hasan rülen «Krizom falüs» haıeresiyle 
dGru an ekiletı mıUi emllk mediklerinden ve yanlarında kı- isminde biri, erazi meselesinden bir taraftan ziraat müdürlüğü ta-

'~di · ıtu B · · t· k. d b l d "' d b .k. b d 1 tık •ınde . · ın ış ıra ı e lağuz u unma ıgın ın u ı ı dolayı amcazadeleri i tiy•t zabiti rafından bilfiil müca • e yapıl-
1'k ti toplan t'ca. edilmiştir. Bu- arkadaştan M. Nikoles Kartal Nuri ve Halil efendileri feci ıe· mış, diğer taraftan bahçe sahip-

•dar e; •da gayrimübadilleri pınarı meYkiinde ayağı kayarak rait içinde canavarca öldürmüş leri ziraat idareıi tarafından Ye· 
"- '- en muhtelif mesele- uçuruma yuvarlanmıt bat kol ve ve parçalamııtı. Cereyan eden rilen talimat dahilinde kareket 
t• 18tG=~ eınlik Ye teffiz bacakJan kırılmak suretiyle feci muhakeme neticesinde katil ida- ettikleri için hastalık imha edil-

Ruın e
8
cek, temenniler ve bir surette 61m0ttür. iki gün ma mahkum edilmitti. miştir. Halen yüzde beş niıbe-

Ye bildirilecektir. devam eden taharriden sonra Diln idam bükmU Cebelibere- tinde haşere görDlmektedir. 

G~lenler - Gidenler ı 
Garbı Trakyadan şehrimize 

gelen Yunan ga zetecilcrilerile 
seyyah_ kafileıin e riyaset eden 
Dedeaiaç muallim mektebi - • 
d .. .. M G mu 

uru . ardikas dün akşamki 
trenle Ankara'ya crı"tm · 1 d" A '- . 6 ıı er ır. 

n"arada bır gün kalacaklar ve 
bu akşamki trenle "1.eh . . 
d- k . .. rımııe 

o nece lerdır. 



1 Haberleri :ı 
• 
Italyan Bahriye ileri 

---------
Dün Türk sporcularının zfyaretl~rioi, 

kulüplere giderek9 iade ettiler 
Limammı:;;da bu:unan ltalya 

filosuna mensup gemileri dün 
sabah ecnebi sefaretler atr:şe 
navaUeri ziyaret etınişJerdir. 
Öğleden sonra ltalyan bahri

yelileri evvelki gün gemilerini 
ziyaret eden Türk sporcularını 
mensup olduk!an kuJüplerde z'.· 
yaret etmişlerdir. 

Gece- Tarabyada eski yazlık 
Italya !lefaretinde Italyan sefıri 
Baron Pompeo Alnizi tarafından 
amiral Moreno ve f:!o zabitleri 
şerefine büyük bir ziyafet veril· 
miştir. Ziyafette şehrimizdeki ec-

Adliyede: 

Haliçtel<i 
Facia 

Snçlnların eezalan
dırılması istendi 

Epey bir müddet evvel bir sa
bah Uckapanı köprüsü cıvarmda 
bir deniı. l<azası o'muş, bir mo
tor bir sandaJa çaııpmış ve de~ 
nize.ı dökülen s<mdaJdakilerden 
Karanfil ve Isa isrm~ermde ilci 
kişi boğula:uştu. Motoru kalla· 
nan Ömer kaplan ve Muhi<ldin 
suçlu olarak Agırc~zaya veril
mişlerdi. Muhakemenin dünkü 
celsesinde dava tahkikatı bitmiş 
ve iddia makamı ic:'diasmı s.;rdet
miştir. 

Bu iddiaya göre, Omer kaptan 
o esnada molörün idaresini Mu
hiddine bırakarak tedbfrsi'l..!ilde 
bulıın.muş ve her ikisi de köprü
nliu geçilmesi memnu l:. u 'unan 
gözünden g~çerek nizamata mu
halif hare.ket etmişler, bu suratle 
iki kişinin boğu'.mas.ına sebep 
olmuşl~rdır. Mttddeiun;umi neti· 
ccde mauuı.unlar haklunda 
383 üncü maddecin tatbikini, 
kazada iki kişi ö1düğüuden d<r 
layı esbabı mi3ş~ddedei bit.diriye 
ile de cezanın hadcli azamisini 
istemiştir. 

Ceza kaDununun 383 üncü 
maddesine göre; bir kimse ted
birsizlik veya dikkatsizlik veya 
sanat ve mcs'.ekfe tecrübes~zlik, 
nizama, ~ir ve kaideJere ria
yetsiıl ik neticesi olarak bir yan· 
gma veya icfi1aka vey ba.tmıya 

ve deniz. kaz,ıuna v~ya umumi 
b.ir tehlikeyi mutaz11mmııı. tahri
bata ve ı::usihetle1e se.bebiyel 
verirse otuz 4iya kadar hapse 
ve yü~ tiraya lrndar ağır cezayi 
naktiye mahkum o~ur. Eğer bu 
fütden bir şahsın hayatında teb· 
Hke hasıl olursa alb aydan blr 
seneye kadar hapse ve elfi lira
dan yüz em liraya kadar ağır 
cezayi naktiye ve bundan ölüm 
vukua gelirse beş seneden fazla 
olmamak üzere ağır hapse ve 
yüz liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezasına mahkum 
olur. Iddia makamıum Su~lular: 
hakkmda istediği ceza,. işte bu 
maddedeki haddi azamı olan 
beı sene hapiı\ir. 

Yaz tatiii başladı 
Adliyede yaz tatili dünden iti· 

haren baılamışhr. 
Dün ceza kısmında nöbetci 

ka1an üçüncü ceza mahkemesi 
azadan biri hasta olduğu ve he~ 
Jet letekkül edemediği için ça· 
lışamamış ve sadece ağır ceza 
mahkemesi bazı davaları ıJ;,...,.o.=--""' 

nebi sefirleri, filp zabitJeri, meb
uslarımız, vali, muavini ko~or cf u 
kumandam, matbuat erkanı ve 
diğer bir çok zevat buluumuş

lardır. 
B'u sabah T epebaşmdaki Cosa 

d' ltalia kulübünde filo zabitleri 
tıerefine bir kabul resmi yapıla· 
cak, öğleden sot!ra ltaJyan ko
lonisi gemileri gezeceklerdir. 

Yarıo sabah Societa Operaia 
ku 'ö.bünde bir l<abul resmi ya
pılacak, abşam saa.t on yedide 
filonun amiral gemisi Zuarto 
kruvazöründe büyük bir ziyafet 
verilecektir. 

iştirak edeceğimiz 

beynelmilel 
koogrele 

Bir Ağustusta Londrada bey
nelmilel ls.ablettarih. ilimler kon
gresi toplanacaktır. Bu kongreye 
hüliimetim.iz de işlirake karar 
vermiş ve mım:ıbhas olarak Tıp 
fa"tiltesi antrepoloji müdeıris 

muavini Şevket Azif B. seçil
miştir. 

Şevket Aziz B. iki gün sonra 
şehrimizden hareket ed~cektir. 

~8 T cm muzda da u Nis " te 
beynelmilel terbiye kongresi top
Jana caktır. Hükumetimiz tarafın
dan l:u kongreye lzmir lisesi 
felsefe muallimi Mustafa Rahmi, 
Ankara lisesi müdürü Osman, 
lstanbul muallim mekteb,i peda
goji muallimi Sadrattin Celil, 
lstanbul maarif müdür muavini 
Hıfzurrahmao, maarif müfettiş

lerinden Şeftk, llkmektep baş
Jlluallimlerinden Tarık Beyler mu· 
rabhas seçilmişlerdir. 

Heyetimiz bugün şehrimizden 
bareti-et edecek ve cfo3'ruca Nise 
gideceklrrd'r 

Bu al\şamki 
Eğlenceler 

Himayei Etfal ce iydi Kadı
köy şube~ tararafmılan bı ak
şam Suadi)le p:ajı gazfoosunda 
biT krr balosu v~rriecektir. Bü· 
yük miHct meclisiJ •eisi Kazım 
Paşa Hazretlerinin. birnayeleıi 
altında: bulunan balonun güzel 
olmcr için Hima~i E•fal cemi
yetium Kadıköy şııhesi büyük 
hazırhkl;,.r yapmışfır. 

* * * 
Istanbulspor il lübünün tertip 

ettiği vapur gezintisi de bu ak .. 
şam y.apıJacaktu:. Vapur akşam 
altıda köprüden kalkaeak, bo
ğazı do~aştıktan sa ra teln·ar 
kl>prüye gelerek davetlilerin 
bir kısmı daha almdıntan sonra 
saat sekizde adalara doğru fİ

decek ve saat beıtc dönecektir. 
Davetiyelerini alamamış olanlar 
vaporda da tedarik edebilirler. 

Muammer Ra•it Beye yeni bir 
ameliyat daha yaplld• 

Darülfünun emini Muammer 
Raşit Beye üçüncü defa çok 
mühim ve tehlikeli bir ameliyat 
daha yapdmışbr. Muammer Ra
şit Beyin sıhhati iyidir. 

Yeni yaptırılacak ilkmektep 
binalar1 

lıtanbul tehrile mülhakatmda 
yeniden 16 ilkmektep binası yap
tırılmasına karar verilmiştir. Ev· 
velce şehrimizde 23 ve mülha
katta da 25 ilkmehtep binası 
y~pılmqb. 

Ticaret 
Ve iktısat 

üç senelik ithalat 
Ve ihracatımız 

ihracat ofisi tarafından son üç 
senelik ihracatımız hakkında bir 
istatistik tanzim edil rniştir. Bu 
istatistika nauran 930 senesinde 
151,457,371, 931 senesinde 
127,274,807 Jiralık ihracatta bu-
lunulmuştur. Halbu~i 932 senesi 
ilk 6 aylık ihracatımızın yeküno-
na gelince 4-3,394,716 dır. 

Buoa muk41bil 931 senesi ilk 
6 aylık ibracatm:n:ı 70,9 !2,545 
lira ve 930 se11esi ilk 6 ayhk 
ihracatım1z ise 56,591,260 Lira 
idi. 

Şeker meslesi 
31 Mayıstan evvel s:pariş edil

miş olu~ ta 5 Temmuzdan evvd 
gü111tüldere gelen şeker ve kah
veler hakkındaki taJima(name 
henüz gelmemiştir. Binaenaleyh 
Piyaudakr şelier va:ı yeti eski 
halini mnhafa:aa etmektedir. 

Kösele fiatları 
Kuoduracılarla köseleciler ara· 

smdaki ihtitaf devam efmekte-
drr. Kunduracrlar dün de Sanayi 
müdiirlüğüne müracaatla nziyeri 
anlatmışlardır. 

Ticaret müdürlüğü tab.hikata 
ve sanayi mi\dürliiğü de kundu
racıların taleple!'İ hakkında tet-
kikata devam etmelttedirler. 

MüskJrat fabrikaları 
Yapılan bir istatistiğe nazaran 

şehrimizde 23 ve Anadolu ve 
Trakyada 61 rakı fabrika.sr YaT• 

dır. Bundan ba~ka lstanbnlda 12 
ve taşrada ise 22 likör ve kon
yak fabrikası mevcuttur. Bir de 
Istanbul ve mülhakatında 18 şa
rap fabrikası o~duğu anlaşılmıştrr. 

Kömür istıibsaU\tımız 
932 Senesi ilk beş aylık kö

mür istihsaJatımu 59~140tondur. 
Geçen sene ayni müddet ıar· 
fında b& mikdn 636,~ l0&a 
kadar çıkmıştı. 

931 ı:ıenesi zufında diilla kömür 
istihsalatınıı. yekunu 1,068,000,000 
tondur. Aym sene zarfında Rusya 
hariç olarak bütün Avıupa
nm kömür is~ihsalatı yekunü 
47,300,000 tondur. 

Avus!Uf'yaya girecek eşya 
hususi muayeneye tabi 
Avostınya hükumeti, bir çok 

eşyıınm ithalini husuıi muayene-

ye tabi tuf muştu. Ahiren yaı 
sebze ve meyva ile maden su-
lan da bu karara tabr tuturmuş· 
Ja.-dır. Yalnız kömür ithalatı 
serbesttir. 
GUmrUk idaresinde bir film 

makinesi bıdu11du 
Gümrftk idaresinde ıahibi zu· 

hur etmiyen ve fi 'm almıya yarr
yau bir makine bulunmuş ve ida
re tarafından müzayedeye ç.ıka-
rılmışhr. 

Buğtlay fiaUan 
Dün şehrimize 29 vagon buğ

day gelmiştir. En yüksek S3.tıŞ 
8 kuruş l O paray:lı. 
Bulgaristana seyahat edecek· 
lerin götürebilecekleri para 
lstanlnıJ, 20 (A.A) - lhraca~ 

ofisinden tebliğ edilmi,tir : 
"Bulgaristan ecnebi döviz ka

nunu ahkimma tevfıkan Bulgar 
maliye nezareti Eurgaristana it· 
hal edilecek eşya bedellerine 
ve bir de Buig;ırİsfatıda seyahat 
edeceklerin hamil olabilecekleri 
paralara dair yeni hazı alıkam 
vaz ve ilan etti. 

Yunanistan hükumeti de ha
rice korşı licari bor,lar hakkın
da yeni bir kararname neşretti. 

Alakadar kimseler ihracat 
ofısiııe müracaatla mezkur ka· 
rarlar bakkmda1 iıahat alabilir
ler. 

OObl 
1ı'ürkçeye çe\'iren. OMER AIZA -36 - Yazan 
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Nurantn: bir hale içinde el.uran anam ile babar.-ı, b3::r 
zarrn sükUtüncien bakıyorlardı. Sevgili kardeşleri~~ ~eli r 
l'erimi.n :resimleri onların altında idi. Bütün bu sevgılıler . . 
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sediyor ve onlarm bu dakikada bizi. d\i.1WıdüklerinİT b~' 0~ 
de kaynayıp gitmiş o~mızdan endişe ettiklerini ba;tı~ ~cı 

-

Ziyafet ba~ladı. ilk yemeğimiz "Go~i çorbası,, ıdt. f 
sakladığı şarap şişesı açıldı ve kadeh!'er doldnı·uldu. Anf>,el Cc 
taki sevgifilenn sıhhati ve heyetimi2in mavaffakiyeti. şr ~1 'f 
içfik. Da)ıa sonra kara-ca eti yedik. Enfesti. Karar verôl111· ~ bi 
timizin dokto1·unu ~~tokho~mün Gı-and H'1ıtele'i ahçı ~ş~~ ~; 
tavsiye edecektim. Üllll'ümde bu kaadr lezzetli yemeS"1 ti 
Hôte1e' de yememiştim. ~ dı 

Daha sonra türlü türlü yemekler, çövekler., ~yııtj; d: 
yedik, kahve İçtik, sigarafarumzı teJlendirdUt. Ma....;aım1 nı~J l~ 
bir sürü tathlar, çikolatalar, ve iaiı·e va.rdı~ Nihayel'. ıı\I ~~ 
irat olundu. ve hepimiz memleketimize 'ere~ verece~ bu se 
ti tamaıı>larcny~ ant ~tik. . . . . . ~ 

Noel geç.mış, sene g~, ve yenı sene, 1928 gmnı.şl" ~ 
nusaninin dördüncü gi.inü iki yolcu bize doğl'u- gePyo1 dıı. :r~ 
lar T aşitodaı1 bite \ln, eı·zak ve mektup ketiriyorlardı. zaıe~, k 
den beri şeker, tu·ı, un, biber, kahve, nohut gibi ı:n:ılıtfl" v, 
nihayet bulmuş bir kaç avuç pirincimiz kalmıştı. . 

Fon Mareşal tarafından gönderilen bu adcrmları:a. ge.ll 
kri mektuplarda mühim habe:de;· vardı. Bu habedeırin biı:ı 
daş.larımı:adaııı. Hempel, Haslund, MuhlenhergiD Hamiye ~ 
salat ettikleri~ \Valzm Urwu~i yolunu tuttuğu idi. W alza. as 
de refakat f!diyo:ı:la.rclı. ~ 

Profesör Hsu ile Heyder de Taş:trva \•amışlarck fJ\J~,. ti 

yolculuğu !Jayet enteresandı. Y oMa develerinin ik1si dıtı~ tı 
bir deveyi keserek etini- yem.iye mecbur olmıışJardı. Y olc!a 'Vı b 
kre teval&ufa mecbur olan ı:u-kadaş.lar müthiş kar f.rrlı~~ r ~ 
karşılaşmışlar, iki deve c!onnnış ve diğer develer.in hepsı ı b 
yemiyecek hale gelmişti. Arkadaşlar bu şekilde büyük ~~b l 
lere katlanarak ve bir hayli develeri feda ederk Ta~itoX'" -;ı 
lar ve oradan Hamiye gitmeyi kararlaştırmışlardır. J 

Larson birim bulunduğumuz yerin. garbından 160 li rn~~ 
idi ve kaı· frrtmalanndan dolay1 hareket edemiyordu. , 

Jı<;i11unusaIJİııjn beşinci günü ak~a.'!ll üstü yw·dumda 
yorken kapım ça~mdı. Fon Mare:ıal gdmişti. Zavalh. dcmnı_ı:~ 
halde idi. Fon Maı:eşal bize hekleruğimiz yardımı geti-rP"' 
kafilesile düımıüştü. 
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•Sin Kiang 

Artık harekete. kaı·ar verdik 7 kanunusani giinli ha:ı11~ 
dık. Fakat develer şiddetli ga~·p rüzgarlarına karşı yurüye1'' 
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ler. Ertesi gün .. r\Ugm hira:ı dindi~inden Norin h~nıen yol~ i 
yuldu. Fakat owın kolun.Iakiı heş deve isyan ederek yüMerı~ 
tı. Bunları teskin ederek yoiuın11na devam ettik. Biz i!el'lev 
karlar fazfala~ıyordu~ Dört gün za,ı·hnda Larsonun ltolu,na. ~ 
tik ve buraya konduk. Larson i IE> vaziyeti ı;nüzakere ettim· 
ceğimiz ölke şark Türkierifr meskundu. Onun için Ha.rciJeıtl 
iyetimizdeki: MrıngoHara İzm vermek icap ediyordu. ı-Ia. 

1 
va-rdığımız :zaman Lars<mun vaz~fesi de nihayet bulcluğıJ ~ 
kendisi Mongollarla birlikte '?Öl yotu ile geri dönecekti. ~ 
ben ona Uıru~iıye kadar ~Imeyi "Ve Sibirya tarikiJe I(Z' 
avdet etmeyi teklif etl!İm. K&bul e'ti Ji 

Kanunusaninin 12 in~::i günü Larsonu bırakarak garbe 
ru ilerledik. Ben, iki devenin taşıdığı tahtırevan gibi bi~· 
isinde idiı Yolda Wa~dan mektuplar geldi. Kendisi I-1 . 
varmış, fakat hükUmel •arafmdan şiddetli bir tara:;suta t,;~~ 
Lulm.uşt .. Hatta bir ar\lllık. elinden silahı alınarak tevkıf ed• · 
ti.. Nihayet aıum u~~ye ilerlemesi için müsaade ver~~I 
Diğer a.riadaşlarımızm hepsi de buna benze~ muamele go• r 
ler, ve Çin memurları onlara müşkülat çrkarmışlardr. On~ 
Larsnna bir mektup yazarak süratle hareket etme3.ini r•'' 
lim. Çünkü b& sa~ Hamiye hep bir arada giıebile-cektik· 

24 
B Nihayet ''Ha 

Kanunusaninin 13 üncü günü garhe doğru ilerlemeüt~ 
vam ettik. Hararet tahtessıfır 21,7 idi. Geçtiğimiz araziY~,ıe 
dağ ile karlık dağ hakimdi Yolda. donmuş deve eesetle~~lı 
sadü.f ediyorduk. EtrahaVi kaı·a. tepelerin birinde bir (~fı 
yani bir müı~~~ _evliyasının kabri vardı. Kabrin etr~ 

9 
· 

duvarlar ve uzenncıe kubbe bulunuyordu. Bunun cea-afı.J?d e 
laklar~ tarlalar" ya.hani göl yatakları, sarı çnmnrdcı.n evler ~l'f 
rafı duvarlı sahanlıklar gördük. Ve burada lrnnakla.dık. 1'~,, 
dığ1ımrz insanları beş Çinfi ile üç şarklı Türk idi. Tür1de(\ 
ihtiyarı yani "Durga,, ile konuştuk. İhtiyar, bizi!ıt hak~~ 1 

neler duymamıştı. Giiya biz 1.ki bin kişilik bir o:ırdu iı:niştı-ol' 
buralarını istila etmeyi kastediyormuşu;z; .. Şark türkçesile ~5g 
tuğumdan Çf>k memnı;mhım. Çünkü 19 scı~eden!Jed bu 

1jf~ 
konuşmamışt:nn. Bu köyün ndı Mu .. ohr - go idi. Burada ı:ı~, 
yun beş dolar ediyor. Myılen beyaz ekmek, yumurta, ~ ·~ 
Lihana tedarik ettik. A.~a.t'.:ıa dDğru Larsan muvau.lal ;ttı'fı' 
cam)Jagusun mezarı civannda bir gün daha kaldık. ı:.~~e 1 
askerlerin kwnandam Çang Davin bizi bura.da ziyaret etli ' 
an kolunun bir hafta evvel buradan geçtiğini sö~~ledi. 
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Ur d 8 • K G •• izafetle .-e (Gazi Muıtafa Kemal Mükafatı) na mile tesis ediJmit sa a ır aç un olan bin bet yüz lirahk mükafat içih eserlerin kabuline başlan-

Bu yem yeşil şehir.de tabiatnl 
güzellikleri kucaklaşıyor 

bu··tu·· n 
mışhr. 

Bu mükafat, Demokrasiye ve Cumhuriyete ve bilhassa Tür-
kiye Cumhuriyetine ve Demokrasis ne mütea!lık ve isim ve mev· 
zuundaki ulviyet, ciddiyet ve ehemmiyetile mütenasip ve ilmt 
usule müstenit olarak yazılmış en iyi eserin sahibine Cumhuriyet 
bayramından bir gün evvel ita o'u:ıacaktır. Eserler, Ey!ulün on 
beşine kadar kabul edilecektir. 

Milli ta 'h· · · 
deJerind ll Jıınızın en şerefli abi-
''"faf:ıı. .... enh o an Bursayı anlatan 
~ .... , er T·· k 

tandan bT ur .. ezberden ve 
1'ürkün ıkır f Onun ıçın Bursa her 
bir nıe k' a asında ve kalbinde 
l'alnız b' ı aa~ibidir. Fakat Bursa, 
lir. 8 hır şehır değil, bir cennet· 
du n u .. eri tarafı zümrüt gibi yur
dinlengd~z~ k manzaraları, gözleri 
lu as •ı:r en temiz havası gön· 
\'erj .. atr, aplıcaları vücuda afiyet 
1 

., epe) . . . 
Uda.. . erı ıncı gibi parlıyan U-
ıötü~ ınsanı efsaneler diyarına 

D r. 
eni:zin ın ·ı· -. d }'e§i))i... avı ıgın en ovaların 

kaıua ~ıne, oradan dağların göz 
Ve h' şıran karlanna kavu}mak 

ıranda d . 1 ... !ehir h enız, cır, orman, dag, 
•ind ayah sürerek tabiatin sine• 
!tay:~ fışk~r~n hayat ve sıhhat 
top)a ları ıçınde kuvvet ve neşat 
tenıi hıak, ~ncak Bursa muhitinin 

b n edebıleceği bir zevktir. 
oaıı g.. l l d ' l'liı l ttıe yerlerde ya nız e-

tıı~' Ja ... nıı orman, yalnız cnm, yal 
hi.,. ik~g: !alnız ova veya hunların 
S\trg ısı ınsanı eğlendirir. Fakat 
hiitij ada hunların hepsi, tabiatin 
l'~b·tı ~Üzellikleri kucakla~mı~tır. 
'rtaıatın güzellil leri O'üntlcn güne 
kil b~ nırunuriyet ve terakki ile baş / 
ell ır revnak kazanıyor ve Bursa 
\ı' tn.h edeni şehirde aranan her şe-. ' e . 
~atı h~ ıstirahati, her zevki topll"' 

ır şehir oluyor. 

a· ~ ~ ~ 
~~ ır haftadan beri Bursadaynn. 
~e ~anyada bizi karşdıyan z.eki 

1 li~t' ektaşımız Musa Bey ile bir· 
ed e Çekirgeye gittik. Bizi davet 
)e~·l'l.otd han ve kaplıcalar cemi- ! 
lie •tt~n erkanı bizi bekliyorlard. 
\\t l>aı de bizi sevinçle karşıladı· l 

ı,1~~kan ve İyi insanlardan mü·ıl 
h~b· ıl o!an cemiyet c.·kanı ile 
ditıl tha~ ettikten ve biı· müddet 
tUtı endıl-ten sonra Çekir~enin bü 
lel'lh otellerini gezdik. Otellerin 
CecJe a!ı~ı, dikkate çarpacak dere
Çe~ I ıdı. Bursamn dağlarla çer
b\t ~ eı:miş zümrüt ovasma nazır 
tetıh er~z ve güzel müesseselerin 
t'tttl'l hiıgı .~edeı:ı ileri ge~İyor? Bu
hir Ç Şuphcsı:z hususı, umumi 1 

ltıiy S~k sebepleri vardır. Y E>ni ce-1 '()b etın deruhte ettiği vazife bu 
~.11 ell)~rle mücadele ederek hal-1 
):.~ tagbetini idame etmek uzak 
-..:.ın h k ' ı:111d :r esin Bursa kaplıcala- 1

1 

tı\ tean. azami derecede istifadesi-
a·lllın etmektir. l 

te~~r kaç ıene .?VVel de böyle bir 
de h!etin tesisi düşünülmüş ise 
hitf' ... l~ın devam eden rağbeti, el 
~~~1 ıle hareket ihtiyacını gev
~, 1f, fakat bu sene '\'aziyet de
~İt~ ~u!amıyacağı anlaşıldığından 

~ıçin tek _t ~k ellerin derde 

ı-

Eserler, makbuz mukabilinde Emanet Kalemine tevdi ediJ.. 
melidir. (3458) 

Amerikada bir hadise 
Yetmiş yaşında zengin bir kadın 

zehirleme suçile maznun ! 
Amerika mahkemelerinde biri 

71 yaşmda bir kadım katil ol· 
makta itham etmektedir. Vak'a
lardan sonra annesini ancak mah
kemede gören oğlunun ve vekil
lerin müdafaası vak•aya maki\\ 
bir şekil veremezse mahkt\miye· 
tini giymek dzeredir. 

Muharrlrlmlz, diler gazeteci arkadaşlara ve kaplaca KadıDın bir ayağı topaldır. 
sc&llplerile blrUkte Uzun zaman maceralı bir hayat-

derıman bulamıyacağı anlaşıldı· Cumartesi sabahı işi başına dön• tan sonra bir çiftçiyle beraber 
ğmdan cemiyet vücut bulmuıtur. mek ve Bursa ve Çekirgede iki ge- yaşıyordu. Birkaç dafa evlenmiş 

Bu haberi cemiyetin ilk iş ola· ce bir gün kalarak deniz, kır, dağ -------------
rak bizi davet etmesi ve matbua.. havasından, Bursarun kaplıcala· ı•-• B Q R S A -
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tın müzaheretini temine çalışması rmdan istifade etmek mümkün o
onun tedbirlerindeki foabeti gös· lur. Bütün bu cazibeleri bir ara· 
termeğ0 kafidir. Filhakika bizim da bulmak ve hepsinden müstefit ı------------
cemiyetle temasımız ve onun er- olmak kolay bir iş değildir. Hal .. 
kanile tam!arak görüşmemiz çok buki Buı·sa bütün bunları, en mü
.müfit olmuştur. ıait ve herkesi memnun edecek 

Nukut ISatışı 

Bu tanışma sayesinde biz ce- şeraitle temin ediyor. Otelciler 
miyet eı·kanına düşüncelerimizi cemiyeti Mudanya ile İstanbul a· 
s5yledikten başka cemiyetin bizi rasında herkese tatilinden istifade 
izaz için tertip ettiği program sa• ettirecek surette vapurlar işleme· 
yesinde Bursanın terakki saht1.sın- sine teşebüs ederse, mühim seme· 
da tuttuğu yolu, ve bu yolun ga- reler elde eder. 
yesini de anlamağa imkan bul- Otelciler cemiyetinin te~ekkü· 
duk. lüne saik olan amillerden biri o-

Kuruş 

20 f Fransız li't.-
ı Sı er:t11 760-
ı Uolar tl3,-

20 llrec 217,-
20 f. Belç ka 117,-
20 drahmi 29,50 
20 L bvlçre 822,-

20 len 28,50 

ı florin ııs.-
20 kuron Çek 124,-

Çok flatlar1 
Paris !2,03 
T,ondra 756,-
Nevyork 0,4710 
Mı14no 9,2257 

1\ urut 
1 şilin A\•. 27.-
ı p~zeta 16.-
ı Mark so-
ı zıı .oti 24,-
ı ı cn,o 32.-

20 ley 2s.-
20 dinar 72,-

1 çervooeç -
ı Altın 929,-
1 Mecid ye 39,-
ı Banknot 235,-

tkap. sa. 16) 

Prağ tS,9353 
Viyana 4,2584 
Madrlt 5,8841 
Berlfn r.99-

müteaddit çocukları olmu' fakat 
gene aym macera hisıile oo~arla 
beraber yaşamamak yüzünden 

birbirlerini unulmuf bir hale gel• 
mişlerdi. Son defa beraber ya· 
şadığı çiftçii yatağıuda ölü 
olarak bu'uomuş Ye kadın der• 
hal tevkif edil'lliştir. Fak at ih· 
tiyar kadın tamamen garip bir 
hikaye anJahyor: 

Bu hikayeye göre çiftçi ken
disinin, patatislere ariz bulunan 
kurtları Jldürmek için haınladığJ 
zebiri yanlışlıkla içmiş ve bunun 
için ö;müştUr. 

ihtiyar kad1n Amerikanın eski 
ve asil bir ailesine mensuptur. 

Annesi VeeJ tarafından kea
disine verilmiı ve bugün tama• 
men bir şehir olan bir arazi, 
sahibidir, babası. Amerikanın 
sabık Honolulu konsolosluğunu 
yapıyordu. 

Aslan ve Eaklhlaar mUttehit 
ÇiMENTO ve SU KiRECi 
FASAIKALARI T. A. Ş. 

DARlCA'OA ve ESKlHlSAR'DA 
KAln fabrikala.rının mamul!tını ve 

TURK ÇiMENTOSU "e KiRECi 
A. Ş. ZEYTlNBUftNU'NDA 

Kain f abrlkasınm mamulAanın 

ASLAN Çimentosu 
ve SiiPER-ASLAN 

Bursa otelciliği Bursanın iktısa· telciliği ilerletmek ve Çekirgeyi 
dt hay mda mühim bir rolü haiz- tam bir su şehri yapmald:ır. Çekir
dir. Çünkü otellerde ikamet ve genin sulan Avt· anın herhangi 
Çekirgede su ile tedaviden istifa- su şehrinde emsaline teıadüf e
de eden seyyah ve misafirler Bur- dilmiyecek derecede kuvvetli ve 
s::mrn. bir çok sanayiine de rağbet şifalı hassalaı- itibarile bütün em- Markaları namile satmaktadırlar. 
~östermekte ve bu suretle bütün sa!ine faik olduğu için onun tam Müstehliklcr bu markalann ister mü-

Rrüksel 3,3992 Varşova 4,2050 
Attn:ı 73,19- Pe~te 3,99-

~ehir bunlardan iıtifade etmekte- bir su ıı.ehri, tam bir tedavi aehri hür ile ister etiket ile her dairna çuvı:.l· 
,. '!I lar üzer indı işaret edilmesini ve fıtura-

dir. Onun için Bursa Çekirge otel- olması için hiç bir mani yoktur. !arda Aslan veya SU PER ASLAı~ ... e 
ferini boş bırakmamak bütün Bur- Ote!ciler cemiyeti bu gayeyi istih- malı veren fabrika isminin mezkOr bu-
sayı müstefit eder. Bu itibarla o- daf ederken bütün alakadar ma· --------~---------·• lunmasını ulcp etmelidirler. 
telciler cemiyetinin teşekkülü hü· knmların rnüzaheretini kazandık- -----T-E--8-Ş_i_R ____ ___ı 
tün Bursa için çok hayırlı olacak· tan La~ka mütahaasıs!arımızdan 
tır. da ya;chm görecektir. Geçirdiği muvakkat bir rahatsızlık 

Bur5a ve Çekirte öle-den beri Fakat bundan bugün otellerin hasebile üç günden beri icrayı terennüm 

l ı h 1 d ·ı b 1 edemeyen Deniz Kızı EFTALYA HA· 
ya ruz stan u.un e;-ı , biiWn istirahat es abmı ve vesaitini ca• 

l k 
· d " d ki Nl~I bugünden itibaren Harbiyc"de BEL-

mem e etın tanı ıgı ve sevdiği mi ofma ı arı anla;;ılmamalıdn· 
muhitlerdendir. lstanbula ço1< ya- Bilakis bugün gerek şehir, gerek VU bahçesindeki muhteşem saz beyedce 
k k 'I il · h iştirak: edeceğini muhterem müo:tcrilerine 

m ve en ısa tatı zamanını en Çekirge ote erı, ra at, temiz, iyi v 

hü.yük istifade ile gcçirme-ğe mil" ve ucuzdur. Çekirgede otellerin tebşir eyler. Müdiriyet 

saıt oJan Bursa ve Çekirge otelle- gü7el bahçelerinde sükUnet ve gü- 1 D A V E T L E R 
rinin bu sene tenhaca olma:armın zellik içinde, temiz ve aeı-in bava -
&eheplerinden biri, onların kısa ta- koklamağa doyum olmuyoı·. o~el· Arı ve kumeı hay~anlan ye· 
tiller için müsait olmadıklarını lerin hepsi de su banyolaı·ile mü- tiştirme cemiyetinden: 
zannetmektir. Bu doğru değildir. cehhezdir. ·-----·-------_.• Heyeti idare intihap cdilecejtindt-n 

Bir kaç tedbir ile mesela Bur- Biz de bugün bunları tecrübe e- hasbıhaller ve eğlence İçinde ge- azanın ve aza kaydolunaralc müzak:erev 
saya Per•embe ak•amı hareket e- derek hakı'katen iatı·fade ettı"k. Ve rirdik. iş.~ir~k etmek istiyenlerin 24 7 932 paı·a 

,. ,. 3' ~unu saat l 6 da Hali; evinde bulunma-
derek Cumayı orada geçirmek ve Bursada ilk günümüzü samimi Ö. R. lan rica olunur 

Cloe\•re 2,4237 1 Bükreş 79,4650 
Sofya 65,54- Delgrat 29,3450 
Amstcrdam t,1113 Mo5kova ---

Esham 

Is bankası 9,20 Terkos 26,-

Anadolu 18 ıs Çimento Ar. 9,30 

Reji 4,05 Unyon dcy. 21,90 

sır bayrlye 14,50 Şark dey. 2.:"S 

Tramvay #.iS fi 11}'1 2.-
Umumi sigorta ı t,2- Sark m. ceu 95-

Bom on ti 21.10 Telefon 15.55 

istikrazlar Tahviller -- ---
lsL dahlll QS.!5 Elektrik 
Sark d. yolları 300 Tramvay 4,05 

O. Muvahhlde 53,- Tünel s.-
Gilmrükler S,IO Rıhtım 19,liS 

Saydl mahf 4,25 Anadolu r 30,30 

ı a~daL ··~ 1 
l1 29,90 

Askeriye • nıfimessll 28,70 

---- ,,.. - ~ 

l"etrlka ~ B N ~ y.;.";: "1 
::·:S.O ~z avar Mn RQbc 1 
~ = janski ~ 

-- - zwwwsa~ ~ ....., ....._ .,. 

yakm.. Başka suretle meseleyi 
halletmiye de io:ıkin yok. 
Nataşa: 
!.- Peki, söz dinlerim! 

- Abl Viyana ıeferiniıl gör· 
dilnüzmil neticeıini? 

Öğle yemeğini ittibasız yediler. 
Kederden konuıamryorlardı. Ta· 
gami işine giderken genç kadı
DID ellerinden tuttu •e gözlerini 
gözlerine dikerek teminat verdi. 

a.ın? Cemiyeti akva~a da istida 
verıeydin ya !... Böyle resmi 
adamları ortaya koyarak Ozerin 
nazarı dikkati celbettin. Şimdi 
diloyada yakam koyvermezler. 
Esasa bakarsan senin burada 
kalıp kalmamakhğm kimseni 
umurunda değildir. Maksat Ja· 
ponlara güçlü~ çıkarmak •.• 

lettı"":- Ah! İt~i sizclen ayrılmak is Nataşa İsyan eder bir tavır al 
hlı<! 1Yoruın. Beni nicin mutlaka dı: 
harut harici yap!ınl-;,.r. Bir kaba - - Zabıta ile şimdiye kadar 
~aJ:1 Y<?k. Viyanaya gidir.ıceye hiçbir meselem olmamııtır. Bu ne 
tit~kr kunse bir şey demedı. Ya demek? İtira~ etmedin?z mi? 
,..h, 

1 Ruslar'. Onlar burada yaşa- Ett' S ··• • .Tor ., h . . -. ım. özüme inandı. Maa-
ettll· lllu. Onlan hudut arıcı mafıh ısrar etmeme.mi tavıiye etti 
l'el'tl}'orlar. Mutlaka lazım gelen ve ret cevabı aldığından dolayı 

ere tnüracaat etmediniz! da bana çık~şh. 
tl.ttı? ~-~y ! kiminle konuşuyor~u - - lsr!-r etrniyecek mi? Demek 
'l'd~ıanıi~rnf~e~te kusur. etmheyinı~!. te~ar Vıyanaya döneceğim öyle 

lil'ij e ırm kalemı ma sus mu mı? 
"ak de1,hile gitti, vaziyeti anlata- - Si2e Viyanaya gidiniz di· 
San b: ~letini rica etti. Miyura yen var mı? Hududu geçmeniz 
tek •

1
• ı:t1ın yammda telefon ede • 

t k' 0 ıın f 1 kafi. Bulgar konso!osbaneı nde 
.: iaf h çe aı-et ha~ odacısı o a • G 
~~buı ıe daın .edildi~ini~i söyledi. meslet..faşım rijolkaya telefon 
S 1Sbir \"a~ed;Jer. Şımdıye kadar ettim. Bu akşam pascportunuzu 

011 de ıt ret cevabı almamı~tır. Sofya için vize edecektir. Yarın 
~eaeıe:~ce s1kıjd1. Zabıta ile bir sabah saat onda bjr tren var. 

ok,a l\ıı olduğunu zannediyor. Birkaç gün Sofyada Üoyon Pa-
ti etıi e

1
Ye nıutlaka sizi hudut ha B d b 

iıttı1 :. ~[· Sizi çoktan beri tanı lasda kalırsınız. u sıra a en 
0 Y-tedim. avdetinizi temin ederim. Sofya 

Dedi. Araba Tagaminin e•İ 
öoOne gelince iki polis memuru 
karşıladılar. 

- Matmazel Nalya Troyano
va siz değil misiniz? Çabuk ka
rakoldan istiyorlar. 

Nataşa. Tagamiye yaslandı: 
- itti beni hapse atbrmaz

sınız değilmi? 
- Hayır sizı bırakmam. 

Japonyah iki memuru arabaya 
aldı bep beraber Osman bey ka
rakoluna gittiler. Komiser nazik 
bir zattı. Kat'i emir aldığım söy
ledi • 

Maamafib Tagami'nin kefaleti 
ile Nataşayı serbe:ıt bıraktı. Ja· 
ponyab genç kadmın ertesi gü· 
nü ilk trenle Sofyaya gideceğine 
dair bir kağıt imzaladı. Avdet
le yo'un boyunca Tcıgami homur
daniyordu: 

- Meyüs olmayınız. Tagami 
ne liumsa yapacak sizi tekrar 
getirtecektir. 

Nataşa iradesiz bir halde ka· 
nepeye uzandı. Uyemaç sofrayı 
top!ayup ortnhğ• siipürdOkteo 
sonra çıkıp gitti. Genç kadm 
gayet meyüstli. içini çekiyor. El
lerini oğuşturarak düşünüyordu. 

Bir haksııhğa uğradığı kanaa
tında idi. Dertleımek istiyordu. 
Şapkasını giydi ve Roz Nuvar'a 
koştu. 

Mura Nataşanın verdiği tafsi
latı dinledikten aonra sGylendi: 

- Ah. Sen bir türlü adam 
olmıyacalı.ıın? Kendi işine Japon 
aefarethaneıini ne karıvtmyor~ 

Nataşa inledi : 

- Ahi Mura! Hiss~diyorum k" 
Tagamiden ayrılacağım ve artı 
~nunla bir daba buluş"mıyaca 
gım. · Ya geri dönmem içio mQ 
saade alamıyacak, yahut ta ben 
unutacak.. Ben V ıyanada ike 

başk~ ~~~ınlarla görüşmüş; buo 
k~ndıst ıtıraf elti. Halbuki be 
Vıyanada hasretini çekerken on 
n~ ~adar sevdiğimi anladım 
Şımdı sen bana kızacaksın, faka 
ne ya payım, çok s~viyoıum! 

Apta!t. O halde burad 
kaU 

(Bitmedt) 
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d • ı ·.. kt 17 ReblUlevvel 18 Rebi. evvel .e 1 en uç no a Gün doğuşu 446 4.47 r: Yazan: Anri Barbü• 
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!!::a~~r~~~::~~'!' k:::.~:!1.:u~t0:a~!~ ~'~:. :~·;~ :~:;~ Ecnebiler üzerine ateş etme 
ğını mosbet oıarak meydana koymuştur ;:: . !H! !!~ daha faydalıdır 1 

Ankarada toplanan ve Türk olan ittiraki. medeniyeti yarat • 1 Yılm geçen } 
196 197 

milli varhimm ne olduğunu: na• mak husuıund:\ kendisinin de ne GUnler- 8 ) iki karşı Ciddi lnflaller- uy~ılıt, 
sıl eski bil" maziye malik bulun ~ kadar i.mil olabildiğidir. Ve •ırf Yılın ktıtan l o şev ere 
duğunu, nasıl eski bir medeniyet insana mahsus olan, insaniyetin fa GUnterl j 168 167 dJrmak l~ln, bu mttksat, tak ip edil mtştlr 
sahibi olduğunu göıterıni~, ve bü- rikası olan bu vasıfta hangi millet ~ ... ----------- ,e 
tün bunları ilmi bir usul tutarak ön. ayak o. lmu. ~. her m. illete ken·I HAVA- Dün sıc:ıklıl< azami ss, a."gAri 22 - S _ Reisicümhur Dumerin katlinde (J 

d k "t'b 'l d d d f t k cürüm olmakla lTIIAlfl EDIYOil ..a mey ana oyınası ı ı an e mem - 1 me enıyetın en • ı en verere drn·ce ol.ırak tesblt e~llınlştır. Bugün rüz- "'İşte bu yeni suikast tertibatr ne• ıw 
leketimizde ilk defa olarak ilmi onu da medeni milletler seviyeai- pr prk tarafından mtitııhawll olarak ~ ticesindedir ki, gecen sene, Mosko\·a- Anri Barbüs. bu sözlerinden ~ . .,-
bir varlık s~österen tarih kon:?resi. k • ·ıı · f' cek, hnva açıl< olacaktır. ~ . "kat'i bir siyasi bir plfının meta. 1

"' .. • ne çı arm•• 111e o mı etın şere ı, dakl Çekoslavakya sıya..o;;i müşa,ırı •il" 
büyük dihin!n yüksek ir~atları al '.a.nı .. tarih karşısında tabii başka R AD vo J Vanek, ihtilalci bir ka~ Sovyet Ya- tı., olarak, bugünkü Sovyet Rus) el' 
tında milli varlığı tetkik için ça • t 1 1 d k ~ t kapitalist ve emperyalist devleti ...ı 
lıtmakta olan bir cemiyetin m ... s .. - uru 0 ur. 8 ~' tandaşına müracaat e er · "ovye .. b t d ı h d' Sof}' 

"° 0 İtte Türk milletinin medeniye-' U25 ... D Rusyada Japon sefiri olan Kirota a- munase a ın an ıa se ıyor. -,,, 
isini göstermesi itibarile ele çok tin , bab:nı, ilk yaratıcısı olması ISTANBUL _ 18 den 19 a kadar grnmc,_ leyhinde bir suikast yapılmasını tek· Rusya rejiminin mevcudiyetini la ~ 
ferefli, ve göğüsleri gurur ve ifti- T" kl''k .. • .. . .. k f•n, 19.SO dan ıo e kadar lkdla Rıza ilanı- l'f d' d B 'k t 1. . demi'-·en Ye kendi menfaatlerinin d 
h 1 kah k ur u namına 2'ogsun1uzu a • mm 1 .. tıraku ... sa:ı. .,0 d n ::o ?.O n kl\d:ır ı e ıyor u. u suı as :n ne lcesı, .; .....s 

ar a artaca yüksek bir ilim b cak b' t" 'h .. 1 .., ~ • ,. ·- S R •1 •ı . volduğunu gören bir takım emperr kongresi olmus.tut. arta , u un cı an muvace ıe - c.ennet ıınnımın ıştı.ııı<1ıe 811z, 20,30 dan 2l e L ovyet usya ı e esasen ıT ançurı me yı 
sinde nasıl asil b\r medeni mil • kadr gramofon,ıa oprra, 21 den 22 ye kaiJar selesi etrafında arası pek gergin olan list devletler, önce Sovyet Rusya 

Kongrt~de üı;. nokta vüzuhla let olduğumuzu gösterince artık Vt'ldan Niyazı eny \'e Fll<rlyl" H:ınımlann Japonyayı müsellah bir ihtilafa sevk nımamak istemişlerdir. Fakat sa•, 
İıpat edilrei~tir: 1 - Türk varlı - h T. k b "k k ·m varlık. ı~tira!dJıı llllZ. 22 drn 22,rn a kndar orlccstt.t. 

1 
kt Se'r· 1 . . ''ld" .. 1d..... .. onunla tic:ıri münasebetlerde bultl 

ğının ne kadar eski zamanlara ka 'er ur . u _ ~ se ~ı \11'ANA (.U7,2 m.J - 15 plM<, ıs.ıo 0 aca ı. 1 ~.cr~nın . ~ uru ugu.rn mak ihtiyacını hissetmi:.1er, ve ıtl! 
dar gittiği ve o varlığın nasıl in- tar \cndı fe.dı varlıgını da şanlı, konser, 17,20 konser, 18,ıo mu5U;I, ;rn,rn haber alan mufrıt mılhyetperver .la- bu münasebetleri tesis e-tmişlerdit• 
Sanl.yetı'n men:eı· oldug~u. 2 __ Du··n şert!flj olan\k ya~ıyacaktır. salon orı.cstru~ı. 22,10 uııns, 2S,2j ımn~l'r. p:m rüe.sasr. şüphesiz Rusyaya harp 'h" 

': Yalnız, bu .sefer b:ışka bir sila " 
Ya medenl'yetı'nı'n nasıl ı'lk defa 3 - Bu tezi vaz ve ispat et • DCKREŞ (S9ı,:: m.J - 13 pıtk, ıı pı:ııc, ilan edeceklerdi, ve yapılan plan mu- ·r 

!anmak lüzcmu henriini hisse'ı 
k mek iç.İn tutulması tazım gelen u- 18 l<ons~r. 19•10 lrnn •l'r, 20 radyo, :?:Mo cibince , bu harp iJanını Romanya i· 

olara Türk ana yurdunda doğ - 1.. .1 ) d 11" .1 plak 21 t.'lga~nı 21.20 IM'nfonlk knn~r R k h ve Sovyct Rusya aleyhine siyasi tU 
11 duğu, ve oradan dünyanın her su un ı mi o ması ır. ım ı e me!- 2., 1 ~ k. ' ' le Polonyanın usyaya arşı arp .~,. 

tarafına ilk atalarımız vasıtaıj)e gul olanlar biHrler ki, ilmin asıl -· ;.0~~:sc;.~.ıı,2 ın.) _ ıs,ıo konser. ııı.ııo ilanları takip edecekti. Fakat bu lar kuru1mağa başlanmış, aleyh~ 
farik••ı usu!diir. Usul olmazsa i • musiki, ıu,•," kona"r, 21,so musiki, 21,ı:> pll'i.n suya dUştU. Sov'-'et hükumeti, yalan ,.e )'anlış propagandalara .J. yayıldığı, 3 - Eu tezi vaz ve is - - " •. , ~ .; S "fi' 
11'm vu··cuda gelemez. H"tta bunun konst"r. Vane!dn hududu haricine çıkarılmasını lanmıştır. Bunların lmşlrcaları, o· pat etmek için tutulması lazım ge 04 

1 iç'n "llim usul demektir mıitea _ BUD\PEŞTE (.'>50,2 m.J - ıo,ıo çl~nn temin etti • Rusyada hali~ın esir gibi zorla ça 
len usulün ilmi olup, hiç bir nevi .

1 
• h ,_. .. l ıı 1. c;: musfüısı, rn,::o kımsl'!r, 20,15 haber, 21 m•ısl· . - l\t: d be R rıldıı;ı, orada hiirriyet olmndır,ı. ~ 

ıahsi hislere kapılmıyarak sırf ak- rıfesı er va~ı! soy ene ge ır. °"u 1<.ı 19 .. 0 k Bu scnenın " artın a, yaz us-
1 halde. her hanP.c bir mevzu mey- '<>sı'~0 (

0

ı"o~./.~ m.) _ ın konser, 21,30 pi· lardan Judas Stern Rusyada, Alman kesin açlıktan öldü"ü gibi sözle i ve objektif usule göre hadis~JC"' ' - - · " S t:ı 
rin vaz ve tasvir edilmesi. dana konacak oluru., onu hakkile yanıı komıcrı, 22.so pille, 28,lj musiki. sefareti müsteşarı olan Von Trnrdo- • onrn bir damping hikfl)esi or 

vazetmek, usulünü ilmi clnrak tut ~OSJ\O\'A (l!IO~~n.J - 20,10 musll<I, ~ ... "' vsld'nin otomobilint' beş el silah atı- çıktı ve G~o Lo~don gib: bir ı;;üril 
1 - Bh·inci nokta alelade his- k .. k"' I y k . d' tngıllzce mşrlyut, ~::,55 meyd:ın s:uıtJ ... 3 u ... ·ar:alı)·ordu Yapılan tah~ harrir Pantom:ı hikuytleri ı:ibi k·• 

sedilmit, '51rf öyle hi:sıedildiği, öy ma mum un ° ur. 0 sa şun 1Ye ı t yor ve on J • • • 1 
le arzu edildiği için hisse müste _ kadar bizde olduğu gibi hele ta- n<"ş~.~~~OVA (Hll m.J _ ıs,45 ptAk, u,s:; kikatta .Stern, maksadının asıl _sefir vak'aları uydurrnağa bac;l:ıdıl:ır. 
nit olarak vazedilmis bir mevzu rih safhasında ıırf teolojik - plAk, ıo:ıo pl.lk, 10,s.; plAk, 18 ıwnscr, t9,20 Von Dirksea'i katletmek oldugunu, Anri Ba:bii~. Sovyct Rusyadaltİ t 
değil, ilme. delile müstenit olarak metafizik umdelere bağlanmış o - muııkı, 21 konser, 2s dnnıı, 28,50 dans. mensup olduğu teşkilattan bu emri al ldlcitın heyeti unrnmiyesini de arıl 
va2edilmi~· bir mevzudur. lan alimlerin, müverrihlerin mey· KöN1GVUSTERHA\'Z~~ (l6S5 m.) - dığmr itiraf etti. Bu tethiş teşkilatı- tıktan sonı:a, hükumet adarntarııı 

dana koydukları eserler gibi ,e'ni 1 Jlmn:ıstık, 9 kon'ler, lS.u ph\k konseri, u nın başında Lubarski i.;.;minde bir Po- hakikatı halktan saklıvarak onları 
Bu tezi ilmi bir surette ispat I h 1.. I Ş , . . konser, 17.So konser, 19 musiki 20,30 kon!K'r, 1 1 d dattıklal'lnı, zira kapltalizm menf j, 

etmek için "Türk tarihi tetkik ce- o maz, aya ı o ur. e nlyetın ta- 23 dans. onya ı var ı. 1, mamile aksi, sn·f indi ve sübjektif PARtS (1725 m.) - zo Komedi I<'ran8C"z Bu adam 1928 senesinde, Moskova- tının hunu icap eWrdiğini sÖf miyeti,, nin meydana koydukları '1 
d 1'11 1 h 1 bı'r mahiye•. alarak hakı'kat orta- hakkında mUsııhabt", 21 tiyatro, 21,·IO habt•r, da Şapoşnikov'un katlini hazırlamış- yor. Pek tabii, bu yala 1lara inıtll e 1 er ıa ô. iyet i alimlerin lctki- f 

dan kaybolw-, onun yerine havai ~ plAk. tı. ve Ruyayıt. PoJon-.:adan.. si-.:ast halk, emperyali t hül,um:?tlerl:? So ite müstenit en ıon meydana lroy- ı y 1 J _, 

d "'~t ı gelir, mevhumt? gelir. Çıinkü o arın kuriye olanık gelmişti. BUtt1n bu uır- ""'1; nu ~ .. CU<l'"'J&nJn "" ;ı,-ı.;ı,·.r __ ,_,._ 
UK arı eser er, ve en son nazari· -

ı · mevzuu tetkik ve tasvir için tutu-1 ViYANA (j17,2 m.) - 12,so ~ser, ıs.ıo tibat. yapılan sukastlar Sovyet Uus- Sovyet Rusya aleyh:ne yürümekte ye erin ıntaç ettiği neticelerdir. - dU' 
lan usul akli değil hiı~i, objektif pi.Ak, M pl!'ık, 17,50 koo!W'r, 21,15 konSt>r, ya ile münasebette bulunan devletleri reddiit etmiyece:.ti. Falmt, hütün 

Fakat bu ilmen ispat edilmit değil, sübjektiftir. 2S,15 çlgun mıısll<isı. ondan ayırarak Sovyet aleyhtarı gru- yanın aleyhine propaganda yapt 
bir mevzu olmakfa beraber öyle I BUKREŞ (!191.2 m.J - ıs plAk, H !llAk, k k k d'l id' Sovyet Rusya. ~onsuz sulhpen·erl 
ruhumuzu okşıyacak, göğsümüzü §!#., "Türk tarihi tetkik c~mi- 18 konser, 19,IO komınr, 20,40 p!Ak, 21 ıt0lo pa so ma ma sa 1 e ı. 

Yeti,, nin bu yüksek tezi meyda - saksofon, zı.20 ıı~·ntro, %2 romen musllll•l. Bu ~rtib:ıt, tasavur edildiği ~ibi ile bir harp vukuumı mani oldU· kabartacak, ve mahiyetindeki yük "' h ı kl ''h 1·1 rı 
na koymak ve :spat etmek için tut ROMA (4&1,2 m.J - ıs,15 mU!ılkl, 18,ıo gizli gizli yapılmıyordu. Bu suikast·' arpcu u a ı. am eaı en, soygu 

seklik bizi adeta kendinden geçi- ta 1 ısıll k 20 15 h br 21 .ıs k k' be 1, t haydut gösterilen Sovyet Rusya, 
recek mi.Ilı" bı'r mevzudur kı', ı'n • tug"'u usul ilnıidir. Mfü'.erret, me • gann • on!l('r, ' a r, • on- ler yapıld;ğı zaman ı yaz •US ma - l ı 

sulh i9tiyakı ile bfüün dünya dev ~ 
.an bu mev""'.UUn bf\·yle ı'lm·ı ol-- _ tafizik, indi fikirlere asla yer ve- ser. buatını bir gözden ge<;irmek yapılan t •· '"' ... BUD~PEŞTE (350,;~ m.) - 10,15 konw.r, !erine ve milletle ·ine mevcudiye 1 

rak meydan" konmasile- iki katlı rilmiyerek her türlü tnrihi vak·a - ıs krın!w.r, JH,so askt•rı mıııılkl!il, 20,20 !ftırkı, işlerin hepsinin hesaplı olduğunu gös- tanıttı, onları kendisile siyasi tici 
b • h b' ' ' b ' 0 d lann sırf c. •-nı' oJ•nlarına kıymet 21,%0 plAk, !?Z,SO plyaM konseri, :!8 çJırarı termeğe kafidir. 
ır az tr ınşıra 1çın e r.aşyo - ., "' ve iktısadi muahedeler a!<dine mec 

lup kalıyor. Çünkii bir taraftan verilmiş, ve o ııteniyetin aydınlata musikisi. Bir misal olarak Ri~ada çıkan "Bu· etti. 
-ı OSLO (1071,.t nı.) - 19 plAk, 2J orln•"- .. · · ı· t d al 

mı'llı'yet duy'"• U" d · h cag"'ı vuzuh ve sarahate dayana - gun,, ısım 1 gaze e en şu parçayı n • I'' t f ı ·-· ... un erın assa trn konseri, 23 haber, 28.15 mmılkl. ,ır ara tan da. dünya işçi sırı 
ıiyetine kapılmıyacak. diğer taraf rak hakikati bulunmn~tur. ıuosKOVA (lSOt m.J - ıs seşll ntm, lcdiyorum: hakiki ,·aziyetten haberdar edild 
tan ilmin kafi bitaraflığını temin Kongrenin bütün devamı müd 

1 

H f'drbf haber, 115 musiki, 19 hnber, ı 1.10 .. Stem'in hareketi bütün düny.tda içi•ı, ml!nsup oldu'u hükumetlere. :;il 
etmek suretile meydana konabile delince cemiyetin kıymetli azHı • musııtı, 18,10 musiki, 19,10 mu"ll•t, '!rı,ıo büyük bir tesir bıraktı. Bu, Rus tethiş- arzularını hissettirivor ve 50,., 
Cek Olan bö'yl• ml'lli bı'r mavzudur mu!>lkl, 20,10 musııcı, 21 Fransrz('.a ve lıt\'"Ç çilerinin usullerinde bir de0-jc:'jl;:fiği i- . t""' .. nm mevzu itibarile milli, usul iti• "' ~ Rusyaya karşı bir harbe iştirak e ı•· k. 1 "imi 1 lısaniltı rıt·~riyat, 2S lnglli~r..t' neşrty:ıt. fade eder. Bu değişikliğin siyasi mi- -

ı, ası ı o ur. barile ilmi olduğu kadar, bf'yan \'Alt~OVA (1411 m.) - IS,45 plAk, 11,:ıs yeceği niyetinde olduğunu bildirif0 

lıte meydana konan ve is· tarzı itibarile de eJebi olan konfe pl~k. ıs muslld, 16,35 plAk, 17.40 ı..embel1:'- nası şu basit şekille ifade edilebilir du. Müthiş ve kuvntli bir harp vıt 
pat edilen tez böyle bir mev- ranaları te'niyeti meydana koyma t.en nıı1<1ı, 19,20 hnnt mııslkJ, 2M5 \'llnnd:ın Artık Bolşevik kuşcağu.:arın üzerine tası olan işçi sınıfının bu vaziyeti 
zudur. Ve bu mevzu bundan daha sı itibarile dinleyiciler üzerinde nakD, 21 senfonik konser. 22 konser, 23 ıl:uı~ ateş etmeyiniz, bizim için hedefi de· emperyalist devletleri, ~ovyet RU~ 
on bet, yirmi ıene evveline gelin- ne derin tcıirier bıraklıg"'·mı kon - zs,50Kö'!.8.!',~,.t'aTERili&\'7:E'' (t6s.. ,_ ğiştirerek ecnebiler üzerine ateş etmek ile anlaşmıya sevkediyordu. işte 

k "' • 1 '~ ' ., • ··• ·• m. daha faydalıdır. Bu fayda da sarih · c;o ceye adar. dünya nazarında de- grede bulunan bahtiyarlar gör - 1 pmnnstık, 7,15 konser, ıs konıwr, li> kons-•,., vaziyet karşısında, beyaz Ruslar. ~ 
"'( k' J - • d'k' 1 b" tir. Tanınmış bir ecnebiye atılan bir t ı .. , · · 1 . bii g1 es 1 VaT ıgt, fım ı ı var ığı ı- mütler, ve milli varlıg-a olan 19 ııel'~nat, 23,15 pl!kk, 2S.45 damı, 2,ı,50 .hnıt. ye ıu.ıumctı a eyhındeld teşeh .. 
le bir hiç telakki olunan "Türk,, PARIS (172:S m.J - 7,15 jlmn:ı!!tlk, 8,15 kurşun, Bolşevikler aleyhine ciddi in- rini tatbik için bac;ka <;arelere baş"'' 

(İman) lart arlmıf, kuv\'etfenmit ı· ıı d b·ı· H · · ~ ' - -ün na.ad çok eıki bir varlığı bu • musiki, ıs plAk, 20 pıAtc, 21 musiki, %1,45 ıa er uyan ıra ı ır. atta sıya::,ı .m- mak istediler \ 'C doğrudan doğrlC 
lund ... b olarak kongreden ayrılmışlardır. konser, 22so Debüsl'den muslkJ. rışıkhklar tevlit edebilir.,, . . k . . 

ugu, ve unun meydana kon- Şunu da ilave edeyim ki, Os _ 9K9ın1Jnaa ö ırışme · ıstedıl.leri harp gayesine, . d 
maaile milli varlığın nasıl derin ~ki gazetelerin neşriyatı, yukarı larını de;':'. i;;tirerek ,·ası olmak iste, 

manlılık denind ~ icinde bulundu ============================= ve sağlam temellere dayandı·7ı .. - naklettiğim yazıdan kopya edilmiş gi· ler. Bu suii\astlar serisi ile, efkarı .lf 
• 

0 ğumuz "Ummet hayatı., bütün iç- mek sureti~e meydana koymuştur. h r" ıspat edilmiş oluyor ki bu tezin bidir. 12 Şubat 1932 tari li "Tocsiu,. mumiye, Sovyetler aleyhine fışkı._. 
bö. ı .. 1 k d timai varlığımızı dini bir safha i- Büyük dahinin nurlu ir•atları al· te · " b d ı ı 1 ı t il" Ye muspet o ara var ığı neti- T gazc sı un an · sene ene >:!Ş- laca!c, satılmış imperyalist mat bun -• 
ce bugün yaştyan, ve bizden ıon • çinde gösterir, ve milli varlık bu tında çalı~an cemiyet bu mesaisi- }anması tazım gelen şeye başlanmalı yangını lıöri.i':liyecek, müşt~rek JllY ı 
ra yqıyacak olan Türk ço<..ukları dini safha ~ç~nde kavbolmuş bulu~ le artık memleketimizde de; isko • idi, diye yazıyor, ve bu da şeytana kar. sada irişece!-.ti . 
için vereceii his "saadet,, ten bar nurdu. Bundan dolayı ilmimiz ne lastikçilikten müspetçili~e geçildi şı mukaddes harptır. Biz, sadece bir A · B b" 
ka ne olabilir? kadar "Skolastik., ise, tarihimiz ğini göstermi• ve bu suretle ilim mukaddes harp açmıyacağız, fal.at nrı ar us,: tfbl 

d k d :r - Ben, diyor, biitün bu ter .ı 
2 - ikinci nokta, insaniyetle e o a ar metafizik ve hayali i- hayatr.mızda da bir inkılap viicude şeytani bir mezbaha yapacağız.,, ve te5l<ilıi.t· , hiç bir şeyden habetd~ 

medeniyet arasmda 11kı bir mü - ;r, Çünkü dOmmet hayatım,. tas gefo·miştir. "Tocsin., gazetesi, Gorgulof'un J.ı!· olmıynn hemcinslerime ifşa edif~ 
nasebet ve biri olmazsa diğeri ek vir için tutulan usul bittabi "Dini11 işte tarih kongresinin n•hlar tibi Krutçkov vasıtasile, polis miiclü- rum. llcmcin.,lerimden çoğunun g~ 
ıik kalır tarzında bir alaka var - idi. Alimlerin, müverrihlerin :zih - üzerinde ne salim ve hayat ~·eri _ riyeti ile münasebette idi, ve Krutçkov teri b:ı·~lanrn .tı r. Bu siyasi dalaft 
dır. Kudemantn "Hayvanı nabk,, niyeti de bu vasfı haiz olduğu için ci bir hava yaı alar. k milli var!ı- emniyeti umumiye memurlarından idi. ıeri kendileri ne bildirivorum. 
diye tarif ettikleri insanın başlı - hepsi bu ümmet hayatına mahsus ğa olan imanı nasıl kuvvetlendir- Bu gazete, komi~r Fo-Pan-lli- Anri Ilarhfüı, 0 ;hav;t, Fransız ref'" 
ca vasfı meden· l k d' - b olan vasıflarla tarihi vak'aları tas d • · · it d b ı d F • ''' ı o ma , ıger a:r miş olduğunu ba sureti€' görme - e nın emrı a ın a u unuyor u. ·a. cümhurunun Gorgulof tarafından" 
vanlardan bu vasıfla ayrılmaktır. vir ve İzah etmek İstediklerinden k .. k' l K . kat bilmem bu tavzihi yapmıya Jilzu .n li bahsine geçı·)'or. me mum ıin o maz. ongreye ıf 
Denebilir ki, hayvaniyet alemi i. dolayı bu zihniyete mahsus olan var mı? Eğer bu gazete ile Fransız s rııt 
le insaniyet i.lemi arasındaki en "Dint,, usulün haricine rıkamaz • tirak eden herkes!n bu şerefli polisi ve suikastlar, cinayetler terti• onu Ya_:::;/ 
b 1 ~ sahneleri, bu ilmi usul dairesı'ı1de /llatı. ı ı ariz farika insanların hayatında- ardı. bi ile meşgul olan beyaz Rus muha - 11 'lamı::a ne en eser er: 
ki medeniyet ile hayvanların bun· ''Türk tarrhi tetkik cemiyeti., dinlemekten doğan haz ve gurur cir teşkilatı arasında resmi münase - IA•11111'111 hrll/fl/t 
dan mahru:n olmasıdır. bu köhne an'aneyi kökünden kı- içinde kendi varlığından daha i - betler olmasa bile, Tardiyö hüktimeti r • 41t 

Şu halde insaniyetin kendine rarak "Milli ,-arlığı,, dini safha - manlr, daha ku\'vetli bir hale gel- ile Fransız polisi, bu kadar vuzuhla >ıvtr Sa 'ın bu mühim l'Seri Haf lf 
· · · · k d Rirat Bev ıarafından dilimize ı;evrılf11 J 

mahsus olarak fabir ve gururla dan kurtarmıı. Türk varlığını oığını, ve -ong·re eıı evvelkin<lcn söylenen sözlerden ve biitUn tertibat. · ,,,. 
.. t .... h l d · h l. ·· t 1 k d k çok deg"'i•m:~ bir varlı0_;1 edınmı'• t k ı·· tt h b d 'd·ı ve Hilmi lıitaı hanesi tarafından gıı ~• goı erecegı a me en1yet a 1 • muspe o ara mey ana oymuş, T :r ~ T an ·a ı sure e a er ar ı ı er, ve bir cilt h:ılinde basıırılıo intişar saha<~ 

dir. Filhakika imaniyet tarihi - dini vak'aları da "Ladini,, bir U"' olduğunu duyarak ve göğsü fahir bu teşebüslerin mantıki neticesinin 11-: 
L- -=-.La konıılmuşıur l\iı3hın içinde Lenin'ırı ı 
"" g;inau !{CSzle - RÖ'zden geçiri- 1al ile tetkik ederek 0 ıahada da H" gururla dolu cJarak kongreden Gorgulof'un yapacağı suikasta müncer 1 b f bll' 
lecek olursa her milletin dünya ilmi usulü tutup, müıpetçi bir gö· c?yrılmııtır olacağını biliyorlardı • ~e !r foto~-ra 1 da vudır. l\itap. e ,., 
muvacehesinde kendiıine ayıra - ni•le dini vak'aların İ"•ani ve be- I us ınkıldpçısının nasıl yetişıiğinl ., ,t 

- -s' -- Halli Nimetullah fU bunun için, Tardly/; Ue onun yaptı~ını öj!;ıenmek istıyenlerin arzu•~ 
cağı teref hiueai bu medeniyete teri safhasını akli bir yoldan ıit- Darülfünun müderriılerinden polia müdürü Şigapı, kaaten, ve IUen cevap verebilecek mahıyet ,.c JıudrettCU"' 



-Sarı as 1 
) 1 
1
'• flrli J 

••• Pazar , Peq,embe GflnJerl Nepohmu llluh 

r .. _ Alenı tetekldlr 
~ rilnü, Divaoyoluoda, içe· 
lait ,.tmit alb hra balunan 
~ '4an buldum. ltbu meblağ 

-.lale pek makbule geçtiiin· 
~en zata alenen teşek· 
tcleriaı. 

Torik Necmi 

~~ya fabrikau 
~arabama gire, yakında 

... ~.~lan aardalya fabrika· 

..._ iatifi yapmaktaki tec-
. binaen bazı emektar 

biletçileri memur olarak 

~1J111am ahaliye 
'talı ... _ 1 Belediyesinden: 
,-~ aalanmamam yllztla· 

-•btraa tozlar, geHp ge
~•obilleı in biri birini gar
~ •ani o:maktachr. Binaen-
" bir kazaya meydan verilSli için, bundan ıonra, bjl
t..:.-.qa IOf&r ye arabacıların mi· 
~Yeıa boru çahp ( Varda.. 
~ .. ) diye bağırmalan Ye~a 
tia el trin de. her iki adımda bı~ 
s~'iG 6ttilrmeleri aellmeti 

iye Damına ılln olunur. 

Yaz Dk 
Hakkı Be11, ~J.: 

IJa~. nf'falll 
11 Perlzada pk 
gib#Jk hetlige et 
ti.. GIJzel kız bu he 
digeden çok mnnnu 
oldu: 

- Çok teıekkilı 
ederim.. Aman ne gi. 
zel, M zarU feY· 
Pek beğendim ıxılla 
hl-

Hakkı Be11 taadiit 
etti: 

- EeıHJt. cidd 
gü.reldir- Suun ea:. 
oelld nifaıılılanna M 
pi beğenndflerdl! 

iddia 
K~llk Cemile ıoı 

du: 
- Kardefin nen 

de Cemil. 
- BrJde llatıılo"'· 
-Baata nu1. 
- Evet- Baeal 

kınldı... 

- Yalı, vah.. Ne 
den1. 

- ef• .. Penewe 
den luıntliml,ı daha 
rok 1arkaca4u tlige 
lddla,,,i lulllflllUf tuk. 
o kazandı/ 

Ah. Bir gua naaal 
laüiyordum l .. 

ARTIN NE BiLiR 'l 
Denh ra.,_nda ~ ~ 6'r ,_,,,,._ ı,lMll Anin 

ala, l~lne aoıaradan '""ltıflf üplrtou ktıtıflınlnf, -""'* nuaır 
rakı aatmalc maddesinden dola111 ~,,. •rlbnlffL 

Muhakeme nnaaında sorulan uallne NrilM OftHlllltm -.nen 
nqredigoruz. 

- Sattığın 

rakıya fena is· 
pirto karıştır· 

IDlflın.. Kaba· 
halini itiraf e• 
~iyor•• ma?' 

- Raln de
Jiiin nedir ki 
ciğerim? •• O da 
dlipedllz iıpirto 
değil? •• 

-Öyle ama, 
sen inhisann te
:miz ispirto ile 
yaphğı rakıya 

ıaoayi ispirtosu 
kataupinl 

- Kim de

'Beazetirim 1 
-HlkimEf 

Affedersin. Za· 
Bahçemdeki Rfiltert bmza bir ıiva· 
YUzüne benzetirim: lim vır: O k" 
şu mavi allmbllllert benim rakı 
Gözüne tıeuettrtmı 

~ bOlbWlen içte rapor. J.U• 
.MlıUDe bemetlrlm! ...... • .. 

Atk • akan bir atef, •• ,.... der-
lçenin yanar ıçt: ler, ki•PI• 
Semin hayallnıe ... , d rl '-:......: 
ıı:y scınıamoa 819iaet! e er, acr Dt 

Ben bulutum. .en S-.. kanaairJ• İM. 
Ben aec!enm, _. tncil unaabm bllh 
ıı:y benim nu1ı yar1na, ıia? 
Acı .. JQt~ı - Hayır ... O 
Zannetme~ na ben bilmem 
Bak sOdmOD JSllD&I bili 
Genç 7&fla lhttyar.m. kimyager r. 
OOndtlm mezar tçnaf -HaJ baba• 

, ____ lllliDaiıiilMe_.,. D1D CllDIDa rah· 
~ .- met f.. 8ir liyaJ 

miı ki fena iıpirtodur diye ? d~ba aoracajm: Kimraıer 
dediiin zat, ba lrananlarda ne 
yuahdır, oaa bilir? 

- Satbğ'ın rakının tahlilini 
yapan kimyagerin raporunu 
okudular.. lptmedin mi? •• 

- HAy apnı ıeveyim hl· 
kim Efendi ... Cenabınm kaba
hat dediji ıey budur? 

- BadaryL. Kanan bu 
·gibi hareketleri menediyor •• 

Haberill yok ma? 
[Artia ağa,iıin içinden kur

tulamıyacaİJnı ıezmifti. Ucuı 
kurtulmak için, bir kurnazlık 
dütlladll .• ] 

- H,.... Oaa da kia11aıeı 
bilmez, ben }>ilirim I 

- Hay An,11 aeadea rua 
olsun blkim EfendL. Duay. 
kuaadıml 

- DavaJI kauadıa ~ ? .... 
_ Elbet... Sen blkımaın. 

kimyagerlik bilmeuia.... Ôteki 
kimyagerdir, blkimlik bilme. •. 
Ya meyhaneci Artin •P~ h~~ 
kimyaıerHtf, hem hlkimbi• 
nuıl bilsin ciğerim? •• 

Çl•dlk 

- Dün ıt"Ce. karımlı on bet ~ün uJ1r adada ocuraıa71 dü~ündük · \ 
- Pahalıya mal olur yahu! 
- Yok canım. 11de dil;ünüyu uzl 

r ........................ ,, 
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•: 
. - MtlfOllah- Jflinl 

mini .,,. ml1. 
- B'1d elfllllllın.. 
- Ne ltoıllırlılt1. 
- ,,,,,,. ,,.1r idi -

- A..,ıre.. 09 ,.. 
lık.. 

- ,,. .. ,aeala 
ıuu ,,..,. 

Vere•l~e 

Ya/ıfldlnlll 
t«-•z=-* ~ .,,,,. .,,,, ,,,.,., .. 
,..,,,,,,... J'oladflJ'.. ,,,,. .,,. .. ,,,, 
.-. ,,.,. ~ IPn 
.,,,,, ..... ,,,,,. Abl 
ı.m 'il ...... Bozuk 

1 ,.,. "°""' ı. 
. Dan gizle 8""alta 
w,,.,. l/tlhıulllle: 

- Bozak param · "°""""' dedi- Ai • 
. """' dw,tc Hrirlm. l'""""' 4UftlCf ,. .. 
m.1acı1n Rnltltm4ı: 

-Ali, aL Bml 
.rMM 6rı wreai,,e mıı 
,.,..,. ,,.,,,,.,.,,, l/01. 

BtMn Bfen41 Aa
to, ,,,.,,er ~ idi. 
Doktfw, illice ,,,,.,,, • 
dl/den •onnı •ordu: 

- Bu ateı baflar· 
ken dlflerlıtU blrblrl 
ne """'llOr muydu?. 

Hata boynunu 
büktll: 

- Y allalıl bUnrem. 
O anılık dlflerlnı 
ağzımda deflldl: 

f Meşhedi falcıda j 
Methedi Cafer, bir gtın, meı

har fala Katakulli efendiye sordu: 
- Sen, avuca babanda her 

bir ,eyi anlirsen? 
- Evet. 
- 0 halde, azGaden bir ter 

niyu edirem.. 
- Buyunınm? 
- Mefhedi Caferia nerede 

vefat edeceiini mene a6yle 1 
Fala ,nidO: 
- Peki ama, bana billpte ne 

yapacak .... ? 
- Bir dahi o mebelle ayah 

baımıyacajım gardqımL. 

Maalld muhabbeti 
iki ahbap Alafranga konser

den çakıyorlanb : 
- Hangi parça en çok h.-

na gitti 1 
- Ea IODUDCU parça.. 
- Neden? 
_ Ondan 80Df& kouer bitil 

de ondan 1 

.,.. 
S.ı.•oa llifona ..._ 
- Mifonaçi be? .. 
- Ne YU Od JOllllD? .. 
- Ba alcpm me Jimete , .. 

le,U. mi? 
- Ba aJcpm yelme.. Yana 

alqam yel.. 
- Necim he ka111111? 
_y.,. .... ,.... .... 

He he .. laeL. 

Dekt••• 
Doldw. ,... ,..... &imi 

ıençlik beftllerl hlJI Mtmeaiİf 
olan Dllrdane Hamma: 

- Soyanunm, dedi.. 
Hamm lonttı : 
- Şey .. Oıttlmde bqamda ne 

vana çakara,ım • ? 
Doktor ıtdlmaedl : 
- Ha11r .. Diılerinizle u~a· 

muza çıkarmaJIDIZ 1 

Şikayet 
Mlftm, hiddetle içeri girdi: 
- Sis ne yalana, ne dizen· 

baz adamlarmnız be? •• Ayıp de
iilmi mutteriyi iif al etmek. •• 

- Aman Beyefendi, hiddet 
bayurmaJIDD, ne olda?-

- Daha ne olaua efendi-. 
daha ne ot.un?.. Geçen gdn al· 
dığım eldiven için iki sene kul
Jınıraanız demiftiniz.. Halbuki an· 
cak iki glln katlanabildim •• 

- Acıyıp .. Ne oldu efendim? .. 
Yartdda mı? 

- Hayır, bayır... Kayboldu! 

Zaman geçtikçe _ 

ileride gorcceğımiz ıpao~aralardan 1 
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Avlusunda Bir Mülakat 

İyi dedim, Olrayt centilmen ! Karar projesi , dün 
Vapurun merdivenini çıkar çıkmaz up uzun boylu bir resmen neşredildi 
İngiliz ~eyyahına rastladım.sandığı açarak önüne serdim l\ltllt müdafaa eocUmeol,Almaoyaom aske~ 

Istanbulun yarım adamı, Hikmet Efendi başından geçen vaziyetini inceden inceye gözden geçtrıyot 
maceraları Ve nasıl evlendJğlol Rolatıyor Cene' re, 20 (A. A.~ - M. be· rinden itibaren 4 ay moddetl• 

Jngiliıle İngilizce .. Fransızla Frnn· 
sızça A.Jmanla Almımca. I<u.sla Ru. -
ça.. ltalyanln İtalyanca. Ne bileyim, 
N>lki bir Cinli iJp Cinte konusncak.. 
Çıplak kaf~lr. surat; asık Jngili7.in • 
den, eti budu yerinde, Alman mada
mından. ince markizet tu\"aletinin giz 
lemediğl yanık. çorapsız bacaklarile 
ltalyan kadınından, pençelene pençe• 
lene altları ikişer parmak )iik. elmi 
hantal potinleri. bacaklarını apa~ık 
bırakan diz kapaklanndan bil' karıı;; 
yüksekte yeşil oluk kadire pantalon
larile gen~ turi tlere varıncıya ka , 
dar, Ayasof.}a camiini gezmek için a\'
luya giren her ~yyah, onun ufacık 

''Asanfıtika,, meşheri önünde, beheme· 
hal bir kaç dakikasını buraya \'ermek 
lüzumunu duyuyor ... 

Şaştığımı 
kahkaha attr. 

gördü... Genek 

- Yar;m adaJn am da! 

bir ufalmış bir hanım hissini veren küçük 
Nadide, utanarak, kızararak bi~imli 
bir reveransla selauı verdi. 

Adına Hikmet Efendi diyorlar. Bu 
bir yarım adamdır- iri, tıknaz. yapı
sı kuvvetli. fakat yarı belinden aşa .. 
ğısr olnu)'an bir erkek dü;;ünün .. l:tf' 
bu nsarıatıka meşherinin sahibi .. 

Eğer Aya ofya a'·Iusundaki kahve· 
nin asmalı çardağı altında nargile 
tokurdatmı~ iseniz onu mutlak siz de 
görmü;- olncuksınız.,Irili ufaklı seyyah 
Jmfilelerinin orta,.ındıı yarım gö,·desl
le fır dönerek canlı, hareketli ta,·ır • 
Jarla, bir tercümanın ta,·assutuna ih
tiyaç duymadan Almana Alma;ıca. 
lngifü.e İngilizce, Frans·za ft'ran ızca. 
dakilmJarca meram anlatır. 

nu kimdir?. Bir harp malulü mü? 
.ı ·asıl y·aşıyor?. Hayatı na ıl teUtkld 
ediyor?. 

Diye gülümsedi .. Hikmet Efendi 
evli imi§ te ... Jkj çocuğu da ,·armış.. 
Hayatında (Amour) olduğunu . öylü· 
yor (bu kelime kendi kullandığı ke
lime!). Dir R;i'k izdirncı yapmış. Hik· 
met Efendi nasıl eYlendiğini de anlat
tı: 

GUzeldl, hem çok gllze&dl 
- Harbi umumi sıralarında idi .... 

Yusuf Kenan Paşanın evlatlıtı olan 
Refika ile süt ninemin evine taşındık. 
Ben on dokuzunda idim. O, on be:.in· 
de ya vardı ya yoktu. Güzeldi, hem de 
çok güzeldi. Lihzede alakalandım. 

Çildırasiye sevdim onu. Kalp kalbe 
kar.:ııdır. Seviştik ,.e bir gün evlendik.! 
Düsün bir 1kere, Bey. Ekmeğin okkası 1 
sek en kuruştu. Herke.s karısını boşı· 
yordu. Tam manasile bir de düğün 
yaptım. Ama bizim düğünde (koltuk) 
olmndı elbette4 Şimdi Allah bağışJa. 1 
sın iki kızım var. Biri Server, biri Ha·' 
fize. Hafizenin adı ağırdı Nadideye 
çevirdik. Büyük kızım bu yıl on dör· 
düne ha..;;ıyor. Allah kısmet eders<> 
kaimbaba da olacağız yakında. 

Bir aralık ellerini mini mini takun
yalarrne geçirerek şadırvana doğru 
ilerledi. A \·Jının en nihayetlerindekl 
ağaçlardan birinde kurulu sahncağm 
etrafını ~e,·iren çocuklara doğru ses
lendi: 

- Nadide, kız, Nadide. •. 
Uzaktan ince bir kız ~ocufu sesf 

bir mUIAkat - Efendim, baha ... / 
Hikmet f;renoi He çok sıcak Ilır zil· Mini mini çok güzel, sevimli bir kız. 

niin ikindisinde, Ayasofya avlusunda- at entarisinin kısa eteklerini uçurta
ki kahventQ. mah ~ardajı altmda tıtlc koftu .. Baba ktz yanıma döndü .. 
kor,ıı~tuk.. Be~ iskemlede ot11ruyor - Ier. Hikmet efendi 
dum .. O duruyor.. - 'tşıe bizim kü~ük sultan! 
Oturması mümkün mü, oturamaz Diye, kızını tanıttı. Büyümüş te 

mı? .. diye düc::ünüyordum .. O düşün· ___ ......._....__ __________ _ 

cemi galiba 3özlerlmden anladı. GüJ. ltflAftan istifade ! 
dü. ' C.ebinden pkardığı mendile, ba
şında, alnında; yüzünde fiskeleşen 
teri içirdi: 

- Üzüİmn, )>ey, dedi •• Benim Önt· 
rüm istirahatin. geçiyor •• Otuz altı ya
ıma geldim .. Yorıtunluk nedir bilme· 

dim .. 
D~mek, ayakta dura dura bacak

krımn kara ıu indil tabiri onun meç
hulü •• 

Hikmet Efendi "sÔnradan olma,, 
değil .. anadan doğma., böyle imiş.. 
Kendisi anlatıyor: 

Yedi kerde,tlk 
- Babam e ki gümrük nazırı h -

met Beydi •• Biz yedi kardeştik .. İçle
rinden ben nasılsa. böyle yarım doğ. 
muşum .. Dünyaya gözlerimi açtığım 

gün anamı bir telaştır almış .. Hem sa· 
kat, hem de yaşayan bir evlat .. Kun
dnğrmı korka korka babamın kucağı. 
na vermişler ... Babam, dizlerine otur
tulan hu acubcyi çok geçmeden istik· 
Tabla yere indirmiş .. Dudak bükmüş.. 

bir dU:tra seyahati 
Üzküru mc\·taküm bilhayır.. Am

ma, doğrusunu söylemek lazım gelir• 
se babam hayırlı bir baba değildi .. 
Allnh taksfratini affetsin .. Kalfamla 
mektebe gidip geldiğim gilnlerden bi· 
rinde soltnkta bir yabancı beni gör. 
mUş. Babamh\ görüşmüş.. Bir gün be· 
ni bu yabancının yanına verdiler. 
seyahate çıktık •. On, onbir yaşlarında 
idim_ nu seyahat ilk zamanda be:;ıim 
için ~ok li:ıüntü\ü oldu. At camba:ıha· 
n~lerlnde halka gösteriliyordum. Son· 
ra sonra nlrştrm ... Romanyaya, Bul· 
gariyaya. Avusturyaya, hatta Ameri
kaya kadar gittik. ~yahat tam dokuz 
sene sürdü-

Çok ta para ka1.andım haniya ! 
Dişleri arasından yere tükürdü •• 

Af many•. muahedelerfn ye· 
nlden tetkikini istemen• 

dU,unuyor 
Londa, 20 (A A ) - Fransa 

ile lngiltere arHında aktofunau 
istişari miaak, resmi mehafiliu 
nazari dikkatinin celbetmekte 
berdevam olup kendilerine bu 
misak teklif olunan Avrup:.t dev· 
Jetlerinin buna munfakatleri 
mes'eleıoie büyük bir ehemmi· 
yet atfetmektedir. 

Leh hükumetinin bu misaka 
iştirake kabul edilmesi talebi iyi 
bir intiba tevlit etmit olan bu 
müracaatm Alman maslihatgü· 
zarının lngıltere hariciye nezare· 
ti ne.ıdinde teıebbüste bulunması 
nı intaç etmit olduğu söylenmek· 
tedir. 

Bu te$ehbüs dolayısi lc iyi malCmat 
almaktı. olan mehılıl, Almınyanın mil'la 
ka iştiraki hususunun bilhassa bazı aiyı~I 
mülAhnalarını ve ezcümle muahcdelerin 
yeniden cetkiki t3lebini kahul wirmek 
hususunda muvaffa I< olma51 ihtımallcrini 
arttırıp armrrnıyac.ağı me~elc:;i · ile me'1Jul 
olmaktadır. 

A1manyanın Cenı:Hedc istifade ettiği 
\'Cçbile beynelmilel içrlmalaı da Sov) et 
Rusy~nın teşoiki mesııısini temin ermek 
ıçin uğr:ısm:ık surctile b~ nıisdın lngil 
tereye göre Sovyct Ru~yaya da açık 
olup o!madı~ını ögrenmlyc çalışmakta 
o'duj?u da remi:ı o unmakradır. 

Resmi lngil z mehafili, bu me· 
seJe hakkında bir ketumiyet gös
termektedir. Fakat hariciye ne· 
zaretinin Rusya tarrından blr 
talep vukuu takdir:nde bu talebi 
kayt ile iktifa edtceği tahmin 
olunmaktadır. 

Avlunun kızgın taşlarına düşen tü • Romanradan talebe Geliyor 
rüğün derahl kuruyuşuna hayret et· Cuma günü Romanyadan şeh· 
ıti- Avuçlanrun ayalan ile göz kapak· rimize t 00 darülfünun talebesi 
Jarmm terini kuruladı: 

_ Evet, dedi. Çok para kazandım gelecektir, Bu kafile, yaz tatiHni 
a A-. eerde bekı\rbk ...ardı. Ora- geçirmek üzere seyahat etmek
l:ırda kazandığımızı gene oralarda hı- tedir. Şehrimizde iki gün kala· 
:raktık.. · . caklardır. ......... __ . .. 

ı, heratı 
Bir kaç dakika sonra Hikmet efen• 

dile sözü iş üzerine çevirdik. Kazancı· 
üstüste günde iki, iki buçuk lirayı 
buluyormuş. Yani bir bütün adamın 
ıüç kazanabildiği bir para .. Enelden 
Galata.da rıhtım boyunda iken daha 
fazla çıkarıyormuş. Günün birinde 
hiç bir sebep yokken işine mani ol
muşlar. Alakadar makamlara çıkıp 

işini düzeltmek kabilmiş. ama .. 
- Mert.. bir adamım, ötekine beriki· 

ne boyun eğmeği sevmiyorum, dedi. 
En ~ok pul \"e kartpostal satarmış. 

Pirin~. bronz eşya, kasnak, klaptan 
işleri seyahların daima hayret ve me
ral.mı celbedermiş. Hikmet efendiden 
kaç lisan bildiğini sordum: 

- Bulgarca ve Sll'pçadan maada 
hepsini .. diye. cevap \'erdi. Hangi 
milletten gelirse gelsin. hangi dilden 
konuşursa konuşsun. Evvelallah, e
limden kimse kurtulmaz. 

İngiliz, Fransız, Amerikalı, Almnn. 
Ne olursa olsun, ona bir tasla bir de
ve hakkında bir saat laf bulurum. 
Me~ela şu gördüğünüz klaptanın üze
rindeki re.sim, Kahire camiinin muza• 
yikleridir, derim. Şu mini mini den· 
nin üzerinde bin bir ayetin nakışlan
dığını söylerim. Boynunda asılı ma\·i 
nazarlık boncuğunun binbir manala
rını anlatırım. Her milletin seyyahınr 
ben çok iyi bilirim. Ruhuna vakıfım. 

Yerinde bir dikkat 
Gene dikkat etmişimdir ki, lstanbu

la gelen seyyahların İngilizi ilk günü. 
Alman ve Frnn•ızr ikinci gUnU, ltal· 
yanı gidecegf glin bize gelir \'e alaca. 
ğını ahr. Bir kaç yıl evvel limana bir 
büyük seyyah gemisi gelmişti. Belki 
hatırındadır bey. Karlı, fırtınalı bir 
kış günidi. Sergimi bir sandığa doldu
rup ben de gemiye gitmiştim. Vapu
run merdivenini çıkar ~ıkmaz upuzun 
boylu bir İngiliz seyyahına rasladım. 
Sandıkta ne olduğunu sordu. Anlat• 
tım. Arkamdan gel. dedi. Mükellef bir 
kamaraya gittik. Sandığı aç-tım. Birer 
birer eşyayı ı-özünön öniine serdim 
baktı haktı, sonra: 

- Doldur sandığa! 
Dedi. Kızdım doğrusu. Bu koca boy

lu adam da tam eğlenmenin sırasını 
bulmuş. Sandık dolunca, İngiliz: 

- örtüsünü de ört üzerine! 
Emrini verdi. Kan beynime sıçra· 

mıştı. Hemen sandığımı sırtlayıp gi• 
decektim. lngiJizin kalın sesi gene öt· 
tü! 

- Hepsine ne istiyorsun~ 
Şaşiunhğımın derecesini bitemezsin 

bey. Şimdi ben ne cevap verecektjm? 
Karşımdaki lngiliz ya bir Lord, ya 
bir milyoner, belki de bir miJyarJer· 
di. Nihayet: 

- Yuvarlak hesap, 2;) dolar, 
Dedim. 
- On da bahşiş! 

Diye 3:> dolar sıkıştırdı avucuma.. 
Ertesi gün gene ,·apura damladığımı 
tabii tahmin edersin. Bu sefer, sandı· 
ğım olmadığı için eşyaları koynumd:ı 
ta ıyordum. Uzun boyla İngiliz sey
yahı gene karşıma çıktı. 

- GöğsündekiJer ne? 
Dedi. Cevabımı beklemeden kamara. 

sına sürükledi. 

Tam 1, adamısın r 
Kamarada fr.giliz sırtımı okşadı: 
- Bravo, dedi. Tam iş adamı ın ! 
Yam başımızda bulunan bir başka 

In~iliz güldü ve bana anlattı: Mil· 
yarder ayni zamanda insan profe:-Ö· 
rü imiş.. Bu da ne demek? İzahat 
verdi: Bu hol paralı milyarder sey
yah, Londrada bir büyük !abrikar.ın 

profesörü imiş. Fabrikaya alınacak 

her amele onun gözünden geçermiş 

Böyle bir profesörün takdiri beni 
sevindirdi 

::-Jyi, dedim. Olrayt, centilmen! 

REŞAT EN/8 .... ~ 

nt-ı, dün öğleden ıonra 5 ıaat tecdidini 1 hükumetlere tavıiY' 
müdcl•tle Amerika, B iyuk Britan etmeyi karar aJbna alacaktır·d 
ya, F ra1 sa ve ltalya. h ..?yeti murah U · • ıD • mumi komisyonun ıçtıaı• : .. 
hasalarilP. görütmüşt\.i; o'"" 

Ağır loplar müıte:ma olmak i! M. Meryo ancak müıakere 
zere konf eranıın birinci ".ıfhası· sonunda a6ze karıtmak nib•Ye
na nihar·.l veren ka·:•v sureti layi tinde bulunmaktadır. 

1 basının metni üzerinde bir itilaf Almanyanın askerl mUdat••' 
teessüs etmiştir. Cenevre, 2o (A. A) - Hataf 

Mezkur metin, dikkatle tatbik ajansından : Terki teslibat kOlf' 

edilen hiı mürakab~ ile ıivil tay· feraosının milli müdafaa encO~ 
ya.recili;in askeri hedeflerde kul· meni dün Almanyanın ask~r
Janılmaması ıartile l,ava bombar · t t 
rlımanınıcı iJgaıını teklif e· ·~ıekt~ müdafaalarını tetkik etmıf 1 İ 
d. ilk intıba, Reicbveberin 111•

1 
ır. 

~J,.tin, her devletin Mkeri kuv idares•nin diğer dairelerden d•'" 
"d vetlerinin ha.kiki vaziyetini het1a • ba az nezaret altında bulundui 

ba dahil ederek ordu mevcutları
nın ciddi bir tarzda tenzili ıaru· 
retini teyit etmektedir. 

Bundan batka suahaten evsaf 
ları tesbit edilmiş olan ıilahlartn 
tahdit ve tenkbinden tamamen 
l\yn olmak üzere milli müdafaa 
masrafları bütçelerinden tenkihat 
1cra11 prenıipini dt! kabul etmek· 
tedir. 

Mezkur metin, ayn\ zamanda 
Londra ve Vatington muahedele
rine vaziülimza olan 5 devletin 
konferansın meıaisini talil ettiği 
müddetçe evve!ce mün'akit mua· 
hedeler ve terki teılihat umumi 
mukavelesi çerçevesi dahilinde 

şeklinde tebarüz etmiştir. 1' 
.Mttrettt'p aııkf'rl tt"ŞkUAta n :ıabet' 

ha"n' Ulı-n Ye Alınan a'lkf!rl bUt~lncle ::; 
tntımln•n meııarlfata alt olarak da müte 1' 
askeri .tefkllltın konferana tarafından ._ I' 
,.f' takdlrlndf'n aonra mUtf'mmlm tetldkat 
rıı<ııı IA:ıım jff'lrof'ktt>dJr. ,J 

Alman dedetlnln kışlalarda bolundortJI ,.-
7.abıfa km'\"4'tlf'rl için 200 n zabıta da ıA 
hll oldutu halde askrrl bir tarzda m~!,., 
tMkllAt l~ln de yalnız Alman mWt moa---. 
bi\t(eıılndı-n takriben llO milyon blr f~ 
lıt 800 milyon mark mas:raf f'tmekte oıctıtl" 
nu &"ÖStermek dlllkate pyandır. Jfl1 

Almıuı dc\"letl, 7.abıta, askt"rt ff'• 
mUrctU>p n . mllll ml\daf- lmvvetl~rt ıc: 
- Jndarmn da dahil oldu~ balderlarlet.rı" 
- jand:ırma da. dahil olmak Uure 9 nım;; 
ra baliğ olan Fran-m; harbiye bUtı;estnd 
daha Cazla olarak - takriben 9 nıllf" 

tasrih ediloıiş olan tonil :.lt• tenzili. frank m:ııııraf etmektfillr. 

tını nazarı itibara alarak filofar - Encümenin mesa111, umutııl 
da yapabilecekleri tahdidatı tes • bir tarzda ve beynelmilel bit 
bit etmek üzere kendi aralarında k t • • 'k'I k 'k mu ave e tanz:ımı tarı ı e te nı 
r;örüşmelerinin zaruri olduğunu bir hal suretinin bilameliye 
da israr ile kaydetmektedir. 

Mevzuu-o blhiı:ntetin, , l>u~ün mümkün olduğu neticeıini teyit 
kun{erans ,riya8Ct d'vanına tevdi etm1ı T>u!unmaktadır. 
vz tebliğ edilecekd,. Manalı bir seyahat 

Gı-ne bu projede tayyar..-Jı-rln ııtvU Ah:t· Londra, 20 (A.A) - Amerİ'" 
llye tanrruzdıt bulunmalarmm men'i, hava ka'mn Londra ıefiri M. MelloO 
bombnrdnnanlarmın ukf'rt tayyarelerin 
tahdidi ve pyrl a'lkeri tayyart'ılerln lıeıı:ı b:\. bugün v aahin2ton'a müteveccİ"' 
,.a ı-emııert lıakkmda ~J·n,.Imneı bJr u uı hen Southampton'dan hareket 
t('lihıf •Urf'tJle \'I" ıırtlyle llgaN, tanklanıı 
tabdldl, kimyevi, mikrop, yan~ tıknmuığtı edecektir. 
mahsu" bombıılar atmak mıretDeı yapılan Eu seyahatinin biç bir ıiyasi 
mulınrebelt"rln men'i ,.,. taıızlm edllecclc nıu- medlülü olmadığını resmen b~ 
kavelt".ııln fili bir surette tatbikini mUmkUn 
kılacl\k bir murakabe uııulli test11l de ta"rlh yan etmİfSC de sefirin M. Hoover 
cdıımı~tır. He rörüteceii muhaklcakbr. A

Kara toplarınm lstlmnll buııuımnun tanzl· merika'nın iktisadi ve mali koll" 
mine daJr olan mııdcle ancak öğl<'d<'n ııonra 
kat'I eu"'°tt<' haZlrlanabll<'cektır. Bu mnılde feransa iştiraki hususunun mef" 
hakkında Amt"rlkan, İngiliz, Fnum:r. \·e tta1· ZUU babsolunduğu bir sırada bd 
yan murAhhas hı>yetı .. -rf ııabo.hlt")1n t4"krar hususun mevzuu bahsedilmekteO 
mU,.verede bulunmaılardır. 

Bu karar ııı~tl projeslndf'! konff!raMın bili kalmıyaşağlDI farzctmeb C8"' 
fkln<'f aafhnsmm konff'raıa bUroaunun mev· izdir. 
nıt kmıvetler, Hkf'rl maııraflarm tahdidi, B 1 ' 1 d b' ı 
mJDI mUdaf;ın. !!llAh lınalAtı tk.a~tı, dı'nlı OrÇ ar mes e esine e ıra 
alWı kuvvetlcrlnln y~dt"n azattılmuı mc- temas edilmesi muhtemeldir. 
M'll-lert lıakkmda meutslne devam etmf>M, •ktıaat ko"feransı için • 
ınt'mnu ııtWı ku\.vetlert hakkında beynd - Cenevre, 20 (A.A) -Cemiyeti 
mil('! yf'nl naullt"r lhtaaı ve bu huııusta tan- f 
zlm edl~k maddeJerln lhWlne karşı bir akvam taraf1ndan iktısat kon e" 
fllkan tedtofrlı-r almma'lı .uretJert1e haur • r&DSIDID İçtimaa daveti İÇİn bil" 
lanması da df'rplt edllmtıttr. bassa bu konferansan içtima ta1 

Suret, resmen neşredildi ıibi hakkmda umumi mukarrarst 
Cenevre, 20 (A,A) - Tahdidi ittihaz elmeğc memur edihııif 

T eslthat koferanı11 katibi umumisi 0 an komite, don Sir J obn Si-
saat 17 de umumi komisyona mon'un riyaseti •lbnda kııa bit 
tevdi edilecek karar sureti pror celse aktetmitt•r. 
jesini reımeo oeşretmitir Bu pro Komite, reisi Belçika ve Aoıe-
jedc bütün devlet '.erin silah kuY· rika'yı mümessiller göndermei8 

vetlerinin umumi bir mukavele davet etmeğe memur etmiıtir. 
yapılması ve bu mukavelede bil- Şu halde komite, hali bazırd• 
hassa taarruz vasıtalarmın azal- 8 azadan mürekkep olackht: 
tılmasmın ist.hfaf edilmesi bir Almanya , Japonya , lngiltere, 
tan.da tahdidi derpiş edilmekte· ltalya, Fransa, Norveç, Belçik• 
dir. Ye Amerika. 

Konferans bürosu umuml ko· Nadollnl ile Heriro 
m·ıyonun 19 EyJiilde başlayacak Cenevı e, 20 (AA) - M. N•"' 
hafta zarfında toplanacak bDro- dolini i'e M. Heriyo, dün bit, 
uun mesaisine tekrar bıtladıiı saatten fazla bir mllddet görOf"' 
tarihten itibaren azami 4 ay mDılerdır. 
içinde yeniden toplanmasına ka· bir taraftan da ••• 
rar vermittir. Londra, ~O (A.A) - 1930 ıe"' 

Konferans Cemiyeti Akvam neaı programı ıçın düşüoaJeO 
büyük meclisinin l 931 EylülünDn son seriden Ducbess torpiJO 
29 ncu gününde kabul ettiği ka- muhribi, don denize indiril miştit· 
rar suretinde zikredilen mütare- . Bu muhrip, 95 metre uzuold"' 
ke~io _!932 _ Tetri_ni~~l!i!ir:a!n ~~- ğunda o!up hacmi 1315 toııdut• 
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.. , . Bir Millet Uyanıyoı 
let u Pek fılm,, ıtüdyoıu, "Bir mil yaıatan eıeı·fot" yaparlar ve bü • ğinin zaptı, Gaz.inin hit:ıbesinde 

Balk Filmleri 
..... .!anıyoı·,. isimli, mı·11~1 bu" yu··k d l b h · ·y h l •,. -u • tün ünyaya yayar ar. a sı geçen a y.ı ,kapt.uıın şe la 
illa{ evzuunu Gazi Mustafa Ke • Biz de ayni noktai nazardan deti, lstanhuhm itilaf kuv\'ctlcrı 

Büyük halk kitlesinin rafrbeti
ni kazanan filmler ötedenberi üç 

sinema için yaratılmış bu üç keli· 
me, bu üç has&:ı, polis dramları • 
nın halk arasında muvaffakıyet 
kazanmasına sebep olmu~tur . d,rı P&ıa hazretlerinin nutkun • hareket ederek, dünyada vak'a, tarafın~an iş:ı-~fi ve tahliyeJtİ ~ibı, 

ten t~r~llar alarak kıymetlendi • hareket ve büyü!clıik itibarile em- yakın b_ır ırna:r.ır~ ait, çok canlı ve 
4'ıtkt d 1 m yapmıya itazırlan • 1. k d. 1 •11• h k kuvvetlı parca.ar vardır. 

cins filme inhisnr etmektedir: ta
rihi filmler, polis dramları, ve ko 
mediler. 

Bilmem lıatrrhycr musunuz. se 
kiz on sene evvd ltalyan sinema-
5ının Avru!Ja piyasasına hakim ol 
duğu zamanlarda İstanbul sine -
maları, tarihi filmler gôstermekte 
biri birleriyle yarış ediyorlardı: 

Fritç Lan,~m Casu:m, Harri Pi
lin bazı film~eri, Marsel Lerbiye· 

1 a ır. ~a ı pe na ~r o an mı ı arc e • B · · h 1 Ik · . . . d k · u ese\·ın senary•Jsu, az?r an-
l'ıirı milli Tiirk film müessesesi- tımızı fılme alıyoruz eme tır. mıt bitmi&f,.. "l k f'I t - nin çevirdiı!i San odanın esrarı 

ve Siyahlı kadının kokusu, polis ı 'eıase b·· l b. "B' ·ıı . f·ı . . . ' -r t.. pe ı ın.. ara 
ıca b · n oy e ır eserden bat· .. .. ır mı e~ uy~nıyo~ ~. 1• mı~ıı: f mdan senuyo, Gazi hazretler ine 
)okt ır şey Yapmak ihtimali de czu, yukuda da soyledıgımız ıııbı ·takdim ve tasvibine arzedile,;ek -
fj~ u: ~alumdur ki, bütün dünya Gazinin hitabesinin müh\m kısım tir. Bu milli filmin, ayni zamnn
ltıillc:t' .et_leri, ~ensup oldukları }arından ilhcım almıştra-, ve bu da tarihi bir kıymeti olacağı !Üp· 
-=s::;rınııı tarıh şehametlerini filmde, me~hırt Akbaş cephaneli • hesizdir. 

dramlarının en iyi nümunelerin • 
den addedilebilirler. 

Komik filmlerin ba,Iangıcı, ı;İ· 
nema.om keşfi ile ayni tarihte ya-

Karım Beni Aldatırsa ... 

Firavunun zevcesi, Neron, Mesa -
lin, Otello ... Bu seriye, çekildiğin
den tam 10 sene sonra kışın Be • 
yoğlu sinemalarından birinde gös 
terilen Teodorayı da ilave edebi -
lirsiniz. Tek başına, bir aktörü i-

ni 1896 dır. Hk film bizzat Lümi
yer kardaşlar tarafından çevrilen 
Islanan sucudur. 

dare edemiyen p zamanın ltalyan 
vazıı sahneleri, bü~uk cl~korlar, 
binlerce göstermelik kullanması -
ru herkesten iyi biliyorlardı. Üs • 
tünden seneler geçtiği h:ılde, hala 
Ne,.·nıu • \'e Mesalinin muhtetem 
· •z'1 ulıne·;İni hiç unutmam. Ma
~tn"f:\-1 Zl'lnnetnıeyiniz ki, ilk tari
hi f ı ı..,,' İtalyanlar çevirmişlerdir. 
Hayır. iyi baiırlıyorsam ilk tari -
hi film Frans:ıda çevrilmiştir. Is· 
mi de: "Dük dö Gizin katli,. dir. 

ltalyanlardan sonra salam A -. ~ 

m~rıkaya geçti: Evamiri a,ere, 

Zamanın ilk kahramanları: Ri 
gaden, Maks Linder ve Leons .. -
Hani şimdi .f ransamn en meşhur 

vazn sahnelerinden biri olan -
Leons Pere' dir. 

Sesli film çıktıktan sonra, bu 
komedilerin şaı·kılı cinsi olan si • 
nema - operetlerint: rağbet gös .. 
terilmiştir. Her gün bir kaç tanesi 
ni gördüğümi.17. bu operetler ses 
cihetinden çok fakirdir. Hatta ba
zı artistler daha şarkı söylemesini 
bile öğrenmemişlerdir. 

Komiklerden, sinema tarihine 
ismi geçecek tek bir aan'•tkar var 
dır. ,Çarl Çapiin. TiY.atroda Mol • 

'i ipek film atUdy"oTannda ilk film olarak " Kanm beni aldatırsa •• ,, isimli bir operet yapıldığını 
~llllıtbk. Yukanki resimde, bu operette rol almıı bulunan genç kızların Modada film çevirlirken 
~ bir reamini görUyorıuouz. 

llekar Baba 
~& ~!i Damita'nın Hollivutta y:-.p 
ki.; ılmlerin en iyiı:i olarak "Be" 
~il f~Jaba,, filmini gösteriyorlar. 
•~ı:ı' 1 lllde Lili Damita büyük 
l\\ı~lkir kabiliyetinin tam ma • 
i)ıj~1t.t>; tezahürüne vesile l:nlabil -

: ır, 

'r.~~k!arını tanımayıp sadece 
~llı:ı erını tanıyan bir babanın, u 
1) }' •enelerden sonra bu çocukla 
fiJQ\ '-tıın8: ~~ğı~m~smı ~nlatan bu 
1~1• ' •eyırc: lerı g.izlerm<len yaş· 

~~~ene khdar güldürmektedir. 
~ld~~hnde Lili Danıitanın geçiı-m:ş 
~t "~u ınuh:elif :.af hal ar, onu bi -
d, r.~:aaı ile Nevy.:>r?< sokakların -
t&k;ıırt .. n çapkın b. kız sonra da 
tıı,: "ke asil bir ingiliz ailesi kızı 
b-t ~ gösteriyor. Bu suretle Lili 
,,. ·'•tay d d il ,,~ ı en •c· ~~ ı:ıo a mo e er 
'!atı''•. bir haı '.t~ giirebiiiyoruz. T u 
~~l "~ı gösteı·~nler arasında hey • 
"~ v~·~~ vücudu ile J an Helbing 

li •rJ~na Ruiz de ~ardır. 
d~ llfıf bir- komedı olan bu eser 
~l~~~dre Lüge ihtiyar bir asıl · .. 

lhl\~tı avukl\ud~r: . 
l'ol'kt hyar, <?r:u Lılı ~amı~ayı Nev 
~i\t •n getırmiye gonderıyor, fa-
. ıolda oıı;ı. a·pk aluyor. 

l'lil lldre L:i~ .'yi bir çok eserle-
.. t: 1 ~ ·ı ~ 
~~ d •·nunakla beraber, şunu ı a-
t~ ~. elim ki "Bekir baba, da, Lü 
tll''. <>teki filmlerin üsti.ine çıkını~ .. 

~flllhtiyar aıılzade rolünü de Jorj 
\. \la L k 
tı d • 0 at aalrının yapamıyaca • 
),._~recede mükemmel ve canlı 

~.ttıı•tır. 
~tı,?esin komik tarafını, Anc~re 
~~,el~ d.a~ma bir hata yapmıya 
~ 'rtı bırısi vaziyetinde kuvvet· 
~ lbııttır. 

~-dey~rse~. Andre ise, ihtiyar asıl· 
:""'lı h nıutemadiyen makul bir 
"f>Jihı" "Yata davet eden doktor 

S. u Yapıyor. 
t' l)' J 
.~ lcadı eraldın hayatında bir ikin 

1
1)et le~ r?lü gibi nankör bir şah 

. 'l•ı~d· •ıl eden Jan Helbing em 
~'~ ao: ... sadece, güzel endamı 
~ite, nuıü, kifidir. Andre Bur

Soculdardan birisidir, ve 

bir kelime ile mükemmeldir. 
Filmin içinde heyecanlı ıahne -

ler de •yok detildir. Mesela bir 
tayyaıie Atltıı.atilr clenizinj l'eçmi
ye, teşebbüs ediyor, fakat bir a
ğaçlığa dü§üyor, ki, bu ~~hne çok 
muvaffakıyetle yapılmıştır. 

Umumi heyeti ile "Bekar ha -
ha,, son zamanlarda Holivutta 
çevrilen filmlerden en iyisidir. 

Ben Hor 
Güzel san 'at!arda.1 yedındsi o 

laa air.emanm şaheseri olan Ben 
Hu·: filmi nihayet. seslendirildi. 

Bu film o kadar muvaffakıy~t 
le /apılmıştır in artık ona, daha 
f~zla güze;lc!tirilebilmesi için 
hır 'ey daha ilavesi imk~nı yok gi 
bi görünüyorr.h. Halbuki simdi 
cocukların ısöyfodikleri ~arkılar, 
harp horularınm sesleri. Bııon Hu
ra •.l»ha ziyad ! can veı-mi~. dere-
• ı:s ni yükae1b~iştir. • 

Arnerikada ve bütün dünyada 
yüksek bir muv,ffakıyet elde et
mi! olan Ben - Hur, ıeıli bir halde 
tekrar ortaya çıkmcn. eski rağbe
tini gene bu!du. Evvelce onu gö· 
rüp tekrar görmDt olanlar, bu se· 
fer gene glSrüp bir defa daha sey
retmek istemiılerdir. 

Bôyle biı tecrübeyi muvaff akı· 
yetle !~eçirecck ba,ka bir film 
var mıdu? 

. Eı11.s~n Ben • Hu·. sinema tari 
hınde h\r dönüm nokl&a• olarak 
kalacakt;r. 

l~i ır-edeniyetin çaı l't§'Tlasm • 
dan tut.~muz da, kadim Vf. muka<l 
des tarıhten yükaele:ı derin şiiri
yet hassıuı, bu film il.! 'Kalpleri ha 
reke~e t:ef.irmiye ve dikk:ıti zap 
tetmıye } nrdım etmelt~l~dir. 

5onra, ~u meşhur arabalar yarı 
~· iJe bu) i'k deniz muharebesi tab 
loları v&r •• 

Daha sonra da, mağrur ve er • 
kek yürüyü9lü Beni lırail prensi 
Ramon Novaro var! 

Buster 
Harbe gidi yor 

Bu serlevha insanın aklına der 
hal ölümü getiriyor. Fakat müste
rih olunuz, Buater yani Malek öl· 
memittir, yaııyor, hatta, bu filme 
nazaran 1917ve1918 seneleri a
ra11nda kahramancasuıa hareket 

l•hm~tir. 
D.:>ğrusu bunu mahsu~ yapma • 

dı. fakat birisi asla gülmiycn ~ -
dam .Jiye töhret kazanmıtsa, düt 
man kar§ısında da surat asmak 
doğru olmaz. I 

Mesele bu kadar ile de kalını- 1 

yor. Söylediklerine nazaran cep • . j 
he gerisinde .. fakat bu kendisine 
ait bir şeydir, bizim nemize la .. 
zım .. Öyle ya, insan meşhur bir a
dam olursa, neler söylemezler. 
Maamafih, bu filme inanmak la· 
zım Relirse, Buster, Avrupayı sar• 
san büyük harp oyununa girme .. 
den evvel - ki danı etmesini bu
rada öğrenmiş olsa gerek - bir 
mağazada çalışan bir genç kızla ı 
tllnıtmış. l 

Arakadaşları, ondan bahseder J 

ken, diyorlar ki: 
- Alemde Busteri, cephe tiyat 

rosunda kendisi dansa koyuverdi
ci zamanlar görmeli idini.ı:. 

Maamafih Bustere sorarsanız 
ve kendisine kalsa size bunlardan 
bahsetmez. B~reket versin ki film 
de göreceksiniz. ve bir filmin en 
sinirli seyirci:ert bile nasıl güldür 
düğünü, kahkah?~ı.1 altında har· 
bi.ı nasıl hicvedi1diğini anlıyacak 
1111,z. 

Bundan ba,ka bir Buster Ki
ton'un ne kolaylıkla hatta harp 
bitt;kten sonra bile esir aldığını 
da sP.yredeceksi.ıiz. 

Dans eJonetl 
Jon Kravfort'un teshir edici gü 

zelliği ile ağlayıp yalvardığı, gü -
lüp aldattığı güzel hir içki kaçak
çılığı filM: 

Jon Kravfort bu e•crde, patro
nu tarafından ölümle tehdit edil -
<l;gi için, rak\-p bir içhi kaçal:çısı· 
n: üldürmiye mecbur olan bir gen 
ı:in kardeşi rolünü oynuyor. 

Jon Kravfort, kardeşini kurtar 
mak için Klark Gablin iemsil et· 
ti~i kaçakçıyı teshir ediyor. Fa • 
kat hilesi meydana ç1kıyc.r ve kar 
defi, kaçakçıyı, bir mii cadefo ne -
ticesinde ölldürmiye D'u~affak o· 
!uyorsa da, kendisi d{°' vuruluyor. 

Sonra, Kravfort mesleği olan 
uazeteciliği bırakıp ıevdiği bir 
gençte evleniyor. 

Bu film çok iyi yapılmıftır ve 
franaızca ıözlüdür. i 

Kanm Beni Aldatırsa,, milli 
Hanımla Ercüm•nt Behzat Beyin 
mış ~ok nefis bir resmi-

Benhür .. Ve nihayet sesli kopyesi 
ni evYelki sene göı-düğiimüz Nu -
hun gemisi. Her cins filmde oldu
ğu gibi, Amerikalılar tarihi eser · ' 
Ieri de, asıllariyle hiç alakası ol -
mıyan, kör, topal ve sağır bir hal-
de sinemaya nakletmişlerdir. 
Sözlü film tahtına çıktıktan sonra 
bu cins filmler göri.inmez oldu. 
Dil aliml~ı-inin bütün tetkikatına 
rağmen Hazreti Ademle Havvanın 
ne lisandı\ konuştuktan bulunama 
mıştır. D<'mek ki, tarihi filmler 
yalnız sesli olarak çevrilebilir. İş
te zaten meselenin bu la raf ıdır 
ki, firma/arı memnun etmiyor ve 
onları başka cins çilm çckmiye ic· 
bar ediyor. 

Polis dramlarının en f'Skisi ve 
en meşhuru umumi harpten evvel 
çekilen .Fantomadır. Bu cins film 
)erin karaktcı İstik noktaları: şuıı 

)ardır. Daha ilk sahnede insana 
çarpan, hayrete ve meraka düşü
ren fevkalade bir vaziyet. Seyir -
cinin ytırdımıyla, damla damla çö 
zülüf. Harekel1 heyecan ve esrar, 

operetinde rol alan Feriha Tevftk 
Moda koyunda film sevrilirken alın-

yer ne ise sinemada da Şarlo o • 
dur. . ' 

Komik filmle:ı- sessiz film 'Za • 
manında adeta öksüzdürler. Bü • 
tün firmalar bu çeşit film çevir • 
mekten çekinirler, her sahnesi in 
sanı güldi.irecek hır komediye 
600 metreden taıla vermedikle • 
ri halde Vi ktor H ügrmun Sefille-
ri için 9000 metre film ~;nfeder .. 
lerdi. 

Zira, onbr hala halkın klasik 
aile faciaJarr, melodramlar İstedi .. 
ğini sanmaktadır. Maamafı.h, liOn 

.zamanlarda bu hal tam aksine 
dönmüş, sinemcı.larımıı:da cidcli 
mevzulu fi!m görmek pek nadir 
olmuştur. 

Her şcyd.~ oldu2u gibi bumla 
da itidal laz.nı.:hr. " 

~ine:-na ~~ahip!er!, halkı çeken 
hu uc cıns rı lmi kullar m b' 1 . ~ ' asını 1 r 

m~lı, mahir ahçılar gibi, yemek • 
lerınde de~işiklikler yaılmalıdır • 

E. U. Scnar~·o kursu ıalcb~sindeıı ı 
A. Ful' 
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Araş rmada öç nokta-Hititlerin isabetli 
görüşler! - Çıkan eserler ne olu!ror? - . 

Araştırma sJsteml 
-~~~~· ~--~~ -

Vonder O sten, mesleğine candan l\
şılc. heyecan dolu sözleri, çevik ve sey
)'31 hareketleri ile Anadolunun bağrınd:ı 

gömiı.IU bl:ın bir t:ulhi :ı~;dıniatm:ının 
.verdiği d erin bir ) tir.1ndı nefisle çalış:ıo 

bu Adceolo•u takdir ctmtmek mümlwn 
~ 

değ"Jdi. 

~fo:ırif VW.li ~ac Uey. zibtoleri· 
mizi kurcılıy:ın bazı nokt41aı ın tebarüz 
etm~si ifin sualler .soruyor. Bu CClkik 
seı :ıhatinde;ı .kıymetli bilgilerle aynlma· 
mızı temine çıılı~ıyordu. 

\·onder üsten, h:ıfri~ aua nazarı dik
kate :ılınJn hususatı üç no ta üzerinde 
toplamak mümkündUr diye söziınc tlc:
' am etti: 

1 - Mahiyeti belli o\mıyan 
bir höyük karşıoıza çıktığı za· 
man evvela cihetleri tesbit olu· 
nur. (Şimal, şark, cenup, garp). 
Uzun bir ark :kazılır. Onun top
rak tabakaları bir fikir edinil
miye kifayet eder. 

2 - 15X l5 ve 50X50 metre 
budunda bir yer seçilt!re!. l:azı· 
hr. Üs.sten :alta doğru tabakalar 
kaldırılır. Medeniyet dereceleri 
baldı:aoda bir fikir esosı edinilir. 

3 - Kavadrat u:mlü. EvvelCı 
o mahallin barita~ı yapı!ır. Mu
rabbalara ayrı! ır. ~:urabbalardan 
birisi ~aulır, bir duv.ara, yahut 
esere tesadüf edildiği zaman 
hafriyata dev:ım olunur. 

1 - Bu Alişnr höyüğünde şi
mal cenup fotikarnctinde bir ar
kın çıldiğıoı ve topr.ık tabaka
larının yerle'1melerini vazıhan gö
rüyorsunuz. Zemin oathının yaram 
metre aşağısında Bizans ve onun 
altında Ro:nn tabakaları nazarı 
dikkati celp ediyor. Daha alt
ta da :ımısiylc cshi bitil, yeni 
hitit tabakaları rröze çarpıyor. 
Bizi bımgi tzıbnlıa fazla alahadar 
ederse onun üzerinde meıgul 
oluruz. Meela, tetkikatımız Bi
zanslıl.:ır mcvzuunu i!:.tiv~ ediyor
sa diğerlerini ihmal ederiz. Bir 
murabba açar, ondan çıkacak 
eserleri toplar, voızifemizin icap 
ettirdiği mesaiyi 9arf eylemiye 
gayret ederiz. 
2-Bu sefer höyüğü şark ve ı;arp 
istikametinde kazdık. Eski bir 
hltit duvarına rastgeldik. Bu
nun üzerinde meşgul olciuk. Ark 
açmak usulile bu mülıim duvara 
bulunca 50 metre murabbalık bir 
yeri açbk. üstteki eserlerin bi
zansWara ve Romalılara ait ol
duğunu gördük. Hafriyata denm 
ederek toprak tabakalarmdan 
kalenin hangi devirlerde inşa 
edildiğini anlamak fırsab zuhur 
etti. Pilanlarını aldık. Bu Alifar 
köyü miliddan 2000 sene evvel 
ioıa edilmiştir. Hafriyat netice
sinde bakır devrinde de insanla
rın burada tavattun ettiklerini 
anladım. 

3 - Kavatrat usulile yaptığım 
hafriyatta bir duvara rast .,.eJdim. ., 
Bu kala kapı::n gözüme ilişti. 
Dikkat edince (bugaz köy) deki
nin ayni olduğunu fark eltim. 
Bu bana, buhöyüğün müstahkem 
bir kala olduğunu ifade etmiş 
oldu. Biraz daha kazınca bakır 
devrinin kala duvarları meydana 
çıktı . 

Şark ciheti mühim tabavvüJlere 
sahne olmuştur. Yekdigeri üze
rine yapılan yeni yeni inşaat bu
nun çok bariz birer delilidir. A
Jişar höyüğünün ehemmiyetine, 
ticari ve iktisadi sahadeki yük
sek kıymetine bundan daha kuv
vetli dir delil olamaz. " 

f 
Vonder Osten, kazılan yerler 

hakkında tarrihi malüma t veri· 
.Yordu. Bunlmı nakletmenin müş
küt olduğunu ooyJemiye zanne
derim hi~ de hacet yo:<tur. 
Ya1nız ~unu elıeomiyetlc kay

dedeyim ki hititler me!dep, su 
hazlnesi, mubareze yerleri, tabiye 
r.oktai nazırındao en ziyade şa· 
)Boı dikkat oJao ıır.ahaUeri, bu
susatı sthhatlc ve b~yük bir isa
bet!e :tayin etm·~~erôir. Bunlar, 
:kültür1erioin ne C.:en~ce yliksek 
oldu2'unu anlatmıya kafi gelir. 
Çıkan eserler ne oluyor? 
HafTiyat mahaJlinCie çahşan 

aaıelenin posta batılan vardır. 
Bunların etlerine kendi isimleri 
yazılı birer kutu verilmiştir. Mü
hiın görülen eserler buna konur. 
Bunlar müze daireı.ine getirilir. 
yıkanır, temizlenir. güodeJifıe def
tere kaytolııour. F otoğrafbi alınır. 
Fişleri yapılır. cinsi, devri tesbit 
edilerek Aaka,.aya E:tnoğrafya 
mllzeıine gönderilir. 

Çıkaıı iskeJetlerin devrini tayin 
ve kafa tasının parçafarinı bulup 
tamir etmek çok güç ve aynı 
zamanda masrafhdır. [Bizim pa· 
ramı:zla 360 tiraj. Fevkalade mü
llim olan parçalar saklanır, dün
yanın nerelerinde o parçaların 
bufu:ıduğuna dair haritaya işa
ret konur. Bunu yapmak ancak 
zengin ihtisas kütüphane
lerine maJilc olmakla mümkün
dür. Alişarda böyle klymetli asa
rı ihtiva eden bir kütüphane 
yoktur. Bu vazifeyi Ş1kago da
rülfünunundaki Şark enstitüsü 
yapmaktadır. 

~Je gibi e erler bulunmuqtur? 
AHşar hafriyatında bulunan 

eserleri şöy)e zikrcdebiiirim. Hitit 
devrine ait bronz iğneler diğer 
devirlere ait çanaklar, çömlekler, 
küpler, kemik ve kafa ta!lı par-
çabn. Meyd>ına çıkan lcala ve 
muhteviyatı şüphesiz bu saydık
larımdan hariçtir. 

Hafrl)'al sistemi 
Her me:nJeketin ayrı bir 

hnfriyat sfotemi vardır. Mısırda, 
Suriyede, Ir:ı!cta, Türkistenda 
yapılan armalar ve ara9trrmalar 
birbirinin ayni olmaktan uzak.br. 
Hakikata, vaziyete en uygun olan 
hafriyat sistemini kabul etmek 
hafirin elindedir. 

Şunu memnuniyetle kaytetme
liyim ki Alişar hafriyatı tamamen 
fenni ve ilmi metotlara tevfikan 
yapılmaktadır. 

Altı senedir büyük bir intizam 
dahilinde yapılan hafriyatm bu 
sene ikmal edilmesi çok muhte-
meldir. Vııtanda~lanma şunu da 
haber vereyim ki Amerikalı heyet 
Alişarda yaptıkları hafriyat neti-
cesinde meydana çıkan kalilcri, 
duvarları tamir edecekler, eski 
medeniyetin yüksek ve kıymattar 
bir nümunesini yaŞJyan insanlara 
bırakacaklardır . 

Bu fikre hepimiz teşekkür 
etti le.. 

Diğer bir yazımda Hititler hakkın da 
başlıyan kuvvetli tel.kil.: cerey:ınındıın ve 
bunlıınn in tişar sahafarmd:ın ~hsedece· 
ğim. 

Ömer Kemal 

Santiyago'da 
Bir facia 

Santiyago, ( Şili) 18 - Tul -
kanbuanoda bir çocuk sinemasın
da ani bir yangın çıkmıştır. Sine
mada bulunan çocuklar korku ile 
hep birden J.:.a.pıya hücum etmiş -
ler ve bir panik haşlann~tır. 18 ço 
cuk ve üç adam bu aralık ölmiiş.
lerdir. 36 ç~ak: da ağu: yaralıdır. 

Halkevi nasıl 
çalışıyor? 

S:ımsun husust aıuhıbiriıniz<kn: 

Dört buçuk ay evvelisi bUyük 
meritlimle açılan Halkevinln bu
günkü mesaisini ikiye ayırmak 

lazım: Paralı işle, parasız i~ler .• 
Halkevi; husı.;si idare ve beledi
ye bütçelerinin kabulünden son-
ra açıldığına göre kendisine ma
halli yardım bulmak imkanını el-
de edemediği için bu vadide mü· 
him faaliyetlerde bulunamamıştır. 
Maamafih lüzumlu ue zaruri işleri 
de C. H. fırkasmm yardimile te
min etmekten de geri kaJma· 
m11tır. 

Maddi yardımlardan Ye gelir· 
lerden mahrumiyetlerine rağmen 
Halkevine mensup şubelerin me
saisi, kendilerini göıterecek ka· 
dar mühim ve kesiftir. Bilhassa 
Dil, Edebiyat ve Tarih ıubesinin 
tertip ettiği konferanslar muhitte 
fe•kalade bir alaka ile karşılan
mıştır. 

Milli kültür noktasından kon
feransa verilen ebemmiyetlerin 
yerinde olduğunu aalıyan bu şu
be konferansları mevsim Te za· 
manlara göre tertip etmişti. Şim
di ye k:ıdar verilen konferanslar 
şunlardır: 

Mühendis Y akup B. tarafan
dan "Türk gençliği ve mefkure
leri,, muallim Sırrı B. tarafından 
"Köroğlunun tarihi,, ilmi ve ede-
bi noktadan tetkiki, Dr. Niyazi 
B, tarafından "Genç kalmanın 
sırrı,, , ticaret odası başkütibi 
Adil B. tarafından "Kooperatif
çilik , , mahkeme azasından Re
fik B. tarafından "KoxmopoUt
likf e mücadele noktasından dil 
meselesi,, , sıtma mücadele he· 
yetinden Şakir B. tarafından 
"B:zde halk bilgisi,, • 

Herbirinin ayrı bir hususiyet 
ve faydası olan bu konferanslar 
içinde bilhasa Adil Beyin lcoo· 
peratirçiliğe ait olan konferansı 
çok mühimdi • Adil Bey; koop~ 
ratifçiliği tetebbu sahasında yeni 
bir mevzu olarak bildirdikten 
sonra bilhassa Gazinin lzmirdeki 
nutuklarından sonra memlekette 
başlıyan iktısadi cerey.:mları iıah 
etmiş ve kooperatif tarihine ait 
ufak bir mukaddeme yaptıktan 
sonra kooperatifin diğer şirket
lerden bariz farklarını, prensip· 
lerini söylemiş ve istihlak koo· 
peratifJerine intikal ederek kirm 
nisbet ve teni şeklini, hayırlı 
işlerere sarfiyatı, ğeçer fiatla 
aat..şın sebeplerini, hasılı koope
ratifin 12 faziletini izah ettikten 
sonra istihsal ve kredi koopera
tiflerini başka bir konferansa 
bıraldı~mı söyliyerek sözlerine 
nihayet yermiştir. 

Bu konferansın muhitteki te
sir ve telakki tarzını size şöyle 
ifade etmeliyim: Konferansı din
liyen birkaç vatandaş ertesi gü· 
nü fırka riyasetine müracaat 
ederek bir istihlak kooperatifi 
teşkil edeceklerinden babsle yar
dım edilmesini talep etmişlerdir. 
Reislik bu talebi tetkik etmek
tedir. 

Halkevinin mesaisi bunlarla 
bitmif değildir. Halk dersaneleri 
ve kursla şubesinin açtığı Alman· 
ca, Fransızca kurslarına bu gün 
30·40 talebe devam etmektedir. 
Güzel san'talar şubesinin musiki 
kısmına mensup gençler Halk 
evinin musiki muallimi tarafın

dan garp musikisinin teknik eser
leri ve aletlerile muntazam ders 
~örmektedirler. Bu şubenin ver· 
diği ilk konser; amatörlerimizin 
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_ A ,A •--L1ar alan uıaziden l ı,Şıyor. Bu takdırde s~au ıt 
~ ~ ·ı k' · ·hı yc.cııtl kalıp üzP.rimize çiikm~k iıtiyen.. Y~ ~ ma ınesıne ne ı ' 

_ Durunuz, durunuz ... Burası kon· bıhr. zutı 
f erans salonu değil, e .. e .• yapınız. Ve1hasıl, do"!or be~, u tııtı· 

- E .. Eski zihniyet mahsufü zun, ve. gayet gu~e1 bı~ in ~o 
0 \an beynelmi\cl hareket muhte - bu ateşm mes~le>:ı .hl'.! 1!; .. tJ10~ 
k. ı ·1 dinı, o kadar lu, çılmg1r 1'-"' ır et" ... 

_ Vurunuz dedim .. ZIWallı, :siz ciil· söz aldı ve: . h!!l)-ş. 
di surette htuttamuz .• O d,yiniı. /lir "- Vodiankin, de~ı. kİJl sJ 
defa "0., tan uzaklaııyor. Vorhan bıı; 

_ Objektif .. O bir çuei hal.. tık bir laf değirmen;nde.n bri~• 
_ Kafi ... Bana lıastalığımzın nClSll bir §e y değil.. Onu f~ ··~re' 

olduğunıı anlatınız bakauun... iÖnderiniz de biraz teknık 0 

-Anlatayım mı? Hım .. anlata sin.,, rti11 
Yım .ı Evvela siz bizim partiden Ne dersiniz, doktor, pbeııı 

bütün azaları da onunla 
misiniz? Neyse, olmasanız da za· kirdiler. Derhal haykırdını: 
rar yok. Bazı arkadaşlar Marks h · s 

"- Bu kadar sene i tısa f 
aleyhtarı noktai nazarlara inan - bi olmıya çalışayım da, te~f ~ 
dılar fakat ben objektif bir ada - niden mi başlıyayım, bu kabelı dt 
mım: Objel:•if ı•hn şeylere bayı - "- Ne hususta ihtisas ıı 
lırım. Mt!sPJa { Se"-ebiyet) pren .. tiniz? d"1!' ·ı 
aipleri gibi iıte... Anlatıyorum.. "-Her nevi mesele he.P'" t 
Ben konfe:-Azısçı olarak doğmu • 1-.onferans vermek hususundııİ: 
sum. Yani bir kürsü ilahıyr.n. _ Hayır efendim .. Mest~ 
Kalpleri lıt)'ccana gf:tİrmek, du- yapmasını bilirsin? ··lı 
vnrlan yerlerinden oynatmak.. lş - Her hangi bir mevzu sD~ 
tc benim ilk ve büyük vazifem.. yiniz, ıize derhal o mevzu iitt 

Doktor, :ı;(lzünü, tatlı bir eda bir konferans vereyim.. J 
ile kesl; . "Fakat kimse aldırış ~tJ11 # 

- Biraz dalıa kısa anlatamaz mı· Ne diye bu haksı~lığt ya.pı1;b' 
ınız? bilmem. Maamafıh ben ıst ~ 

_ Daha kısa mı? Bu c!a ne de lim hakkında endişe etmiyort 
mek. Kat'iyyen razı olruam. Hiç Asıl beni meşgul eden istih53 1 ~ 
bir nizamname, söz söyleme za • fabrikadır. Şimdi bensiz ne Y't 
m~nr. t "bdit '"'rr.iş değildir. Ne caklar ! Doğrusu düj ünmiye 

korkuyorum. İşte bunun içi~ \'eı 
diyordum. Kaderim, kalpleri ~e- j)llan hakaretin tesirilc titrı)'C 
Yecana getirip duvarları yerlerın· ııı' 

riye, karıma olan biteni anlat ı den 0vnatn(lk•ır. Reis tarafından b rıı-
ku .. rsu··y· e çıkı .. ımm habeı· veriliıı.ini ve endişelerimden onu ha İtıç 

s- ".'I' etmek için eve döndüm. Ha 
0 kada1· ~eve<im lci, odamıu bile ı... d ,...,,, 
i.izerine "h"ber vermeden içeri giı· ondan da üstelik :uir ers aıı-•· 

Y'm mı? j 
meyiniz,, diye b ir levha astım, ve "- Seni, dedi, aöz söyieJ11 
bir gün uslu uslu eve gireceğim kim icbar ediyor. 
:r.aman, içerden beni haber versin Sözlerin kanatları vardır, ~~ 
ler diye, oturup bekledim. Komıu Jar, onlan koyuverme! Ha~. 
kadınlardan birisi sordu: sen, her gün mütemacliyen s0~ 

" - Böyle mahzun mahzun ne N . Jo yip duruyorsun. etıce ne 0 j 
bekliyorsunuz? Takdir edilen bir konforans~ıl' 

' '- Sıram gelsin diye bekliyo ken, bugün adi bir amele ol~ 
rum, "Ve h Pp bu ial·zda bana bı~ 

Dedim. Anladınız mı dcktor at iki saat söylendi durdu. pel\ 
bey? bii bir yoldaşın ı; i.lı: söyleJ11 b 

- Biraz kısa keser misiniz! hakkı vardır. Fakat nihayet s!J 
_ Reye kovalım. Hatip ıözfr- rım tükendi. Ve: 

1
•
1 nün devamını istiyor. Devam isti- D ı;ı • - emagoji yapıyorsun, ol 

yenler ellerini kaldı!ımlar .• Ekse- haykırdım, mevzudan çıkı~ 
11 riyet var, devam ediyorum. .. Evet, sun ve söz eöylemek için ve 

hiçbir içtima, hiçbir siyasi propa· ı · · .J en zamanı geçırıyorsun.. eıf'!'~ 
ganda olmadı ki, ben orada mev "-- Ya !.. Dedi kanm,, d ~ 
cut olmıyayım.. Ben olmasaydım, verilen zamanı aştım ha.. ~ , 
fabrikalarda ne yapılabilirdi? Me sen be, saat auitemadiyen $Dil 

se!a, teknik vasıtalann tatbiki diğin vakit, ooyk bir zamnJl cl~9 
meselesinde! Niçin, dedim, fab>·i- dıdinden filan bahsetmiy~r I~ 
kalarımızda nakil vasıtaları ek • Sen J&iediğin u. aan sa.miinı :of 
siktir? Sebebi gayet basit zira, katiflle zehirle c.le , benim r. f 
elektrik cereyamnt verecek olan lı t.~kım olmasın değil mi :' •\· 
işçinin hiçbir otoritesi yoktur. yavı-um .. Henüz meaelenin ııı .. ~ J' 
Böyle mühim bir iş, ancak sendi- noktasına ıelmedim. En aş B ~ 
ka azasından birisine tevdi edile· l-a i.;ç saat süz sö ~·ıcmem 1~1b~ 
taşıdığı istidadı bize tama mile Teklifimi reye koyuyorum. ,. 
tanıtmış ve alkışlatmı•tr. Bu ı:u- mu? Kafaıl.. Eko;eı·.yet var. t1ı! 

ır Y ''Doğrusu cl Jktor, dayanll ~.J 
benin temsil kısmı da aynı hız dDn, ~"pkamı ·~.ıpım:a kaçtm'jJıl'ı 
Te hizada yürüyor. Temsil kıs· zamanlara yetiştik?MükemJtlde~ 
mmda yüksek kabiliyetler taşı- konfer<-N.Çtyl fa.brikaya gÖP f"'.J 
şıyan ~ençler vardır. Umarız ki, yorlar ve onun yerine kll~f..I 
Samsunun münevYer kadınlığı konferanscı yapıyorlar. Ne f eJf 
muasır telakkinin :ıarori kıldıaı cağım doktor? Bana yardıı11 et~.ı 

• niz .. Artık dilim bana itaat ooc 
vahdeti mesaide erkek arkadaş- yor .• f alakabm kayboluyol'·· 
larmı yalnız bırakmasınlar ... Biz t.oı· .. dol tnr .. po~ 
bu vadide de genç kızlarımızı Vodiankin doktora baleti·~~ 
bir defa daha takdir etmek fır• tor, k~ituğwıa gö:niHm;.i~ . . i dİ~ 

hastasının sözlcriııi ninni g11',,,ıd 
sabnı görmek iıtiyoraz. liyerek derin bir uykuy JıtW-

Evin içtimai yardım ve köycü- tı. Vodiankin: ıi>' 
Jük fUbelerile diğer şubelerinin - Hay yafıyaam !.. VdeP 
faaliyetleri de mahdut değildir. tahmin ettiğim kadar aŞ~ ıflıı'' 
Kabul etmeliyiz iri bu ıubelerin miş, henüz sôz söylcmeı;ıın ı , 
mesailleri bilhassa para yardım- mamıfDn.. JtlL'r' 
lariJe tecelli eder, buna rağmtn Diye haykırarak. 'Ve aya]<tD~ 

ıun ucuna basa basa, ~o. ıi 
bu şubeler ıençliğiıı fcrag t •e kabinC$inden f ıd.adr ve bıt ıÇ 
fedakirlığmı izhar etltlektea ge· a kosh.:.. _tr.~ 

- cl•&JV" ri kalmıyorlar. Daha uzun müddet 'Vq 1 

ZUbeyro~Uu Fuat kendinden bahsettirecek •• 



De 
ParJste - ir otelci 
karısın vurdu 

Paris Ad'l d ti tn h' - 1 eye e bir otel· 
~ J a.keme esnasında, karısına 
l'lr el ateş etıniş ve ağır sm-ette 

a aınıştır. 
ı,;an M~ri Peyronek isminde 0 • 

dola otelcı, ailesini terkettiğinden 
dan Yı, hvvelce, mahkeme tarafın 
akıllllla kOm edilmi~, fakat gene 

anın d ~ · · ne tal~ka ıgt ıçm, karısı aleyhi· 
h .. •efa davası aç.mıstr. Oteki 

.. 0 er ·· ~ ' frank ' uç ay hapac ve 6000 
Jnu§, h~kkt~. cezay:ı rnalıkiım ol -

Di.i u mu temyı:z etmiştir. 
~hn n, muhakeme esnasında. ha· 

ona: 
ı Görüyoru k" d . . QÜkü l m ı, emıştı, hutün 
lnad lll ere rağmen hala akıllan • 

ınız. 

Bir otel h"b' · · 
~iı İyidir H: 'bı ıks~nız, ·ı ~-~z~yetti-
1ted· · 1 u ı aı emzı ter • 
· ıyorsun s· ırıaan 'b. huz. ız namussuz bir 

Bu gı .. 1 ar~ket. ediyorsunuz. 
hal c b~ozler uzerıne, otelci, der· 
llliidd .ınden bii' tabanca çıkarıp 
llın .. eı ı;naknmmda duran karısı· 
l\ur Uzerıne he~ el ateş etmiştir. 
aö ... §_~nlardan ücü kadıncağızın 
l_ gsune b' . . ~.... . b' .. d 
"arnı ' . ırı~ı. cıgerme, ırısı e 

l\1 na gırnu~tiı·. 
dır ecruh derhal hastaneye kal· 
~§, ote!ci tevkif edilmi§Lİr. 

EvarTııri aşere 
~I -
:an mUliyetperverJeri 10 

•ddelik bir beyanname 

n··. fSPh nr 
lJ). t Ukreş, 19 (Radyo) - Alman mil-
fın~ Pen·<!rlerı memle etin hl'r tar,ı • 
de a rnektıeplcı dl!, umumi bahçeler • 
'De' ~·e sokaklard·ı ".\iman milli) et · 
h:erıerinin ev.ımiri nşere~ i., · scrlcv
"" 

1 altınd:ı .,u on maddelik bevanmt• "'le • • • 
Yı Yapıştırn aktaclırlnr 

ı/ - En küt;iik lrndisatta ı-atancla ·-
l'znın • ı·· . d.. .~ 'le ve ra .. umm:ı ı11ena ıım u~ıl • 
eeı•ein, 

ae! - Ecrıcbi malı ulırsar. ııatamnm 
Veti azalır, 

Dca - Paranı 11alnı: Alma1l ar.u lcsiıw 
'"'1ıclisin 

' 
~ - Alman tiroretlrnncsi11e re iabri 
be,. 'ita ecn1·ı,; if •isi alaı ak namus;unu 

bcıt rtm" s "• 
lıt.ıu - Ecnebi rlı yemiycceksiJ,, szl: • 

11e muzırdır, 
6 -Al r ·~ tı~ man .:ao·<!ımı yazacaksın, ya 

tQc Alma1ı siir.tıcr 1'cii}ıdı ile !.uru· 
<ılısı.n 

'l • 
'>ıcın- Şapl•afo:·m ve clbisclcrm :tl _ 

kunıa.-:uıdan olacak 8 ~ , 
<il - Almatı u11u, Almrm. birCtf't ve 

'1ıa.rı tte mcgl'ar;ı kullanarak l•uıw~tle-
~k8in 
9 • 

be .- l'aln•ı Alman malı ulü kalı. 
1~ Çı/(o/ala, rr i:af..a•J Twllanaea~·Rın. 

' - Ecnc1
J

0

l<-1rin söylediğine osla 
tnıuacak,:!11. 

~tndber hadisesine 
sıııı karı san 
~,.... . 

kaçakçı ı Abe Vagner 
öidUrüldU 

l.t 1'evyorktan bildirildiğine göre, 
!ti lldbergin çocuğunun kaçırılması 
.\t>e elesinde i mi geçen bira kaçakçısı 
t.a!( Vagner, düşmanları \'e Takip kn-

l'~ılar tarafından öldürülmüştür. 
Jq, agner • ne garip tecellidir ki meş· 
~,. musiki üstadının ismi bir kaçakçı. 
,da alem olmuştur • c:saeen diiş
~Q(ıları _tarafından takip ediliyordu. 
tQ,. '1ıa.fıJı bugüne kadar postunu kur-

tnaD ... 
bll a muvalf ak olmuştu. Yalnız 
Oer;efcr, düşman/an nüıayet onu ele 
tı.~e:.tn.ig/er, kendisini bir fıçıya !.oyup 
~,. 'sile sulu çimento doldurmuşlar. 

• o 
~~ nra çimento donunca, fıçzyı 
~§t afnuşlcr, onu bu suretle öldür· 

erdir. 

Doktor 

t> ... L 8afız Cemal 
"''lllt H Cu a ~ehkfar MUtehassıısı 

Otıra ?nadan rnaada her gün öğleden 
lda ~~t (2.30 dan 5 e kadar lst.1n· 

ka~~nnyolunda 118 numaralı ho 
~ Yen nesinde dahili hastalıkları 

llhqı e( \"e teda\'i eder. Telefon: Is· 
• 2.22.398) • 

lıtanbul dördüncü icra memur- l [ K '' .. k •} " } ' 
IMahkeme ve icra lllnlarıl :§V AKIT 10 - il 

luğ;::::ı:nna 3300 llra l,ymtt ıakfü J [ ~~~"yüz~.:.~!~~ , 
edılen Şehlreminl yeni bahçede Fatma 
sultJn mıb:ıllesindc sulukule ve koltuk Sahhk ay köpe§I aranıyor-
cadJcsindc eski 81·81-1·3 ve yeni 85 lyi cins bir y:ışına kadar satın ılınacak· 
uumar:ılarla mü•akkam maa kulübe ve tır. Galatada kürelcçilerde kah\'eci Ömer 
bomn kuyusunu h:ıvi bostan ~erile 3 _ef_cndiyc müracaatlan. 
~ı(ı ırsan1n tcmamlan açık artırmaya ---------

Gayet kıymettar bir ~ıtt pır· 
uz edılmiş olup 31·7·93~ tarihinde şart- T 

namesi divanhaneve talik edilerek fanta kUpe - 18 lı:ırat sıkletinde 
25 8 932 tarıhinc ~füadif perşembe gü gayet kıymettar ve temiz bir çift pırltntı 
nü uat 14 den ı 7 ye kadar lstınbul küpe eh,·en fiaıla sııtılık ol4uğundan 
dördüncü icra dair esinde açık arttırma talip olanlı:ırın Ga !atada Mehmet Ali 
ile sarılacığıııda:l artırmaya fştirak için paşa hanında l41 ı numaralı vazıhaneve 
) üzdc yedi teminat akçesi ılınır rnüte· 
rnkim Hrgiler ile belediye resimleri \'e 
c\·klf icaresi müşteriye aittir icra ve iflAs 
~an ununun 119 uncu mıddeıine te\ rikan 
hakları tapu :;icıllcrile sabit olmayan ipo· 
tekli alacaklılar ile diğer ılakadaranın ve 
irtHak hakkı sahiplerinin bu ha\da:ını ve 
hu(ufıle fai:ı: ve mcsarife dair olan lddc· 
ılmnı iU.n tarihinden itibaren 20 gün 
içinde cnakı mtiıpetelerile bildirmeleri 
l:\zımdır. Aksi hılde hıklannı tapu sicil
lcrile sabit olmayanlar satış bedelinin 
paylaşmasından h:ıriç kalırlar. Alakadar· 
ların işbu maddci hnuniyeye göre tcv· 
fıki hareket ctmeltti ve daha fazla mı 
IOmat nlmak tc~ebbüslcri nin 9::J2 46 do5 
ya numarasile memuriyetimize müracaat
ları il~n olunur. 

F atib sulh 3 üncü hukuk ha· 
kimliğinden: 

932 91 Beyc'tez mahallesinde lıamam 
so :ığında 12 numaralı dükkindı vefat 
eden kömürcii Etem efendi. 

932 94 Keçe hatun mah:ıllr.si nıkşi 
sol..ık 14 numaralı h3nede J ı 7·932 de 
vefat ~den rntmıı Seher hanım. 

932 84 Şehremini millet caddesi ::189 
numar:ılı dukl Anda 6 - 6 · 93~ de ·.-cf:ıt 
eden komürcü Ömer ajt:ı. 

9J2 80 Gurcba Hüseyin ağa mahal· 
lesi Lut[i cltndi so\:ak 2 I numsralı ha· 
nede mukime iken darülacezede ,·cf at 
eden eher hanım. 

9.~.? i9 Muhtesip lskender bey mı· 

hal!esı Altay ene.idesi i9 numara'ı hanede 
mukime iken 27 · 5 932 tarıhinde vefat 
eden !'i.m.\ ham m. 

l'aJaqa adı e:; )~rn ve tari~I vefatları 

)azılı nıüte\•effl1arın alacak ve borçlula 
rınrn bir :ıv, idı.lıııyi veraset edenlerin 
üç ay zarfında mahkememize müracaat 
etmeleri, aksi takdirde umum terekenın 

haı:ıneye de\·rolunacağı ıl!n olunur, 

Galııtada Havyar hanın<!ı Patrlkyııdia 

ticarethanesinde mukim ıken clyevm ad· 
ı esleri meçhul bulun~n Puriııyadis Ko
lelaif şlrlreti şıırekasından Sava: lstefın, 
Andon, Kozma; ve Koçu ef endilcre : 

Istanbul 3 üncü icra memur
luğundan: 

O.smınlı Bankasının 28 Temmuz 1924 
tnriblı bir kıt'a hes:ıbı cnri mukavelena 
mcsi mucıbinee 14 Mayıs 931 tarihinde 
bakiye matlubu bulunan 10271 buçuk 
Türk liıanın 14 l\l:ıyıs 931 den itibaren 
üç ayda bir °1o 8 faiz 0/r.ı 1/2 komisyon 
ve beş yüz lira iicr eti \ ekAletle birlik de 
tah:ıili talebini havi itı e) ledıği 27· 2· 932 
tarıhli takip talebi üzerine müteakip ka· 
nunt rnuameldu ifa olunarak Galata. Ka· 
Öıköy Büyükııdada \'aki gayrı menkul!· 
tınız haciz olunarak her mGcibi talep 
paraya çcuilmesine karar verilmiş oldu· 
ğundan icrİ \'e ill:\s kar.ununun 99 uncu 
mııddesine ce,·fikan kanuni müddeti zar
fında rnüraca:ıtla borcunuzu tamamen 
tediye etmediğiniz takdirde mevzu bahs 
gayn mer.kulAtın paraya çevrileceli 99 
uncu m:ıddc~·e te\'fikıın tebliği muktezi 
ihbar 't'lraka.sı tebliği makamına kaim 
olmak üzere ı]An olunur. 

Askeri fabrika
lar IIAnları 

mürıcut e~·lemeleri · • 

Gaip aranıyor - J f Temmuzda 
Rumeli hisarında i Saitpa~a .... Jısından 
çıkarnk htuüz avdet etmıyen iltı yaşla· 
nnda f la•an !brabim i~minde ve üstün· 
de beyaz 1:Ömlok, p3ntalon \'c ayaklan 
çorapı;ız \'e başı açık, ı:ol lı;nşının üstün· 
de bir beni bulunan çocuğu gören ,·nr· 
sa insaniyet nıımına zirdcki adreslere 
malOıııat \'ermeleri rica olunurnr. 

fst:nbul limıın ~irketi Gaİatı haydar 
hanı kaptan 'eşet Hısan. Telefon 
Beyoğlu 4963 \'eyahut Hıydarpaşa 
ımrazı entıniyc h1Stancsi repertu,·a· 
nnda hbilc Neşet 1 Jıınım, Telefon" 

Kadıköy 260. 

Sabhk ev aranıyor - BcyoA-lu 
cihetlcrinde 3 ten 6 Bın )ıraya lı:adar hıy· 
metli ve cb'adını sahibi tarafından mek· 
tupla math1amızda O !\1 adresine bil
dirmesi. 

Riyaziye dersi eri almak f s• 
tlyenlere - lkmole kalan lise ve 
orta me:. tep talebelerine pek mü!lait 
şenıitlc riyaziye dersleri \'erilir "\'akıt,. 

gazetesinde K. N rumzuna tahriren mü· 
racaat. 

SUt anne 3Uyanlara - l\a 
sımpaşada Seyit Ali çelebi mnha!lrsinde 
mandacı sokağında 39 numarada Gazı 
lsmail r:fendiye müracaat. 

.. 

~ıl!ı]ILll lllrnlli.i!ı lill 1;111 Ilı ijı'1fi'lll lil~ .Ilı 1l .~~lfı!lll!!~ 

·Temmuz 1914 m 

Dünyanın en mııruf müverrihi 
Emil Lüd,·iğin ~ah eseridir. 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiç bir kimse bu· 
nu defaat ile okumaktan müs· 
tağni değildir. 

Tercüme: Haydar Rıfat Beyindir. 
150 kuruş fiatla her kitapçıda 

hıılunut 

"1!1131 Mühim ilan ımm• 
Müzayede ile aatıı 

Bugün saat 11 de 
lstanbul'da köprübaşında Va
lide Hanının ittisalinde deniz 
sabiJinde bulunan memaliki 
şarkiye Fransız bankasının 
depolaranda mevcut: 

4 adet Fite markalı kebir 
kasa 

l 

1 adet Milner markalı kasa 
1 adet WHUITTY markalı 

Ingiliz kasası. 
!\1üzıyede suretile satılacaktır. Pey 

~ürenlt>rcirn 100 de '.!~ teminat alınır 

---Lenin-----,, 
Topsuz tüfeksiz tek başınıı bir 

ad:ım .. Nıha~ ersiz bir arazi içinde yüz 
seksen milyon niıfusa ~arşı; Çarlık 
tqkilıltına, içıim:ıf trşkil'ta, mu,·nkkat 
hükılmete, ordulara l;nrşı. 

Bu ııdam nerede, kimlerden doğ· 

du ? Neler okudu ? Kimlerle düştü. 
kalktı ? Fikirlerini nereden, nasıl aldı~ 
Bolşevikliği nasıl J..urdu ? IJusust ah· 
likı, siyıısf ablAkı nedir ? 

Haydar Rifat Beyin pUrUs· 
sUz ve kudretli kalemlle 
ıoo kuruş fiatla her kitapçıda 

bulunur 

Bakırköy Barut fabrikaları 
arazisinde_ geçen sene biçtirilmiş 
(35567) kılo hayvanatı bekariye 
için el•crişli kuru ot müzayede 
ile toptan veya kııım kısım sa· 
talacaimdan otları görmek için 
barut fabrikasına ve (27) Jira· 
dan ibaret muvakkat teminat 

Beyoğlu mal sandıiına teslim o· ! Kadın ve doium hastahklan 11 

Junduktan sonra milzayedeyc it· 1 Mütehassısı ! 
tirak etmek Uzere 15 Ağustos Doktor 
932 pazartesi gUnn saat 14 te Hüseyin Naşif ! 
Tophanede Askeri fabrikalar yol· ı Türbe. eski Hilaliabmer binası 1 

lamasında müleşekkil komisyona No. 10 Tel. 22622 _J 
milracaat ey~emeleri. (3~0) m1 ~~-o~--~~~~~~~~~l· I 

~=---~---•s __ t_a_n __ b_u __ ı __ 0_e __ ı_e_d __ ıy __ e_s_ı ___ 11_a_n __ ı_a_r_• ______ __.I. 
lstanbul ~elediyesinden: Aşağıda yazıh program mucibince 

Temmuz 932 nihayetine kadar ıehir bandosu tarafından kon•~ ' 
ler veriJeceği ilin olunur 

22 • 7 • 32 Cuma günfi 3 • 7 • 5 Gülhane parkında ' 
24 - 7 • 32 Pazar ,, 3 - 8 Bakırkay 
27 • 7 • 32 Çarşa"tlba.. 5 • 8 Beyazıt meydanmda 
29 - 7 • 32 Cuma ,. 3 • 8 Kısık.1da 
31 • 7 • 32 Pazar •• 3 - 8 Fatib parkında (3476) _: ... 

Yol inşası 
Kefif bedeli 39353 lira 95 kuruş olan Beşiktaş Ihlamur cad-'t

desi parke Ye aafa ıt inşası kapalı zarfla münakasaya konu'muş• 
tur. Talip olanların şartname almak ve keşıf evrakını görmek 
üzere her gün L~vazım Müdürlüğüne muracaat etmeli münakasa
ya girmek için de 2951 liralık teminat makbuz veya mektubu 
ile teklif mektuplanm 11·8 932 Perşembe günü saat on beşe 
l<a iar Daimi Encümene vermelidirler. (347 /) 

Eminönü Belediye şube Müdırıyetınden: Beyazıt camii yanın· 
da bulunan ve seksen lira kıymet tahmin edilen eski belediye 
mc•kiioin enkazı sat.lmak üzere açık müzayedeye konulmuştur. 

Talip olanların Temmuzun yirmi dördüncü pazar saat on beşte 
encUmeDe gelmeleri ilin olunur. (3478) 

Ankara Valiliğinden : 
Merkez ilk ruektep?erile Etimes'ut yatı mektebi ve halk oku· 

ma odası ye Millet mektepleri ihtiyacı için tedarikine lüzum gös• 
terilen asgari 252 ton yerli kokun beher tonu 40 lira muhammen 
bedel üzerinden 8 Ağastos 932 pazartesi günn saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile milnakasaya konulmuş oldu 
ğundan talip olanlarm şeraiti anlamak üzera her gün encümen 
kalemine milracaatları ve münakasaya iştirak edebilmek için 
756 Jirahk teminatı aıuvakkateye ait Muhasebei hususiye mak• 
buzu veya muteber bir banka kefalet mektubunu teklifname 
zarfma rapten makamı vilfiyette müteşekkil encümene vermeleri 
illa olunur. (3257) 

İst. Evkaf Md. ilanları 
Mahalle ve mevkii Sokağı No ıı Cınsi Müddeti 

4-üncü vakıf hanın 2· ci katında 

" ti it ,. .. 
" " " 

,, " 
" 

,, tt tJ " 
" " l·ci " 

Kadıköy Osman ağa Bekçi 

12 
14 
16 
18 
11 

ican 
Oda 1 ·sene 

it " 

tt " 

" " ., 4-10-932 ta• 
rihiue kadar 

Hıne 1 • sene 
C .. ddcbostan1 Cami ittisalinde 

17-19 
276 

11 
" ,, 

Süleymaniye Elmaruf Medrese Baraka 
" ve arsa 
" Çarıı sıra odalar hanında 1-ci katte 5 Oda 
" Çarıı Takyeciler 77 . DükkAnın ,, ., 

3 hissesi 
Topane Karabaş 
lçerenköy 

Mektep çıkmazı 40·38 Arsa " 
Kozyatağı 28 Dükkin ile 3·ıene 

ha•uzlu bahçe 
Çarşı Çadarcılar 121-123 Dükkan 1 - sene 

Balada mcvkilerile cinıleri muharrer vakıf emlak hizalarmda· 
ki müddetler ile kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuıtur. 
ihaleleri Ağustosun 13-cli Cumartesi günü aaat ) 5-te yapılacak .. 
tar. Taliplerin ynm ve saati mezkiire kadar Çenberlitaş'l Evkaf 
Müdüriyetinde Akarat Kalemine müracaatları. (3457} 

[ Devlet Demiryolları ilanları 1 
600 ton lok kömürü kapalı zarfJa munakasaya kooulmuıtur. 
Münakasa 7·8· 32 tarihinde Ankarada Umum müdürlük bina• 

sında yapılacaktır. 
Fazla ma1umat, Ankara ve Hııydarpaşada idare veznelerinde 

5 er liraya satılmakta o:an şartnamelerde yazılıdır. (3353) 

3. K. Sa. Al.. Ko. dan 1 
Konya askeri orta mektebi 

için inşa edılecek bina kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konul
muştur. 4 Ağustos 932 perşembe 
günü saat 15 te ihale o'unacak· 
tır. Şartname ve keşifoamesini 
görmek istiyenlcrin her gün ve 
taliplerin vakti muayyen ve saa· 
tinde teklif (2568) lirahk temınat 
mktuplar iJe Konya'da beşinci 
K O. al sa komisyonuna müra· ·-caatları. (547) (3299) 

• • • ~ 

Manisadaki farka kıt'ah için 
23,000 kilo pirinç aleni münaka
sa ile ahnacaktn·. ihalesi 15·8·932 
Pazartesi gllnü saat 15 dedir. 
Şartnamesi KOM. dadır. Talip· 
Jerio vakti muayyeninde Manisa 
F1rka 16 Sa. Al. Ko. na mura· 
caatlan. (553) (3328) 

Manisadaki kıt'at için senelik 
(37,500) kilo patates aleni mü· 

nakasa usulile alınacaktır. Iha. 
lesi 1 O· 8 • 932 çar~amba günii 
saat 15 tedir. Şartnameyi gör
mek isteyenlerin l t omisuonunıuza 
taliplerin vak ti muaye;de Mani• 

aada 16. Fırka Sa. AL Ko. na 
müracaatları. (552) (3327) . 

"' .. 
Çorludal<i kıtaat bay•anatı ih· 

tiyacı için (70 000) kilo saman 
paıarhkla alm caktır. Paıarlık 
24· 7-932 pazar günü saat 11 de· 

dir. Şartnameleri görmek için 
her gün, ve pazarhta iştirak 
edeceklerin muayyen gün Ye 

saatte teminatları ile birlikte 

Çorludaki Al. Sa. Kom. na mü• 
racaatları. (580) (3464) 
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Muhıerenı isıanbul h okuyunuz 
. 

lkı lütfen 
~ 

Bam pİJAD"O bayileri bilet ıatmak için tombala tertip ederek müşterilerine sigara, ağızhk gıbi ufak, tefek hediyeler vermektedarler. Ha bu"ı bılet a lma tao nıaks: 
on 1 uruşluk hediye almık detfl, bilakis bayiin taliine güvenerek kazanmaktır. Benim bild ıiim tombala bayram yerlerinde çocuklara mabıuı bir < ğıencedir. Tahle 1 

kası yoktur. Fatihdeki itimadı Milli giıeıi ile Beyaııttaki ıubeti taliine gilvenerek piyango mOdOrlOğlinün nizamnamesine uygun olarak bilet satmaktadır. Her za .... 
umumi tediyat yapar, muhterem mOıterilerimi davet ederim. Fatih tramvay 

---CrskUdar Amerikan Kız Lisesi -
Mekt•p EylGl&a 1 S ınci Per19mbe gilnll açılacakbr. 
l<ayıt ve kabul için Ağualostan itibaren SALt ve CUMA 

----• gtln'eri müdüriyete müracaat edilmelidir. ---1111111111 

BAKER 
ve 

HAYDEN 

. 

Mağazalarının 

Batan Dairele1 indeki 

Mevsim sonu 

Eşyai Mütebakiye 
we 

Fırsatlarının 
ilk günlerinden istifade ediniz. 

Veni Mefruıat ve Halı dalrelerlmlzl Ziya 
ret Ediniz. Bu daireler Sizi Son derece 

alAkadar edecektir. 

Donanma Cemiyeti Tahvilatı 
ikramiye ve amortllerl 

18 Temmuz 1932 tarihinde Donanma cemiyeti tahvilltmm icra 
edilen 49 uncu keşideainde ikramiye ve amorti isabet eden tah· 
dit tertip ve 11ra namerolara gGıterir cetveldir. 

T ab.ilit tertip numerolan 
1619, 4065, 8862, 1249, 9776; 1761, 9332, 5153 

ikramiye iıabet eden nameıol•r 
iknmiye n Tert:p No. C\1ra No. 

3000 1619 64 
100 4065 os 
50 8862 14 
10 1249 ' 
10 9776 33 
10 1761 16 
10 93~2 99 
ıo 5153 65 
5 8862 82 
s 5153 19 

İstanbul 
Deniz Kuman
danlıgından : 

Gölcük Deniz fabrikalan U. Md ait 
Gonca vapurunun tamiri 8 Ağusıos. 932 
tarihine müsadif pazamsi günü saat 14 
te. Yukarda yazıh vapurun hizasında 

gösterilen ~n ve saatte ~ apalı zarf 
usulü ile münakasası i-.ra olunacağından 
tartnamesini RÖrmek istiyenlerin her gün 
ve tamiratı yapmak lstiytnlerin de mü· 
nakasa gün ve saadnde Kasımpafada Is 
tanbul Deniz Kumandanlığında te~ ıı kül 

eden komisyona lüzumu müraaatlan 33Ci9 

Beyo&la ikinci noterliğine : 
Efebdim. 

Beyoğlunba Tiyatro ıokığında 
30 No: lu dGkklnda mevcut olup 
mali mGıteram bu!unan k&1ap
bta ait bilcOmle allt ve edevat 
ve takımlarımı buglbı dairenizden 
taıtik edilen senet ile Hosrof 
Astarcıyan efendive lcatiyen A· 

bp tetlim ettijımdea asulea ili· 
nını reca ederim efendim. 

Cihangir Morfilyadl •panman S nu 
maralı dairede mukim Mihal otlu 

Totori Plimiridl 

Darlllbedayi mDdftrlOğllnden: 
Ônümütdeki dyaıro mevsi•inde tem· 

sil edilecek eserlerin tetkikine başlan 
IDIŞtır. Gerelt telif eserlerin ve gerek ci
han edebiyatında mevkii olan kıymettar 
eaeılerden yapılacak tercümelerin ( ter· 
cUmc olanlar asillarile beraber) her gün 
ikiden dörde kadar tıpebıŞJnda darül
bedayi ldareı ine tevdi edilmeal rla 
olunur. 

Ayni eserin mlltHddit zevat tarafın 
dan tercüme edilmemesi için müteredm 
Beylerin tercüme edecekleri eıeı teri ev· 
velden milesseaembe bildiraıılert menfa· 
ıdan lkuzasındandır. 

s 1761 30 
S 4C65 20 ı..-VAKIT--
~ 9j32 59 
s 16ı9 98 
s 9716 51 
5 1249 41 
5 4C6S 34 
5 5153 42 

Ballda"i tertiplerin hizalarında ıhtuilen nuınaralardan 
m&tebaki ma ve tertip numerolarına klaıilen amorti iubet 
etiDiftii. lkralİaiye ve amortı bedeli 24 Temmus 1932 tarihinden 
itibaria tediye edilecektir. 

Amorti bedeli beher tahvil için IBir Tlrk lira• 10l lnaru,hlr. 

Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip başlıyor 

linci keıide: 11Ağustos1932dedir 

llJlk ikrlliYI -1,81 lindlr 
8iletleriDiıi timdiden tedarik· ediaız 

Adres• lstanbul Ankara caddesi 
Vabt yurdu. 

Telefo111 Yaza işleri :14379 ve 
2.382'2 idare 2.4370. 

Posta kutusu ı 46. 
Telgrafı lstanbul Vakıt 

Abone ••rtianı 
ı .i b 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçre 800 J 450 2700 

'.!!P. prtaan1111r. 
i{esıui Huıusf 

Sann 1 O Kş 12.SO Kş. 
Santim• ~ _ 25 

KUçUk Han prtlanmız ı 
ı .. . ı .. ı · 10 LJetıb 
30 50 t>S 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimızln her Uç ayh· 

bgı içın bir defa mc:cçanendir 
H - 4 s:ınn geçen ilAnlann tazlı 
saun için 5 kuruş zammolunur 

VAKiT MATBAASI 
Sallfbl: Mehmet Astm. U muml 

Nqri1at mUdiiri: Relik Ahmet 

Deniz kızı E F T A l V A Hanımı 
•e kemani SA D İ Beyi .. 

Harbiye'de B E L V U bahçe,inde 

,_ _________ dinlevini-ı. 

~~--~~~~~~~~~~~~~--~~~~~----::::;;..-

Sirkeci gümrüğü müdür üğünden: 
Kap Kilo Cinsi 
1 Çuv~l 78 Kaşer peyniri 

Yu arda miktara yazıla kaıer peyniri 30 7 93 l tarihinde dahi 
ve hariç olmak üzere ihale ve satı lacaktır. (31 27) 

Ankara merkez satın alma 
riyasetinden: 

A&1kara ıarnizonundalci kıtal ve nıüesseaab &1keriyenin ib • 
yacına mukabil timdilik 400,000 kilo buğday unu kapah ıa 
uıulile miinakaaaya konulmuştur. ihalesi 2l·temmuz-932 paazar 
nü uat 16 da Ankara merkez kumandanlığı ıatınalma komisyo-
nunda yapılacaktır. Şartnameler Kayseri ve Eıkitehir ve Sıv.,. 
ve lıtanbul ili K. O. sataaalma kom.syonlarına g6nderılmittir. Ta• 
liplerin tartnameyi okumak istiyenler taırada mezkOr ıabn aı..,a 
komisyonlarına ve merkezde Ankara merkez utınalma llomiı• 
yor.una hergOn mOracaat edebilirler. Taliplerin vakti muayyenind• 
teklif mekluplarile birlikte komisyonumuza mOracaatları ilAll 
olunur. (21981 

I 

Türlı 

Zerinin en 

· büyük ı'azilesi 

nedir 

' 
J 

Çocuklarını Tutumlu ve: 
Muktesit 

Ohalde derhal 
Yetiştirmek. 

Zi r a a t 
Baakasıadaa 

Bil n un ıı 


