
idamı istendi 

İiiajıii Gorgalol 
aı._. ve Memleket Sar 

...... - ••aklı ,. .... , 

28 Te...- (7 inci a1) 19S 
• . . 

!iişatta 50 Bin IQşi Hazır BuluıldD 
j • 

ı Haliskirın heykeli karşısında lzmi-
, ................ ll!lliııı ........... ~ 

rin emsalsiz vecit ve heyecanlan 1 

Şaha kalkan ab üzerinde dün askere hedefin Akdeniz 
1 olduğunu işaret eden bu el, mücadeleden sonra da 

millete medeniyetin şehrahlannı göstermektedir 
1 

1 Izmir 27 (Ha· 
11111 muhabiri

! mizden) - Ga· 
1 zi heykelinin kll
pt resmine 18 

1 de bqlanıldı. Şe-
1 birde mağazalar 

dllkklntar kapa· 
talmıtbr. 

1 
B kil• • • 

8fte 1mı11n 

merasim mahal-
line pdifi oba 
halk kitleli ta-

l ralmclaa tuabl-
1 ratla al••flaach. 

' 

Vlllyetlerdea, 

kazalardan ge
ı ı en heyetler, 

meb'aitar, er
W.. 1• tı. ... 

açdcL. Teıekkll
ler, heyetler ta

rafından he1ke
le b&ketler ko-
wlda. Belediye, 
halka, misafirle
re limonatalar ik· 
ram etti. 
~ ..... .. ,. .... 
bmir, 27(Ha· ... ~. 

dea) - lamet 
r,~vmn,.;:oM'... p ... nlalıretiade 
t8JM~} Tewflk -..:& 

ol..._ laald.e 17 
::~•r.tı de fırkaya gel-

CIL Samimi ... bllhaller ,apıl"'•· 

dL Muhtelif fır

ka tqekkllleriDi 
kabul ederek bu 
........ t .. ........... ...... ....... 

&mlr,77(Ha
-rmalaabirimis
dm) - Akta• 
zı ele fll'ka ta
rafmdaa Bape
kWmizüt ıenfi· 
ne 250 klfilik 
bir ziyafet ....u-

Oradan Halken. pclilcli. Halkm te.-u 111· 

btaiaia Fzieae koa t...uı tirildi. ()yamı tem· 1 

Iİl eden l~r Bapeldlimiz· tarafmdan takdir 

edileli. 

BaıvekilimiZin 
Tarihi nutku 
• 

.. Tark "davasına• çı••r ,o 
.... , .. izindir.,, 

lnür, ~ (A.A.) - 5azf he,7k•11-
nJn kflpt nsml mUnetebetfl~ ~ 
veldlbnfs ıaratmdan irat ~dilen nu· 
tak ben .. &tldtr: 

Asfz ntudqlar: 
1'q dhdlrtlel fn1nialara ta. 

tuıduta bir amanda mllİete 101 
ıöateren btb1lk evladınm haaruı
nı pleeek nesillere nakletıİıek lpa 
topJanq balaa117oraL Kaqımı
dakl ar.iz tımeal Bib1lk MOn nla
beria harlkullde ben~ aklerl
mls ininde eaalanclınrken ODQ 

iuanl ve mUU roUin6a eanJı Te 
derin ma••smı da ifade etmlf ola
caktır. G•d•ln ylbek beallll • 
serinde bir hllba yapmak pek 'te 
~tir. Herhalde maftft...,,. 
ılphell bir iddiadır. Da ~ 
aacak bir lkl JauailJetial 811.._. 
1• çalıpQflm. 

Millet daftSUlt dolra olarak ta! 
Jin ~ acık elarak _.,.. 
• 'N .. ..,. u...-111. 
.mata•,. ..... olma~ 
~•· ..... tt.ı.uo.a k 
~timdir. Bala.. "-" 
".ıutlılr •n11 llabeıh tQti 
etlelllı.et ... pıadıbpa ... 
JHTlıillelerble mulaariyet blrbad 
prttı,. Fakat bu prt bur ml'4 
ldlerba icfnde buluad .. laJJ alaul 
ft flralte •er1a " et111ı ftRf u.c · Türlü= • 11 ........ m,. lllllii'iıd ııml'll ... .., , 

tınlWı ......... la~ 
..... 7lbeı. DtlJlk ~ •iL
• ........ Y1lbf ... fah.etl• tQlal,_ 
etmlftlr. 

Bir mllU clan11 açlk '45111Jeltil
mek te aneak Bflyllk Rehberi• U,.. 
nm. . 

Bir lautaya meebu olduia ame
liyatı ll1lemenin &ataızllfµu dilfl· 
nlinek f etikete tutulan biitiia bir 
millete kurtalqu 1ıesaf1US ve 
dayandmu derecede mert wınr.. 
leriaf batırarak IÖ7le~ek va.ıı-. 
nfa ne ~etia oldafua tuanar 
edebillris. Milletlere bunu hfl78k 
rehberler ll;yUyeblllrler. Bl7tlk 
rehlterln aismcl&e ifldll• tedbir, 
itin çetialftinl nnlatırkea laaacla 
bir neri lluur Ye kuyqtıl bir W-

Altwafl 8 inci 11vfımızda 

---~tandtı ıntihabat ve lıeyecanlı Künler haılıyoı- Beynelmilel ticaret Askeri müze önünde kurulan çadır 

angalos Kraliyetçilerle birleşirse Ve Bir ;T!:!:li!._ 
bu bir ihanet olur 1 ::~r::. e 

an baevekili Yalovaya gelemiyor, 
,,,~ .. Grlerini iımetPaıaya bildirecek 

les kaphcalannda tedavisine de
Yam ediyor. Kendisini ziyaret 
eden Yunan pzetecilerladen bi· 
rine beyanatta balaaarak TDrlri· 
yenin Cemiyeti akvama girme· 
aindes dola)'I memnaniyetini .ay
le•İf ve Yananiatamn mlbim 
beynelmilel meHlelercle lrendiai
le tqriki mesai edebilmek için 
TOrkiyenin Cemiyeti akvama gir· 

r Alt ıarafı 2 Jncl •ff•mızda 1 

- - -
•Yeaaaı 4GllCll ..,.. .. _.~ 

Bir çorbacının değil , 
bir vezirin çadındır 1 

Bir Alman tarihçisinin teııkltlerlne mlze 
mtldlrlerl eevao. verlyorla• 

G~ •Jr&• e1aum•a askeri 
•tiH; SaraJiçiade bir çadır karmuı 
ye barada Karamutafa papam Vt
JUI& muhuarunaa takdd8m -eda 
bir meperet anını eanlt bir antta 
te..ıt ettfrmfttl. YUzleree halk ye ini 
arada bir ,ok 1eyyah, eenebi tarlllp 
ler •llzeatn JUUba§inda k1aralaa R 
pdırlan btlJlk Wr merak ve allb o.,_...., pradlttti. Tarihi çadırlar 
da tetkik yapan bir Abua tariJlP 
tetkik H m~e~e!eriıal Berllner 

Taşnak Ermenilerin Mel' anetleri ! 
Maksatları TUrklyede tbtllll çıkarmakmış .. Romanyada 
bekllyen fedaileri v•rmıı - Bir ecaebl seftrl de para vermlf l 

T - 8 l8CI •rfll••da u•a -
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Askeri müze . 
önünde kurulan Telgral Baberlerı 1 
Çadır 

fer tenkitlerde bulunmuştur. 
Doktor Villıelm Feldman ismını 

ta§ı1'an bu Alman tarihçi, şehrimizde 
~ıkan Tür.kişepost gazetesinin de ik
tfbu ettftl bu makalesinde, askeri 
mflze ininde kurulan çndırdan bah . 
ssttikten Ye Türklerin çadır konforun 
daa anladıJdannı lpretten sonra, şu 
satıdan yazmıştır: 

- Ne katlar hata ki bu çr.dırda!'I 
lltametg6h 18 11e 19 uncu a&ırlara ait 
~ bir lafa kumandanının çadırı 
flır. 

Ye M yazık ki, büyük vezirin çadı 
n4ır di11e takdim ediliyor. Hiçbir ~
lllr Karamıutala pntJa kadar debdebe 
w alallife meftun değUdi. Harp sa • 
Atmnda dalal zf,,,,ettm ı•e debdebe • 
"tkn azal ltalamazdı. 16.'~3 tenesindc 
alcı Vlgana önliınde Sen Olrihde bu 
günldJ Borg •okağında kurulan çadı. 
n, 6ezden hakikf •arag malıigeUnde 
ltll. Ve bu çadır galiplerin ganlmttı 
oltlu. Polonl/O kırulı Jan Sobgeski 
Tlirklmn mağldbigctinden 1anra bu 
~mı ofrdl. Kansına yazdığı bir 
ınektupta fÖ11le digord11: ''Büyük ı:e 
ıdria fGllınndald Uıtlfanu sana far.ir 
ıtfmııeklillıtt 'lllllmlcün değildir. Hamam 
lar, ba1Jfeler, havuzlar. tavıanlar, hat 
ia papalanlar vardı. Hiııeme düten 
ini anlatamam. lıtc bir elmastan lce
llllr. BltnlMlı iki saat, dört kıymetlı 
~. ,,akutlu, zümrütlil eıgalar, 
,.,.,,,,,., daha bin nadide ,eg.,, Halbu 
ki Sm lren kUlaesi ilnü11del.i bu ça • 
'dınla bıı Uıtlfamın hiçbir nnnretlM 
rmbrtak mümkiin dellldlr. b•ğer 

6ti pıdln bir çorbaeının çadın diye 
6ıWfm dselerdf, lradfm Türldyenin 
,,.,,,.a tlo/ta l4111k 1Jlr hizmet etmiş 
ellniardı.,, 

Din askeri mUze ldareslnt doktor 
VDJıelm Feldmanm f>a neşriyatından 
uberdar ettik ve ne diyeceklerini 
aorduk. Mfize müdürü ŞUkrU hf.y bize 
dedi kf: 

Japonlar 
Slmalt Çini EylOI 
iptidasında lsttlAya 
başlıyacaklarmış! 
Şanghay 26 - Japon kuvvet

lerinin Şimali Çine doğru olan 
istila hareketlerine eyllllün ipti
dasında başbyacaklan temin edi· 
liyor. MokdenRuıjeneral konso-
loaıunun Moakovaya çajınlması 
Rusyanın Aksayışark siyasetinde 
daha faal bir devrenin baılıya· 
cajaaa delildir. Sibirya ıimen
diferleri ile Aksayı farka gelen
ler Sovyetlerin " Mançuri ,, de 
ıoo.ooo kitilik bir kuvvet talaıit 
ettiklerini haber vermektedirler. 

J•ponlar uakın• uıradalar 
BOkreı 27 (Radyo) - Mare· 

ıal " Ma ,, kunetlerinin Japon· 
lara kartı ~üyük bir muzaffe
riyet kazandıiı haber abamak-
tadır. 

Evvelce Mareşal "Ma,, nın 
Mo,oliatana doğru yapbit 
rDc'at hareketi Japonlarda Çin 
orduunun perifan oldup ka
naabnı uyandarmuı bu muzaf. 
feriyete sebep tqkil etmittir. 

Karıılarında dOıman olmadı· 
ğını zanneden Japon kunetl~ri 
birdenbire Mareıahn orduıu ti· 
rafından sarılmıı ve pek bOyDk 
zayiata uğrımıılardır. 

Telefatın binlerce olduju ve 
birçok top, tank ve mllbimmabn 
Çialller eline geçtiği s6yleniyor. 
Mlll•l~eUn Tokrodakl tesiri 

Peıte 27 (Radyo ) - Japon 
ordusunun Maaçuride atracb· 
it bOyiik mağl6biyet Tokyoda 
tesiri mucip olmottur. • 

Bu 'fUltedea istifade ecl• 
harp aleyhtulan blkametla 
istilicu siy11etini proteıto 
için bir miting yapacaklardır. 

Japonlann zarlab bDrDk 
Harbin 27 ( Tnrkite ) - Ge

len haberlere nazaren Çinliler 
Mançuride Japonlara kup 
mühim bir muzafferiyet elde 
etmiılerclir. Japon lntaabnın 1&• 

yıabnm bllyllk olduju ı&ylen· 
mektedir. Bunun aebebi Çin· 
lilerin hllcumunun anamn ya
palmumdan ileri gelmektedir. 

Bu Alman .:ufhçi ya aleyhimiz 
de nıenlt propagandayı kafamna yer 
le§tlrmlş bir eaaebl, yahat da her 
hail M~ 111r terctlmanın ~ılerl
M itimat edecek derecede bir saf dil 
dlr. B1l zat eter çadırdaki izahat Je" 
laumı glrm&ş ve mealini okumuş ya
•11t dofra bir surette öğrenmit ol • 
uydı blyle Mr iddiada bulunamıya • 
ak ve giilUaç bir mevkie dlitmiye 
eetıı. Biz, Tezfr Kanmastaf a pqaya 
alt deWeb'ell, mahteşem çadrrm Vf 
JU& öntinde bırakıldıiını ve şu daki· 
Wa Viyana m8sestnde bulanduiu 
a11 :Alman tarih lllml kadar blllyo • 
ru. Doktor Peldman sene eter lr.a • 
:.At JeTlulmm okumuı olsaydı lfri!ne 
eektf ki, biz Mustafa pafRya ait bir 
fadır tefhir etmedik Ye ba çadırda 
eadece, Rap 111111 uıerinde "Yanık" Bulgar tuzları 
kalenin aıtı esna919da Karamuıta• Sofya, 27(Hmuai muhabirimiz• 
fa paşanın ordusu erklnmdan lmk du) - Balgart.taa maliye ne
kifile vukabulan Mr tne!ft?etl tUYir 
etmek lltedik. zareti Burıaz civarındaki tuz 

MUze ininde kardafamuz ~dır • bawzlannın levsiine ve mevcut
lar, Almanm dedllf fibl iki asırhk • lann aslabına karar vermiftir. 
tır, fakat bu llhn, ~dırlan "Bfr çor T qekkiil eden bir komilyon bu· 
bacı çadın,, diye tavsif ederken ha • radau çakanlacak tulum ecnebi 
taya dU,l1or. CinkU Jnırclatmauz ça memleketlere ibraCIDI temin itini 
dır bir v.alr ptmdrT. içinde Vtya
Jla hezimetine aiı bir nk'a)"J canlan· tetkike batlamıftır. Maliye ae• 
tımlliıms pdırla, Türk an'atuu, zareti B.tgar tmuDa hariçte pa· 
Ttlrklerin .-niyete ve san'ata olan zar bulunabileceğini ve bu ıu· 

, nüpetlerhll, eJMaıamu Pstermek is- retle Balpriltanm bir daha ih· 
tflli1'. Çatı.rtl&tl Jaezlerln, adulann, neat maclde1inl kaunaeaiını 
~11halann lmalindekl incelik, TllAle- Omit etmektedir. 
rha ini lflerdekl terakki derecehrllll ------------
clstennet itibarile şayanı ditkatttr. him Paşa, Ahmet Paşa ve kırk kişi ile 

69 kişi 
Bouğldu! -Alman mektep gemi-
sinin uğradığı kaza 

Berlin, 27 (A.A) - Niobe is
mindeki Alman mektep gemisi
nin uğramıı olduğu kazı, 69 ki
tinin ölümüne sebebiyet vermiş· 
tir. Bahriye erklnının vermiş ol
dukları rakam budur. Bahriye 
idaresi memurları, gemi rakiple· 
rinin hepsinin de dalgalar ara
sında telef oldujuau ilive eyle
me\< tedir. 

Kaza, dilo saat 15 ile 16 ara• 
sanda vuku bulmuıtur. Gemi, 
Balhk denizinde mDthit bir fır• 
tına neticeıinde bir iki dakika 
içinde batmıtbr. 

Tahlisiye ameliyelerine faaliyet 
ile devam edilmektedir. Keol ve 
Koenigaberg kravazlrleri ile bir 
çok ufak cllzltamlar kaza ma
halline ıitmiflerdir. 

Son haberlere pe kaptan 
Rubfus, kazadan kartalan)ar arı· 
11ndadır • F ellkete ıebebiyet 
Yermit olan fırtma, ıllkOnet kes
betmiıtir. Kazazedelerden bir 
çopnun imdada koıulacağı ane 
kadar ıuyun aathında tutunabil
meleri llmit edilmektedir. 

iki deniz tayyaresi, tablia ame
liyelerine itlirak etmektedir. 

Alman yada 
Ceneral Fon Şlayçer 
Versay muahedesi

ne aleyhtar 
Berlin, 27 (A.A) - Mi~ rofon 

6nünde bir nutuk söyliyen jene-
ral Von Schleicber, ezcümle de
miştir ki: 

Son haftalar zarfında kendile
rinin demokrasiye mensup olduk
larını iddia eden ve fakat vazi· 
yelleri icap eyledıği takdirde 
hemen sllngll kuvvetine müracaat 
etmiye koşan politikacılara na· 
zaran daha az asperce hareket 
ettim. 
· Bundan sonra sözD, Alman
yanın emnüselimeti meselesine 
nakleden jeneral demiştir ki : 
Almanyanın emnü selametini 

temin için iki çare vardtr. Ya 
komıularımız, Versailles muahe· 
denameainin Almanyayı mecbur 
ettiği nisbet dahilinde silahların· 
dan tecerrüt etmeli veyat Alman· 
ya, memleketin emnüselimetini 
bir dereceye kadar temin için 
ordusunu yeniden tens·k eyle
mektedir. 

Von Sclıleicber, Almanyamn 
hukuk milsavahnın tanınmasın· 
dan imtinada devam edildiji tak· 
dirde ikinci ııkkı ihtiyar edece· 
iinde şüphe etmemektedir. 

Hltlercllerla komDnlstler 
Essen, 27 (A.A) - Hitlerci· 

lerle komDnistler ara•ında Eııen 
yakınanda klin Kalernberı de 
tiddetli bir müsademe olmuı ve 

'' tilfek ateıi teati edilmiştir. Bir 
Hitlerci, ağır surette yaralanmıı· 
tır. Bir çok komüniı~ tevkif 
edilmiıtir. 

Niobe'ua mOrettebab 100 ka
dar olup 6 111 sabit •e SO'iai 
ıtaj prmekte olan allit nam-
zeti idi Mally.enln taınlml 

- ., _- .,. ~ •vu •bt· - -- ··-·"'""' •- ,.--~·· --~·ı-'• 
hacminde n maaema J•pmakl• latlhk•k vesikaları • 
meıguldG. Ve Eylll ortaluma Ankara,. (Vakı.t) - Maliy~, vı-
d.Jı- Kiel' Yd t d cekti. llyetlere bır tamım g6nderdı. Bu 

"il•.. e • e e e • tamime gare mubadil mubacirle-
Doaanma11Da bqı blylk bır re Yerilen bakiyei istihkak vesi· 

alaka Ye teYeceDhtl olan Alman kalan yalmz Rum emvalinin sa· 
efkln umumiyelİ Niobe'un ziya· taş mOzayedelerine kabul edile
mdan dolayı fevkalade keder cektir. 
içindedir. Birinci tertip kupon'ar bitme-

dikçe ikinci Ye OçDncü tertip ku· 
ponlarla ıatq mOzayedeıine itti
rak edilmiyecek, satıı bedellerile 
mabaubu yapalmıyacaktır. 

Maliye vekili 
Bir ay izin aldı 

Ankara Ti (V akıt) - Maliye 
•~kili Abdllllıalik bey bir ay izin 
alda. Aybqmda latanbula hareket 
edecektir. 

Bu,nn Sahire vekill Maliye 
veklletine gelerek Yelcllet umu· 
nu vekili safabyle ifaye baıladL 

Bir sin tahdidi 
Mallre mUtew,ı ohn•k için 
kaç , ...... ollnalltlnn ? 
Ankara, Ti (Vakat) - Maliye 

m&f•ttitliti imtihanına girecek 
olanlar, m&sabakama açddıja se· 
nenin KAnua8UDİ iptida•nda 
yaflan 26 dan ... ta 30 dan yu· 
kan olursa imtihana ittirak ede
miyeceklerdir. 

Yalnız devren alınmış olan ku· 
ponlar kabul edilecektir. 

Gayri mübadillere verilen bono· 
-lar tufiye veaikalanndan batkadır. 
Bunlar ancak satılan Yunan emil· 

kile hikumetin p11tereceği yerlerde 
tefrik edilecek Ye pyri mlbadil 
hak ıabipleri hesabına devredi· 
lecek emvalin mDzıyedesine it· 
tirak edebileceklerdir. 

Tasflye Yeaikalan yalnız Rum 
malı •~mda teminat olarak 
kullanabilecek, noterlikçe tasdik 
edilmeden ciro muamelesi yapıl· 
mıyaeaktar. 

Meşveret ~dın Ot bhet pdmnı b~ birlikte Böftirtlende \'lyanayı muha· 
rlbirlne rapteden parça "bulunmaz eua ~dip etmemeli müzakere etmişe 
Hint b...._ 4lır. lerdi. Askeri müze idaresi bu T&k'a- HDseyln Ragıp B. 

Bir Om ••m•a tetkik Y• •ifa· Ti tantr etmiştir. Kurulan çadınn 
Weltdlll, tarllal .. ıtmat luuuda nar Mustafa Papnın çadm oldafu 
bOsld ldt lllr tlrelmaU latlut ettir· hüknada .bir iddiası yoktur. Galiple-
1Dflll ~ 1ıılr laankettlt. MelelA, rin pnaimi arasında bulunan vedrfn 
~leıH ... blaat tirdim, n ltlt- ~dıı:ı, şimdi Vfyanada kıraliyet mU
timı Bir teıelman, refakatl•de sez- sesindedir. Mbe idaresinin s:ıtllm 
dfrtlll Wr M11Ü kafilesine çadınn olarak bulabildifi ancak bu çadırdır 
halftt .... •eMqaü Japayanhf ltlr "" on yedinei asra delU, Sultan Mah· 
nallllat ~ .. G6ya halvet oda- mat, Selimi aalis, hatta Aziz zaman .. 

EmYali gay.ri menkule hlikü· 
mete ait olduğundan gayri mil· 
badil bonolan, mllbadillerin tas· 
fiye vesikaları bu emvalin aatıı 
bedellerine mahsup edilmiyecek· 
tir. 

Lltvanra orta elçlllll111lzl de 
ppacak 

Ankara, 27 (Vakıt) -Mosko
va bllylk elçiıi Hllseyin Ragıp 
B. orta elçi aafatile Litvanya hB· 
kümeti nezdinde Türkiyeyi tem· 
sile memur edilmiftir. 

., Bara ..... ,. Plfl•ID hnlmetten na aittir. Almanın iddia ettiği gibi 15 yatındaki ~ocaklar 

..,. ,. ..... tlaraflHaa Belaratta küçük bir kıt'a kumandanı çadırı de- -
fdall el ...... oü lmlf-,, ğildir. Padişah çadırl:ınna otaiı hü· Aellre 111al9kem6lerl kararlle 

rop1rapa ..... , ltlareal ... fikri m&JUD derlerdi. İki, dört, sekiz direk• •1 ..... llecekler 
T.,.,._. araıı •laal midir m118• il ve mtistatil şeklinde olurdu. Sadra· Ankar 27 (Vakıt.) - Devlet 

rinl Iuet Bey de Alman doktorun ya. zam çadırlan ise iki di~ekli n mah- ıürıaa lS .. ındaki kazlarla ço-
_. laayntle •aqıfa4L lnet Bey rutldJ. Karalan ~dır hır sadnıam '· • 
il1er ki: çadmdır. iki direklidir. Mahrutfdir. caklann ııliye mabkemelerı ka-

- VJyana muhasarası 11rasmda Hallı Tilrk malıdır. Bezi "CenkArt,, rarile evlenebileceklerine karar 
llenU.ı• Kaa Mutafa Pap, ibra- cinahıdendlr. tl•riıldeki boya ~ıkmaz. Yermittir. 

Frugl Han 
CU111hurlret barna111ımıada 
bulunmak davetin• icabet 

edlror 
Ankara 27 - Hariciye vekili 

Tevfik Rüttil bey, Iran buiciye 
nazarı F rugi ban ile saray nazın 
Temur taş hanı cumhuriyet bay· 
ramında bulunmak üzere Anka
raya davet etmiıtir • 

Her iki davetlinin Tahrandan 
birlikte ayralmalan imkim olma· 
dığa cihetle Fruri baıun bu da. 
vete memnuniyetle icabet edece· 
ii ceYabı verilmiıtir. 

Frugi ban bauetleri 29 teıri· 
nie••elde Ankarada bulunacak
tır. 

Pangalos 
Kıraliyetçilerle 
Birleıirse... 1 ust taralı l inci sayıfadı 

muine bilhassa çabftıl'D' 
eylemiştir. 

M. Venizelos s&zleriae.,.d...,. .. 
la, Yalovayı ziyaret içİD 
Başvekili lımet Pı. tarı 
vaki olan davete, bOtilll 
retli arzusuna raim~~ _ _wa 
iatibabab zamanı y_.......-. 
betle maalesef icabet ed 
ceğini ve ismet Pf. ya 1 
mektupta, TOrkiyenin bkll 
kaplıca şehrinde, en ı 
dostile birlikte bir kaç b•:: 
çiremiyeceğinden mftteve 
esüsrlerini bildireceiini kayd 
miştir. E 

Yunan baıvekili aonra, 
ayı zarfında Yunaniıtand• 
palacak olan meb'uıan İD .. =· .. - 

meselesine ıeçerek intiba 
vereceği netice her ne 
olsun tekli biik(imetin t 
düşmiyeceğini, kraliyetçiler 
babatta kazansalar ve 
yetciler ekalliyette kalsalar 
cftmhuriyetçilerin, rejime 
nulmasına asil m&saade e 
ceklerini zikreylemif we ri 
edildiği gibi cftmhuriyetci 
Pangalos, müstakbel intiha 
kı ali yet taraftarı fırka ile t 
mesai edecek olursa, bunal> 
rih bir ihanet olacapu al 
rek ıualan demiıtir: 

- Bu kabil cOmbariyet 
kendilerini aiyueten defned 
olan bu tqriki muaiye 
vermezden enel çok çok d 
melidirler. 

M. Çaldarlsln skl•I 
Atina, 26 (Husasfl - lati.111 

yaklaşması dolayısile siyasi 
de büyük bir heyecan 'Ve m 
fırkalara mensup matbuatla W 
susta ku11andıklan tfddetlf 1 

-.ü.ad.Aa. .. ru n um11mtnd_e MIJJ! 
galeyan me,·cuttar. Krali1e' • 
rı fırkaımr lideri l\l&yi Çal 
Pazar gUnii SellnikM! Beyazkulf 
çesinde söyleditf siyast nutuk • 

lif surette miinaka~ ve tefsir ol 
tadır. Frrka reisinin "lntthaba
kasının munffakıyeti hall••• 
tarzının delftmlyecefl hakkdl 
sözleri enelce Ilga olanan lhtl~ 
hitan cemiyetleri ile. bUha_. 
donya Genç Makedonyalılar e 
nin faaliyetlerini setre .:nahif bir 
nevra telakki edflmtktt'dir. Mal 
doğu üzere bu cemiyetler ated 
lrnll taraftarlıtı ile şöbrıt hal 
bir ara ihtilat erkı\nmın 
bunlar arasına Vcntzellıtler 
kulmuş ise de, kral taraftarlal'll 
nizelistleri bir arada bulun 
ise, bu cemiyetlerden •Y!'lma~* 
eylemişler ve Venlzelfsterln gpr., 

zünden cemiyet yapttlamadıi' 
lnfieah etmt,ti. Bugün kral 
Jarı yeniden ayni cemiyeti ihya 
ler ve kuvvetleri ytlzilnden de 
dikkati celbeylemtılerdfT. Makt 
da yerleşen eski Yunanlı malla 
Makedonya Gençler b1r11ii 
ve ihtiyat zabitleri cemiyeti ,.. 
kısım muhacirlerin de yardı.., 
kunetlerini M!zyit etmişlerdir. 

Merkezi, Şarki ft Garbt M 
yada intihabat vaziyeti çok 
tır, bu havalide mallalifiıd• 
fakıyetinden endişe eden Ciiwd. 
ittihadı f ırkuı refst J•ape• 
Çaldarisin rejimin tepdil ediJllll 
hakkındaki beJUattnı lifi 
vazıh ıirmedllfal aö;, lemittir. 

Venizellıtler, Çaldaria f 
muvaffaldyetlnl lmkluı:s si 
beraber mukablt tedbh'ler a~ 
ytik bir tfdclet ristermektecllrl 
nizeliat mahalllde htd•etle 
nan Çaldarlala aatkuna ceftP ~ 
ü:sere Venlzelonn y ...... gıı-,;, 
detiae bıtil&r edllmntetllr. 
$1111rll ..,. .., _ .... 

Aw-ra ... .,.,. 
Ankua, 27 (Telefoa) ..

biliye vekili ŞGkrtl Kay• 
yakında tedavi için A 
ıidecektir. Şllkıll Kaya 
Avrupaya bareketiad• • 
kaç ıtın için Aakaraya 
ihtimali vardar. 
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1 Beynelmilel Ticaret Ve Bir Teklif Adliyede: 

Süleymanın 
muhakemesi bitti 
Verese vekili 20 bin 
lira tazminat istedi 

GObl 
Beyne mi el bir takas ve 

arbitraj otisi lazım 
Türkçeye çe\'İren OMER RIZA-42- Yazan 

GOBI ÇOLLEıtlNDE 

Norin, Lop çölüne gitmİ§ ve bana çölün kenarına 

GDmrük müşkilU\tını kaldırmak için sahih 
surette bilinmesi lazım gelen noktalar 

iddia makamı, hadisede tahrikin zaman .~u s(;zleri ıöylemitti: · et 
varil olmıyaca§ı kanaatindedir "- Omrümde hiç bir ıeyahat için bu kadar eheınııııY y 

medim ve bu kadar ileri bakmadım. Büyük bir tecrü~~ 
111 Bir kavga sırasında Saim is • ruz. Buna karşı bizi ne bekliyor? Bilmiyorum. Onun ıçtıt 

Almaoyaoıo 
Sattıkları 

•~e&emcngc: laden könıUrıi, dolmnu, ı.u • 

nıa.t w elbise, madeni lstlhs:ı1ı1.t. ı•ıalilııa. 

Fransayn: Ma.d n kUınlır ı, .. 1.;ırnt ıl.unoıı -

yak, &eker, hubub:ıt. 
bpaııyayn: M:ı.ııen kom rıi, mrll''.ı ıt rna

ldııalar. 

ttaıyaya: MAdcn ltoruliru, m:ıd"'r.i lı;tıh .. n

IAt, maldnn. men ucat, mrsJn. 

İ5vfçreyc: Maden kümlırü, dokımmu5 ını·n· 

sucat, m:ıdcıı.1 f!'!tlhsnl ıt, nı.-ık'ııat:ır. 

A\"usturyoyn: l'\lad n ı.vm.irtı, llU'nsucat 

nı rualdn:ılnr. 

Avrupada ticari rnübadele1erin 
ıslahı icin alınacak tedabirin birin 
ciıi bi; istihbar merkezinin he -
men tesisidir. ''Vcsail< toplama 
ve istatistik,, of:sinin t~kilindenl 
maksjlt istihsnlatın ı:;ıiktnrından 
ziyade cinsi hakkında vazıh ma· 
lumat elde edilmesi olmalıdır. 

Mese)ii F rans:z gümrüklerinin 
aylrk neşriyatının ihracat müfre -
dat kısmına bakılacak olursa "el
biselik ıaf yün kumaşlar,, ve ya 
''Saf veya karışık boyalı pamuk 
düz veya hareli kumaşJar,Sc.f veya 
karıpk boyalı ve ya beyaz sık i -
pek kumaşlar,, "İki ve ya fazla 
maddeden mamul makina parça
ları,, ''Turist otomobil çerçevele -
ri,, gibi beş kalem görüliir. En mii 
himleri arasından geli!}i güzel a • 
lınan bu beş kalem 192.9 da beş 
buçuk milyar frank tutuyor ve 
Fransız mevaddı masnua ihraca -
tı'l.:• altıda birini teşkil ediyor -
du 

[;öylece en mühim sınai mah· 
su::.tm cin!>leri resmi istatistikler
den anlaşılıyor. Bu meçhulün mü 
temmim ve ya rakip istihsalat 
hakkında bir fikiı· peyda edileme 
mesini ve hususi uzlasmalarda 
müşkülat çekilm~sini icap ettiri -
yor. 
Resmi veaaik umumimahi· 

yettedir 

Resmi istatistiğın büyük bir 
faydası vardır. Alakadar mem
leketlerin umumi istatistiğini ha -
vi salnameler ve mev!cut bülten -
ler bunlann ithalat ve ihr~cat 

veden fiile çıha:·<ımndı. Damatlı YC o· 
~ullarından biri i tnrnfındnn h")·am
tc uğradı ve intihdr etti. 

Mitrldat, öldli. F:ıkat t:.-şvik etmek 
istediği Türkler It"ına) ı bir l>aç <1efa 
boyladılar. Oralara ) alnız lej\ ik ile 
değil, kendi arzularile gittiler. 

Tarihi bilgi) i ar.ızi üzerinde tak
viye e}lemek ne kadar faydalı olu
yor. O gündenbcri hr>p gözümün önü• 
ne l\fitridatın yapt•rdığı kale. dm·ar
lar, göller, muharebeler geliyor. 

Biz, bir kaynaktan hız almış gibi 
tepeden n~ğı indi'.... içimizde yeni 
bir l1ilginin ,·erdifri taze bir iman rnr· 
dı. 

Maarif vekili Esat beyin yanını 

köy çocukları almış, lrnnuşuyorlardı. 
Kırk elli çocul, bir <faire teşkil etıniş
Jerdi. Muallim de Yardı, talebe de .•... 
Yalnız sırası H tah!usı eksikti. Açıl, 
h:1'"ada sıra) a, taht:>) a ne lüzum rn.r? 
!\lal ul YC mantıhi <>Özlerle h.ayatt:ı 
muvaffak olacak bir terbiye ondan 
daha faydalı değil midir? 

Türk ~ocuklnn l oylel"inin hocasız 
olduğundan rnütes ir idi!er. Yiiılc· 
rinde tahsile, ilme k:ı rşı derin bir iş
ti) akın bütün arzul~rı okunurnrdu. 
Muallimsiz köy, bugün bulun~bilir. 
Fakat yarın bu gcçlif,imiz köylerden 
muallimlerin Ycrdi!deri bilginin ver• 
di ;i heyecanlarla, yı.:ni Türk neslinin 
· amimi teş} ileri ,.~ isti!cl>allerile 
1 ... arşı karşıya gelmiyeceğimizi kim 
tahmin edebilir. 

Aziz çocuklar; mü ·tcrih olun_, Bu 
.köylere Cümhuıiyetin g~nç muallim
hri yakında gelecekler v~ n;m, fnzj. 
Yet arzunuzu doyuracaklardır. 

Ömer Kemal 

Almauyanıo 
Aldıkları 

minde birini karnma iki bıçak ·ı ı h Ö ·· de yı em tür ii türlü amlelere müheyya bulunuyor. nuIJl 
ıaplryarak öldürmekten ıuçlu Sü- genişliği le duran büyük çöl, bir ezeliyet parçası gibi!!' 

Jo"elemenkten: SUtnıanmfüh, yün, deri. 

Franıtadan: Demir, yıarı ı,• .. nm!~ mııdent 

mamullt, ytln. 

leymanm ağır ceza ır.ahkemeıin • Urumçideki Avrupalılar bir kaç kişiden ibarettıle'I'· 
de görülen muhakemesi dün biti- R 1 
rilmiş, iddia makamı iddiasını us ar müstesna.... ctalt' 
serdetmiştir. İddia mak:ımma Nisanın beşinci günü l\~areşal Yang'a bir ziyafet . 

t paııyadan: meyva, nanı madt>tı de1ı1lr, 

bakır, kurtt.ın. 

d . 1 L dik. Fan Darin ile Lu; Dari: davetli idiler. Monı!oJ prerd' 
göre, ın enen ıan=tJer, maznunun E L ·· f t 
elinde bıçakla maktule sald:rd\ğı- . se u da, ve biı- kaç Avru. \ı da davetli idiler. Ziya e d 

k . h İsveç, Almanya, Çin ba"l.•rah. . .srile donatılmıştı. Kapunıı ~ 
nı, avgaya ve cmayetc sa ne o - ~ te 
lan kahvehane sahibi Mevlut Sü- arması vardı. Tercüman Bürhan gene bütün nutukları ti' Jtalyndıın: lUry\·n, hanı İfl"k, elel.trlk sll

tr. leymanın bıçağını i!.ti defa ınlln - etti. Ziyafet muhteşemdi. Yang, bizden memnun ve pek 
dığını gördüklerini s5ylemi~l "'r - idi. U.munıi valinin hülür. maiyetini de izaz etmiştik. 9 12" lçrcden: Peynir, t1tbli l()ek, sıın'i tııck, 

11;1nt. diF. Katil fiilinin mnzmn t~rafın- Yang le iki saat kadar sureti mahsusada ko11uştur.t· d 
dan yapıldığı sabittir. Maktulün da beraberdi. F akal lcrcümanlığı profesör Hsu yapıyor ıı 

Avusturydan: Odun, clbl"r• '™'f1ln, ottımo· 

bil. 
evvela maznuna hir to c."\t vurmus tayyare işini tek; ar konuştuk. Yang, siyasi sebt!pler goste 

. huna mani oldu. olması lceyfiyet= h;:- _. · ~-' .... tahri -
kin mevcudiyetini "!Östermnkle - Doktor Hunımel aı-kadaşımız pek meşguldü. Bütı.İfl ı-

hulasaları Avrupa istihbarat mer- dir. Fakat, iddia mahaım cinaye- onun hastaları arasında idiler. Mareınl Yang ta onun alıP' 
kezinde büyük bariz vasıfların az tin evveliyatını anlatarak tnhri • muş ~e onu bir otomobil lenezzühüne davet etmişti. ,!-ltı 
çok yeni tahavvüHeri hakkında kin varit olamıync:ağı kanaatinde sevmıyen aramryan yoktu. f 
ve umumi mahiyette veı1ka!ar va- dir. Çün~ü, kavga mclu Su!eyma- Ayın yirmi beşinde valii UJ1J1umiyi ziyaret ederek ~ ~ 
zifesini , ~··ürler. Biiyük bariz va· nın Hristo namınna bir çocuğa bi,·i.nci günü Avrupaya avdet ederek bir kaç ay kalacağı~~ 
ıııflar, a;t-.zi, tabii mahsuHeı·, halk, dört tokat atmasilc başlamıştır. le.dını. Avrupa) a seyahatimin sebebi, Berlin ve .!stokholJ11 1 

mesleki tcıekkülat, büyük sınıflar Maktul Saim insaniyete yakısır ~şn:eI< :zarur~~i idi. H~yetin riyasetini kemali emniyct!e J. 
halinde sanayi ve ziraat istihsala· bir tarzda ve Hriıtoyu kurtann~k sor dsu ye ve a lummel e bırakıyordum. Ben Sin Kang t1l 
lı, kredi, banka. ticari ve s:ıiredir kasti le maznuna bir tokat vurmuş tayyaı ecileri bulundurmakta idim. İş veremedikten sonra 

Fransa umumi istatistik daire- tur. Binaenaleyh hadisede kanu- bekletmek manasızdı. ' 
si matmazel Van 'Oorsitenin idare ni cezayı azaltacak bir sebep yok Nisanın sonunda umumi valiye bir ziyafet daha .;e 
sinde en zengin iktısadi ve i~ti - tur. Maznun, Saimi kagtc:ı ve le • Kendjsj bu ziyafet e::snasrnda profesör Hım ile ,,.izlice 1<01 

mai tetebbü kfüiiphanelerinden hevvüren öldürmüştür. 448 inci Bu gizli !<onu~manm mevzuu benim buraya tekrar avdc1 

birini viicuda getirmiştir. madde ile ceza görmesi icap et • Marefala on otomobil getirmemdi. Kabul ettim. AvcletiIJlde 
Diğer cihetten kanunlnrın ih • mektedir. iddia makamının bu tn mobillerle birlikte r,elecektim. 

zar ve tasdikına ait resmi ve nim lehine göre Süleymanın on beş se Mayısın birinci günü veda etmek üzere vali\ umut11i1' 
resmi bütün vesaik ve h?ıhusus neden on sekiz seneye kadar ağır ıadım. Maı·eşal evinde değildi. Kartımı bıraktım. Fakat i 
gümrük komisyonlarının zabıtla- hapis cezasına mahkum olması 11 gılhrnıa evdet etmeden Mareşal geldi. Birlikte olurduk. ~ 
rı ile bunlara müteallik kanun zımdır. otomobillerden !,Rşka iki makinist istedi, bunu tfa vadettııt' 
bültenleri Avrupa resmi cericlesin İddia maaknundan sonra vere- Mareşal sür'atle avdetimi istiyordu. Vadettim. Ondtı1 
de intişar etmelidir. se vekili ıöz söylemiş ve ayrıca ı·a yola çıkmak istedim. Fakat mümükün değildi .... -;rkadıs 

Sınai ve ticari firmaların ih • suçludan yirmi hin Jira tazminat la görülecek bin bir iş vardı. Bunların hepsini tesviye cltİJ11' 
das, inkişaf, meze, tasfiye gibi alınmasını istemislir. ra bütün yüksek memurlar tarafından teşyi olundum. Fak-' 
hadisele:- karşısında icap eden Maznun vekil( iddia makamı- line vardığım suacla evvela Mareşal Çang So lin'in katlol 
kanuni ilanların bült~nleri de Av- nm hadisede tahrilt görınem"'$İ ğunu ve Pekinin sukut dtiğini haber aldım. Milliyetper, 
rupa reamt cerideainde neşrolun· . dolayıaile qvrakı yeniden ve <lfıi-r~~--!!TftJZ ITT r'-'Ohn nrdf ~~rnnu:r.: ·ıı tkt mde-eeı~ı Na ı:; .. ~ 
malıdır. katle oku,mak ve müdafaasını lıa- irı Sinkiarıg valisi olduğunu haber aldım. Demel~ Yang rô 

Fakat vesaik toplama teşkila - zırlamak lüzumundan ba~etmiş yetinden azlolunmu~tu. Fakat derhal tah1dkat yaptlm ve Y 
tının mevzuu tahas ve arbitraj o- ve muhak ~"lenin müdafaa icin 
fisine mesaisi için lazımgelen me- bir başka güne bırakılmasını i;te· 
vaddı tedarik etmek olduğundan miştir. Mahkeme bu talebi kabul 
faaliyeti bahusus huıusi ahvalin ebniştir. Üç ağustos çarşamba aü
tetkikini istihdaf edecektir. Me~e nü saat I 1 de müdafaa yapılacak
li Almanyanın 1930 da F ransaya t 

ır. 

86 milyon franklık ipekli kumaş t18 bi ı • 1 k 
sattığım ve mukabilinde 166 mil - n ıra ı 
yon franklık ipekli aldığını ve ihtilastan suçlu 
yahut 532 milyon franklık made· On senelik mütekait maaşla-
ni alat ve makine sattığı halde 
179 milyonluk satın aldığı .mali'ım rınm tediyesi sırasında 1J8 bin 
olunca bu mübadeleleri tevzin et- lira ihtilistan suçlu Bakırköy 
mek ve inkitaf ettirmek için bu u- malmüdürü Nail B. ve arkadaş
mumi mahiyette taksimat arasın - larıum muhakemesine dün de 
da batlıca iıtihsalatın cinsini ve ağucezada devam olunmuıtur. 
nereye gönderildiğini tayin etmek Muh•kemenin dünkü celsesinde 
icap eder. defterdarhktan vuku bulan bir 

Başlıca meşgul olunacak nok- istillma cevap gelmediği anlaşıl
talar şunlardır: 

1 - istihsalin son Jekli nedir? mış, tekidine karar verilerek da-
(Mcsela tire, parça kumaş, elbi - va batka güne bırakılmıştır. 
ıe) istihlak masasına sevkedilme- Akilin muhakemeal 
den daha hangi "taklip sıfatları,, K11ımpaşada Kerim ve Şükrü 
na tibi tutulacaktır? isminde iki kişiyi öldürmekten 

2 - lıtihıalin teknik ve bariz suçlu Akif:n muhakemesine diln 
vasıfları nedir? Hangi bariz ae • ağırceıada devam olunmuştur. 
hepten dolayı mevcut: mii~teriler Muhakemenin dünkü celsesinde 
talip oluyor. Müstahsıl memleket bir kıssm şahitler daha dinlenil• 
te veya diğer Avrupa memleket- miştir. 
lerinde ve lüzumu halinde Avru·ı==================== 
pa haricinde hangi kııma meıuup 
tur? 

3 - istihsal müesseselerinin 
bariz vasıfları nedir? Babusuş ko 

Beynelmilel ticaret 2 
yulan sermayenin yekUnu, tefek -
kül sureti, neticesi, amelenin ade
di ve ücretleri nedir? 

4 - Müesseselerin tekmil is • 
tihsalitı arasında mevzuu bahis 
müstahıılın miktarı takriben ne 
nispettedir? 
Muhtelif mUstahsillerin bir· 

leşmesl tçln 

Görüldüğii Vf".çllile ciruının, 
evsafı hususiyenin ve gönderile • 
cek mahallin tamamen tayini me
badide müesseseleı·in ehemmiye 
tinden ve İstihsal hacminden da
ha ziyade alaka veriyor. 

Ba~ka başka memlck~tlerden 
ne9'et eden ve rakip addedilen 
istihsalata has evsafın tesbiti ala-

1 kadar müıtahsıllann uzlaıarak 

daha serbest bir surette hakları 
tadil etmelerini mucip olacaktır. 

Kendi milli müşterilerine mü -
him bir ziyan verıneden harici 
müşterileri çoğaltacaklarına e ~ 
min olunca kendilerinden takns 
ve arbitraj ofisine intikal devresi
ni tanzim için lazımgelen adedi 
vüzuhu temin edeceklerdir. 

Avrupa vesaik toplama ofiır.i -
nin bizce en birinci vazifesi alaka 
dar memleketlerin ihracat yapan 
firmalarının istihs:ıiatı ~ümunele
rini kabil olduğu kadar esas tuta
rak sınai edebiyatı temerküz et -
tirmektir. 

Ayni zamanda sınai ve ticari 
guruplara müracaat edilecek; fen 
ni ve mesleki mecmualardaki ma
lumat da ilave olunacaktır. Bu su 
retle fenni bir esas üzerine yakın
da fay daları tahakkuk edebilecek 
bir teşkilatın temeli atılmıı olur. 

Plyer Jeranek 

~ 84========= GOBl ÇôLLEHINDE 

vilayetile komitesi azasından olacağını anladım. 
18 Tem muzda Reuter şu haberi verdi: 
"Cenaral Y ang, Urumçide bir Rus mektebınde 

tevzi ederken öldürüldü. Katiller derdest olundu. Hadise 
tcheyyüçlere rcbcı.)iyet vt>rdi. Yang'ı katlettikleri aclaşılllıt 
ciye komiseri ile yirmi :\damı idam olunı::ıuşlardır. ,, 

Urumçide bir Rus mektebi yoktur. Oradaki 1 ütün ı;;e 
lcr Çin ınektepleı idir ! 

1 
•Lop-Nor Seyyarg 

Asyamn en karanlık köfesinde yarı mensi erişilıfle~ 
yer vardır: Lop Nor. Burası Tien San, Pamir, Kon Lun .,e 
dağları arasındadır. 

Çinlilere göre bu göl ilci bin senedenberi malumdur· 
için hu göl onlann coi:rafya tarihinde müteaddit namlar~' 
lır. Çinliler eskidenberi Tarim gölünü Huvang Ho nehriıı~ 
bat zannedcrleı. Lop Nnr ise bu nehri yutar. Sonra. onu t., l 
mecralardan geçirerek Tibetin ıimali garbisinde oian (Y:,,, 
deni2.i) nde tekrar meydana atar. Mavi nehrin asd mell 
radadır. tt' 

Avrupalılar için Lop Nor esrarenigz bir şeydi. 200 se 
velki Avrupa baritalal'ında bu göl görünür. ~ 

1733 le İsveçli Penat Zongarların bir harita~mı A11 
1 getirmİ! ve or.\da bu göl (Lap) gölü diye gösterilmişti. flit 

ayni sc'leye ait olan Da.."lville haritasında bu gölde•ı bab b' 
tu. Avrupalıların Lop Nor hakkındaki malumatı Çin ıneıı 
na istinat ediyordu. ·ııt"_ 

Fakat hiçbir A~ırupah oraya gitmemit ve hiçbir kı ısı> 
görmemi!li. 1273 te ıeyahal eden Markopulo, Lopun ~-, 
dan gcçnıit ise de ondan bahsetmez. Onun bahseUiği .. 'f 
var:1a (Lop) çölüdür. Marko burada davul sesleı i gıbı ''/ 
duymuftu. Benidikt Goı 1603 .. 7 seyahatinde bu P,"öhin '~· 
gelmit, fakat ölümünden sonra notları yakılmıştı. On 9~jf 
aıırda Çin imparatoru buraya bir takım adamlaf gön~er 
kat onlar da bu esrarengiz gölden haber vermemij}crd?· 

Çin haı·it1'larında Tarım nehri ıarka doğru 'kar, "d-'' 
dan Haydu göl namile maruf kolu alır, sonra Lon Laıt 
na akar. ~ 

Onun için Rus miralayı Przhevalıky 1876 - 7 ıeY3 P. 
Tarim nehrinin cenubu ,arkiye ve cenuba kıvrılarak L0 

akhğmı söylediği :zaman bütün dünya hııyret etmifl:i· 
Oguıt Peterman bu keı\ften bahsederken onun ''Şinla~ ., 
keşf elrnek, yahut Afrikayı geçmek kacAar mühim oldugıl 
ılemi9h. 



~ ~1Ll11tt! Jt tt-<ı~ Hicazda ibni Rifade 
~lınıpiyatların kıymeti 
ıng·ı· --

1 ız gazeteleri bu müsaba-
kaları faydasız buluyorlar l 
Evvelki ·· . - - . · 

~C~kin' k gun Arncrıkada ı;por anladığı mana ba,ka mılletleran 
bunun ın b alrnadığmı yazmı~ ve anladıkları manalar bir delildir. 

lon~e eplerlrıi anlatmıştık. Onun için bu ıene h·elki Pan~ma 
l'at tni.ia:b gazeteleri de olimpi • veya Venezoella futbol §ampıyo· 
lar Yaz akaları aleyhinde yazı· nu olur. 
tırı teJ ın~~ta ve bu müsabaluıla • Spora miyar tc,kil edecek aaıl 
lunrn k;rur etmemesi lehinde bu- müsabakalar, milJi miısAhakalar • a a adırlar. dır. 
tleyh~n~'Ybelınilel müsabakalar ----------
IUnlardır~ ulunmanın ıebcpleri ihtiyarlıktan 

OJi.nı . kurtuluş! 
defi 

1 
PIYat müsabakalnrının he 1 _, p f 

t ' Poru ·· Şikago darü fünununaa ro e· 
lnr:varaJ ın~şterek bir rabıta ~ör Karel fe ,·k.ılade dikkıte de
ltıi.inaaeb~ n_ıılletJer arasmdnki 

Birkaç gftnden beri gazeteler 
Hicazdaki isyandan bahsetmek
tedir. 11 Mekkei Mükerreme,, de 
çı~an ve Hicaz hüküınetinin res· 
mt gazetesi olan Ümmülkura 
gazetui ıon posta ite gelen 
nüwhr11nda hadise hakkında ma
lumat veren resmi bir tebliğ 
neşrediyor. Resmi tebliği aynen 
tercüme ediyoruz : 

••Malum o'duğu üzere Hicaz, 
mukaddu bir lslaın ölkesidir. 
lı'lmiyet l::11radan intişar etmiş· 
ti. Mi:slümanlar buraya gelerek 

Ve birib' .tlcrı kuvvetlendirmek ?Pr ve .{!:\l'iı:. lıir tecrübe yapmı§ 
'ttektir Hı~e daha fozln sevdir • ve nmvaff ak olmuştur. Bu tecrü· ı 
di!eın • . a }'uki bu netice elde e"" be, şimdiye kadar tıp aleminde 
~Üıab'k'§tir. Çünkü <ılimpiyat 1 eınsalinf". tes:!.düi .. cdil~"yen. bir I 

baç fatiıesini tfa ederler. Bu 
itibarla . Hicaı bir ibadetgihtar. 
Oraya ıbadet anusiyle gelınir. 
Bazıları da hem ibadet hem de 
maişetlerini kazanmak için ge· 
lirler. Hükümet te bu iki sımf 
ioaanan Hicazda · ikametine mü
saade eciiyor. V c başkalarına 

Yı.ına.n~ laları, eski Romalıları ve tecrübedt!', ve tıp lllemın,e bılhaı· 
'c"İYt ! arı eğlendiren oyunlar n cerrahlık alemine büyük ufuk· 

lJ •ıne düşmüştiir. lar açmaktadır. 
~Uaa~krnr harpte beri Olimpiyat Profeıör Karel ihtiyar bir kö· 
Ç\inde a a arı üç kere yapılmış, ü peğin kalbini alar3k eenç b:r kö· 
llek f c: ~~~ pt'ı·la~ ~aşlamış ve peğin kalbile dcğiıtirmit ve k&-

E.sk· d e ıce emnıştar. peklerin ikisi de yatamtı'ardır. 
lla "~ı'1 en Yunnn olimpiyatları· 
J .... nı~ y k d Bir müddet sonra, ihtiyar köpek 
Ctdj B unaıılıl1;1r iştira e er· 

1,1' i~r u gün buna bütün millet • gençleımeğe baılamıt, genç köpe· 
'Por 1!ak ediyor. Her millet ise ğin ihtiyar kalbi iıe yeniden ,enç· 
diierİı~anıatını. oyun kaidelerini lik alameti göıtermeğe lultlamıt· 
ltdığı ~tı;nden ayrr .bir sekilde an tır. 
~'thut 1~1 n netice yn falı;o oluyor, Bu tecrübenin verdiği netice bü-

}'f Rlilünç ! tün cerrahları hayret içinde brrak-
titıirı Pıreten evvel dünya milletle - mııtır. Haber aldığımıza göre 
~lltl e ilerisi sporn pek ciddi na 

1 
Profesör bu sefer bu tecrüb~yi 

0tıu ~bakınıyorlardı. Fransızlar ba~ka türlü, yani batka mahluk· 
~~I erletici bir iş sayarlardı. Al· lar üzerinde yapacaktır. 
di 1 ar dansı daha fazla severler-
~~rtı. '~anyolJar, İtalyanlar ona e . Profeıör Kare} ihtiyar bir ada· 
~"'°' rtı.~l'et vermezlerdi. Bugün i- ma genç bir maymunun kalbini 
l'oJİ~':rot armrmilc de~i!ıti. İ&pan koyacak :ve neticeye inti7ar ede· 
l - ilt b ... h I cekt<ir.• 
"'O} •t oga güre i sa a arını fut· 
'ltd &.dına çeviriyorlar. Arasıı-a • Bu tecrübede muvaffak olu·n 
h~ "-rnda seyirciler bıçaklarla 1 artık dünyada ihtiyarlık kalnııya• 

;rne hücu.m ediyorlar. cak demektir. 

müsaade etmiyor. Hicaz, her· 
hangi siya:si propagandanın, her 
hangi harp tclkinatmın yeri de
ğildir. Bu İf)erlc meıgul alan 

VUksek iktısat 
Mecllsf oln tetkikleri 

Yüksek iktaıat meclisi müza· 
kerelerine iştirak etmek üzere 
ıehrimizden Ankaraya giden mu
rahhaslar dün buraya dönmüşler· 
dir. 

Meclisin bu içtimaında mem· 
leketin gelir vaııyeti, harici tica· 
reli, kredi işi ve teşkilih, 930 
ıenesi umumi muvazenesi tetkik 
edilmiı, memleketin gelir vazı· 
yeti bak~ıoda bir şema yapılmış 
harici ticaret YC kredi işi için 
bir rapor hazırlanmışhr. 930 se· 
nesi muvazenHi de tlnıim edil
miştir. 

tb~erka~ı~da kadınları memnun -H-
9
-,-.-.-,-.-ft-e-ta·--.-,-.-c ... ll~ll-• 

it ıatıyen her genç mutlaka '' 1 
o-yun oynar. r•lb•t . 

~lınanyada gençler birayı bı· Insanl:mn havı itlerine karıı 
l:'Jhk apora sarıldılar. göstermiş oldukları allkc, gfin 1 

~""'~ &ar] h:.ıtu ı dünya kendini geçti!ıçe artmaktadır. 919 1ene
l~ih, v" .. : l. t•.1 &onra 1920 den s"nden bugUne kadar bütün dOn· 
)ltl11.r"n "Antoı·ıerp,, de olimpi • yada 185,000 yeni hava yolu 
~t'i t yenilendi. Ve o zamandan 
b,t .k olını!"iyatlar bir kere Pariste, ;eyriscfere açılmışbr. 
dı. er'" ·~e Amsterdamda yapıl • l 931 aenesinde 892 füi kiti 

SİTİi tayy.ırecilikte çahımak için 
ltı, ~j.lbu~i bun~. hiç lüzum yok· müracaıst ederek diploma almıı· ı· 
,

1 
Utapıyat musabakaları spor · tır. Halen askeri tayyHec=Jere 

l'ııi~ 11
" hakiki bir miyar teşkil et· nakliyat ıirketleri tayyarecileri 

f~,.,0r. S~bebi amatörlük ile pro • hariç olma" üzere yalnız ama.' 
te k. llellığin biribirine son dere • 

l rıtrnıt olmasıdır. tör sıfatını tafıyan tayyarecilerin 

lıi),~g;ltere futbolcüleri ile olim- miktarı 2091 dir. 
lııe·ı·çı ar anlatamadıkları için Bu rakam, bu mealeiin ne 
)otJ •ıler oyunlara ittirak etmi • kadar hararetli, rağbete mazhar 
~renin amatörlüldenl olduğunu göstermiye klfidir. 

'l'Urkçc'<"c 
J Yazın; 

iki 
~11 ~b~' Yara, bir çekiçle yapıl • 
tıı~ll ıydi. Cesette kurşun bulun 
~~ı~· Fakat bu çekici kim 
t~tiilın •ttı? Ve bu hareket nasıl 
~ll)ıJd emitti? Sonra çalınan ger· 
d~ b. arına ne olmu§tu? Ve ma • 
~~t ır cinayet ve bir sirkat ol • '•l "leu, katil ve hırsız kimdi? Na· 

ş nereden kaçmıştı? 
b~ı1.1:lonun üst katında pencerede 
!'1-ltı,~ hizmetçiler, şantözü 
~!tt)eaj:: ba.ıladıktan yere düşüp 
f 1diılcr· ' Ve hal km onun yanına 
~ tti tö ıne kadar en küçük hare -
~ ~iı b zdken kaçırmamışlardı. Şüp 
'tiJi ~ adar muhtelif adam, 
ltı~d~~na.yeti, ve firarını göre • 

d· .. I Ve f Üphesiz, katil elli "° 't;' ttlifindeki uçuruma ken 
~ "1.tı hıa.zdı. Acaba ağaçlıklar 
\t~I> • ırıı. •aklanmıştı. İki hafta 

dınlenmeden aradılar. 

Morla 

Lop len 

Bir §ey, küçük bir iz bile bulun • 
madı, ve hadiıe m~ıhur polis ha • 
fiyesi Jorjörenin iti;azlarına rai • 
men kapandı, doıyaaı evrak kale 
mine hıfzedilmek ii7.ere gönderil· 
di. 

Bu cinayetten sonra da ıato 
sahipleri möıyö dö Juvel ile ma • 
dam, orada artık oturamadılar ve 
ıatoyu satılığa çıkararak gittiler. 

Altı ay ıonra biriıi tatoyu ıa• 
tın aldı. Bu adamın kim olduğu 
bir türlü meydana çıkmadı, no -
ter, muameleyi gayet ~zli ola • 
rak yapmıftı. 

Bütün hizmetçiler, çiftlik ha • 
demesi ve bahcıvanlara yol -veril
di. Her taraf ~kapatıldı. Sadece 
cümle kapısının üzerinde bulu .. 
nan kulede, yatlı bir adam, kan· 
ıı ile yerleıti. Eaki bir jandanna 
olan Löbardon iae köy halkının 

bütün ıararlarına rağmen ağzın • 
dan bir tek kelime kaçırmıyordu. 

J/o :{o ,,. 

On bir ıene sonra, eski jan • 
darma öldü. Karııt ka1dı. O da 
kocası gibi kimseye bir şey söyle· 
miyordu, canlı bir nıezar tafı gi· 
bi ıuıuyordu. Acaba §aloda bir 
ıeyler oluyor ınuyclu? Bilinmez. 
Böylece, dört ıene daha geçli. 

-2-
San Klora 

Pariıin Sen Laza" iı~·syonu. 
lıtaıyona girilmesine mani olan 
parmaklıklarla, ki§e ınnhallerine 
götüren koridorlarda halk biriki • 
yor, girip çıkıyorlar. Kapılarda 
biletçiler biletleri zımbalıyor. 
Saatler trenlt.rin hareket daki • 
kalannr gösteriyor. ziller çalını· 
yor ve bu kalabalık arasında, ga· 
yet ıakin iki kiti, etrafta olan bi· 
tene lakayt, dolaııyorlar. Birisi, 
iriya.rı, sert ifadeli ve ıevjmıiz 
yüzlü bir adam. Öteki, ince, hal • 
ıiz biriıi. ikisinin de başında bi • 
rer. melon fapka vat" ve ikiıi de 

Hicaz tebaası derhal bu işler
den men o!unarak cezaya çarp· 
makta, ecnebiJerde ceza gör-
dükten sonra memleket haricine 
çıkara!maktad1r. 

Son zamanlarda Hicazın şi
malinde lbni R fade hadisesi 
vukubuldu. 

Bazı şerirler bu hadiseyi izam 
etmek istlyerek yalan yan 1ış bir 
sUrü uydurmaları ncıre başla· 
mışlardır. Bunu yapanlar, iıler 

yerli ister fCnebi o'sunlar, biç 
şüphesiz Hicazın, b'Amiyet ve 
milslümnnların düşmanlarıdır . 
Çünkü maksatlan bu şayiaların 
har:ce naklederek Hicazı müşev· 
veş we emniyetsiz bir he.ide gös· 
termektir. Halbuki Hicazda em· 
niyet ve aaayiıi bükümferma ol· 
madığından hükumet bu asılııı 
fayialan terviç edenleri cezalan· 
dırmak istiyerek Mekkeden Ali 
Ahmet Mansur, Ali Hüseyin, Ib 
rahim Dibağ, Isa Dibağ, Ecıin 
Akil, Abdulvehap Ati V erıuk; 
Ciddeden Mehmet Mebna, Mu· 
bittin Sale Şems, Süleyman Da· 
vut, Aziz Cemil, Hamza, Ahmet 
Ceyir, Hüsnü Cent, Mehmet 
Bcayoni, Salih Besyuni namında
ki eşbaaı tevkif ederek Necit 
memleketinin içlerine nef etmış, 
rene bu şayiaları teniçle meş· 
gul olan Hasune Magribi ve Ab· 
dullah Saiiri memleket haricine 
çıkarmı,tır • ., 

Bağdatt çıkan Elirak gezetesi 
Mekke ve Ciddede tevkif oluna
rak sürülen adamlardan babı 
ederken hepainin eıraf tan ve 
haysiyet sahibi adamlardan ol· 
duklarıoı ıöylemekte~ir. Ali Ah· 
met Mansur .. Harp ,, kabilesinin 
büyüklerindendir. Ali Hüseyin 
eşrafdandır. Abdillvabap aşi Cid 
dede neşrolunan Savtulbicaz 
yani Hicaz sesi adlı gazetenin 
baş muharriri idi. Kıs• bir za· 
man mukaddem adı ıazetenin 
üzerinden çıkarmıfh. Mehmet 
Mebna Cidde qrafıoın en ileri 
gelenlerindendir. Hüınll Cevat 
şairdir. Ve timdiye kadar def· 
at ile tevkif olunarak hapsolun· 
muıtur. Eserlerinin birinde Hi· 
cazdaki vaziyeti acı acı tenkit 
eder bunların ekserisi e.veJce 
Vababilere Htibak etmişlerdi. 
Royter ile Londra gazeteleri Hi· 
cazdaki isyan hakkında tafsillt 
vermektedir. Bu tafsilata gl5re 
asilerin matlup ettikleri hilktl· 
met a1kerJeri dün zırhlı otomo· 

bıyıklı, iriyarı adam bir memura 
yafdaıarak ıordu: 

-- Lizyö treninin numarası 
368 değil mi? 

- Evet 368. iki dakikaya ka· 
dar ıelecek. 

- Geç kalmadı ya .. 
- Hayır. 
iki arkadaı uzaklatlılar. 
Aradan bir, iki, iiç .. Bet daki· 

ka geçti. 
İriyarı adam! 
- Öf .. dedi 1 hal~ müdiriyetten 

gönderecekleri Rdam gelmedi. 
- Pek lazım mıydı? 
- Elbet lazımdı .. Tevkif mü• 

zekkereıini getirme2:1e, hatunu 
nasıl yakalarız? 

- Belki bizi anyordur. ~öyle 
bir bakıak ! .. Belki de bizi tanı • 
maz. 

- Aptal, ıeni tanımamaaını 
anlarım amma, başmüfettiş J orjö 
reyi kim tanımaz? V olnik şatosu 
meselesinden beri bütün gazete • 
lerde ıade benden bahsediliyor. 

Flaman isminde olan öteki me 
murun cam ııkılmışb: 

- E~et amma, dedi, Volnik §a 

bil kullanıyorlardı. Bunların ilçft 
tahr:p o!unmuşlur. 

Deyi Meyl'in verdiği malumata 
göre Hicazda kıyam eden lbni 
R fade vaktiıe meşhur miralay 
Lavrens i!e b=rJikte hareket eden
lerdendi. Kendisi hali hazırda 
Muveylib c:varında Huveytat ka
bilelerinin yardımını bekliyor. 
Bunların yardımını temirı ettiği 
taktirde Medinei Müncvvereye 
irımek çok kolay olacak ve o 
zaman vazıyet Şımer kabileleri-
nin battı hareketine bağlanacak• 
tar. 

Samdaki Hicaz ve Necit hil· 
kumeii konsolosluğu vaziyetteki 
vebameti tek:ı:"p etmekle bera
ber şu malümah veriyor: 

11Atdığımız resmi malümata g&
re lbni Rifade Akebeye yakın 
olan "Hazine,, mevkiindedir. Ken 
diıi bu havalideki hUktlmet ko'f'• 
•etlerine temastan çekinmemek· 
tedir. Yakında tenkil edileceğiıı• 
de şüphe yoktur.,, 

1'aahhlitlil mektup 
Nasıl kıtybolmuş? 
Ağır ceza maakemeı1i dikkate 

ıayan bir dava görmektedir. 
Munun mevkiinde Oıman, Maz, 
har, Hakkı, Ihsan isimlerinde 
dört posta memuru bulunmakta• 
dır. Hadise şudur : 

Safra biraderler milessescsi, 
bir cuma gilnli memaliki ecne· 
biye için Galata postabanosine 
taahbütlQ bir mektup Termiıler
dir. Mektubun içinde 6290 lira 
kıymetinde Ruı parası bu1un• 
maktadır. Mektup kıymeti mu· 
kaddereli değildır. 

Müessese,mektubu, postabaneye 
teslimden sonra alınan makbuz 
üzerine bir ıigorta ıirketine si
gorta itlirmiştir. Fakat mektup 
nasılsa kaybolmuı, miieuese si· 
gorta şirketinden parayı almııtır. 
Mektubun kaybolması nıerine 
mes•ele mevkii reamiyete konul· 
muş, dört posta memuru tabh 
muhakemeye alınmııtı. 

Mahkemenin dünkü celse.in~e 
Safra biraderler mUessesesinin 
direktörü dinlenilmiştir. Bu %at, 
para zarfa konulurken kendisi· 
nin görmediğini, maamafib bu 
şekilde para gönderdiklerini ıöy• 
lemiıtir. Gayri mevkuf maznun· 
lar: 

- Üç senedenberi bu yüzden 
açıktayız. Adaletin teceUisini rica 
ediyoruz. 

Demişlerdir. Mahkeme bazı 
ıahitlerin celbine karar vermiıtir. 

tosu meaeleai olalı on bet ıem 
oluyor .. On beş :ısene .. 

- Peki Sentonore soknğı cina
yeti ile, İri Polü sıkıştırdığım ta • 
rihlcr pek o kadar uzıık değil da 
ha iki ay bile olmadı. ' 

- Evet. İri Pol'u sıkı:ttırdınız 
am8:, ~ir türlü ele geçiremediniz •• 
Herıfçı oğlu hala kaçıyor •• Ne iıe. 
F ~kat cmu öyle bir ukııtırmıvtrm 
kı, bak .. ~u sefer o İ! için gene 
bana vazıfe verdi!el'. 

Jorjöre bunu aöyliycrek ce • 
binden çantasını çıkardı ve bir 
kağıt uzattı: ' 

Polis müdiriydi 
Emir tezkeresi 
(Mü ·taccldir) 

• 4 temmuz 
lrı Potun metres; Sarı Klara 

15,47 de gelecek olan 368 n 1• 
1 . .. t . umara ı 
.,ııyo .. rc~ındc görülmüştür. DCTlıal 
baş'!'ı.ıfettış Jorjör<?Jli iatasynna gön. 

~~rını~. Tren gclmcdt·n cvı·cl, b:r tev 
laf muzckkercsi yeli.;tirUecektfr. Ka. 
dı.nın eşlaili şudur: Snrı ve kıv:rcık 
saçlı, mavi gözlü, yli:;el, 20 ile 25 a
rası.11da gayet sade giyinmiş fakat 
zarı! tavırlı. 

(Deı•am edrcch) 





• • • karılli lleal aldatırsa 
Aidatı 
1J rıa beni kanm 
.: ona bir if yapanm 
N~~ Yaparıın? 
Etme a vardır keramet 
lJ

11
, nı dşıka merhamet 

O~ .. Beni aldatan karı 
J da aldatır elbet 

S ı tte Salih • • l ih r . reısın noktai nazarı. 
1~1lt çokık ~Hazım) evlidir. Karı• 
~ı lldat 1 anır, ve eğer kendisi• 
1Siıt rn hrıa, onu, intikam ~lmak 
t1!)'e ku alckak aııkıyle evlendir· 
d'1•t ~~ar hermi,tir. Salih reisin 
it (8 d.an ullu Belma Hanım • 
}ehditı:/a Muvahhit) ve, onun 
e <trc·· ıne aldırmadan Orhan i· 
ledir. lllnent Behzat) ıevi1mek: 

11>o~~haıı Salih reiıin "Deniz 
~e le rı,k nıüeııescıinde yüzme 
~Ueı~:e çelane hocasıdır. Bu 
felip d~~Ye bir çok genç kızlar 
4lldar teh a~.nıaktadırlar, ve bu 
~el 't acuınde Orhanın gü -
!tıttu: t~~~ıklı bir de!ikcmlı olu· 
drt, uyuk mikyasta dahli varj 

l\ı,~r=k bir darülfünunludur. 
~!11 d e tebe devam eder ve ya 
l'i \>er: 'tor ve denizcilik dersle -
~~ oıJ:k hay~tını kaz~nır: Orha 
~def ça kulhanbeyt hır süt 
ltj 'lrleı \'ardır ki, mücsse!\ede ma 
IQi\llJI\ tnUr.udur ve Orhanla Bel -
~İı •evıtnıelerine. kendi evini 
(Qta ı·~trnek ıuretHe df'talet eder 
~trıı'rn ,_Refik Kemal tarafından 

b.. 8•dadır.) 
• oır ·· 
'ı~ " &un, Salih re:iin dershane
bi~ .rtrı• b. 
!-~,11 (F •.r taleb-'! geliyor. Fat· 
'-'-1~1\U erıha Tcvf:k; Şadan B. 
~ 'bde (Vaıfi Rrıa) l>ir nişanlı-
lt te dr. Şadan l•ey !ıayatta hic 

•e lcr Y en nıütehayyİI· olmamay~ 
~'"İ;> ı~aınayı kibaı lık zcı:ıncden 
'lıtıı ır g~nç1'r. Bunun için, 
~ lta(n daınıa hakaı·etine D'!a -
~el.lıek rn~ına rağmen aldırı~ el .. 
hrı l:!ş~edır, ~ ~ mm. mütemadi. -
~ ı,aı., ndan tabiatından şu tarz 

6ada~~der: 
l1tııı1c1. 
)' ara bayılmm, 
Nee flilç beld uyılınm 

"de b" li'at ır balık oörsenc 
& lrta: 

" o .. l ~iyice sersem 

Vasfi Rlza ile Bedia Muvahhit 

Şadan: 

Bir cennettir deniz dibi 
Ve orada benim gibi 
Soğuk kanlıdır her balık .. 
Fatma: 
Bu oğlan adeta alık 
l1te Fatma, böyle bir nişanlı

nın yanında, Orh<'-n g\hi bir mu
allimi görünce hemen ona 8.!ık 
oluyor, ve Orhaıun k~"!ndisine so• 
ğuk davranmasına rağmı~n onu, 
mütemadiyen kendisine celbet • 
miye çalışıyor, ve nll,ayet bir 
gün futa ile kürek çekme dersi 
nhrken, şuh ve fettan genç kız, 
lciireğin birini kasten den1ze dü .. 
~ürüyor, akmtıya kapılarak Ha. 
)'ır.ntz.AAN'a .düşü)IC>ı~aı: ve ora • 
da geceliyorlar. 

Meseleyi burada bitti zannet • 
meyiniz. Filmin en eglenceli kıs· 
mı bundan sonra ba~hyacaktır ve 
meydana, Şarlok H0Jr,1esin ~a -
kirdi irfanı ve (Aldanıyorsan 
bana gel) hususi polis hafiyesi şir 
ketinin yegane müessisi ve hine· 
darı Aptullah isminde bir hususi 
polis hafiyesi çıkacalctır ( G;ılip) 

Polis hafiyesi~ 
Dosya koltukta, rüzgarda yelken 
Dosya koltukta, geliyorum '"'n 
Diye Salih reise müracaat et -

••• hangisi 
komedi 

daha güç? 
mi dram mı? 

.. 

Kiton bir arkadaşı ile karşı liarşı• 
ya masanın ba~ma oturmuş kah • 
valtı ediyor. Ağır ağır iske.mlele 
rin ayakları masaninkilerle bera• 
ber kuma gömülüyor. Yemeğin 
sonunda masa toprakla ayni sevi
yede ve iki dost da yarı bellerine 
kadar kuma gömülmü,. Hiç bir 
şeyden haberleri yokmuş gibi ye
meklerini yemekte devam ediyor 
lar. 

Kollej hayatını gösteren bir 
filminde balo için elbisesinin ha· 
zır olmadığını gören Harolt Loit 
kuma§ı terzisine tiyellettiriyor. 
Balonun tam hararetli zamanın • 
da elbise parça parça ayrılıyor 
ve •• 

Cinsi ne olursa olsun bütün 
Amerikan filmleri gaglarla dolu • 
dur. 

Aktör filmlerinde senaryocu • 
nun vazifesi görüldüğü gibi çok 
nankördür. O hesabına çalıştığı e 
fendisinin, aktörünün vazifesini 
gören bir hizmetçiden başka bir 
§ey değildir. 

Vaziyet filmle:-inde aenaryo • 
cu dü,ündüğü vak'ayı aktörlere 
oynattırır. Yani mevzu aktörlere 
hakim olur, aktörler mcvzua de • 
ğil. Burada aktörün işi senaryo • 
cunun fikirlerini mümkün olduğu 
kadar tabii temsil etmektir. 

Bu cins filmler şimcli çok ya• 
pılmaktadır. Ve bunların mızıka .. 
lı cinsi de operetleri teşkil etmek 
~ d" .e ır. 

Bütün bu yukardaki lÜçlükleri 
gördükten sonra, halkı güldürme 
nin ağlatmaktan daha müşkül ol• 
duğu çabucak meydana çıkıyor. , 

J::. U. Senaryo kursu talcbeslndtıa 
A. Fuat 

Açık ~uhabere 
A. Fuat Beye - Iler gün öğle

den sonra gruetede!ıim. Bir gün tc.~
rif ediniz, stüdyoya gitmek üzc;e 
görüşelim efendim. 

gözleri ile kendisine bağlayan 
mes'ut kadın kimdir. Bütün ka

dınların kendisine aşık olduğu 
bu c.evval ve ateşli adamı hangi 
bahtıyar kadın kendine ram et
miştir. 

Etraftan duyulan fısıltılara 
göre bu kadınm Janet Mak Do
nald olduğu s<Syleoiyor. Fakat 
bu haberi kaydı ihtivatla telak
ki etmek llzımdır. 
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Baş ve 
(OattArafı I nci sayıfamzıda) 

mat hissi de beraber uyandırır, 
Büyük rehberin sözlerindeki bu 
tesirler onun yaradılışının izahı 
güç bir sırrıdır. Bu hislerin kay
nağı o zamana kadar ve her gün 
hadiselerin ona verdiği karşılan
maz bir ıelahiyettir. 

Cemhfete reislik debilmek için 
Milli da\'ayı kazanmak için Ga

zinin yenmeğe mecbur olduğu 
zorlukları düşünmek insanın gözü .. 
nü karartır. Istırap çeken büyük 
kahraman ve fedakar Türk milleti 
içinde Gazi, ratırap çekmekte, 
kahramanlıkta ve fedakarlıkta en 
ileride yürüdüğü içindir ki mille
tin maddi ve manevi bütün kudre
tinden millet davasında istifade 
edebilmiştir. Çekilen zorlukların 
içinde maddi yoksulluk şüphesiz 
yeis verir derecede idi. Fakat, her 
büyük mücadelede olduğu gibi en 
büyük zorluk insanlardan gelmiş
tir. Onun için tarihteki sayılı isim
ler gibi Gazi de en biiyük müşkü
latı, aklı bir hududa kadar eren, 
sınırı bir dereceye kadar tutan 
karakteri yarıya la kadar dayanan 
iddialılardan cekmiştir . Bir insan 
cemiyete reislik edebilmek için ve
falı olmak birinci hassachr. Cün
kü, mi11et ve siyaset mHca<lcl~leri 
vatanperverlerin hizmette yarış 
etmelerile kazanılabilir. Vatan
perverler muvaffakiyetlerinin tak
dirlerini ve masumane hi\talarının 
tashih ve müsamahasını baştan 
beklerler. Onlar için ancak ba§ın 
vefalı olması esaslı bir te;vik ve 
teminattır. Bu anlathfrm manada
ki vefanın timsali olan Büyük reh
ber Gazi, bu ~efa has~asından ve 
vazifesinden çok ıstırap çekmiı
tir. Reisten vefa beklemek ve is
temek nasıl bir hak ise vefovı asıl 

. davanın mahiyetine ve hedefine 
zarar veren bir masuniyet zannet
mek te o derecede haksız bir ta
leptir. Fertler mil\i davaya fayda
lı olmaları ve hcrlınldc zararlı ol
mamaları şartiledir ki milJi reh
berden refah istivebilirler. 

Sevgili vetandaşlar, 
Gazinin gösterdiği hedef 
Burada bfiyük Başkumandanr, 

kahraman millef ordularına he
def gösterirken glSrüyoruL As
keri vaziyetlerde ordulara bir 
şehir, bir ırmak nihayet gene 
mahdut bir mıntaka gösterilmek 
adet iken Gazi Ba,kumandan 
kocaman bir denizi hedef gös
termiştir. Akdeniz, binlerce se
nedenberi medeniyet havzası ve 
dünya siyasetinin geçitidir. Gazi, 
meydan muharebesini müteakip 
o meydan muharebesinin nctice
ıini ifade eden hedefi değil, Ak
deniz siyasetinde ve Akdeniz 
medeniyetinde Türk milletinin 
layık olduğu yükıek mevkii al
mak hedefini göstermiıtir. Milli 
mücadele dediğimiz tarih safha
ıımnın farikası budur. 

Türk milleti binlece seneden 
beri medeniyetinde Ye siyase-
tinde bıtlıca mevki tuttuğu 
Akdenizden sun'i ve cebri 
olarak bir çok milletler tarafın-
dan uzaklaştırmak istendi. Türk 
milleti kendi iradeıile ve yenil
mez azmile Akdeniıdeki mev
kiini Ye vazifesini istirdat eyledi 
Geçen on sene bir daha iıbat 
etmiştir ki Türk milletinin Ak
denizdek mevkii yalnız onun bir 
hakki değil insaniyet Ye medeni
yetin hayrı için arzu edilmesi 
icap eden haklı Ye lazım bir 
Jeydir. Akdenizde Türkiye kuv
vetleri bek~ilik, sadık ve dürüst 
dostluk, milletler ailesinde iyi 
geçimli büyük ve sulhperver bir 
unsur olarak elzem bir mevcu· 
diyettir. 

Vatandaılarım, nazari olarak 
bir harbin son ve kat't neticesi
ni büyük ordularına göstermek 
•aziyctindc iken Gaıinin Akde
ai&i ancak ilk hedef olarak gös· 
termesioe de dikkat etmeliyiz. 
MiJU 'mücadelenin ruhunu ve Ga· 

Paşa Bz. nl 
zının yüksek rolünü Sevr mu
ahedesinden kurtulmak çerçeve
sinde görmek dar .-e kısa bir 
anlayıştır. Milli mücadele Türk 
milletinin öyle bir dirilit kıyamı
dır ki Sevr meselesi bu kıyamın 
ancak bir safhasr, ilk safhasıdır. 
Vakia en yeisli safhası idi. Di
ğer safhalara varmak için ateş
le, demirle ve kanla atlaması 
lazım gelen göz yıldırıcı safhası 
idi. Fakat, nihayet ilk safhası ve 
ilk hedefi idi. Diğer hedefler 
daha kolay olmamıştrr ve daha 
kolay olmıyacaktır. 

TUrk milletinin davası 
Vatandaşlar, Türk milletinin 

da.-ası yüı1sek ve medeni bir 
milletin asilarıe ideal davasıdır. 
Bu davaya özeneolerden nice 
akıllı geçinen!erin gözleri iki 
mızrak boyundan ilerisine yeti· 
şemedi ve kendini babayiğit sa-
nan nicelerinin de sinirleri 3 
iÜnden fazla dayanamadı. Bu 
dava uzun ve çetin bir davadrr. 
Bu davaya bütün ehemmiyetile 
Gazi neıli sarsılmıştır. Şimdiki 
nesiller ve gelecek nesi ıler bu 
daYamn arkasından yorulmadan 
dinlenmeden koşacaklardır. Koş
mıya mecburdurlar. Türk · mille
tinin iradesi, demiri, ilmi ve tek
niği, serveti ve insanlığı ve nilıa
yet gene iredesi, ve demiri mü
temadiyen :ırttmlmak lizımgel
mektec!ir. Eüyük Türk davası için 
her şeyden evvel tam ve geniş 

ve iftihar olunur mahiyetle Türk 
milliyetini, milli ve beynelmilel 
siyasetimizin temel taşı olarak 
koymak lazımdır. Bu temel, Ga· 
zinin mubarek ve sarsılmaz eliy
le siyasi mevcudiyetimize yerleş. 
tirilmiştir. Türk mi!Jeti, bu kiii· 
natta diğer milletlerin veya dev
letlerin liitfile doğmamıştır. Tür-
kiye cihan içinde varlığını ancak 
kendi iradesiyle ispat etmiştir. 

Modern bir devlet 
Büyük milli davanıo ilk asıla· 

cak bir merhalesi de rönesansın 
ve son zamanların mahkum et
tiği çürümüş usuller yerine, mo 
dern, en yüksek, en insani usul
lere mUstenit bir devlet kurmak 
idi. Uik cümhuriyetçi zihniyeti
ni milli davanını esaslı şartı say
mamızın sebebi budur. Büyük 
Türk davasını baıarmak, inkı
lapçı olmadan asl:ı mümkün 
olamaz. Asırlarca geri brrakıl
mış bir cemiyeti, kudretli, mü· 
cebbcı, hariı, Acizlere ve geri 
kalmışlara son derecede merha
metsiz şartlar ve aileler içinde 
selamete erdirebilmek için o 
cemiyeti bir an evvel yetiştir
mek lizımdır. 

Durmak ve dinlenmek ancak 
hırsı arttırır ve ancak hırsı ko
laylaştırır. Bahusus ikt11adi sa-
hada milleti müdafaa etmek baş
lıca mecburiyetimizdir. Iktısoden 
kuvvetli ve taşkın olanlar men
faat sahalarının aşırı ve mania-
sız kalmuını istiyebilirler. lktısa
den geri kalını' olanların mlim· 
kün olduğu kadar maişetlerini 
müdafaaya çalışmaları ise hem 
hakları hem Yatifeleridir. IJmen 
ve iktasaden geri bırakılmış bir 
cemiyetin çok çalışmaktan ve 
hususi tedbirler ile yetişmekten 
başka çaresi yoktur. iktisatta 
milJi varlığı müdafaa etmek ve 
iktısatta milletin geri bırakıldığı 
meaafeleri kapatmak mecburiye· 
ti iktısadi devletçiliğimizin iza
hıdır. 

Büyük Gazi r On seneden faz
ladır, Türk milletinin davası için 
arkandan koıuyoruz. Şimdiye 
kadar modern ve medeni bir 
devlet olarak aldığnnız yol, kısa 
ve kııır değildir. Belki her yılımız 
yeni bir muvaffakiye.t ile öğüne· 
cek talidedir. 

Sen yaşa, senin arkandan 
gelmekte muhakkak muvaffa
kiyete yürümenin daimi inşirahı 
vardır. Sen, ebediyete intikal 
edince, Türk nesilleri ıenin izin
den yürüyecektir. Türk milleti 
davasının çıkar yolu ancak senin 
izindir. Senin heykelin Türk mil
letine büyük davasını daima ha
tırlatan yanılmaz bir işaarettir. 
Senia heykelin Türk milletinin 
iradesini tecessüm ettiren bükül
mez bir demir pençedir.11 

Nutuk • fevka,.de hararet Ye 
coşkunlukla alkışlanmıştır. 

Izmlr belediye 
reisinin nutku 

lzmir, 27 (A.A) - Doktor 
Bebçet Salih B. tarafından ıöy
lenen nutuk berveçbi atidir : 

Büyük başvekil ismet Pş. Hz. 
Aziz vekillerimiz, muhterem mi· 
s?firlerimiz, sevgili hem.Jehrile
rım. 

Pek haklı ve yerinde olarak 
tepeden tırnağa kadar serapa 
heyecan kesildiğimiz şu tarihi 
güııümüzde yüksek huzurlarıaızla 
lzmirlileri ihya buyurdunuz:. iz. 
mire şeref ve saadet verdiniz. 
Vatanı Ye vatanın bu güzel par-
çasını kurtaran aziz Gazi için 
lzmirlilerin şu canlı ve samimi 
tezahürlerine yurdumuzun muh-
telif köşelerinden toplayıp getir
diğiniz temiz vatan his!erile kar
deş kokularile i,tirakiniz lzmir
lilerce unutulmaz bir hatıra o!a
rak saklanacaktır. Tefekkürlerimi 
ve hürmetlerimi arzcderim. Bu
ğün lzmirin yakılmrı yıkılmış 
kordonunda imara çok muhtaç 
harabeler arasında Garp cephe
sinin çok temiz ve kıymetli ku
mandanımn üksek buzurlarile 

Jazi heykelinin açılma bayramı 
yapılıyor. 

Dünün muzaffer lnımandanı 
bugünün kıymetli başvekili çok 
sevdiği İzmirin nasıl imar edil
mekte olduğunu bunda amil olan 
genç cümhuriyetin kudretini cüm
huriyetin iyi idaresinde iyi niyet 
sahibi çok çalışan vatan evlatları .. 
na karşı memleketin nası ve ne 
kadar minnettar ve r.ıüteşekkir 
kaldığının bizzat şahidi olarak 
b~ çalıtma bayramına bambaşka 
hır ruh ve kıymet vermek lütfün
de bulunuyorlar. İzmir tehrinin 
davetini kabul buyurdukları için 
büyük ba§vekile bilhassa arzı şük
ran ve minnettari eylerim. 

Gazinin fırkası ve hükumetinin 
kıymetli birer rülmü olan vekille· 
rimiz ile Türk milletinin iradesi
ni bihakkin temsil ve izhar eclen 
meb'uılarımız §anlı ve muzaffer 
ordunun kahraman ve yüksek mü
mesalleri de İzmirin bu bayramına 
iştirak ve huzurlarile sev'incimizi 
artırdılar. Dost milletlerin lzmİr· 
deki mümeasili ve konsolosları ile 
diğer daYetlilerimiz de bu tezahü
rde huzurlarile bizim sevincimize 
iştirak lütfünde bulundular. Kud-

. retli hukumetiınizin kıymetli ve
killeri ve aziz meb'uslarimıza kah
raman kumandanlarımıza muhte
rem davetlilerimize ayrı ayrı te~ 1 

tekkür ve minnetleriıni arzeyle
rim. 

Akdenizin en güzel bir kenarın
da Gazi Mustafa Kemal için diki
len heykelin huzurundaki şu kud
retli tezahürat bütün dünyaya 
Türkiyenin bir kalp bir ~ğız bir 
dimağ olarak yalnız Mustafa Ke .. 
mal ve onun yüksek idealleri için 
çarptığını yalnız Mustafa Kemal 
ve onun canlı mefkfıreleri için ba
ğırdığını yalnız Mustafa Kemal ve 
onun parlak gayeleri için düıün
düğünü göaterir. Geç kalmış bir 
~ükran borcunu ödemek f ırsahnı 
bugün bulduğumuz §U emsalsiz 
günde duyduğumuz yüksek ve te
miz heyecanı hakkile ifade ede
miyeceğime kaniim. itiraf etmek 
isterim ki his edilip görüldüğü haJ .. 
de anlatilamıyan ve gösterilemi
yen bu taşkın ve coşkun heyecanı 

t 
arz ve ifadede pek çok kusurlarım 
olacaktır. 

Daha altı ay evvel bir harabe 
olan bu yerde bugün giizel bir sa
hil parkı ortasrnda haki.n ve va
kur yükselen büyk Türk evladmm 
bu heykeli hepiniz ;;ibi beni de 
heyecanlara boğmuştur. İzmirlile
rin bu heyecanı tamarnile mahalli
ne masruf tarihi bir kıymeti haiz 
olmakla beraber Gazilerinin vata
na ve millete yaptığc huduhuz bir 
çok hizmetlerinin yanında bu şük
ran hatırasının ne kadar ktiçük ve 
ehemmiyetsiz kaldığım görerek 
his ederek te mahcupturlar. Bu sa· 
de iz.mirin sevgili Gazisine ve O'" 

nun emrile vatanı kurtarmak icin 
yürüyen ve ölen aziz vatan kard~ş
lerine basit fakat cok manalı mü
tevazi fakat çok s:>~pntik bir şük
ran ve minnettarlık abidesidir. 

Bu abide Türk İzmirin tRrihin
de şümullü maanlart ifade ederek 
Anadolunun en mühim bir kapı
sında mukaddes milli mücadele ve 
milli inkılabı daima cdnlundıracak 
ve ebediyen yasatncaklrr. Bu mü .. 
nasebetle şu abidenin meydana 
gelmesine saik olan vahm millet 
ve onun İstikbal ve istiklali için 
seve seve canlar.mı veren aziz ö
lüleri taziz ve takdisi bir borc bir 
vazife bilirim. Sağ kalan muhte
rem kahramanlara da Türk İzmi
rin bu kadirşinas t_opraklarından 
binlerce minnet ve şiikran Türk 
milleti ve tarihi her zaman onların 
pak ve nezih vatanper,•er isimleri 
üzerinde titriyecektir. 

Aziz vatandaşlanm. 
Uzun yorucu umumi harn mağ

lubiyetinin verdiği sersemlik ve 
acılarla layık olmadığı halde Türk 
ırkı dahil ve haric mü terek kuv
vetlerin hemleleriİc çok zalil bir 
hale dütürülmek istenmişti. Milli 
izzeti nefsin ayaklar altına alındı
ğı bir zamanda ruhu sefil sultanın 
eşsiz sahillerile merl temiz vatan
P rver halkı ile hiç.-habP-rleri ol
maclığı bir gündt: 1 m ~ıs 1919 
da yabancı elleı-e teslim ettiği İz· 
mirimiz 9 evlul 1922 de dahi baş
kumandan (Ordular ilk hedefbiz 
Akdenizdir ileri!) emrile ve bütün 
dünyayı hayrete P,ark eden ani bir 
hareketle beklenilmiyen bir günde 
kurtulmu~tu. 

istila ve lrnrlu1ş giinleri arsın
dal<i o kara günler bu günkü 
gnzi neslinin gördüğü, bildiği, ya
şadığı ve unutması imkanı olma
yan çok acı bir tarihtir. işte bu 
kara günlerin kabusu altında 

boğulup bunalan millet müımahil 
ümitsiz Ş<tşk,n, müteessir, hedefs:z 
ağlarken uzakları iyi gören Tür
kün tarihini iyi bilen imanlı bir 
baş çevirdi. Hayrr Türk esir ol
maz. Türk toprakları verilemez 
diye haykırdı. O milli izzetinef
si yüksek, müsteldl bir Türkiye 
doğacak ve yaıayacaktır Dedi. 
Onun bu vatanperver ve kahra
man sesi sultanan idaresinin mu· 
tat intirika, zulüm ve kabrile bo
ğulmak iıtenildi. Fakat o yumru
ğunu sıkarak gösterdi. GöğsünQ 
gererek durdu. Mazlum bir mil
f(ti kurtaracağım diye israr etti. 
Toplayrcı iyi sevk ve idre idici 
yaratıcı ve iyi bulucu dahi ka-
fasının kudrctile hak ve hakikati 
bu vatanın asıl sahibi olan halka 
anlattı. Vatan hain ve düşman-
larına kartı daima hayır, daima 
olamaz, daima vatım ve millet 
kurtulacaktır dedi. 

işte bu aziz ve imanlı baş bu
gün takdis ve taziz ettiğimiz 
Gazi Mustafa Kemal başıdır. 

Baha biçilmez zaferlerle o 
millete mal olmuş iken bir tek 
zaferile bile milletin kalbinde 
ebediyen yaşatmıya hak etmiş 
iken huzurunu hayatını istihkar 
ederek tarihte göı üJmemit em-
salsiz bir inkılap silsilesi yara· 
tan odur. Bu millet için rüya ve 
hayal sayılan şeyleri tahakkuk 
ettiren tam bir istiklalden sonra 
demokrat bir cümhuriyet kuran 
Türkiyeyi ebediyen yaşatak ye· 
ni bir rejim yeni bir gıda yeni 
bir ruh yeni bir heyecan yeni 

bir iman ve akide veren 

huriyetin hakiki l<udr~: "~r 
balarını tam ve k&n11 t 
vererek onu bilfiıl i 5balı 
gösteren onu balkın ~a ek 
sevdiren tesis ettiği yüh5d• 
tan fırkası ile halk. a~aıu>edi 
sönmez bir ateş gıbı e; lk 
meş'ale gibi yakacak • 
kilatı vücude getiren k 
gençliğin imanlı kalbine bdot· 
asil kanına tevdi eden o" 

Din perdesi arkasına sıgt 
saklanarak şahrs ve z~~re 
faatJeri ve kayguları ıç• 11• 1 
bir milletin mukadder•~dJ 
myanların elJerinden 
l<urtaran tekkelerin, ınedr 
rin Türk tarihinde açtıi1 

Jıldarı kangıran olmuş Y 
hökünduı kesip atmak • 
tedavi eden odur. Kadıol 
hakkında· şarkta sencıcrd 
kökleşen fena muzır aoaıı 
yıkarak yarım miJleti bütü• 
pan, analarımızı lüıumıuıı., 
tıksız bir esaretten kurtar• 
lan sür'atli ve iltizamh bir. 
rakkiye sevk eden, kıy af etl d 
tam şamil manası ile muı dd' 
medeni bir tekle ıokan o. 

Efendiler; burada Gaıi11il 
rattığı ve kurduğu milli , · 
met teşkilitmın gene keıı 
çizdiği csa star dairesinde i 
ettiği fırka teşkilatı ve fırk• 
kumetinin temiz, yUksek k 
ve liyakat ile büyük si'.Y fC 

dak rlıklarla Gazinin fli 
getırdiği inkılapları 
esas ' arı, işaret ettiği 

nasıl tatbik ettiğini Ye b• 
ğını da ka}(detmek isterİl.ll·,,ı 

Gazinin vefakir ve •Y 
arkadaşları Te uıuTJarJ, 
ve harp zamanlarında bari 
yaratan ordular başmda rıı 
ketin bin bir müşküJit hatt' 
laketlerle uğraştığı zam• 
hükumeti başında ne ~ 
yüksek bir kudret göster 
se sulh aktinde diplodl~ 
meclis ve müzakerelerinİO 
resinde ve memlekette 
cude getirilen zihniyet, 
inkılaplarının başında da o, 
dar büyük liyakat ve kabİ 
göstermişlerdir. 

Sulh, inkılap ve umran 
metinin hedefi, Türkün ve 
ki yenin kudret ve ref ahınd•11 

ka bir şey olmıyan halk f ır1' 
memleketin terakki ve itila 
da daha mühtaç olduğu h• 
ri yapması ve muvnff ak 0 

-
her birimizin en candan ol• 
zularmdan biridir. En ınütl 
rinden en cahiline kadar bütil 
radı milletin Türkiyenin ve 
kün refah ve ısaadetine çal• 
ı·ı daima seveceğinden ve 
da taı;ı:vacaqından bih;, kkiıl 
olabiliriz. Şurası muh.,kk~ 
İzmir münevverleri ve 1zrr11t.11 
leri. da;.ma ve daimn Ga1in1

, 

dii!i esaslar dairesinde i!a~ 
ği hedeflere asil \'e teıııız 
merbutivetlerile fedakaran!., 
şarak vürüyen bu hükumetdit 
ma arkasında yürüyecekler ,.i 

Aziz vatandaşlarım; c. 
kudreti, dehası ve daha bıt 
mümtnz ha&salarile biiyük 
eline ve milletine ettiği 111Ut 
ve her biri biribirinden ~ı 
hizmetlerile eserlerilc ~3.:tldit• 
tafa Kemal Büyük şefırnı-t 
na layık olmak için çah':.S 
Biz lzmirliler bügün tat!ıi-' 
tunçtan bu heykeli Akde•11 

güzel sahilinde ebediyete 
11 

derken Gazinin yüksek ~':1ı <fi 
hürmet ve tazim ile eğıht 
. . K ,-ıı ıçerız. anımız ve can •·· ·ti 
sına da olsa onun Tür~ ~lı 
çok nafi ve hudutsuz guz Jıll 
lerini Gazinin istediği ~c .·!la 

M .. t.,P''ı 
tarzda koruyacağ12. u~ 1' 
Büyük Dahi, çok yaşa ar.ı:t 

1
., 

rıcı, var ol aziz bani, yat•5 

let, ya~asın cümhuriyet, 1'~ 
Gazi. yaşasın Büyült Ba~~e il 
met Paşa, yaşasın kadirt111 

mirliler. 



~Üngercilerimiz 
e halde? 

ttııııi b---....---.. 
fayd ankalarımıza 

alı ve hayırlı 
~lar bfı• İŞ 

tnar· 1 l\kden~ ıususi mulıabirimizde11: 
!tıa ıı sah T d ı· llıarası .. 1 ın e Marmaris 
~~ nıah~uzel,. suyu havası iyi, 
'd'll ita ad uz hır kazadır. 
l . asının 1 \.... &abih . sarı taş arı arasın-
;1111aıan 1 ~e!ık meskenlerinde 
~e Ma ngı!ız bahriyelileri her 
~l\a k~~arıse gelip deniz kenar
h &irlaril:r u~anan ve meltem 
leYda d hafıf ve tatlı bir hışıl· 
·''slar e en, reçine kokulu cam 
tıt· •nın " I • . ~ ıtahat d go geıeri- e . . e ~" 
d~h. getcİ· erl~r ve yeniden ~ ıa ·f 
~. au tklerıni iddia ederler· ' 
~ · nun i · b l&tenı l çın uradan ayrılması-

l' abi e.ı erdi. 
~tbıutlı~ h:ıhşettiği bu kadar 
tıef kg zellıklere rağmen ma -

Samsun nasıl 
eğleniyor? 

Barlar ){apanöıkinu ~anra - Samsunun 
Floryası - Bah~eler ve tren 

i~ dereaıad halkını geçindirebilc-
ıt, 8.raz~e. e toprağa malik değil· ı fT~ısusr muhablrlm.ii dcn: . . den bariı bir farkı varsa içkiye 
,l'ot>rak81 ta~lıkt~r. . Samsunda bu sene umulmıyan müsaade edilmemesidir. Bunun 

~1l'en k tan ıa~esıni temın ede • ve beklenmiyen bava letafeti ne dereceye kadar tesir bırak-
' saı aza halkı mecburen deniz G l\l •tıy l var·· eçen seneler bu mevsim- tıgw ını bilmiyorum. b'ıldigw im ve 
·ıedenh ?r ar. Marmaris halkı ~, erı Akd . · h' de buram buram ter dökenler, gördügw üm bir şey varsa birçok 
ı. en c enızın en ma ır ~ l'uı1;~r gemicisi sayılır. Ada- deniz banyolarına can alanlar ailelerin bahçeyi doldurmaları 
~~"ıtıa/Y.ede iken münakalatı şimdi şimal rüzgarlarının hafif ve geç vakit!ere kadar Bedriye 
n; old ı~ıler yaptığından ahali • akislerilc yapraklarını titrettiği Hanımın tatlı ve ahenkli sesini 
~~ .tia.t ça refah içinde yaşardı. bahçelerin, kırların yeşil ağaçla· dinlemeleridir. 
ı ~ikt ar İtalyan hakimiyetine rının serin gölgeleri altında Ya· Samsunun bundan baıka bir 
l ltı.U~k~l~onra Türklere bin tür kit geçiriyorlar .. de F1oryaıı vardır. Asıl adı Der· 
~rı ... u at gösterildiğinden bu a··t•• h ı k b' k j~~al>;t ın~?1baı ellerinden gitti. u un ızım a ara ır ço . bent plajı olan bu güzel yer, 
~t\•i ç kuzayakaya düştüler. 1- servetlerini sürüklcdikte en sonra Samıun - Çarşamba arasmda bir 
~h..k~~ f~~a olan bu halin önü- Samsunu artık ebediyen terkeden koydur. Sahil demiryo'unun mu
b~l ek ıç1n bh· kaç müte§ebbis Barlardan sonra Samsunluların ayyen zamanlarda işliyen trenle-
~h. \l aahillerinde mebzulen gece egv le t'l · h h "'<lt\ n 1 erı emen emen ri, pla1·ın müdaTimlerini ucuz 

d .. Ve senelerdenberi çıkar • k hd t b · l · Ilı 1 h• d ço ma u ve asıl şey ere ın- fiatJa götürüp getı"rmektedı'r. 

d 
ı }' .... 1~1n an çürümekte olan h "" a. k İsar etmitti. Birisinin kapanma- D b ı 'd S 

t11 iırr r ıymetindeki süngerler sı öbürünün seali tertibat alma- ere ent p aJ ın sonra am· 
~ ~ .. 1 a.de etmek istediler. sunluların başl.ca teneuüh yeri 
11 "•an' ıına rağmen sinemaya r•ğbet "tfı, ıi: atı Türkler bilmediğin · , Fenerdir. Şehirden bir hayli u· 
't "llg k k l günden güne azalmaktadır. Gra-
' tillıi .er çı arma , temiz emek mofonlann kulak zarlarında bir zak olmasına rağmen buranın 
~-~' tef nı 8:Yı~mak, dalgıç, kıla- nakil vasıtaları hem bol hem de 
~hi~ .. l Yetıştırmek ve takımlat'.ın kirpi gezintisi tesiri bırakan u-iilt .;;;nı ve işletmesini ;;ğret- sandırıcı plAklarının müziç ses- ucuzdur. Kenara kayıkla 5, kam· 
~}'etindksadile Ada.h ltalyan ta- !erile dolan gazinlardaki içki yonla 10 kuruşa gidilmektedir. 
"~taha e bulunan Rumlardan eğlentileri de usul usul tarihin Fener in bir huausiyeti daha vaı· 
~ılllte ~8!'. alınmasına müsaade malı olmağa başladı. Hüküm et sa etrafının bir çok bahçelerle 
~ llti.i 81 ıçın geçen sene hükllme4 caddesinin müvazi bir sathında çevrili olmasıdır. Cuma günleri 
,,ıehi ~ca.at edildi. Hükumet bu adedi onu geçen kıraethanelerin burası dolup taşar. Sepetini a-

11lllı uvafık bularak mutahassıs k ~ asına ·· d · müdavimlerinde de bir seyreklik lan, gramofonunu ya alıyan, ser-
tıı·· lı rn·· musaa e ettı. f 1 ·1 ı b b h ~ lit~ebh~aadeden cesaret alan var ak at yine her masada mut- giıioi omuz ıyan aı e er u a -
/~ I> k ıaler Avrupa ve Adalar· iaka parasız bir oyun yok. Mik- çelere taşınır ve ağaçların serin 
~'ıı~ çok para sarfile dalgıç rop!u hastalıklar g;bi salgın ha- gölgeleri altında t·.miz .ve sakin 
~ıtı S:lı sAatın aldılar. Her ta- lini alan yeni bir oyun çdc mış. bir bava alır. 
1 ttıa ga_rı on be bin Türk li~ Remi Samsunun bu s ydığım yerler· 
~'a~ ~~ncağını nnzarı itibare a· Diyebilirim ki masaların mü- den başka cuına günleri geçirecek 
~f~ttikll~şebbislerin ~u uğurda rabbaları etrafında toplananların tenezziih yerleri şunlardır· Çu-

'fıh erı pnranm eb :::mmiyctİ H \> r, ilk sözü 0 haydi bir parti remi kurbük, Kilvak, avza, Hilyas ... 
~~ı altııı f k' M . yapalım., o'uyor. Samıun - Sıvas hattı her cuma 

ıtı.ıı l a ır armaı- ıs kaz~.sı · ı 1 " ak Akşam Üzerleri gazi parkına günleri hususi tren er e birçok 
~ "'eçe ıın yapmıştı. ~~hu .... ~ sene tam bu zamanda ve o C:vardaki Yeni bahçeye bir Samsunluları buralara götürür ve 
,~ \>;~k bir heves ve ümitle er- akın görünÜ)'Or. Bu bahçenin ls- akşama geri getirir • 
~ıı~er .evaıımatını ikmal eden tanbul ve Ankaradaki bahçeler- ZUbeylr oğlu F.uat 
t~;krde~u~ı~cahlanz~ -d-a_l_g_~_l_a_r_y_c_t-iş-ti-is_c_d_e_ö_~_r_e_n-il_m_e---, -h-e-~-ş-k_i_l_e_d_e_re_k_T-~-.r-k-s-~-.n-g_e_r-~-~ 
ııli~de 1~rüğün almakta olduğu si senelere muhtac olan kılavuz· ni Türklerin ellerinden değer fiat· 

Muğlada 
Yeni fırın 
Tiltiio buhranı 
Olmasaydı 

Muğla hususi muhabirimizden: 
Muğla sapa bir yer olmakla 

beraber güzel binaları, temiz 
evleri, vardır. Şehir son zaman
laırda cidden terakkiye dojru 
yol almıştı. Şehrin şimal kısmın
da geniş ve çok güzel bir bul-
var açılmış, asri bir sin~ma ve 
klüp ile muhtetem bir vali ko-
nağı yapılmı,, şehrin bir çok 
yerlerinde yeni yeni binalar in
şa edilmiştir, 

·Eğer tütün buhranı gelip çat· 
masaydı Mu~ln birkac sene içinde 
çok terakki edecek ve tanınmı
yacak bir hale gelecekti. 

Muğlanm imar ve tezyini husu-
sunda sabık Muğla, şimdiki Gi
resun valisi Cemal Beyin çok 
hizmeti geçmiştir. Vilayetin genç 
encümen azaları ve vilayet umu
mi meclis azaları da vilayet 
merkezinin iyileşmtsinde çok ça· 
lıfmışlardır. Fal<at bu sene tü· 
tüolerin satılmaması ve buhranın 
ziyadeleşmesi bu meşkur ve çok 
nafi faaliyeti durdurmuştur. 

Muğlanın mühim ihtiyaçların
dan biri burada iyi ekmek pişi-
recek bir fırın bulunmaması idi. 
Son zamanlarda bu ihtiyacın 
önüne geçmek için Muğla bele
diyesi cidden çalışmıı Ye her 
türlü tertibatı havi çok güzel 
bir fırın inşa ett.rmiştir. 

Fmn tam çarşımnı ortasında, 
iyi bir mevkidedir. Her türlü as
ri tesisatı havidir. Fırın büyük· 
tllr, bir ağızda iki yüz ekmek 
çıkarabilecek derecede geniştir. 

Fırınıu açılma merasiminde 
kurbanlar kesilmiş, ilk çıkardığı 
ekmek fukaraya meccanen dağı
dılmışhr. Bu fırını yaptırmakla 
Muğla belediyesi evi bir varidat 
menbaı butmuş, Muğla da eyi 
ekmeğe kavuşmüş oluyor. 

M. Cavit 

Kendir 
Kooperatifi 

Kastamonuda mühim 
bir teşebbüs 

Kastamonu husus! muhabirimizden : 
Vilayetimizde, bir kendircilik 

kooperatifi te§kil için bir teşeb • 
büs vukubulmuştur. Geçenlerde 
ticaret odası kongresinde izhaı- e
dilen arzunun yakmdn kuvveden 
file çıktığım görmek şüphesiz her 
kesi memnun edecektir. Kastamo 
nunun mühim kazanç vasıtalann 
dan birisi de kendirdir. .Bilhassa 
Kastamonu merkez kazası ile Taş 
kör~ü kazası arasındaki (Gök ır
mak) vadisinde çok geniş miktnr 
da kendir tarlaları vardır. Bu tar· 
lalardan bu gün istihsal edilen ken 
dir miktarı, iki buçuk, üç milyon 
kilodur. 

Yerli tezgahlarda imal edilen 
bu kendirler, sadece memleket da. 
bilinde sarf edilmekte ve iptidat 
vasıtala'rla imal edildikleri için dt 
şarıya gönderilmemekteC:ir. Bun~ 
rağmen Türkiyenin hariçten aldı .. 
ğı ipin yekunu da mühim bir mik .. 
tara baliğ olmaktadır. HükUmetin 
son kontejan ile ithalini memnu 
kıldığı bu madde, Kastamonuda• 
ki son teşebbüsle bir kat daha 
kıymet kazanacaktır. Nefaset iti 
barile, bütün Avrupada dahi bi • 
rinciliği kazanan Kastamonu kell'" 
dirleri, asri vesaitle imal edil· 
dikleri takdirde, hariçte de mu • 
hakkak büyük bir rağbete mazhar 
olacaktır. 

Kooperatif için memleketin 
tüccarları, münevverleri hisse .. 
dar kaydedilmişlerdir. Koopera• 
life iştirak için vilayetten başka Z. 
bankasına da müracaat edilecek -
tir. Ziraat bankasının memleket 
iktısadiyatının inkişafında büyük 
bir rol oynıyaca'k olan bu işe la4 
zımgelen ehemmiyeti vereceğin• 
de hiçbir Kastamonulunun şüphe· 
si dahi yoktur. El birliğile yapıl· 
ması lazım gelen bu hayırlı isi 
bir an evvel filiyat sahasında g~r 
mek istiyoruz. 

TalAt MDmtaz 

Sındırgı - Akhisar· 
Yolun açılma merasiminde - . 

1li~ iti\~,~ 1 buçuk muamele vergisi- luk v fl"k ~' T ·· ki la almadılnr. Bı'n mı'nnet ı'le 2" '<.ı •et d , e şe ı san atını ur er .., 
IQ~e.,.. .en Maliye vekaleti c d h '>~ "il ık' b a a öğrenememişlerdi. şiline sattığımız süngerleri bu a- ' 
~ ile b· 1 uçuk rüsumu saydiyc Sevk ve idaresiz kalan sünger dıMnlar bilahara elli beş, hatta 
tıı~~lllıJ ır vergi vaz' etmez mi'! t k I b d ı · 1~. ar b'l a ım arı un an sonra başı;ız ça- altmış ngiliz şilinıne sattılar. 1 
~ ıler li. neye uğradıklarını 1 e lışmıya başladılar. Tabiatile is • Maliyenin vazettiği nğır rüsmn 
~,(atıl~r Talbuki l.arşımızdaki 1- tihsal yapılamadı. Ve kılavussuz· bilahare büyük ınillet meclisinin 
~falt l iirklere rakabette mu· luk ve şefsizlik yüzünden bir cok verdiği bir kararla kaldırılmıştır. 
~ 1 ltUı~ nıa~ için almakta olduk· Türk genci hedroldu, veya kuv.vei buna rağmen el'an bu rüsum sa -
~ ~llde hır rüsumu o sene he· maneviyeleri kırıldı. hiplerine iade edilmemiştir. Tiirk 

d Ut ırınışlardı. Türk süngercilerine en büyük süngerciJiği bu gün muhtelif se -
I~~ clcıİ!ebbi.sler bu ağır vergiler darbeyi rakip Rum aünger tacir- beplerle sönmüş vaziyettedir. 
~il huf1 hır çok şikyet ve itiraz· }eri vurdular. Esasen Rumlar Süngerc:liğimizi tekrar faali -
"" · '· l:I Undular, bir netice alına- Türk süngerciliğinin inkişafını a· yete koymak ve Akdeniz halkının 
l~ ' er il b h d k' k ~dlte b e a asına olursa ol· dım a ım ta ıp etme te idiler. hiç olmazsa bu kısmını refaha ka 

{) ı}ilt, il§lamak mecburiyetinde Çünkü Türk dalgıç ve işçileri vuşturmak bu güniin en ehemmi-
~) S. \~ 

8 

daha ucuza temin edildiklerinden yetle nazarı itibara alınacak bir 
~,~;tıtıde 0 nra yani Temmuz ni- ve Türk takımları onların sarfet- meselesidir. 
~d 1 ~leri . ecnebi mutahas:oılarm tikleri otuz bin liraya mukabil on Sünger kaptan ve ımüteşebbis-

1-f.:lın h!tam bulduğu ilan bes bin liraya yapılabildiğinden Jeri karzan yardım edilecek üçer 
~ ._2>ukı mutahassıslar bir endişeye düşmüşlerdi. · bin lira ile tekrar faaliyete geçe· 
~i ~'!lllak üzere kontorata Nihayet istihsal edilen sünger· bileceklerini söylüyorlar. 
~~ tı elf ~e ona göre ücretleri )er satılmak üzere Adalara sevke- Milli bankalarımız, bilhassa lş 

'( t1ç erıne verilmişti. dildiği zaman sünger alıcısı olan bankası Marmariste sünqercileri 
'-1 İçinde her ne kadar Rum tüccarlar müt~ehit bir cep·j himaye maksadile yirmi beş bin 

Akhisar h~st muhablrimizClen: ""'" 

'

. Cemal Bey7, Halk fı;kaa~ kaza 
idare heyeti reisi Mehmet Bey 
8, Akhisar ve Sındırgı kayma. 
kamları 9 ve 1 O numaralarla, 

Sındırgı - Akhisar yolunun 
açıldığını bildirmiştim. Açılma 
resmi esnasında alınmış bir fo
toğrafı gönderiyorum. 1 numara 
ile ifaret edilen zat Balıkesir 
valisi lbrahim Etem, 2 numara ' 
ile göııteri!en Manisa valiıi Fuat 
Beylerdir. 

Akhisar Belediye reiıi doktor 

liralık bir sermaye ile bir şube aç 
sa ve bunda Milas §ubesinin yap
tığı gibi kefaleti müteselsile usuli 
le üçer bin lira varsc ço~ iyi ve 
tam yerinde bir yardım etmiş olur
du. 

Dört beş ay evvel Rados ve 
Sombeki adalarında seyahat eder 

~m~ırgı belediye reisi 11 numara 
ıle ışaret edılmi.,tir. · 

Yolun açılma -resmi pek par· 
l~k oldu. Manisa valisinin nutk 

k .. ı-1 u cıvar oy u er ahalı"sı· .. . d • uzerın e 
(l,,utfcn sayıfayı çeviriniz) 

ken ru~ sün~ercilerinin le§kila • 
tını tetluk cdıyordum B l d .. .

1 
. · ura ar a 

sungercı erı himaye ve b l un ara 
para veren bankalar•n aded' . 

k k
. '· ını sa 

yar en se ıze balia oldugwun .. ı d.. z ~ u gorı 
. um.. avallı Türk süngercilerini' 
ıse hımaye edecek tek milli bir 
bankamız hulunmıvacak mı? 
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Devlet Demlryolları ilanları f lstanbuı Belediyesi llAnları 

ı t 'Wektep inşası 
'- s anbul B 1 d' . . "etile Ç k e e ıyesınden: Çatalca kazası Boyalık nabıye mer· 
lbtkt~p ~ makJı, Muha, Tepecik köylerinde inşa edilecek dört 
t•rakını a~alı zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanlar keşif 
•brıeli ~ormek için her gün Levazım mlidürlüğüıte müracaat 
Jtdi b ın~nak~saya girmek için teklif edecekleri bedelin yüzde 
lllektu ~çugu nısbet inde teminat makbuz veya mektubu ile teklif 
l>ainıi p 811~1 18 Ağustos 932 perşembe günü saat on bete kadar 

encümene vermelidir 'er. (3653) 

k k Satılık enkaz 
0 • ada taı tnka papas tade Mustafa Çe!ebi medruel'İ ahıap lusmı· 

>'edeye kzı Pa2arJıkla satılmak üzere b ir hafta müddetle müıa
ftt6dUrlü ~ ?.nmuştur. Tc:ılip olanlar tafsilat almak üzere Levuım 
•ey

8 
rn ıune pazarlığa girmek için c!e 60 liralık teminat makbuz 

Dıinıi ~ t~bu ile 4-8-932 Perşembe günü saat on beıe kadar 
ncurnene müracaat el melidirler. (364) > 

Beyoğlu Eeled ' · M"'d" · · d Y · h' d S d Ö llltr p ı yesı u urıyetın en: enı 4e ır e er ar -
inbida aşa .~mangasar caddesinde klin 20 No. h harap ve maili 
binaen~ ~~kkanın izaJei mahzur zımnında sahibi meçhul olmaaına' 
011 be e .. lıgatı kanuniye yapılamadığmdarı tarihi ilandan itibaren 
dıfı t ş k g~n zarfında mezkür dükkanın mahzurunun iıaJui olma· 
ltdiy a dırde ebniye !ıcanunun 48 ci macdesinde t~vfikan ve be
lllık ~ce hedmedileceği tebligatı kanuniye makamına kaim ol· 

~_!l~~:unur. (3651) 

~ ist. -E-vk_a_f_M_d_._i 1-a-nl-a-rı 
•halle ve m k"' S ev 11 okağı Cınsi No sı Müddeti 

4·linc" 
u vakıf hanın 2 ci katında 

"' 
Oda 

icın 

1 • Hne 
tı ti ,, il 

h " " " " " it " 
,, 

" " " " " ,, ,, 
] . ci " " il 

12 
14 
16 
18 
11 ,, 4· 1().932 ta-

l(•:Jı • ,5 - - rihine kadar 
C..dd Y Osman aga P.ekçi 17· 19 Hıne 1 - sene 
Soı ebostanı Cami ittisalinde 276 

' 'Ynıanivc Elmnruf Medrese 11 " H 

Baraka . ,, 
ve arsa 

" Oda ,, 
Dü!tkanın 

" 

Çır .. , 
<• ' ıı r_,, odalar hanında l · ci katte 5 
'Tltıı 

Takyeciler 77 
3 hi&sesi 

Mektep çıkmaı.ı 40.38 Arsa 
Kozyatağl 28 DOldcla ile 3.,;ne 

\,r,, haYuılu bahçe 
B ~ , Çadırcılar 121·123 DDlckln 1 • aene 

ki -~laaa mevkiJeriJe c'nsleri muharrer vakıf e.nllk bizalannda-
tlludd ti ·1 k. . liııı 

1 
. e ~r ı e ıraya verılmek üzere müzayedeye konmuıtur. 

tır 'r''.1 Aguıtosun l3·cü Cumartesi günU saat 15-te yapılacak
• alı l · ~Ud'" . P erın yevm ve saati mezkOre kadar Çenberlitaı'ta Evkaf 

-.......~tinde Akarat Kalemine müracaatları. (3457} 

tıııl!itmbu! r'tmtaka San' at Mektc bi 
Udürlüğünden: 

tak Talebe l.a\• ıt ve kabulüne 1 Ağustos 932 pazartesi baılana· 
Ctkti:.e 14 Ağ stos 932 pazar günü saat 17 de nihayet verile· 

)1 ... ~ - Leyli meccanilik 
"'IJlalc. 

"Şartlar,. 

için lstaobul VilAyeti nOfuıundı . kayıt· 

1'1
11 

2 
- ilk mektep mezunu olmak ve 15 yatından yulran bu

l!ıa111ak. 

•e ~n;- Mektept~ talim edilen mnleklerde çahpbilecelr aıbbat 
4 

Yede oldugu mektep doktorunun raporile ıal>it olmılr. 
İıaıtib - ilk mektepte okunan ders~erden yapılacak mOsabalca 

•nında mektebe alınacak talebe adedi araaına rirebilmektir. 

F ııJa tafsilAt için mele tep idaruine müracaat edifmeıi. (3630) 

l(iralık kagir hane ve dükkan 
::?iktaı Akarab vakfiye idarealnden ı 

lllatıı)ıfıktaşta ~karetlerde 86 numa~ala Ahane iki aene 93 au· 
'-1"-h hane ıle 11,27 numaralı dukkanlar birer sene 21 nu· 
itt, ~ilkkln iki ve 32 numarala dükkan Uç sene müddetle 
)İt111.eddeceğinden şehri halin 28 inci Perıembe günOoden itibaren 
"e da rGn .mnddetle A müzayedeye. vazediJ~iştir. Talip olanların 
C'&lll ha ~ıyade malumat almak ısteyenlerın Ağustosun yirminci 
t•d art~ıı günU saat on üçe kedar mahalli mezlct\rde 54 numa· 
clerı' 0Mutev~lli lcaymakamhğına ve yevm~ ~~zlc~run aaat on liçDn
... ,n. n beşıne 'kadar lslanbul Evkaf mUdurıyebnde idare encU· 
~ ınüracaat etmeleri. (3626) 

lspartaSanayi ve TicaretTürk Ano
tıiın Şirketinden: 
)e ~iriLetimizin 23 Nisan 1932 tarihinde senelik Hey'eti Umumi· 
'-'it '~İlftıında ıermayesinin % 20 niıbetinde tenzili tekarrur et· 
ta.. la ulunduğundan şirketimiz hisse senetlerine sahip olan z~va· 
>.~1 Partada şirket merkezine müracaatları hisae senetlerınde 
'96 :cık tenzil muamelesini ikmal ettirmeleri ticaret kanununun 

397 numerolu maddelerine tevfikan keyfiyet ilin olunur. 
Isparta Sanayi Ve Ticaret Türk Anonim Şirketi 

SEYRISEFAIN 
l\lerkcıl idare~ı Gal:ıta \,;Ö pruh~1 B 2623 

Suhe A, Sirkeci l\1iıhürdar u de ilan 2264-0 

idarece aşağıda ismi yazılı 

malzeme münakasa ile satın 
ahnacakbr. Teminat % 10 dur. 
ihale 4 • 8 - 932 saat 16. 

300 Kilo Galvaniz 
300 ,, Sikatif 

5000 ,, Kaba üstübeç 
2000 11 Ham bezir 
3000 " Mesina sarısı 
3500 ,, Toz sülyen 
300 ,, Tutkal 

5000 ,, Karfiçe (3449) 

Çıralı çam 6,30 M 3. 
Kalas 2,40 ,, 
Çimento 1329 Torba 
Balada yazılı üç kalem mal· 

ıeme müıtacelen pazarlıkla 
mubayaa edilecektir. ihale 30-
7.932 saat 16. Teminat () 'o 10. 

(~584) 

Karton 
6 milyon karton bileti mü

nakaaa ile salan alınacaktır. 
Teninat 0 

o 10. ihale 4·8·932 
saat 16. (3384) 

Aktarmacılık 
Samıun iskelesinin tahmil 

ve tabliye müteahhitliği Mayıs 
933 gayesine kadar kapalı 
zarf usulile mnoakasaya ko· 
nulmu,tur. Teminat maktuan 
Uç yllz liradır. Şartnamesi mü· 
bayaa komisyonunda veya ma
halli acenteliğinde görillebilir. 
ihale 11 • 8 - 932 saat ona ka
dardır. (3516) 

Beyoğlu'nda 

LiON 
Mağazaları 

MEVSiM SONU 
SATIŞI 

O/o 10 
Ofo 20 
Ofo 30 

lstanbul 
Deniz Kuman
danhğından : 

Gölcük Deniz fabrikaları U. l\ld ait 
Gonca vapurunun tamiri 8 Ağustos. 932 
tarihine müsadif pazartesi günil saat 14 
tc. Yukarda yazılı npurun hizuındll 
gösterilen ~ün ve saaıte ı ap;ı.lı zarf 
usulü ile münakasası l.ra olunacagındın 
şartnamesini Jtbrmek istiyeu!t'ıin her gtin 
ve tımirın )ıpmık istiyenlerin de mü
nakasA giln ve saatinde Kasımpaşada [s· 
un bul Deniz Kumandanlığında teşe ı kül 
eden komlsr ona lür.umu müıacaatlan 3309 

ıtllıQı111NllllMl1lltılldflllllllll11Hlllllillllllll1111111t1illllllh111111111ılll 

· Asrı Saadet 
BUrDk l•llm Tarihi 

9 cilt inücellet 12 liraya. Posta ücre· 
ti 125 kuruş. 

· A .. ,. llmlr• kUtUphaneal 

1ıtıııımııı111ıııuııııınnıı1111ullfllllU111uı1111uıııııııııııı111ıııııııııııııın 

Erzurum • Sarıkamlf ve Mudanya • Bursa hatları müstesna 
olmak üzere Devlet demiryollan ilıerinde 1 ila 31 Ağustos zar
fında Anadolu ve Toros sürat katarlarile seyahat edeceklere 
% 20 ve diğer katarlarla seyahat edeceklere 0/~30 tenzilat yapı-
lacağı ilin olunur. (3654) 

1 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan. ' 

Konya askeri orta mektebi 
için inıa edilecek bina kapalı 
zarf usulil ile münakasaya konul· 
muıtur. 4 Ağuıtoı 932 perşembe 
giinü saat 1 S te ihale olunacak
tır. Şartname ve keşifnamesini 
görmek iatiyenlerin her giln ve 
taliplerin vakti muayyen ve saa
tinde teklif (2568) lirahk teminat 
mektuplarile Konya'da beıinci 
K. O. al sa komisyonuna müra· 
caatlar1. (547) (3299) 

• • • ' 
Manisadaki fırka kıt'ah için 

23,000 kilo pirinç aleni münaka· 
sa ile alınacaktır. ihalesi 15·8·932 
Pazartesi günU saat 15 dedir. 
Şartnamesi KOM. dadır. Talip-
lerin vakti muayyeninde Manisa 
Fırka 16 Sa. Al. Ko. na mura· 
caatları. (553> (3328) 

• • • 
Manisadaki kıt'at için senelik 

(37,500) kilo patates aleni mü· 
nakasa uıulile alınacaktır. iha
lesi l O- 8 • 932 çarıamba günü 
sa•t lS tedir. Şartnameyi gör
mek isteyenlerin komisyonumuza 
taliplerin vakti muayende Mani
sada 16. Fırka Sa. AL Ko. na 
müracaatları. (552) (3327) 

Askeri fabrika
lar llAnları 

Mektep Muhafız 
290 O adet Firenk kömleği 
300 O ,, ince ten fanile 
155 O " Kahn len fanile 
298 O ,, Fanile don 
170 O " Havfu 
150 100 çift Siyah fotin 
800 220 ., Çor• p 
127 o n lıkarpin 
J 70 O takım lı elbisesi 

O 110 ,, Don, gömlek 
O 25 Yazlık elbise --Kalem Kalem 
9 4 
Askeri San'atlar mektebi ta· 

lebesi ile Barut fabrikası muha· 
fız bölüğü efradı için balida 
muharrer melbusat müb•yaa 
edilecektir. Şartname ve nümu· 
neleri görmek için her pazartesi 
ye perıembe aünleri ve müna
kasaya girmek Ozere de 18 
Ağuıtoı 932 pertembe günü 
T opbanede eski salı pazarında 
Askeri Fabrikaları Yollamasın· 
da sahn alma komisyonuna mü-
racaat eylemeleri. (3624) 

• • • 
Kilo 
1000 Kuru sovan 
800 Patates 
200 Ane kadın fasulye 
80 Kırmızı domates 
bO Bamya 
25 Yeıiibllber 
80 Pathcan 

200 Lihna 
2CO Prasa 

Kaıcm 

9 
Eaı ul öyünde F!arnt fabrikası 

muhafız bölüğü efradının 31 Ma
yıı 933 gayesine kadar ihtiyaç· 
ları için ballda yazıh 9 kalem 
yeşil sebze milbayaa edi!eccğin
den talip olanların ıartnameleri 

g6r mek üıere her pazartesi ve 
perşembe gOnleri ve mOnakasa· 
ya girmek için de 15 Ağustos 
932 pazarteai gOnü badezzeval 
saat 14 le Tophanede Askeri 
Fabrikalara Yollama binasında 
mllteıekkil ntın alma komisyo· 
nuaa müracaat eylemeleri. (3623) 

' Mahkeme ve icra it&nıa3 
f.:adıköy icra dairesinden: 

İstanbulda Yenipostahane cad• 
desinde Velura hanında 16 No.lı 
yazıhanede avukat Asador Efen• 
di ile Kadıköyünde Moda cad
desinde Badem alh sokağında 

37 No. da Madam Aznif Papaı· 
yanın şayian mutasarrıf oldukları 
Kabıköyünde Moda caddesinde 
Badem alh sokağında kain ma• 
luınelhudut Bodrum katında 
bir kömürlUk ve 1 inci katta 
1 ta~lık ve taşlık ve 1 aofa 
yanında 1 oda ve terkoa aa• . 
yu vo ocak ve yerli kazan ve 
tekne ve 1 hali ve 1 mutbak 
ve 2 inci katta ufak 1 oda Te 
ufak 1 sofa ve balkonlu 1 oda 
ve 3 üncü katta 2 oda ve Hali 
ve 4 üncü katta küçtik bir mat
bak ve bir ufak ıofa ve tarapa 
ve ufak 1 bahçe ile bahçe içe
risinde meyvalı ağaçları mnşte
mil olan 23 atik ve 37 cedit , 
No. lı ve 1 bap hanenin izalfJI 
şuyuu tarikile satılmasma karar' 
verilmi~ olduğundan 1 ay mide ; 
detle mevkii müzayedeye koaal· 
muştur. 

Telliliye ve ihale pul resimleri 
müıterisine ait olmak üzere talip 
olanların 29·8-932 tarihine tesa
düf eden Pazartesi gtlnil uat 
14 den 16 kadar muhammen kıy
meti olan :i200 liranın % 1 O niı· 
betinde pey akçelerile beraber 
Kadıköy icra dairesinin 932-1142 
No. la dosyasına müracaat eyi~ 
meleri ve mezkGr gayri menkul 
Ozerinde haklarım hususile mas• 
raf ve faize dair olan iddialannı 
evrakı mliıbitelerile beraber 20 
gün içinde bildirmeleri akıibalde 
haklar ıtapu aicillerile sabit olma• 
dıkça satış bedelinin paylatma• 
aından hariç kalacakları ilin olu· 
nur. (3443) 

lstanbul asliye mahkeme<( alttncı hu· 
kuk dairesinden '. 

Kadriye hanımın kocası b11~ 
kide başçı mahmul mahallesinde 
icimyon sokağında 18 numualı 
hanede mukim esat buluai bey 
aleyhine ikame eylediği boıan• 
ma davasından dolayı bu hums• 
da d'lvacı tarafından verilen ar• 
zuhal suretinin mumaileyhin ika· 
metgihının meçbuliyeti basebile 
kendisine teblig edilemediği mll· 
başirinin tabşiyeıinden anlaplmıı 

ve buna binaen ilanen tebligat 
icrası kararğir olmuş oldugundao 
miJbke'11e d ivanhanesine tllik 
edilen mezkur arzuhal ıuretine 
tarihi ilandan itiberen 15 ğfin 
zarfında cevap verilmediği ve 
yevmü tahkikat olarak tayin o?u· 
nan 26 9·932 pazartesi saat 13,30 
buçukta lstanbul asliye altıncı 
hukuk dairesinde isbatı vücut 
edilmediği taktirde bu baptaki 
<!ava tahkik atın gıyaben icra 
edi!eceği ma~umu olmak üzere 
ke~ fi yet ilan olunur. 

h tanbul ikinci icra Memurluğundan. 
Bir borçtan dolayı mahcuz v~· 

paraya çevrilmesi mukarrer 
muhtelif eb 'adda filimler, sehpa 
fotoğraf makinalan Ağrandis
man makir.a 'arı vesaire 30-7-932 
tarihine müsadif Cumartesi günll 
saat 10·11 de Tunel meydanında 
511 11U·lu mağaza önünde açık 
arttırma ile satılacağından talibi 
olanların yevmü mezkurda hazır\ 
~ulunacak memura müra.caıtlan 
ılin olunnur. 
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Ankara Valiliğinden: 
Merkez ilk mekteplerile Etimes'ut yah mektebi ve halk oku· 

me odası ve Millet mektepleri ihtiyacı için tedarikine lüzum gös· 
terilen asgari 252 ton yerli kokun beher tonu 40 lira muhammen 
bedel üzerinden 8 Ağustos 932 pazartesi günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş oldu
ğundan talip olanların şeraiti anlamak üzera her gün encümen 
kalemine müracaatları ve münakasaya iştirak edebilmek için 
756 lirahk teminata muvakkateye ait Muhasebei hususiye mak· 
buzu veya muteber bir banka kefalet mektubunu teklifname 
zarfına rapten makamı vilAyette müteşekkil encümene vermeleri 
ilaa olunur. (3257) 

Giresun Belediye RelsUğlndeo : 
Gireson Vilayet merkezinin yapılacak olan plan ve · 

haritası 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mü
nakasaya çıkarılmıştır. Talip olanlar fenni şeraiti 
havi tekliflerini bildirecekler. ~lünakasamn hitamı 

olan 6 -Ağustos - 932 cumartesi günü saat 15 te 
teklifleri lelkik edilecek fiat ve şerait hususunda en 
muvafık teklif yapana ihale edilecektir : Teklifler 
kapalı zarf usulüne tevfikan yapılacak ve % 7 buçuk 
teminat verilecektir. Talip olanların Gireson Beledi-
ye reisliğine müracaatları ilan olunur. 3592 

Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi 
Müdürlüeündcn: 

Mektep kalöriferi için lüzumu olan 110 ton kriple maden kö
mürti 3 Aj"ustoı 932 tarihinde ihaleıi icra olunmak üzere açık 
miinakasaya vazolunmuştur. Taliplerin fartnameyi görmek üzere 
mektebe müracaatları. (3261) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip başlıyor 

linci keşide: 11 Ağustos 1932dedir 

HIYI~ i~rnnıiye Jl,HI lirn~ır 
Biletlerinizi 'imdiden tedarik ediniz ............................... 

Dr. Ihsan Sami - -

Gonokok aşısı 
1 Belsoğukluğu ve ibtilatlıı.rına karşı ., 
1 pek: tesirli ve taze aşıdır. Divllnyolu 

1 - Sultan Mahmut türbesi No. 189-

L-1. _z.._A_Y_I _L_E_R __ f 

Nüfus tezkeremle askerlik ve
sikamı zayi ettim. Yenilerini .ala
cağımdan evvelkilerin hükl'.!ln ol
mıyacağıoı ilan ederim. 
Kasımpaşa Dere mahııllesinde Abmetbey 

sokak r numaradıı FERiT 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili Hastabklar MUtehassısı 

Cumadan maada. her gün öğleden 

sonra saat {2,30 dan 5 e kadar lstan

bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
susi kabinesinde dahili hastalık.lan 

muayene ve tedavi eder. Telefon: İs· 
tan bul. (2.22.398). 

.-VAllmT , 
Adres: lsıanbul Ankara 

Vakıt yurdu. 
caddesi ' 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu ı 46. 
Telgraf; lstanbul Vakıt 

Abone şartları: 
1 J tı 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
f lariÇte - 800 l ~O 2700 .. 

ilin şartlar1mız: 
- Resmi tlususı 
Sanrı ı O Kş 12,50 Kş. 
Santimı 20 ,. 25 

KüçUk ilin şartlar1mız · 
ı 't .ı '+ ı -ıu Uetalı 
30 50 tı5 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimızın ııer üç aylı- , 

lı~ı için bir defo mt:ccanen<lir. 
B - 4 satın geçen ildnl:ırın fazla 
saurı için 5 kuruş zıımmolunur 

V AKIT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 

Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Kiralık Kagir Hane 
Beqiktaş Akarab Vakfive idaresinden 

Beşiktaş'ta Akaretlerde 91 numarab hane pazarlık ıurettle ' 
ve bir seneden üç seneye kadar müddetle icar edileceğindeıı 
talip olanların Temmuzun otuzuncu Cumartesi günü saat on ilçe 
kadar mahalli mezkiirde Mütevelli Kaymakamhğma ve yevnıi 
mezkiirun saat on üçünden on beşine kadar lstanbul Evkaf Mü" 
dDriyetinde idare Encümenine müracaat etmeleri. (3625) 

Deniz Levazım Satınalma · 
Komisyonundan : 

Kilo 
10000 Kaskam Gstübü: Kapalı zarfla miinakaaası: 20-8-932 

Cumartesi günü saat 11 de. 
1500 Muhtelif kahnlikta Gucala: Açık münakasası: 20·8-932 : 

cumartesi günü saat 14 te. • 
5000 Beyaz üstübü } Açık miinakasası: 20-8-932 Cumartesı , 
5000 Elvan üstübü günü saat 15 te. 

Deniz ku•vetleri ıhtiyacı için münakaıaya konulan yu!tarda 
cins ve miktarı yazılı eşyamn ihaleleri hizalarmdaki gün ve sa"'· 
atlerde yapılacağından şartnamelerini görmek istiyenlerin het 
gün ve. vermeğe talip olanların da teminat mektuplarile birli&.te 
münakasa gün ve saatlerinde Kasımpaşa'da Deniz Levaıım sa" 
tınalma komisyonuna müracaatlara • (3578) 

~~~~~~~~~~~~~~~--

8 a b kesir Vilayeti Encümeni Daimisinden : 
Balıkesir - Bigadiç Smdırgı yolunda keşifnamesı mucibince ya"' 

pılacak ve bedeli keşfi (53553) lira (33) kuruş olan şosa inşaatı 
ll·Ağustus-932 tarihine müsadif perşembe günü saat on bette 
ihale edilmek üzere bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile münaka" 
saya vaz olunmuştur. Talip olanların ihaleden laakel sekiz güO" 
evvel münakasa şartnames"nde muharrer vesaiki fenniye ve eh" 
Jiyet Tesikalarmı Bahkesir Baı Mühendisliğine \ ibraz ile taıtik 
ettirmcJeri ve şeraiti münakasayı öğrenmeleri ve vcvmi ihalede · 
ve vakti muaneoinde teminat mu\·~ kkate makbuz ve yahut mek" 
tubi e ticaret vesikasını ve salifüzzik ir vesaiki fenniye Ye saire' 
sini usulü dairesinde teklif mektupldrile birlikte mazrufen Encii
meni Vilayete vermeleri ilan olunur. (3339) 

ROBERT KOLEC 
ısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurları. 
cuma günü saat 9 i' a 12 arasmda kayıt 

I• .. ••••••• muamelesi yapılır. 1 


