
Bugün 

iZ sayla 

Yapılan Şeyler inhisar Değildir 
Büyük Millet Meclisi kahve, 1 

çay ye. ş~k.er ith~latının bir elden 
idaresı ıçın yenı bir kanun ka-
bul etti. Diğer taraftan deniz 
postaları hizmetinin demiryolları 
ye post.a ve . telgraf işleri gibi 
devlet ıdaresıne verilmesi esası 
tekarrür etti. Bazı kimseler bu 
yeni kamın ve kararlar ile dev· 
~et . menfeatına yeni bir takım 
ınhısarlar vazeediJdiğini zannedi
yorlar. 

Halbuki bu telakki tarzı çok 
y~nhştır. Filhakika maliye fenni· 
~ın. kabul ettiği manada olan 
ınhısar devlet için varıdat elde 
etmek maksoıdile konur. Deniz 
posta seferlerinin deYlet hizme
tine alınmasında ise asla böyle bir 
fikir ve maksat yoktur. Netekim 
posta ve telgraf ile Dcmiryollan 
nakliyatında devletin alakadar 
olması da öyledir. 

Lozan muahedesinin kabulün
den bu giine kadar geçen zaman 
zarfında Türk Jimanları arasında 
nakliyat hizmeti bir dev et mü
esseseıi olan seyri sefain >le hu· 
ausi vapı1r sahipleri tarafından 
idare edildi. Bu müddet bizim 
içio bir tecrübe devresi o arak 
sayılabilir. Bu tecrübe devresinde 
göze çarpan şey şudur: Hususi 
vapurlar lstanbul ile Zonguldak, 
Samımn, Trabzon gibi en mühim 

limanlar arasında çahşmışhr • 
Ebemmiyeti ikinci ve üçüncü 
derecede olan limanlara ya pek 
az uğramış, yahut bunlan tema· 
men ibmal etmiştir. Mevsime göre 
hangi limanda iş varsa sadece 
oraya koşmuştur. ~:ıtt~ Hopa 
gibi Şark vilayetlerının ıhraç ıs-

kelesi olan bir limana bile hususi 
vapurlar pek nadir iltifat göster· 
miştir. Diğer taraftan yme bu 
hususi vapurlar Türk Jimanlarm· 
dan Triyeste, Marsilya, Hamburg 
gibi beynelmılel Avrupa liman· 
Jarma mal sevketmek teşebbü-

sünde bu'unmamışlardır. Bundan 
sonra c!a böyle bir teşebbüste 

bulunmalarına imkan yoktu. 
Çünkü hususi vapur sah;pleri 

pek tabii olarak SJdece kar ve 
menfaat tikrite hareket ediyor· 
!ardı. ikinci ve ücüncü derecede 
limanlara uğrayıp oralardan yol-
cu alrnak, veya yo'cu çıkarmak 
yahut mal ahp vermek için ya· 
pılacak masraf çok defa oralar· 
dan a ınacak hasılat ile kapatı-

ıamazdı. Türk limanlarile Avrn
pa limanları arasında seferler 
yapmak ıse biç bir vakit kar 
getiremezdi. Fakat diğer taraftan 
ücretlerile masrafını kapatmak 
mümkün olmıyan hu hizmetlerin 

Mehmet Asım 
Alt ıar:ıfı 2 inci 53\"fomı zda 

Bu iş bir _ .. .-z. ... ger 
meselesi ! 

M. Grandi harpten mütevellit taahhütler 
için kat'>i hal çaresini glisterJyor 

Almanya müzakereyi mali sahadan 
siyasi sahaya nakletmek istiyo_r 

Lozan, 6 (A.A) - Nthayetine 

yaklaşmış olduiu ümit edilen 
Lozan konferansından bird~nbire 
bir faaliyet görülmüştür. 

Alman başvekili, dün akşama 
~o~~f M. Mac Donald'a yeni bir 
e 1 name tevdi etmiştir Bu 

teklif' Almanya'nıa t . .t b 
k. . I amıra a-
ıyesı o arak tediye edeceği gö-

türü meblağın miktarina 2 mil
yardan 2.600.0oo.ooo marka ka
dar çıkarmaktadır. 

Ancak Alman başvekili bu 
teklifine ~ir. takırn siyasi ş~rtlar 
teklif etmıştır. Bu Şartlarda· Al
m•nya ıçın teslihat saba~ında 
müsavat, Versailles muahedesin
den Almanyanan harpten mes'ul 
ve mücrim olduğu meddesinin 
ihracı. 

Lozan, 6 (A.A) - .Yeni Al
man teklifleri bonolar ıbdası ve 

M. Grandi 
3 senelik bir moratoryomda~ 
sonra acilen tedavül mevkiine 

[ Alttarafı 8 inci sayfamızda l 

Oiln Fransız futbolculannın reislerile konuştuk ve futbolumuz 
hakkmda fikirlerini öğrendik. Bu enteresan malumatı bugün be· 
şıncı say~amızda bulacaksınız. Resmimiz yarm son maçını yapacak 
loao Rasıo2" takımını S!'Österivor. 
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1 ye ı v a a ı ı ı ) 
~ a 
g Hemen bütün murahhaslar Cemiyete iştirakimizi 5 

çok hararetli tezahüratla selamladılar 

Alman murahhası bizi eski sadık dostu sıfatlle selamladı. 
Fransa murahhası buna şu keJimelerle mukabele etti: Biz 

§ Tilrklyen lnAvrupada en kadim dostuyuz. ~ 

j Gellboluda harp eden Av:uaturalya murahhası, kahramanhQımızdan takdirle, lngilizler ( 
= = =- Cemiyete lştlraklmtzln şamll kıymetinden bahsetmişlerdir = 
j Ci!nevre 6 (A. A.) - Havas ajan· dilmesi hakkrndaki takrire müza - Iedi. % 
~ s1 bildiriyor: haret etmişlerdir M. Sicyaloja, ltatya namına Tür· ~ 
§ Cemiyeti Akvam Büyük MiJJet Celse, Türldye Cümhuriyeti hak • kiye Cümhuriyetile olan samimi § 
~ Meclisinin celsei mahsusasr esna· kında fevkalade bir sempati tc • münasebetlerine binaen JtaJyanJa- ~ 
§ sında Avusturalya, han, ltalya, zahürü mahiyetini almıştır. Geli • rın hissedecekleri hususi seYinci § 
s A1manya, Portekiz, IngiUere, Ma.. boluda harbetmiş olan Avusturalya kaydetti. § 
§ caristan, Fransa, Japonya, Dul. murahhası, Türk ordusunun kah - Alman murahhası 1\1. Goppaıt, ~ 
~ garistan, Lehistan, Hindistan, lr • ramanlığını yadederek, Mustafa Türkiyeyi, eski sadık dostunu se- ~ 
~ landa, Avusturya, Kanada ve Ko - Kemal Cümhuriyetinin beyneJmilel Jamladı. a 
~ lombiya mümessilleri, Türkiyenln teşriki mesat siyaseti takip ettiği • Portekiz murahhası 1\1, Deque • ~ 
g Cemiyeti Akvama girmiye davet c • ni görmekle mesrur olduğunu söy • ( Aluarafı 8 inci sayfamızda I .j 
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Bugünkü Türkiye .Ankar ı g i 
Mütecanis, yekpare 

ve sulhperverdlr 
Müncinin bü~'Ük eserlerinden 

biri d ~ budur Amerikanın Japonya sefirliğine 
tayin edilen sabık Türkiye sefiri Mr. 
Greu Vaşingtondan Tokyoya gitml.f TDrke benllllnl bir lllm llsO:dle anlatan bu hitabeler ayni 

ve yeni vazifesine başlaıruftlr. 
Mr. Greu Amerikadan Jaonyaya 

hareket ederken Tokyoda intişar e • "' 
den "Japans Times,, gazetesinin mu
lıabirine memleketim z hakkında be • 
yanatta bulunmuştur. 

Mı:. Greu mı.ıha ire şunları söyle
ml6tir: 

- Yeni 1'ilrkiye, Mustafa Kemal 
Tilrkiyesl, hararetli bir milliyetper • 
verlikle temayüz eder. 

Şimdiki Tilrkiye, yakın şarlaın h• 
men bütün milletlerini gayri müteca
nis bir şekilde sinesinde toplamış o • 
lan harpten evveJk imparatorluktan 
daha mes'ut ve daha ntüstakardır. 

Bugünkü Türkiye, Suriye gibi ter. 

z'manda tarihin muzllm ve mUhmel kalmış olan . , 
kUse•erll)I de tenvir etmektedir 

ket~ olduğu araziyi iade edilecek ' 
olsa bile kabul etmez. Helll Nlmetullah 11;;1. KUprUIUzade Fuat -.... Şemsettin B. 

Ankara hükQmeti kuvvetin vah • Ankara, 6 (A. A.) - Tarih müder- Hakkı Bey, (Ana yurdu Türk yata-
dette olduğunu naaırı itibara alhuş- risleri ve muallhn1eri içtimaı bugün nın yüksele simaları) namr altında. 
tır ve büün mesaisini Anadolu He mesaisine devam etmiş ve öğle- Şemsettin Deyin konferansını 
Avrupa da bulunan toprağında temer den evvel Türk tarihi tetkik cemiyeti maksadile bir konferans vermiştir. 
küz ettirmiştir. Bu idea1in tesfrile a%a8mdan müderris Şe~ttin Bey Reisicümhur Hazretleri kongreyi teş· 
hareket eden Türk hUkQmeti memle- (lslam medeniyetinde Türklerin mev- rif buyurmuşlar ve nihayetine kadar 

kii), KöprliJü zade Fuat Bey, (Türk dinlemişlerdir. Şemsettin Dey bu-
keti süratle asrileştirınektedir. edebiyatına umumi bir bakış) namı al· günkü konferan~ında, Türk zeka ve 

Gazinin yüksek hiınayesi ve ida- tmda birer konferans vermişlerdir. irfanının isl!im medeniyetinde ne de-
resi alında beynelmilel münasebatta Bunu müteakip Ista.nbul Darülfü- rece amil olduğunu izah etmiştir. 
büyük terak.ldler elde ediJmiştir. Bu nunu müderrislerinden İzmirli !smail (Lutfen sayfayı çeviriniz) 
gün Türkiye bütün komşu devletlere 

:~:vem dostluk rabıtalarile tiağlı ·Ticaret odası meclisinde 
HulAsa bugünkü mütecanis, yekpa-

xe ve sulhperver Türkiye büyük bani- T• • hh 
si Gazi'nin ilhamı ve sevkü idaresi ıcaret maksadıle açılmış Si at 
altında refaha. doğru geni§ adımlar • J f 
la ilerlemektedir. yur.t an odaya yazıldılar. 
Devlet Şôrasında 
Tayinler 

Ankara, 6 ( Vakıt ) - Devlet 
ıur&1ında mllobal bulunan iki 
bat muaviniiğe birinci muavin
lerden Memdullab, Cudi beyler, 
bunların yerine ikinci sınıf mu· 
avinlerdeo Muhiddin ve Celil 
beyler, bunlarsn yerine de OçOncn 
sımf muavinlerden Haydar B. 
tayin edilmişlerdir. 

Kaydiye vermlyen yurtların aidatı cezası ile birlikte 
ve icra vaaata•lle tehNI ocWe< ' 

('"""'""'""'"""'suç """""""""""";; ~ -
ğ D J d J kh f ~ ikinci reislif• se~ilcn Birinci reis vekilliğine seçilen lk . ..:ı reis Tekilliğine seçilen 
~ 0 an lflCI 1 f • ~ HablpzadeZlyaB. KaramustafazadeAhmetB Mua B = = • mmer • 
g Telefon şirketi davasında mild- ~ Ticaret odası meclisi dün Habip cesinde birinci re'ıs vekil' H b' . = = d z· be • . . l a ıpza • 
~ deiumumi böyle söyledi Ye § za e ıya yın nyasetınde toplan - de Ziya beyiıı seçildiği anlaşılmıs • 
- 1 d l - mıştır t . :ı: ~ maznunların ceza an an ma1ını ~ E • :- . .. ır. Zıya bey arkadaşlarına teşekkiir 
~ istedi. § vvela, merhum Şenfzade Surey- etmiş Ye: 
ğ - Yazısı: Dördüncü aayfamızda - ~ ya Beyden ikinci reisliğe gizli - Şu halde reis vekilliği de a , 
Lı 111111 111ııııu111ıuıııı11111ııı11ıııuuıırırııı111ımııı111111ıımııu11;..f re>:le seçme yapılnuş ve tasnii neti- [ Altt fı 8 . ! f d J · ara ınc say amız a 
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Şemsettin Bey, konf erasına, seki- , 

.sinci asırdan onuncu nsrra kııdar ge
~en uzun de\•irlerde cihanın en yilksck 
medeniyeti bugünkü garp medeniyeti
nin de temeli olan isH'lm mede:ıiyetini 
kuranlar \'e yükseltenler ucaba 

Dahili 1 
ve 

Harici Telgral Haberleri 1 Yapılan şeyler inhisar değildir. 
8:wn .. 'rnlcmızdcn mabaat ı 

kimlerdi? T .. ırkiye Sanayi ve Maadin bankası 
T eşkila · Jayihasını Bütçe encümeni tadil le kabui etti 

Sualile başladı \'e son zamanlara 
kadar gerek şarkta, gerekH g~ rp· 
ta bu sahadaki en biiyük mefha
ret hisse inin .Araplarla lranlılnra 
verildiğini ve Türklerin ise son · yfa
da bırakıldığını ve e!\s~riya büs-
bütün hariç tutulduklarını hattı& Av- Ankara, 6 (Yakıtı - Türkiye mayeyi çok görerek beş milyona tidaiye giimrilk resimlerinin ıS 
rupalı mUelliflerden blı· coj:cunun hu sanayi kredi b;ınkası tetkilatı indirmiştir. Mıkineye müteallik sene müddetle bankaya veril-
medcniyete Arap medeniye 1 ndını ve-
recek kadar ileri gittiklerini söy- layihasını bütçe encümeni tadillc muafiyetlerin ilgası mukabilinde mesi maddelerini tay etmiştir. 
!edikten sonra son zamanlarda her i- H, mal elti. Layiha, ruznameye gi:mrüklerce alınacak resmin Encümen kanuna muvakkat 
ki noktal nazaı·dan yapılan tetkikle· a ındı. Yarın ıncc,1 ·ste mu··zakere b k · 1 A b' dd ·1 A d k t 'k' rin bizi, bugüne kaclar hak!nı olan an a sermayt:sı o masını ve smaı ır ma e ı ave e ere eşvı ı 

ı a tin makıi bir neticeye isal l•tti- edilecektir. teşekküllerin kazanç vargilerinden sanayi kanunu mucibince mua-
ğini ilave cylecli Ye bu hususta tarihi Enciimen layihanın müzakere- yüzde otuzunun da sermaye ola- fiyetname alanların kanunun neş-
tetkik:ıta mü teniden izanat verer<'k 
Emerl saltanatının yıkıldığı gilne ka· sinde Sanayi ve maadin bankası- rak bankaya tes!imini ilave et- ri tarihinden itibaren altı ay 
dar geçen 1.nman zarfında isl:m1 n a tasfiyesini masraflı gördüğün· mittir. zarfında celbedecckleri makiae 
dünyasında fikir ve medeniyet ~aha- den doğrudan doğruya devrini Sanayi müesseseleri ıahipleri- allt ve edevahnın gümrilk res· 
sında ilmi denebilecek hiç hlr hareket 
olmadığını halbuki bu de•:ird~ TiirJ.. mu vfık gôrmüştür. nin bankaya iştirak hisseleri ala- mindeo istifade etmesini de ka· 
)erden maada kavimlerin islllm cami· Bundan b3şka 1 O mili yon ser- bitmel~ri maddesile mevaddı ip· bul etmiştir. 
asın~ anasınnr teşkil ettiklerini ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ebamüslüm ihtilalinin iktidar mevki· M 
Jne getirdiği Taharistan, Horasan • Meclisinde 
ve Maverainehir Türklerinin i nm he 
yeti içti maiye 1 üzerinde nafiz lılr 
rol oynamıya başladıkları andnn Hi 
baren fen, san'at. hukuk, n dini 
telikki sahalarının her birinde fe} 1 
li bir hareket basladı !lnı ve neticede 
islim medeniyeti denilen büyiik ınc 
denfyetin vUcut bulduğunu söylemi~
tlr. 

Bidehu Şemsettin Bey, 'l'lirklcri ·n 
nıffenfyetf dünyaya nasıl naklettiklc~ 
rinden bahisle ulumu ' 'e snnayiinde 
ayni nisbette terakki ettiğini halıcılık. 
oymacılrk, gümUş ve altın miiceYhe -
:rat işçiliğinin pek ziyade ilerlediğini 
tuiel san'atların hUyUk bir inkişafa 
ımuhar olduğunu ve 713 tarhinde 
Semerkant Haııının Cin imparatoruna 
götürdüğü hediveler arasında bircok 
zırhlı gömlekler, kristal kadehİer, 
akik şişeler, hey etli arslanlar, gü -
ze meyva fidanlarf. mahir orkestra 
heyetleri ve em :ıl iz rakkaseler bu • 
Jundu~unun Çin miiverdhleri taratın 

Ankara, 6 (A.A) - B. M. Mec
lisi bugün reis vekili Refet Beyin 
riyasetinde toplanmıştır. 

Mcct".., Ank~ra yüksek ziraat 
ve baytar mektepleri tesisatının 

ikmali için bir buçuk milyon lira
lık taahhüdatta bulunmak husu
sunda Maliye vekaletime salahi
yet veren kanun layihasını reye 
koyarak ksbul etmiştir. 

Ruınacıede rnüza!tere edilecek 
başka madde olmadığından ya
rın toplanmak üzere içtimaa ni
hayet verilmiştir. 

Akif B. vall oluyor 
Ankara, 6 (Yakıt) - Nüfus 

umum müdürü Akif beyin bir 
valiliğe tayini söy!cnmektedir. 

dan yazıldığını söylemiştir. 

Şemsettin Bey, irfan iklimlerfni Yun-~ "B~standa 
tekrar zaptetmenin hugünkü n ya • ıu • .ıi 

nnlci Tilrk nesline düşen bir \'azife intihap mÜCBde)eSi 
olduğunu beyanla kr.nf a'tSIJla ni .. 
hayet vermiştir. Atina, 6 (Husuci) - Kafanda-

Köprttlü zade Fuat B ) • konfe - ria EylUlde yapılacak intihabat 
ranama Tilrk edebiyatı,ın umumi te -
klnıUlUnü en lı ·iz hatlarile göster . miinatebetile halka hitaben irat 
miye ~alışacağını 'e fakat orta A8 - ettiği nutukta, Abrar fırkasına 
yaam yerli halkı olan ve daha tarih • hücum ettiğinden M. Veoizelos, 
ten .evvel devirlerden başhyarak yal • 
nız orta Asyada değil. yeryüzünün intihabat başlıyacağı sıralarda 
muhtelif sahalarında medeniyetkuran irat edeceği nutuklarda Kafan
Tlhk milletinin en eski lisanı ve bil -
hassa edebt mahsulleri hakkında he • darisc şiddetle hücum edecektir. 
nüz kat'I malılmatımız olmadığını ve M. Kafandariı, M. Venizeloıu 
binaenaleyh bugüne kadar elde edil · istihlif etmek istedig· inden, irat 
mi§ vesikalara nazaran edebiyatı -
mnm tarihi inkişafını şimdilik ancak cttıği blllün nutuklarda Baıve· 
sekizinci asırdanberi takip edebildi - kile liar~ı gayet şiddetli tabirler 
tfmlzf, halbuki mim medeniyet ta ~ f k 
rihimizin eksikliğine nazaran, mlli kullanma~ta ve Abrar ır asını 
edebiyatımızın sekizinci asırdan pek batırmıy:ı çalışmaktadır. 
çok ~vvel başladığına kolayca hük - - ------------
mectilebileceğini eski Çin men baların • feylesofun Iskitlerden Ana Hars3ız ol~ 
.dan Türk edebiyatının mil:ıttan e,· . doğunu ve kendisinin hükenıayi se
~ ikinci asırda me,·cudi~etini ~ös baadan sayıldıfını söylemiştir. fsld
:teren türkçeden t~rcüme edilmis bir mm zuhurundan sonra da felsefe 
parsası olduğunu ve Avrupanın 'ya . Türk elinde büyilmüş, Türk elinde 
şayan edebiyatları arasında hattıi on yaşamıştır. lslam felsefesi Türk fcl 
jiç a&lrbk bir maziye malik olanları . sefesi mahiyetindedir. lslam da ta
nın pek mahdut olduğunu ve dahi bir biat felsefesini nzeden Türklerden 
elin gösterdjği istikameti takip sa ~ Ebubekir Razı Bel hinin şakirdidir. 
fesinde Türk tarihini en derin ve Farabi, Samaniler zamanında Türk 
geniş ~lr §ekil de ~'.1)7amak saacleti . diyannda f clsef eye istikamet ver -
ne naıl olan bugunkil ve yarınki miştir ve islam aleminde en ev -
n~ı::illerfn l!!esai inin hu meçhul de . \'el Ansiklopedi yazan din felsefe -
Tırlerf de sur'atle aydınlatacağrnı ilfl. sini vazeden budur.. Ana vurtta 
ve etmiştir. felsefeyi neşreden lbnisinadır. Av -

Fuat Bey hundan sonra tiirkçenin rupalıların lisanına bakarak ve yanlı 
~ok eski devirlerden .işlenmiı::, zengin olarak Arap meşahirleri dedikleri fey 
bir edebiyat dili olduğunu v~ Çin ser- lesoflar tamamile bu iki Türk 
hatlerlnden başlıyarak Akdeniz kı- feylesof unun şakirtleridir. O z:ı -
yılarma kadar bu edebiyat bakive-. mantar hiristiyan dünyasında bu 
]erinin bugünkü Türk halk edebiyat- iki TUrk feyle,.of sayesinde Aristo 
lannda hala yaşadığını söylt•miş \'e felse!esl tadile uğramıştır. Türkçe 
Cengiz imparatorluğunun kuruluşun- olarak •en evvel tekamül nazariyesini 
dan sonra bugüne kadar kat'i ve Kınalı zade AH Efendi yazmıştır Ye 
mukarrer şekilde muayyen çoğrnfi Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi de 
sahalarda devam eden üç büyük Tiirk Dan-in nazariyesini genişlemiş bir la
Jehçeslnin edebi inkişafını anlatmı~ hika yaparak insan fle hayvan arasın
tır. :., daki rabıtanın maymunla bşladıfmı 

Fuat Bey, iptida şark türkçesinin göstermiştir. 
sonra Anadolu tilrkçesinin, daha son Öğleden sonraki celselerde lstan
ra Anadolu türkçesile pek yakından a· bul Darülfünunu müderrislerinden 
ı:ıkası olan Azeri tilrkçeslni ne Jl'i- HaUI Nimetullah Bey, islAm tarihi 
hl edebi mahsuller ve ne gibi hUyük hakkında mülahazalarını izah ederek 
şah&fyetler yetiştirdiğini izah etmiş Tilrk tarihi tetkik cemiyetinin ilmi 
ve hUtiln bu muhtelif sahalardaki e- yolda ilk defa olarak tarihi nasıl ted
deht eserler arasındaki Türk milli vfn etmek laum geldiğini göstermiş 
dehasmm vahdetini göstermiştir. bu1undufunu söylemiştir. 

lsmall Hakkı Bey, Şemsettin Be. Arap edebiyatı müderrisi Reser 
yin konferansına ilave etmek iste<liği Bey, Türk l<elimeslne Arap edebiya
mUtalealannda Maveraünnehir ve tında en eski zamanlarda tesadüf 
Taharf8tan Türklerinin islıimivetin zu edildiğini ve Türkler hakkında arnp 
!turundan evvel medeniyet sahihi ol- ça ilk monoğraf neşreden Ha ralt Ca~ 
dul<larmı n buradaki fikri hare- bizin Türklerin secaatlerinf, harp
ket ,.e irtamn o asırda dünyanın teki maharetlerini, tabietıerini, ok 
her tarafından daha ziyade yüksek ol atmada, kement ku11anrnada ve ata 

·dutunu söyledikten sonra 'l'ürk-- binmektekf yüksek kablliyelerlnl met
ler tabilyat ilmi dahil olduğu felsefe- hüsena ettiğini, Arap musikisinin fp
ye, riyazfyata, akliifahiyata, huku.. tidadanberi Türk musikisinin tesiri 
.. Y1l h tftyuda temel attılar, ya altında inkişaf eylediğini söylemştr. 
t.a diyarda genişlettiler, ilerlettiler Bu akşam konferans azalan şere
demiştfr. 1smail Hakkı Bey bundan ftne Halkevinde akın piyesi tem&il edi
aonra fslamın 21uhurundan evv.el 'lk lecektir. 

Mersinde 
Ramzes vapurunda 

hl r lnfllAk oldu 
Mersin, 6 (Yakıt) - Mısır ban

dıralı Ramzes vapurunda bir in
fillk oldu. Çarkçıbatı parçalan
dı. Başka iki çarkçı yaralıdır. 
lnfı'ak, ambarın alt katındaki 
gazların iştialin~en tevellüt 
etmiştir. 

Adliye tahkikat icras1oa başla

tır. 

Silahları tahdit 
Konferansından 

Genevre, 6 (A.A) - Tahdidi 
teslihat kcnferaoSI divanı, M. 
Henderson'un riyaseti altında 

3 saatten faıla devam eden bir 
celse esnasında perşembe günil 
öğleden sonra ümumi komisyonu 
içtimoıa davet etmeğe karar ver· 
mittir. 

Komisyon, bu celseyi Ameri
kan teklifleri hakkında icra edi
lecek umumi &urette bir müza· 
kereye tahıis edecek ve bir 
preoaip itil•fı aktinin hali haur· 
daki imkinlarını araştıracaktır. 

Umumi komisyon, itillflarını 
tevsik ve m6ıakerata yeaiden 
mübaıeret için muahhar bir ta
rih tesbit edea umumi bir karar 
ımreti kabul ettikten sonra içti
malarına nihayet verecektir. 

Cenevre, 6 (A.A.)- Konfe
rans bürosunu:ı dOn yaptığı içti· 
mada Alman, ltalyan ve . Ruı 
murabba1lan mevcut askeri kuv
vetler meselesini askeri mahi-

yette vücuda gelmiı teıekkUUeri 
hariçte bırakmaksız1n balletmiye 
matuf karar 1Ureti projesine ıid· 
detle itiraz etmişlerdir. Bu me· 

sele bilahare müzakere edilmek 
üıere umumi komisyona havale 
edilmiştir. 

iki m~b'us döğtlşttl 
Par:ı 6 (A.A.)- Ayni depart· 

mandan iki meb'uı arasında 
meb'usan meclisi koridorlarında 
ufak uir hadise olmuştur. Bu iki 
2at yukarı Uane meb'uslan M. 

Valonıi ile M. Andre Liautidir. 
Aralarında son intihap mücade
lelerinin tevlit etmit olduğu bir 
müoakaıa zuhur etmiıtir. Birbi
rine küfretmiıler ve tokatlaımış
lardır. 

M. Vauty, göz kapağından ha
fifçe yaraJanmıttır, Njhayet, iki 
rakibi birbirinden ayırmıılardır. 

iki eroin kaçakçı•• 
lzmir, 6 (Vakıt) - Pire·lzmir

lstanbul arasında eroin kaçakçı
Jıjı yapan Safter ile Yunanlı 
Yorgi Patista 400 gram eroin 
ile yakalanchlar ve adliyeye tea-
1' d' . 

Tahlisiye işleri 
Ankara, 6 (Yakıt)- Tür1

t su
larında tahlrsiye ameliyatının in
hisar altına alınması layihasını 

bütçe encümeni kabul etti. 
Yapurcular Jiyihasmı da iktı

ıat vekilinin iştirakile tetkik ede
rek kanunun tarihi neşrinden alt
mış bir gUn sonra muteber ol
masım kabul etmiştir. Bu suret
le Yapurculara verilen mühlet 
iki ayı bulr.ıa1ctadır. 

Bir Yunan ceneralı 
Cezalandırılıyor 

Atina, 6 (Hususi) - Yunan 
cenerallarından Klados Selanikte 
beyanatta bulunurken siyasi fır

kalar rlleusını kanunu es:ısi 
abkamilc oynamak ile ittiham 
ey!emiıtir. Ceneralıa ~ .. beyana
tı, siyasetle ittigal mahiyetinde 
bulunduğundan hükumet, askeri 
uosurlar ile teşriki mesai etme
diğini isbat için aalihiyetini te
cavüz eden bu cenerah şiddetle 
cezalandırmıya karar vermiştir. 

iki idam mahkumu 
Ankara, 6 (Yakıt) - Kepsüt

ten Bursaya gelirken Bursa yolu
nu yanlıf göıtererek Gelibolulu 
Hafız Abmedi para ile eşyasına 

tamaan boğup öldOren Safranbo!u 
baba k6yünden kara lbiahim 
oğlu Muıtafa ile G6lce CSren 
köylü Hasan oğlu Ahmedin ida
ma mahkumiyetlerini adliye en
eümeni t11tik etti. 

Mısırlı tayyareci 
Le Bouret, 6 (A.A) - Mısır 

prenılerinden Ahmet Ali Salim, 
Gane, Şam, Halep, lstanbul, 
Bükref, Belırat ve Viyana tari
kile yapmlf olduğu Kahire • Pa· 
ris ıeferini ikmal ederek diln 
saat 12, 10 da Le Bouget'ye mu
vasalat etmiıtir. Mumıileyhin 

rakip o!duğu tayyare 100 bey
gir kuvvetinde bir molörle mü
cehhez tek satıhlı bir tayyare
dir. 

Rıza Tevfik çıplak! 
Son posta ile gelen Elbelağ 

gazetesinde Rıza Tevfık ile bir 
mülikat çıkmııtır. Muharririn an
lattığına göre Rıza Tevfik, mu
harriri çıplak denilecek ıekilde 
kabul etmif, çıplaklığın hoıuna 
rittitJni, bunu tamime çalışanların 
talebesi olddiunu lbranice 6iren· 
diğini, Tevratı tetkik ettifini, 
bunun kendiıini tatmin etmedi;ini 
Firdevsinin Şebnameıini, .. llya
da ,, yı, Hayyamı daha beğtndi
ğini, bunlann benzeyiı noktalarını 
tetkik ederek bOyük bir kitap 
yazdığını aöylemiıtir. 

Rıza Tevfik Dantenio bazı 
cümlelerini lavha halinde yazdır-

yapılması memleketin iktısdı; 
inkişafı için kat'i bir zarure,.. 
Bioaenaleyb büyük ve kil~ 
bütün Türk limanları arasın~ 
nakliyatı temin ıçJn teşekk 
edecek bir müessesenin yaıodtlti' 
kar ve menfaat getiren cibc . 
ile değil, c!oirudan doğruya bif 
bir knr ve m~nfaat getirmiye"' 
belki de fedakarlık yap111~ 
icap eden cinetlerle de metıı ... : 
olması Jazımgelirdi. . 

işte deniz poGla s~fer~erioif 
münhesıran devlet idaresine .,r 
rilmeıi bunun içindir. Mitli ik~ 
sadiyatın inkişafı namına yapılı' 
cak mali fedakarlıkları bir dert' 
ceye kadar kapatabilmek içill 
kar ve menfaat getirecek yerle~ 
ait hizmetlere de devlete verildi rı 
tir. 

Kahve, çay ve şeker ithalAtr 
nın bir elden idaresine gelinci 
gene devletin bu i'leri kendi 
eliile alması bunlaraan kar fi 
menfaat temin etmek için değil
dır. Asıl maksat bu maddeleri11 
ithalinden müstefit olan memlr 
ketleri Türkiyedcn mal almağ• 
sevı<etmektir. 

Mesela bugün memleketimiz 
hariçten gelirılen şekerlerin ek
s~riyeti Çekos'ovakya fabrikalı• 
rından atın::naktadır. Halbuki 
Çekoslovakyahlar bundan evvel 
memlektimizden almakta o!duk• 
lau tütünü kesmişlerdir. Şicıdi
ye kadar hükiımatin elinde çr 
kos!ovakyalıları Türkiyeden tO
tün fılmıya mecbur edecek hi~ 
bir vasıta yoklu. Halbuki şekerio 
1tb•H •• ı~;,.-clhn liııldi:nete has-
reden kanununun neşrinden aoP• 

ra hükümet Çekoslovakyalılar• 

dünccek: "Görüyorsunuz ki ha'" 
riçten Türkiyeye şeker ıthal et'" 
mek salihiyeti yaloaz hüküm t 

ait bir haktır. Eğer siz Türkiye
den tOtün alınanız ben de o nir 
bette sizden şeker alırım. Olma• 
dıiı takdirde buhdan sonra Tür 
kiyeye ıizin şekerlerinizden bit 
kilo bile kabul etmem.,, diyebi· 
lecektir. Tabii Türkiyeye şeker 
satabilmek ancak Türk tiltüoil 
almak suretile mümkün olabıle-
ceğini anlayan bu memleket te 
bu teklifi kabul etmek mecburi• 
yetinde kalacaktır. 

Fakat şu ciheti de tavıib et-
mek lizımd1r ki şeker itbalitl 
hakkının hOkiimete verilmit ol-
ması dahili ticaretin inhisar• 
konması demek değildir. Şeket 
ticareti bugün nasıl dahilde aer" 
bestse yaran gene öyle ıerb~ 
olacaktır. Hariçten ıeker itbıl 
eden hUkumet getirdiği mallafl 
daha glimrükte iken maliyet fi
atine on para zam etmeksiıİll 
büyük tüccara devredecekti!; 
Onlar da bugün olduğu gİD' 
ikinci ve üçilncü derecedeki el
lere tevzi edeceklerdir. Bu ıO-
retle fimdiye kadnr memlekette 
ıeker ticaretile meıgul olan ıııd
esseselerin faaliyetleri müntaı•• 
man devam edecektir. 

Zannediyoruz ki blitDn bu iı,.. 
hat meseli tütün ve tuz inbisıt"' 
ları ile deniz posta seferleri bıS"' 
metinin, kezalik teker, kahve •• 
çay ithalatının devlet eline aı.o
ması arasındaki büyük farki fT~ 

i termeğe kifidir. Bu büyük farlı 
J nazarı dikkate alındığı zaman ~ i inhisarlar ile bu inhisarların b~ 

f 
mahiyette olmadığı da derb 
tasdik edilir. 

I Mehmet uılll 
J Macar prote•fSrG 

Ankara, 6 (Yakıt) - Ma~ 
profesörü, M.Zeytiyi Gazi Hı. 1 
de kabul etti. 

ProfeslSr, Gaıiye Hindiıtaodr 
ki Türk kavımlan hakkındaki tel-

e 
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Tarih kongresi ve 
Medeniyetin 
Doğduğu yer 

Türk tarih tetkik encümeni 
ıon sene içinde dört cilt tarih 
neşretti. Bu eserler hakkında 
bu sütunlarda muhtelif zaman· 
larda mütalealarımızı yazdık. 
Temmuzun ikinci günündenberi 
tarih profesör1er ve tarih hoca
Jan bu yep yeni bir gö: üşü jfa. 
de eden tarih tezi üzerinde mü
nakaşalar yapıyorlar. 

Bu münnkaşaların en esesla 

noktall ~u günkü medeniyetin 
mcofelerı hakkındaki Rönesans· 
danberi kökleşen kanattır. 

Rönesans Yunan ve Roma ör
neklerine hasretle batlıyan bir 

hareketleri Yunan siteleri~i ve 
Romayı ideal edinen insanlar 
hislerile, fikirlerinin, şeniyeti ile, 
mefkure arasındaki farkı hende
ai bir ıekilde ifade edemedik
leri zamanda hoşlarına gideni 
aynı zamanda doğru zannedi
yorlardı. 

Röneıans bu düşüncenin şah 
eserini halk etti. Yani hoşa gi
den Yunan ve Roma medeniye
tini sade ideal adetmekle kal

madı. Ona şeni bir kıymet ver
di. Onu medeniyet için bir baş
langıç telekki etti. 

Bu telekki ilme, hakikata kar

i• tamamen aykırı bir hareketti. 

~ün~il hiç bir medeniyet, hiç 
hır ıçtimai tekamül bu fenden 

• .lk edilemez. Halbuki önes~ns 
zihniyeti örneksiz bir menşe ol
mak üzere Akde:ıiz sahillerine 
dayandı kaldı. 

Rönesans mütefekirleri batta 
xıx ınci asrın başındaki fikir 
ve ilim adamlnrı bu hatadan 
ku:tulamadılar, Çünkü onlarıo 
hayah, §eniycti tetkik eden va
sıtaları pek dar birsahaya mün
hasır idi. 

On sekizinci asır ile XIX inci 
asrm nihrıyeti arasında ki fark 
taş devrile buhar devri arasında-
ki farktan faıladır 0 • • d" k" . · ı:.unun ıçın ır 

ı cemıytlcrin tetkiki, cemiyetle-
re menşe bulmak gayreti, zama-
nımızda daha .. . 
l d h < _ musmır, daha can-
ı, N at nk~ogru görüşlerP. maliktir. 

e e un İns 1 • _ • . an arın şenıyete 
nufuz knbılıyetlcri ar Hık R- _ 

. d"-· ça one 
sanım çız ıgı sahada k 1 

M d 
. . a mamış-

lar. e enıyetın menşelerini Ak-
denizden daha başka sah 1 d . . a ar a 
aramak zaruretını duymuşlardır. 

Daha dün üç sene evveli 
k 

. . ne 
adar medenıyetın anası olarak 

Mısırı ileri sürerlerdi. Halbuki Mı
sırdan bahseden değerli bir alim , 

Arthur Kieth 13 sene evvel me
deniyetin menşei addedilen Mısırın 
dünya medeniyetine nazaran bu 
günkü Fransız, JngiJiz medeniyet
leri gibi bir mebde veya münte
ha olmadığım sarahatle iddia 
ediyor. 

Yeni tarih, malzemesini çapa

dan, kazmadan, gürekten, müs· 
bet ilimlerin yardımmdan alarak 

Orta Asyaya doğru gidiyor. işte 
Türk tarih kongresi müsbet 1lmin 

bulduğu hakikatleri konuşuyor. 
Sadri Etem 

Halkevinde 
lstaanbul Halkevi idare heyeti 

bugün toplanarak bütçeyi müza
kere edeçektir. 

içtimada bilhassa, içtimai yar
dım komitesine varidat temini 
meselesinin görüşüleceği tahmin 
edilmektedir. 

·~~G_l_n-:-i~•~•~•-e~-----=>11 
Belediyede: Bir matbuat Poliste : 

Yerli regülatör Emektarı Bir cambaz 
kabul edildi yere düştü 

Kenan isminde bir Türk usta

sının yerli olarak yaptığı Regü
latör Belediyece tetkik ediliyor
du. Kenan ustamn yaptlğı bu 
alet mat !fıba muvafık bulunmuş 
ve otobuslere takılmasma müsa
ade edilmiştir. 20 liraya alınan 
ve az yağ sarfeden bu aletin 
kabulü otobüsçüleri sevindirmiş
tir. 

,Haçlk Efendi öldü Rauf isminde bir cambaz Karar;ilrn-

Bu alet, otobüsleri fazla sür

atten menedecektir. 

Haliç şirketinden ahnacak para 
Belediye, Haliç şirketinden 

alacağı olan 931 senesine ait 
3,000 lirayı şirket zarar ettiği 
için tecil etmişti. Şirketin son 
zamanlarda vaziyetinin salaha 

yüz tuttuğu görülmüştür. Bele
diye bundan sonra şirket nez
dinde bir mürakıp bulundurarak 

hesa~atı kontrol edecek ve bu 

kontrola göre belediyenin 932 
senesi matlubu hakkmda da bir 
karar verilecektir. 

Noksan terazi ve kantarlar 

Her sene Temmuz bidayetin
den nihayetine kadar olan bir 
aylık bir müddet zarfında bütün 
belediye şubeleri dahilindeki es· 

nafın, satıcıların terazi ve kan
tarları dikkatli bır muayeneden 

geçirilmesi kanunen mecburi ol

duğundan beş gündenberi her 

tarafta muayeneye başlanmıştır. 

Bazı taraflarda, bilhassa Emi-
nönü ve Beyoğlu mıntaka-
Jarıoda noksan terazi kan-
tarlara tesadüf edilmektedir. Bu 
kantarJnr müsade:-e o unduğu gi
bi sahipleri de cezalar.dmlmak
tadır. 

BUyUkodada elektrik 

Belediyenin Büyükada'da bir 
iki ufak elektrik motörü ile bazı 
makineleri vardır. Adaya elektrik 

şirketi tarafından cereyan veril

mek üzere tesisat yapılması üze· 
rine Helediye bu motör ve ma
kineleri sah!ığa çıkarmıştır. 

Memtekette yo§mur vaziyeti 

Meteoroloji enstitüıiinün verdiği 
malfimata göre dün sabah Kas
lamonuya l, Kütahyaya 1 Ye 
Ankaraya 3, Sivrihisara da 3 mi
limetre yağmur yağmıştır. 

Haçlk Efendi 

Hurufatçı Haçik kigorkıyan 
Efe~di evyef ki gece vefat etmiştir. 
Haçık Efendi Türk matbaacılığına 
fasılasız altmış sene hizmet etmiş-
tir; san'ata sUlükünün elJinci yı
landa 36punto r1k'ay1 ikmal etmiş
ti. Haçik Efendi, matbaacılığa 
hizmetinden dolayı müteaddit 
madalya ve nişanlarla ta:tif edil
mişti. Yetmiş sekiz yaşında idi. 

Cenazesi yarınki cuma günü saat 
on dört buçukta Beyoğlunda Ba
lıkpazerı Ermeni kilisesinden kal
dırılacaktır. 

Mütevaffanın ailesine taziyet 
beyan ederiz. 

Garip bir yük 
Yunanlstana bir va

pur to;. 2~ak gitti 
Dün lstanbuldan Yunar.istana 

bir vapur do!usu alelade toprak 
sevkediJmiştir. 

Gümrük kanunu mucibince 
menşe şahadetnamesi af mağa 
mecbur olan tacir, toprağı ne 
için sevkett:ğini ~u suretle izah 
etmiştir: 

- Yunsnistonda bahçe yap· 
mak için toprak yoktur. lstan· 
buldau taşıyoruz. 

Bu cevap biraz garip görül
mü~sede sevkiyata müsaade ve
rilmi~tir. 

1 Gelenler, Gi~enler 1 
Muhtelit mübadele komieyonu 

Türk baş murahhası Şevki Bey 
kemisyona ait muhtelif işleri ta
ldp etmek üzere Anl<araya git
miştir. 

rükte tel üstünde hünerler ~östcriren 
mımııcnesini kaybrderek düşmüş, muh
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

Bir dayak 
Dün sabah sekiz buçukta Beyol!lun

da Derviş sokağında knh .. ·eci Mustafa 
Teptb3ştnd3n geçerken e\'Velce :ıral3nn· 
d:ı husumet bulunan Ama\·ut Rıza lI:I\·· , . 
rettin, Zeki, Nano önüne çıkmışlar \'e 
kırba~ ve sop:ı ilı l\1usıafarı fena hıılde 
döğrnilşlerdir. Mustafa derhal civarda 
bulunan bir kasıp dükkAnına girmiş, ar
kasından mmaarrızlar da dükkdna dalmış 
ve hunlord:ın 1' ıza üç el sildh atmış ise 
de isabet ettirememlşıir. Arnavut Rızıı 
ve ark:ıdaşlan yakalanmışlardır. 

Hay1rh ahbap 

Tekirdağlı hacı Mahmut dendi ev
velki gün şehrimize gelmiş, otel ararken 
maniı:ıcılık suretile parası dolandınlmış
tır. Hacı Mahmut efendi parasını çalanı 

bulmak için polise müracaat etmiş ve 
bu esnada da omuzundıı bulunan ağır 

he~ besini tanıdıklarından Hayriye Hıaı
m:ı teslim etmiştir. l~ıknt [ Jayriye Hanım 
kemaneıe hıyar.et etmiş, heybeyi açarak 
içinde bulunan çorap, peşkir, yağ ye 
yıımurınları aşırmıştır 1 Iayriye IJanım 

y:ıkıılınını~tır. rıacı l\lıhmut efendinin 
parusını dol:ımhr:ın s:ıbıkaiılar aranmak· 
t:ıdır. 

Parasına f'emaan boGulan 
hanımı kimler öldUrdU ? 
Çırpıcıda boğn7.ından iple boğulmuş 

o'arak bulunan Unk:ıpnnı sakinlerinden 
inci Hanımın katilleri h:ıkkınd:ıki tahki· 
k:ıt bitmiş, maznun olnrnk sebzeci Hnydo 
ile berber Mahmut Adliyeye teslim edil
mlşıir. Zabıta inci Hanımın p:ırasın:ı ıa
maan boğulduğunu da tesbit etmiştir. 

Saat ve çikolata., 

Dün sabah beş huçnkta l\Iaçkada 
Yorginin dükkdnın:ı Todori isminde bi
risi ~irmiş, bir ahın s:ıat, beş kilo çiko· 
ı~ıa çalmış. \'ali konağı caddesine doğru 
koçnrlrcn polisler tarafından görülerek 
yakalanmıştır. 

SöndUriJldiJ 
Cibnlide Snlihpnşa coddc•indc 22 nu

maralı l\lusı:ıfo Efendinin evinden yangın 
çıkmış, sirnret etmeden söndürülmüştür. 

Jtalyaıı filosu 
Kuatro kruvazörile Cosnz, Fab

riz:, La Farina ve B ssini torpito 
muhriplerinden mürekkep bir 
Jtalyan filosu dün akşam limanı
mızdan geçerek Varoaye gitmiştir. 

Filo, evvelcede yazdığımız gibi 
Varnada bir hafta kalacak ve 
gelecek perşembe günü tekrar 
buraya gelerek bir hafta kala

caktır. 

Ba ıkesirde feci bir tiren 
Balıkesirde feci bir tren kaza

sı olmuştur. istasyonda manevra 

yapan bir ameli yat treni bu es

nada yoldan geçmek istiyen bir 
yük arabasmn çarpmış ve araba 

İ~i~de bulunan biri büyük yaşta, 
dıger ikisi küçük yaşta o!mak 

üzre iiç kişinin ağır surette ya
ralanmasına sebep olmuştur. Ka-

za, .Muharrem Haspi beyin un 
fabrıkası karşısıncl ·ı h a şose ı e at-
tın birleştiği noktada vuku bul
muştur. 

Kazazedeler kara oğlan ma

hallesinden 1smaiJ oğlu bahçıvan 
sarı lbrahim ağa ile oğlu Meh
met, kızı F erinedir. Kaza Ib-

rahim ağanın hatta trenden da
ha evvel geçmek için ısrar et
mesinden çıkmıştır. Tren araba-

yı altına alarak tam otuz metre 1 
sürüklemiştir. Kazazedeler ray 

altında kalmakla beraber sürük
lenmek yüzünden ağır sıırrette 
yaralanmışlardır. 

Tahkikat devam etmektedir, 
şimendıfer idaresinin tren ge-
çerken yolu niçin kapatmadığı 
mevzu bt>.bsedilrnektedir. 

1000 maznunlu dava! 
lzmir - Kasabada sıtma müca

delesi heyetinin doktoruna muh
telif tebliğlere raf!men muayene· 
den çekinen bir köy hoHo mah
keme ye verilmiştir. Maznunların 
adedi bi~e yakındır. Ve maz· 
nunlardan bir kısmı hayatta de
ğillerdir. 

Yozgatte amele çocukları için 
bir mektep açıldı 

Barut inhisarının Y ozgatta bu· 
lunan patlayıcı maddeler fabri-
kasında çalışan amelelerin \'e 
diğer müstandemlerin çocukları 
için Yozgatta bir mektep açıl
mışhr. Mektebin muallimleri şeh
rimizden temin edilmiştir. 

Kurtarılan yolcular 
Domenico Salvo paptanm ida

resi alhoda bulunan Loit Tiryes
tino kumpanyasının Aventino 
vapuru Haziranın yirmi altısmda 
fırtınalı bir havada Batnmclan 
Trabzona gelirken deniz üzerin· 
de batmak lizre bulunan meyva 

y_üklü bir kayığa tesacJüf etmiş
tır. 

Kayıkta bulunanlar imdat is
tediklerinden vapur durdurulmuş 
ve Trabzon ahalısinden Nebi oğ. 
lu Şükrü, Nebi oğlu Ali, Ali 
Saffet ve Ali Sermet isimlerin
de olan yo!cular muhakkak bir 
ölümden kurtarılmışlardır. 

7 kUi"ŞUD 
Giresun - Y eniyolda don-

durmacılık yapan Kazım am
casınm oğlu Mehmedin kafasına 
yedi lrnrşun sıkmak suretile öl
dürmüştür. Katil yakalanmıştır. 
Cinayetin sebebi bir kadm mese
lesi imiş. 

1
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Gayrimübadiller 
Arasında 
ihtilaf mı? 

Dünkii Akşam refiklerimizden bi
ri gayri mübadiller cemiyetinin yeni 
irlare hcyetile gayri mübadillerden 
bir kısmı arasında yeni bir fütilfif 
çıktığım yazıyordu. 

Uefikimizin kaydettiğine ıfi)re, Jıü
kQmet tarafudan garri mübadillere 
tah is edilen Yunanlı firari \lC etabli 
cmlfıki gayri miibadillcrin cmlftl,ioi 
ödiyecek miktardan fazla ikeııı idare 
heyeti gayri mübadillere ait gizli em 
Jüki meydana çıkarmak için oor büro 
teşkil etmiş Ye büro azaların::ı ayda 
üç yüz lira maaş ,·crmiye lJa.-şlamış

tır. 

Du hareket gayri mübadilh1rin bir 
kısmı 1arnfından memnuniyetsizlikle 
karşılanmıştır. 

Bu lıaber üzerine dün görtt tüğU -
rnüz idare heyeti azasından l mail 
Mü.,tak bey bize şunları söyledi: 

- Yeni idare heyetinden memnun 
olmıyanların 1 imler olduğunu bilmi
yorum. Ve es..'lsen yeni idare !heyeti 
vazifeye başlıyalı daha bir ay hile 
olmadığından mcmnuniyet:.-tıliğl f .. 
cap ettirerek bir sebep de yoktur. 

Yeni idare heyeti, gayri mtibadil4 

)erin bu güne kadar elde edileml • 
yen haklarım arıyacak, bu güne Jin .. 
dar elde edilemiyen dileklerini nlA « 

kadar makamlara bildirecek, liulllsa 
gayri mübadilik meselesine nihayet 
verecek ,.e binlerre ·rntandaşı bugün 
içinde çırpındıklan ihtiyaç ve sefa • 
Jetten kurtaraEaktır. Bu maksatla 
düşündiiğümiiz tedbirleri hükQmete 
nrzetmck Ye !hak, adalet esasına mlis 
tenit bir neticeye ,·arabilmek :için 
iki zattan miirekkep daimi bir heyet 
teşkil olunarak Ankaraya gönderil • 
ıniştir. Uu iki arkadaş Ankaradn ma
liye vekiıletinde gösterilen bir büro
da ~alışarak her gün alfıkad!lr dai • 
relerle temas etmekte n lfmmgelen 
kolaylıkları görmekte~ir. Bu heye .. 

tin şimdiki halde ne yapmakta oldu
ğunu ve mesaisinin ne gibi neticcler 
\"ermiyc ba)ladığmr söylemek rnev • 
simsizdir. Ancak gayri mübaclitleri 
mümkün mertebe tatmin edecek bir 
gayeye doğru yüriimekte olduğumu • 
zu ve memnuniyeti mucip bir vaziyet 
ten çok uzak olmadığımızı kuvvetle 
ümit ediyorum. 

Hu heyete ' 'erilen paranrn çok ol
duğu hakkında yapılan itirazlara ge 
lince, Anknrada devamlı surette otur- • 
nıak, biitün gün çalışmak vazif esile 
oraya gönderdiğimiz arkadaşlara 
iicret vermek en rmeşru n en tbii 
bir harekettir. Ucretin miktarı da Yer 
gi \'C saire çıktıktan sonra adam ba
şına anrak 220 lira kadrdır. Ben ken 
di hesbıma bu kndnr az bir ücretle 
orada çalı mıyn razı olarak lstanbul
daki işleri yüz ü tü bırakıp giden 
arkndnşlarrmızın bu hareketine f&
dakfırJık derim. 

Yeni idare JlCyetinden memnun 
olmamak için J1eniiz ortada bir .se .. 
bep yoktur ve yeni heyet gayri mil • 
bndiller lehine bir iş görmiyeceğinl 
anladığı giin çekilmekte bir dakika 
bile terrddüt ctmiyecek insanlardan 
teşekkiil etmiştir. Maamafih idare 
heyetine kim gelirse gel in, buntann 

karşı ında daima gnyri memnun, bir 
kitle görülecektir. Hunlar idare he
) etine g~r~miyenlerdir. Bunların şi • 
Jı:fı) ctıerını su turmak imkfmsızdır. 
Kendilerini idare heyetine get!rmek 
d_c gayri mübadillerin bileceği bir iş
tır. 

inhisarlarda : ------
Barut ve fişenk inhisarında 

. Barut ve fişenk inhisar idare· 
sınde eski şirketlerin tasfiyeleri 
muamelatına devam edilmekte· 
dir. 

Bu işin daha iki ay kadar de

vam edeceği anla~ıtmaktadır. 
. O Zaplana kadar tütün, müs

kırat ve tuz inhisar idareleri bü· 
tu··n b 1 şu e erinin birleştirilmesi 
tamamlana~ğı için şirketlerin 
tasfiyesini müteakip barut inhi

san şubelerinin birleştirilmesine 
başlanacaktır. • 
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Su do andırıcılıktır ! 
Telefon şirketi 

davaya dün 
a;eyhine açılan 
devam edildi 

MUddeiumum:, suçun dof and1rıcıhk oldu
ğunu söyledi ve cezaların tayinini istedi 

~~~~-·~~~~-

Belediye müfettişi Ali Yaver B. kı yoktur. E'u taktirde bile va-
tarafından Telefon şirl<eti aley- sa ti bir hesapla para afmdığı 
fıine açılan ve ikinci ceza mahke· müşterıye bildirılme tidi. lialbuki 

Para "129 m·u· kı:.leme yaptını"!,, mesinde görülmekte olan davaya a «-

dün devam olundu. Davacı mev- diye alınmış ve bu suretle do· 
kiinde Ali Yaver B. in, dava edi· landırıcılık yapılmıştır. 
len meYkinde de Telefon şirketi· Dolandım·ılık cürmünün müş· 
nin vekili vardı. iddia makamını terinin saf vetinden istifade et-
müddeiumumi Sabri B. işgal et· mek suretde yapıldığı muhak-
mişti. kaktır. Dolandmcılı.k, gönderilen 

Evvelce de yazdığımız gibi mu- faturalara, senelerce bu memle-
kette iş yapmış bir şirketin müş· 

hakemenio geçen celsesinde da· 
teriler tarafmdan itimat edi'eceği 

va evrakı müddeiumumilikçe mu· nazarı dikkate almarak yapılmış-
taleaya alınmıştı tır. Cezalarının tayinini istiyorum. 

iddia makamı ilk söz olarak, Muhakeme 13 temmuz çarşam· 
dahili dava olan tarafm iddiasını ba günü devam edecektir. 
ispat için şahit talep ettiklerine, Sürp Agop dav ası 
mahkemeninde bu hususu karar-
laıtirmak için evrakı mütaleaya Sürp Agop n ezarlığı yüzün-

den be!ediye ile Ermeni, patı ik
aldığına, fakat henüz karar ve· 

hanesi arasındaki davaya clör-
rilmediğine işaret dti. Ali Yaver düncü hukuk mahkemesinde de· 
B:ln Yekili; 
-Şahit celbinde ısrar ederim. vam edilmiştir. 

Patrikhanenin vekilleri geçen 
Dedi. Sonra, müddeiumumi celsede mahkeme riyasetine yir-

ıunları söyledi: mi iki mcıddelik bir sual Jistesi 
Suç muhtelif kimseler üzerinde vermişler ve bu suallere beledi-

ve muhtelif zamanlarda yapıl- ye veki inin cevap vermesini ta-
mılşbr, dolandıncılıktır, daha lep etmişlerdi. Bundan başka 
dahili dava edilecek müşteriler ehli vukufun şifahi malumat· 
Tardır. Dahili dava Ali Yaver Jarmm da mahkemede yeniden 
Beyin vekili tarafından gösterilen dialenilmesıoi istemiş!erdi. 
şahitlerin dinlenilmesi lfizımdır. Dün mahk~me bu taleplerin 
Gazetelerde, kendilerinden fazla isafına lüzum olmadığını bildir-
para alındığını iddia ederek be- miş, bundan başka tarafeynin 

bir diyeceği olup olmadığını soryanalta bulunan zevahn da ifa-
delerinin alınması için doktor muştur. Patrikhane vekilleri ye· 

niden baı:ı talepleri olduğunu, 
Kadri Raşit paşa ile doktor Ab· ı..nnu tahriren mahkemeye vere-
duJlah Cevdet Beyin celbini i. <:eklerini söylemişler ve bu arada 
terim." vakıfnameyi de görmek istedik-

Telefon şirketi vekili iddia ma· !erini bildirmişlerdir. 
kammın sö2lerine cevep verdi: Belediyenin vekili Feyzi bey 

- Davanın bu şekle inkılabı vakıfna'llenin tapuda tar:ıfcyn 
karşısında teessür nrzederim. Bu tarafından müteaddit kereler 
şekil kabul edilirse, mahkemenin görüldüğünü ve yeniden görmeye 
münhasıran telefon davasile meş· lüzum olmadığını bildirmiş ve 
gut olması ical:eder. Her fazla mahkeme Lu talebi kabul etme· 
para alman adamı buraya geti· miştir. Muhalteme patrikane ve-
recek miyiz? Fazla para verenle- kilıerinin son taleplerinin tahriri 
rin müracaat edecekleri ve etti- olarak hazılanıp mahkemeye ve 
rilecckleri yer burası değil, tu· rilmesi için ta'i'c cdilmişfr 
kuk mahl<emelcridir. Eu şahitle
rin dinlenmP.sİne ve gazetelere 
beyanatta bulunan zevatın cel
bine lOzum yoktur. Sonr~ şnbitle 
ispat olunacak nedir? Hükümeti 
merkeziyenin teşkil ettiği müte· 
hassıslar heyeti bu mese!e hak
kında tetkikat yapmış ve rapo· 
runu vermiştir. Şahitf e ispnt edi
lecek bir vaziyet yoktur.,, 

Mahkeme heyeti bu ciheti mli
sakere etti. Ve, şahit dinlenil
meıine mahal olmadığı kararı 
Yerildi. Reis, Müddeiumumiye; 

- Esas hakkında mütalea be
yan buyurunuz ... 

Dedi. iddia makamı müta!ea
aını söyledi: 

Suç, dolaoduıcıhktır. Konuşul
mayan makineden ''8onuşuldu,, 

denilmek suretile llcret alınmış· 
tır. Makinemiz bozuktur. Vasati
yi bulduk ve parayı bu suretle 
aldık,, demişlerdir. Bozuk olmak 
iddiası otamlikten sonraya aittir. 
Biz otomatikten evvelde dolandi
rıcifüt yapıldığını söyledık isbat 
etmek istedik, mabkeme bunu 
naıari dikkate almadı. Otcmatik 
len sonra boıukluk mes'elesine 
gelince: 

Mütehassıslar heyetin tetkikatı 
ve bu husustaki rapor bizi ali· 
kadar etmez. Bozukluk iddia 
edıldifi ayda Ali Yaver Beyin 
makinesi muayene edilmiş, bo· 
zuk olmadığı anlaşılmıştır. Bina
enaleyh bozukluk iddiası Ali Ya
Yer Beyin davasına şamil olamaz. 
Şirketin, birinin borcunu diğer 
birrnin borcuna yüklctmektc hak-

1'eşekkür 
Refikamm vazıhamlinde yap· 

tığı ameliyatta gösterdiği haz ı-
kat ve ihtimamdan do'ayı Hase
ki Nisa hastahanesi kadın ve 
doğum hastalıkları mütehassısı 
doktor Hüseyin Naşit bey efen
diye alenen teşekkür vicdani bir 
vazife bilirim. 

V:ıkır ga1ctesi bış mürcıtip mua\'İni 

Sabri 

BUkretf kongresine gidecek 
ecnebi doktorlart şehri

mizden geçecek 
Eylulde Eükreşte beynelmilel 

büyük bir tıp kongresi toplana
caktır. Bu kongreye hükumetimiz 
namına murahhaslar iştirak ede· 
ceği gibi şehrimizden de bazı 
doktorJar gideceklerdir. 

Bundan başka kongreye git
mek üzre şehrimizden de birçok 
milletlere mensup ecnebi dol<tor
lar geçecekler ve burada birer 
gün kalacaklardır. Ecnebi dok
torlara ıehrimizde büyük misa
firperverlik gösterilecektir. 

Takas işleri 
Hususi ticaret müesseseleri· 

mizin ve bu arada tütün ticareti 
yapan Herman Spir~r şirketinin 
takas mcselelerile meşgul olmı
ya başladıklarını, Srirer ş:rkcti 
müdürü M. Kobenin bu hususta 
baıı temaslarde. bulunmak üzere 
Aokaraya gittiğini yazmıştık. 

Haber verildiğine göre Avru
pada bulunan komisyonun llyi
hasından evvel takas işleri hak .. 

Ticaret =1 
----- v~ iktısat 1 
Tiftik ve hah 
Piyasası canlandı 

VekiJler heyetinin, tiftik ve 
hah!arımızın !hracına mukabil 
kontenjansız olarak mal ithaline 
karnr vermesinin ilk faydası gö· 
rülmüştür. On beş gündenberi 
tatbikine başlanmış olan bu ka
rar üzerine, uzun zamandanberi 
muamele yapılmayan tiftiklerimiz 
ve halılarımız son günlerde k2v
metlenmiştir. Fiyntları yükselmiş 
ve ahcılar da çoğdmışhr. Bilhassa 
tülbent ve yazma tacirleri tiftik 
ve hah satın alarak ihracat yap-
makta, buil amukabil kendilerine 
lüzumu olan tülbent ve yazma 
celbetmehtedirler. Su suretle son 
on beş gün zarfında 36786 Jira
lık tiftik ve 53589 liralıkta halı 
ihraç edılmiştir. 

Çimento liatlera 
Çimento fiyatlarının Anado'u· 

ya nazaran lstanbu!da pahalı srı
tıldığı iddia edilmişti. 

Bu iddia üzerine tahkikata 
baş~ıya~ ticaret müdfüiyeti şu 
neticeye vasıl olmuştur. 

Anadolunun muhtelif tarafları · 
na bir çok çimento şirketleri 

mal göndermişlerdir. Nıhayet pi· 
yasaya fazla mal çıkarılınca müş· 
teri bulunamamış ve şirketler de 
fiyat kırmaya mecbur kalın.şiardır. 

lsiınbulda ise bu vaziyet ol
maclıJından. f.yatlarda tenzilat 
yapılmamıştır. 

Bir Çekoslovakyalı memle· 
ketimizde şeker fabrikası 

kurmak istiyor 
Çekoslovakyada Erono namın

da bir mües,eıe memleketimiz· 
de sek'er fabrikası tesisi için 

~ . . 
hükümetim:ze müracut etmıştır. 

Verilen malumata göre mües. 
sese fabrikayı tesis ettikten 
sonra 10 sene müddetle muay
yen şerait dairesinde çalışacak

tır. Bu müddet bitince fabrika 
bükümete devı edilecektir. 

Buöday fiatlan 
Dün ticaret ve zahire borsa

sında buğday üzerme hararetli 
muamele olmamıştır. 

Maamafib mutat alıcılar, kırıcı
lar, değirmer.ciler kendilerine 
lüzumu olan miktarda buğday 
satın almışlardır. 

Dün borsada buğday fiatları 
üzarindc (5) para kadar bir te· 
nezzül olmuş ve çavdarın mik
tarına göre 7 kuruştan 8 kuruş 
beş paraya kadar buğday satıl
mıştır. 

Dün de 30 vagon buğday 
gelmiştir. Ayrıca bir vagon ar-
pa, iki vagon mısır ve bir mik
tar da kaşar peyniri ile beyaz 
peynir gelmiştir. 

kıoda kat'i bir karar verilmiye
cektir. Komisyon şimdiye kadar 
muhtelif memleketleri ziyaret 
etmiş ve Macaristan, Çekosla· 
vakya, Belçikça, Holanda, Le
histan, Fransa ve Almanya CJe
aring muahedeleri aktetmi§tİr. 

Bu muahedeler mucebince bu 
memleketlerle Türkiye arasında-
ki tüccar mübadele tahas mua
meleleri devlet bankalarında te
merküz ettirilecektir. Bu suretle 
hareketten maksat herhangi bir 
muvazaaya mani olmaktır. Yal-
nız Almanya i!e hususi Clearing 
muahedesi aktedilmiştir. Bu mu
ahedeye göre takas muamelele
rini her iki memleket tüccarı 
kendi aralarında yapacaklar, 
devlet bankaları bu işle meşgul 
olmıyacaklardır. 

HUkiimetimiz bu muahedelerin 
akdinde bilhassa tütün mahsu
lümUzUn sabşmı naurı itibara 
almıştır. Allkadar tütUn tacirleri 
muahedelerin tatbikinden sonra 
tUtUn ihracatımmn çoğalacağı 
ümidini izhar etmektedirler. 
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Develeri yıldıran 
Yollar 

Ağustosun ?.9 uncu günü hareket edebildik. Susuz çöll 
korunmak için cenup h~tikametini tuttuk. Derelerden, tepele 
kumluklardan geçerek ilerliyoruz. 

Ağustosun son günii zarp istikametine döndük ve sağı. 
kumlardan bir ova uzanıyor. Solumuzdaki kum kemeri gı 
darlnşıyo;du. Volga kayıkçılarmın şarkısı kulağımda uğuld 
Yalnı"Z bizim kayıklaı·ımı:t, develerdi. Her gün kilometreler 
derek muazzam kıt'anın derinliklerine dalıyoruz. 

Eylülün birinci günü, serin, muhteşem bir hava içinde 
istik~metinde gidiyoruz. Cenuptaki kumlar güneşle aydınla 
pek muhteşem bir maru:ara teşkil ediyordu. iki kuru gölün la 
rına varmıştık. Bunlara Tsagan dcrİ"son Nor yani "Beyaz ç• 
gölleri diyorlar. Burada buğday getiren bir mongol ker\'• 
karşılaştık. Mongolların hepsi ne~eli idiler. Hepsi de bizilll 
golumuz Mento ile şakalaştılar. 

Daha sonra Tuhomin manastırı, beyaz evleri ve mabet 
yükseldi. Onun bulunduğu tepenin eteklerinde konakladık 'fe 

lesi gün yolumuza devam ettik. Arazi mütemadiyen değişİY 
Akşam Şene - Su yani "Yeni su,, ya vaı·arak geceyi orada i 
dik. 

LarsOl'l erzakımızla birlikte ilerden hareket ediyordu. G . 
Nor ve Etsin Gol'de ona yetişip yeti~emiyeceğimiz şüphefı 
F al<at omm konaklaclıı!ı yerleri kolaylıkla bulmaktayız. Her 
saat dörtte, ortalık henüz karanlık iken kalkıyor, akşama 
ilerliyoruz. Hani, kamerin sathı bile bizim geçmekte olduğt 
saha kadar, çıplak, kurak, değildi. Fakat biz pınar bularak 
uncu konağımızı onun yanında tesis ettik. 

Develer bHe yorulmuş ve yıpranmıştı. Bizim kafilemiı 
on deve zayıflamış ve onları geride bırakmak mecburiyeti 
olmuştu. Giındüz)eri hararet, yakıcı bir dereceye varıyor. O 
için akşa.mı, bir halaskar, bir dost gibi bekliyoruz. Gerçi al' 
ları ortalık serinliyor, fakat kamerin buz gibi ışığı ile ort 
yayılan mevtai harekettizlik boğucu bir mahiyet alıyordu. 

Larson da kafilesinden on bir deveyi geride bırakarak 
yeni deve almıya mecbur oldu. a.tte Ü Ün u eler~ kıt 
onları yetiştirecek, sonra bize iltihak edecekti. 

35 inci konağı kurmuştuk. Develerin istirahati için bu 
bir gün kaldık . Telsizimizi kurarak tul hattını anla.mak ist 
Dokto:- Hummel de bura~a?da yetişen çiçekleri tetkik edece~ 

On üç gündenberi dinlenmeden hareket etmiştik he · it 
istirahat ve uykuya muhtaçtık. 

=44 GOBt ÇöLLERlNDE 

... .. 
Çöl fırtına•ı çad1rlar1 sökUyor 

12 
• Çölde deve hırsızı 

Laraon J 1 eylül günü saat beş buçukta hareket ettiği ı~ 
Obogonu da birlikte götürmek istedi. Fakat bu adamı b&J 1 
mümkün olmadı. Belki de bu adam mutfakta yakılmak üzer;./ 
beri nrarnıya çıkmıştı. Koca kervan bir tek adam için geci1' 
di. ıd..I. 

Çok geçmeden Mento bana ait binek devenin de yok o '(/. 
na dikkat etti. Hemen develer sayıldı. Ve en mükemmel rJel.ı 
rimizden ikisinin kayboldueunu anlaşıldı. Demek ki QbO~ 
kaybolmasında bir hikmet varclı. Alabildiğimiz bütün ın~ ~ 
Vang·ın ifadesinden ibaretti. Bu Çinli hademe gece yarı•~ 
iki saat sonra uyanarak mutfakta bir takım patırtılar ?."ı~ 
kim o? diye bağırmış, Obogon da ona ateş yaktığını sof aıf... 
bunun üzerine Vang da, şüpheye dü~miyerek tekrar uyu'? 

11 
~ 

Bunun üzerine erzak sandıkların taharri edilmiş, ora0"'1 
çuval pirinç, bir çuval un, bir miktar çay ve şeker a~ırılchf' 

1 
şılmıştı. Vang'ın beş doları da kaybolmuş, bir eğer takıJJ1~ 
götürülmüştü. Hırsız. çaldığı şeyleri develere yüklemi§ .,e 
mıf, yolları iyice bildiğinden kolaylıkla sıvıımı§tı. ~ 

Haslund derhal takibe haşladı. Bato, Mento, Serat, _..,.; 
namındaki mongollar da onunla birlikte hareket ettiler. ıvİçl~ 
mizdeki mongolların hepsi de hiddr,;ten köpürüyorlardı. rı'~ 
den birinin hırsızlık etmesi, hepsinin haysiyetine doktl" "/ 
Mongollar, develeri sever, ve deveye dokunanı affetmezled·;t 
için deve hınızma öldüresiye dayak atar, yahut zerre k• d~ 
madan kurşuna dizeder. Böyle bir hadisenin vukuunda.ıı ;.&"'
endişe ediyor, çünkü hiçbir veçhile kan clökülmemwoı 

dum. 
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Bu seneki at yarışları 1 

güzel olacak 
Fransızlar, fııtbolumuzu nasıl buldular 

En çok Fikreti, Zekiyi , Rebiiyi beğeniyorlar 

Kafile reisinin oyunumuz ve oyunları hakkındaki sözleri 
"Vakıt,, ın görtlşlerlnl tamamlle teyit etmektedir llemlekette at yetiştirmek merakı 

seneden seneye artmaktadır 

Ytlıek yanı Ye ıslah encOme- Dört yaşmdaldler 85 kilo, beş 
ninin 1932 yaz menimlne ait Js. ve daha yukarı yaştakiler 60 
tanbul it yanılanna Temmuzun kilo taşıyacaklardır. Mesafe 1200 
29 uncu Cuma gnnn başlanıla- metrodur. 
cakbr. Yarıılar, 29 Temmuz, DördUncU koşu: (Handikap) 
S • 12 - 19 - 26 Aj'ustoı ve 2 Ey- üç ve daha yukarı yaştaki halis 
161 Cuma ırGnleri olarak tesbit kan lngiliz nt ve kısraklara 
edilmistir. mahsustur. Jkramiyesi 375 lira-

Yar1tlar gene Bakıköyünde dır. Birinciye 300 lira ve bun-
Veliefendi ko u mahallinde ya- dan başka, bu koşuya giren 
pılacak ve her Cuma saat on hayvanlar için verilen duhuliye 
beşte baş'ıyacaktır. ücretlerinin mecmuu ver:Jecektir. 

Her l.afta beş koşu yapılacak- Yarişta ikinci gelen 55, üçüncU 
tır. :l9 Tem muz birinci haftanın 20 lira alacaktır. D•hulıye 3 
birinci koşusu s&tıf koşuıudur. Jira 75 kuruştur: Mesafe 2000 
Bu yarış üç yaşıodal<i Yerli ve metrodur. 
Ara!', r · I~ ve dişi taylara mah- P ine r · ı: ( Handikap ) 
sustur. U r.lmiyesi 225 liradır. dört ve daha .. yukarı yaştaki 

,. e 150, ikinciye 55, üçün- yerli ve arap, at ve kısraklara 
c 20 1 ra verılecektir. Duhu-
ı l. mahsustur. ikramiyesi 300 lira-

'2 lıra ~5 kuruştur. Mesafe d -1 -O ır. Birinciye 225, ikincıye 55, 
1 > 1 e, ı' let 26 kilodur. üçünc.Oye 25 Jira veriJecektir. 

~ cı koşu: Üç ve daha yu- Duhuliyesi 3 liradır. Mesafe 
karı ~ıa ve 1932 senesi zarfın- 1800 metredir. 
da z ndığı 1 ramiyefer yelünu En bUyUk mOklratlar 
IOOJ lirayı doldurmıyan halis Diğer hattaların koşulara ara-
kan logiliz at ve kısraklara sında ikramiyeleri fazla olanlar 
mahsustur. l <ramiyes· 303 tira- {Unlardir: 

dar. Birine ye 125, ikinciye 55, Dördüncü haftanın Çamlıca 
Uçüncüye 20 Jira verilecektir. koşusu: ikramiyesi birinciye 500 
Dubaliyesi 3 liraciır. Sıklet: Üç liradn. Gene ayni haftanın bi-
~•fınd1akiler 55 kilo, dört ve da- rinci lr.önü koıusu: Bunun birin. 

a YU«an yaştakiler 60 kilo ta- cisine de 825 lira verilecektir. 
:~:::.klardır. Mesafe ı 600 met- Gene ayni haftanın Boğaziçi ko-

U u ıusunda birinciye 975 lira veri-
_ç nco ko•u: Dört d b k -- ve a a lecektir. 

f
yu darıh~aşta ve i 932 senesi zar- Al f m a ıç koı k tıncı ha tanın ikinci koıu· 

A u aıanmamış yerli sunda birinci 600 Jira, üçüncü 
ve rap, at ve kısraklara mah-
sustur. ikramiyesi 

185 1 
d • lkinri lnönü koşuıunda birinci 

Birinciye 110, ikinciye 
55 

1 ~8 .. ır 900 lira, uzun çayır koşusunda 
20 l' • uçun- birinci 525 Hra alacaktır. 

cüye ". a verılecektir. Dubu-
b. ı 85 ı_ Yarışlara ra§bet 

liyesi ır ıra Kllruıtur. Sıklet B 
1 

u sene yarışlara rağbetin r - - --- :::;.__.._ ___ _ 

L T•f~lko ~ Roi NDvar ~:·~~.:: 
.No •. 39 \ . 

ıans ki -- .. ...._. ~'-",_ " - - - ~ 
Bunları söyledikten sonra nıe- b;;-da;;: s:Oi g;mek~ı;:mem. 

lou ıapkasını, eldivenlerini aldı Senin Tagani bütün kaıoların 
ve giderken şu sözleri ilave etti: peşinde koşan azgın bir köpektir. 

- Hadi yavrum hayatta her Egcr tekrar onunla yaşamağa 
fey l<alple değildir. Menfaatin başlarsan dünya seninle alay eder. 
de mühim yeri vardır. Patron Sana yemin ederimki Rozinka ile 
g~liyor, çabuk kararınızı nriaız. yirmi beş liraya pazarlık elti. Ro-
Nataşa d~lgm dalgın soyunur- zink h 'f 

F k 
a erı ın evine kadar gitti. 

ken Ibrahimin Roz Nuarda söy- a at yirmi beş Jirayı koparır 
!ediği bir sözü hatırJadı. O de- koparmaz birdenbire hastaJan-
mişti ki: dıg· ı .. ı d nı soy e i, Herifi atlattı. Roz-

- Bir düşeş attınız. nuvarda h'k - · ı ayeyı anJatırken di-
Evct hakkı vardı. Viyanadaki ~·ordiki "Hiç böyle bir maymun 

Krögerin de hakkı vardı. Hele ıle beraber . kalırmıyım'ı' Nabşa 
Muranın gönderdiği son mektup nın bu herıfJe yaşamağa nasıl 
bu sözlerı kuvvetlendiriyordu. tab~mm1lil etmiş olduğuna aklım Yattı. Yastıklarını düzeJtti. ermıyor .,, 
Yorganın içiode toparlandı ve Nataşa kiğıdı elinde buruştu-
Muranıo mektubundan şu fıkra- rarak elektrik lambasını söadür-
yı ob ucu Egcr n-ahul 'rıi idrak dü. Ayın mavi ışığı açık pence
etmcden ııeliraen aptal kadınsın renin arahğından ıiriyordu. So· 

Şehrimizde bulunan Fransız fut · ı 
bolcü kafilesine riyacet ecleıı M. 

edilecek '\e Fransız millt takınunaı )apmayı doğru bulmuyorum. 

girebilecek futbolculardır. 1 FrAnsuı sefaretinde zlrefet 
Victor .Mestre Racing CI.~b'ün bura.~,· 
da yaptığı maçlar ve Turk futboh 
hakkında bir mahurririmize sun1arı 
söylemiştir: 

'J'ürk futbolunun takip ettiği 'Tnc • Mi fir futbolcular şerefine dil• 
tique,, ile J.'ranaız futbolunda takip l<'ran ız f.ırctinde hususi bir öğle 
edilen ''Tactique,, arasında bir mukftyc zi.>afetı H'rilmi • ziynfette sefaret er 
ı-e yapılacak olursa arada baz· fark· kı'lnile rutholcul:ırın reisi M. Mestre 
lar mevcut olduğu görülür. Fran ız " takım kaptanı M. Gautheroux ba • 
oyuncuları (W) İngiliz sistemini ka.I lunmu lıırdır. 

- Buraya gelirken Tül'k futbolu
nun derece,:,i hakJunda hic bir !ikre 
sahip değildik. llk maçım;zda 1'ilrl, 
futbolunun Fransız futbolundan hir. 
de geri olmadığını hayretle (iğren • 
dik. 'l'ürk oyuncularının baıiz \'asıf • 
ları oyundaki süratleridir. 

Türk oyuncuları srasında çok iyi 
futbolcular gördüm. Bu arada mese
la Fenerbahçenin sol haf mel kiinclt 
oynı)an O)un u ile merkez nıuhacimi 
ve bilhassa Galat:ısarayın sol açığı 
çok i) i futbulculardır. 

Bu oyuncular Pran~ada da takdir 

Yarınki maç 
Fransızlarla oynıya
cak oyuncularımız 
lstanbul, 6 (A.A) - Paris 

şampiyonu Ras'ng kJüp de Frans 

üçünclı müsabakasını cuma gü
nü Kadıköyünde Feoerbahçe 
stadında Galatasaray· F enerbab· 

çe rnuhtelitine karşı yapacaktır. 
Müsabaka tam saat 17 ,30 da 

başlıyacaktır. Hakem futbol F e· 
deraayonu reisi Hamdi Emin 
Beydir. 

Heyeti tertibiye tarafından 
esamisi zirde muharrer oyuncula-

rın sı.at 16/3ode spor levazım!a
rile birlikte Fenerbahçc klnbünde 

ispatı vllcut etmeleri rica edil· 
mektedir: 

Hilaamettin, Ulvi, Yaşar, Bur
han, Tevfik, Nihat, Muzaffer, 

Fikret, K. Faruki, L. Mehmet, 
Alieddio, Küçilk Necdet, Zeki, 

Rebii, Lutfi, Cevat, Reıat Beyler. 

daha fazla olacağı tahmin edil

mek tcdir. Çünkü iıtirak edecek 

yerli ve halis kan logiliz atlan· 

nın adedi ıeçen senelere nis

betlc hayli çoğalmıı, at merak· 
hları mahsuı derecede artmıştır. 

kağan gürilltilleri, tramvay çan
ları, otomobil klakıonlan arasın
da Tagami ile mazisini dDtOn· 
dü. ilk zamanlar çahımadan 
iünde üç de{a adamakılh karın 
doyurmak, bir çok adamların 
kolları arasında dolaşmlf olma· 
mak için onunla yaıamağı kabul 
etmişti. O zamanlar içinde biraz 
da tecessüs fikri vardı. Maamafi 
japonyalmın ne yüzünden ne 
ahlikmdan hoşlanmıyordu. Fakat 
gece Jimba söndükten sonra 
Tagami onu kollarile sarınca 
büyük bir bahtiyarlık. duyardı. 
Kröger ona bir defa sormuştu: 

Bu adam size büyümü 
yaptı nedir? 

Bu akşam kendi kendine so· 
ruşturuyordu : 

bul etmişlerdir. Halbuki Türk ft•t -
1 

(VAKiT) _ Şayanı dikkattir il. 
hol unda takip edilen muayytn bir u- Pransız kafile reisinin ıöıltri (J' A • 
ul yoktur. Bana kalırsa 'ı uı k t utlJo KIT) ın IJu maçlar hakkında biltilll 

ıu için de muayyen bir sistem kabul görüşlerini teyit ctnıeldedir. 
etmek ~e sağa, sola faydasız pa laı (J'AKIT) ilk mapn n-lnl ginl 
vermekten vazgeçmek lazımdır. Fransız/<. rm tamamü~ (w) ıü~mbtl 

Galatasaray ve Fencrb:ıhsc kale • tatbik ettiklerini işaret etmt" N Ft1-
cilerini de çok beğendim. Oyunların- nerbahçe takımının bu teknik ,,. .ı.
da gösterebileceğim kusur, yumruk • tc>m faiki•·rti l:arsısında, aradaki 
)arını kullanmamnlarıdır. <.:ı\ata.s.ı · m e llllyi arıc<!I.: oyuncularının şahsi 
ray kalecisi Avni bey son maçta mer nıclıarcti ı•e sıirati sayesinde doldu • 
kez muhacimimiz Veinantc ile l\a~ı- rabildiğini ya;:nııştı. 
laştrğı zaman topu uıaklajtırmnk İ· - --------------
çfn yumruğunu kulJnnmış ol. aydı. 
müsademe muhakkak ki bu kndnr 
şiddetli olmıyacnk ve müessif ı..uza 
vukua gelmiyecekti. 

Sonra, geride oynıyan Türk fut
bolcularından bazılarına da nynkln -
rı ileri) e doğru oynamaktan ~ekin • 
melerini ta~ i}e etmek 1 terim. Bu 
tarz oynayıf çok tehlikelidir ve böy
le oynıyan futbolcular Avrupada a -
la müsamaha görmezler. 

Türk fubolunun atisinden çok ii
mitli)im. Eminim ki 'l'ürık milli takı· 
mı yeniden doğacak ve haklı olduğu 
n1uvaf fakıyetleri kazanacaktfl'. 

Takımımızı teşkil eden hütiin ar -
kadaşlar lstanbulda yapılan bu maç 
Jar 'Yel!ıUesfle Türk lutbolcuJaıı ıle 

tanı§tıkanndan çok memnundurlar. 
BflhaMa ·halkın, seyircilerin sport -
menliği kayde ,.e takdire şayandır. 

Memnuniyetimizi tadil eden yega -
ne gölgeli nokta, sert n fena bir sa· 
hada oynamıya mecbur oluşumuz -
dur. Fenerbahçe stadı nispeten dalı:ı 
iyidir. Fakat o da çok küçük ve şehre 
uzak bir me\·kldedir. Ista.nbulun gü 
zel ve muntazam bir stada ihtiyacı 
olduğu muhakkaktır. 

Cuma gUnU yapacağımız 80n mn • 
ça gelince, Galatasaray • Fenerbahçc 
muhteliUnin hemen hemen Türk mil 
Ji takımı oldufonu biliyorum. Jo~n ly i 
oyunumuzu oynamıya çalrş.'lcağız ve 
maçı kazanacaftmızı limit ediyorum. 

Galatasaray ve Fenerbahçt ta • 
kımlarından hangisinin oyununu da 
ha gUul buldofumu soruyorsunuz. 
MUaaadenlzle bu suale ce\·ap nrmi • 
yettflm. Burada misafir olarak bu • 
htnuyoroL Bunun için her iki takı • 
mın oyunlan arasında bir mukayese 

geceleri degilıe, benimle azıcık 
beraber bulunsa. sonra çıkıp 
gitıe ne hoı olacaktı 1 Başka za· 
manlar kendisinden Adeta nefret 
edi}·orum. Roıinka'nın onunla 
beraber bulunmak istemeyişine 
bakılırsa hiç te fevkalade bir 
sihiri, buausi bir cazibesi yok ..• 

Halbuki lıtanbulda Rozinka'yı 
tanımıyan erkek yoktur, eğer 
Ştravı olsa idi kız biran bile te· 
reddOt etmezdi. Şu halde Taga
mi'deki cazibeye sırf benim 
ilzerimde tesirini gösteriyor. 

Nataşa yorganm altında bil· 
zülmilf dOıünOyor, daşüniiyordu. 
Şu sırada istikbalinin mevzuu 
bahsoldutu muhakkaktı. 

Ya hemen Tagami'nin yanma 
dönmeli, yahut içindeki çekinme 
hissini atarak akıllı davranmalı 
sinemadan cenbı beklememeli' 

' 
Hügo Ştravı'ın metresi olmalı 
idi. 

Boks 
Levl Er< ndl Maça 

Hazırdır 
Dün Jozef Levi Ef. matbaamı• 

za gelerek boks6r Yorgos tara· 
fından yapılan intikam maça tek• 
lifini kabul ettiğini bildirdi. Levi 
efendi, yalnız hasılatın ytııde 
yirmi be,Jini ve davetiyelerde 
kendisinin imzasanın bulunmasıııı 
istemektedir. Bu istedikleri tabii 
olduğuna g6re meç tarihini tea
bit ctme~ten baıka yapacak bir 
iş kalmıyor demektir. Levi Ef. 
organizasyonun Frangi Marten 
veya Hilmi 8. tarafından deruh• 
te edilmesini mOsa•i bulmakta 
ve maça her ınn için hazır bu• 
lundu~unu ilave etmektedir. 

Nizamname 
Ve sporcular 

1 tanbul Mıntıkasından : Son zaman• 
lırJı nizamııamtnin dtğişmtsi llzılll 
gtldıgi hakkındı vaki olın neşrfyıaa te• 
sirlle ~eı ek ~ulüplerimlzin ve geret1t 
mı.ittclıi.:: ıız:ının nizamnameye J<arşı olaaa 
hissi hurmct 'e jtııatltrlnin duçan tezci· 
zul olduğu muşıhtde edilmektedir. Ahi· 
ren .'\nkırııd:ı in'ıkıt eden Jttifak Umumi 
ı. onıresi nlzamnaaıemlzde tadıllt icrasına 
IU7:um görmemi' oldutundan nizam Ti 

int'zımı tabi olmak ve ihti\'arı itaat df
sip inini kuvvetlendirmek tsaslın tize• 
rınde ) üruyen sporculanmızdan gayn 
nizami bir hareket beklemediğimizi arz 
\'e bu hususa her zamından fazla ftinı
kdr bulunmalarını temenni eyleriz efen· 
dim 

' Vıyanaya Nyamya'uı, Mura'yı, 
zavallı Lola ile kOçllk Kotiki 
getiıtecek bu koca dairede yal• 
nız yaşamaktan kurtu'acaktı. Bu 
iki yo'dan hangisini tutacağına 
karar veremeden uyudu. 

ili 
Sinemara mukanleyi imzala• 

mağ~ hazırdır. Nataşa, Ştravs 1 
beklıyor. Bu s~fcr ne olursa ol-
sun Aşıkım memnun edecektir. 
Zaten meselenin artık sallanacak 
ye~i. k:ılmadı.. " kral ., lemamea 
deaışh. Vaktılc daima scrbeıti. 
N~ta~anı~ istediği saatte gelirdi. 
Şımdı daıma meıgul olduğundan 
bahsediyor ve kadının yananda 
p~kaz ~uruyordu. Genç kadm 
mılyonerın gelmesini beklerken 
yeni ~ldıiı v:şne çürüğü kaplı 
~~fterı açıyor. Vaktini iCçİrmek 
ıçın bu deftere hislerinı kayde-

- Evet: Acaba neden ona 
bağhyım, niçin burada onu g6· 
remedıkçc sıkıhyorum ? Konuş· 
masını, ıyifiğ n yüzünü istedi· 
ğımden değıı, benim istediğim 

onun beni ıeviı hali olacak. Eğer 

.. Bu takdirde kendisi için yeni 
bır ufuk açılacak, şöhret ve 
servete kavuşacaktı. Adeta bir 
peri maaalı yaııyacakh. 

~~lı. Bu gece hayatı değiıeceği 
ıçın deftere ilk dOtOncelerini ya
ıacak. Bu düşünceler kadar mü
him ne olabilir? 

{Bitmedi) 
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Karım beni aldatırsa 

- Havaların fena gitmesine rağmen lpekfllm stüdyosu (Karım be· 
ni aldatırsa operetinin harici sahnelerini çevirmekte devam etmekte • 
'dir. Diğer taraftan milli kurtuluş mücadelesinin bütün safhalarını bir 
'destan halinde tesbit edecek olan büyük filmin son hazırlıklan da ikmal 
'edümiştir. Yalanda bu filmin de harici parçalan çevrilmiye başla -
nacaktır. Her iki filmin teşrinierel iptidalarında gösterilebileceği ümit 
edilmektedir. 

Resmimizde Bedia Muı·ahhit hanımı (Belma) Vafi (Şadan) Beyi 
görüyorsunuz. 

sinema 
Amerikan tiyatrosunda Barry -ı 

moreların ismi pek meşhurdur. 

Uzun bir zaman sahnede büyük mu .
1 

'·affakıyetler kazanmış olan Lioııel 

~e Joh~. Ba~r;mor~ niha~·et ~er di ·l 
ger aktor gıbı fflmın cazıbesıne da ·ı 
yanamamış1ar ve angaje etdimiş~cr -, 
di. Şimdi bu iki erkek kardeş, hır a
ra~a son günlerin en meşhur roma - 1 

nı Grand Hotel, de oynryacakl::ır. 

Grand Hotel Hakimiyeti Milliyede 
tefrika ediliyor. Kız kardeşleri Et -
nel Barrymore da sahneden sine.maya 
geçti. 1915 te bu kadın artistik ka
biliyetini denemek üzere "Son hü . 
kiim,, diye bir film çevirmişlerdi. O 
zaman iyi bir netice alınamamasına 

rağmen sesli filmlerin sese olnn ihti
yacı Ethel Barrymore'lara sok gü -
zel ve mikrofona uygun olan sesi o
ına film aleminde yeniden çok iyi bir 
mevıki veriyor. 

• • • 
Meşhur Amerikan sahne vaz11arm 

(fan, W. S. Vandyke bu sefer de ~i -
male bir sefer yapacak. Eskimo adlı 
bir film çevirecekler. Bu seyahatle -
rin 13,000 mil kadar bir mesafe tuta
cağı tahmin olunmaktadır. Ve buz • 
Jann ta içerlerine kadar gidebilmek 
için büyük balıkçı gemilerile çalışa . 
cak olan yerli figüranlar kullanıla . 
caktrr. Vandyke, daha enel cenupta 
çekilmiş ve bizde zevkle seyredilen 
"Beyaz gölgeler,, i çevirmişti. 

• * • 
İngiliz şair Shelley'in karısı tara -

fından yazılmış n son zamanlarda 
filme çekilen Frankenstein isim1i e-

aleminde 
bir gün yolda yürürken küçük !>ir kı 
7.a rasgeliyor. Klz kendisine gelecek 
tehlikeden habersiz. ona oyun teklif 
ediyor. Papatyalar topluyor, birkaç ta 
ne de ona veriyor. Garip mahllık gü
lüyor. Ve ikisi de göl kenarındadır
lar. Küçük kız, göle bir papatya atı
yor. 'rnJ>atya yüzmiye başlı) or. Ca -
navar da bir papatya atıyor s~ya .. 
O da yüzmiye başlıyor. Herif mern • 
nundu~ · 

.... Ümit ederiz ki, film hnrayada 
gelir. Tamamlarız. 

Greta Garboya bir rakip diye ta
nınan 'Marlen Dietrich'in hütUn de -
dikodulara rağmen n kendisinden 
müs takil bir şahsiyet beklenirken 
müthiş surette Garboya meftun ol -
duğu söyleniyor. Bununla beraber 
şimdiye kadar biribirlerile tanıştml • 
mamışlardır. 

Dietıich'in cildinin ı·engini onu 
sok yakından gören bir sinemn mu • 
harriri "Balmumu sarısı,, diye tarif 
ediyor. Kaşlarrnı Çin tarzında ve üs -
tünden de ayrıca boyuyormuş. 

Yalnız küçük bir rivayet daha 
var. Onu şimdiye kadar himaye c -
den hatta Amerikan film diinyasın -
da ilk defa hakiki yıldızlığını te -
min eden ve fazla samimi oldukları, 
daha ~ok vaktini onunla geçirdiği i
çin karısı tarafından aleyhine dava 
ikame edilen rejisör Strendberg, bu -
gün artık soluk Alman artis tin mo -
dem bir sima sayılamıyacağına inan 
mrş görünüyor. Belki Dietrichi azim 
bir sen-etle tek başına brrakrvere . 
cekler. 

ser şimdi büyük bir muvaffakiyetle ~=============:; 
Parfste gösteriliyor. Eser bir ~ hayli ~ K 1 
sene evvel yazılmış olmasına rağmen• ısa Haberler 
orijinalite cihetinden de büyiik deği- ·········••!mir 
şiklikler görmemiştir. Yalnız bu • 6 Konstans Benct, Neyl 1 l:ımilton, 
günkü fenne uygun olmıyan tarafla- sabi mi l lolivut isimli bir film yapıyorlar. 
nna biraz şekil verdiler. ~ Lilyan Han•ey foks ~irketine 

Rejisör, heyecan ve korku mev . 
zularına olan inhimaki pek iyi bildi
ği için ta çocukuluğundan beri ta • 
vanda kalan ve Frankesten adlı bir 
adamın kendi elile yarattığı bira . 
cubei hilkate ait bir süjeden pek iyi 
i<.;tifade edeceğini düşünmüştü. Bu ga 
rip mahlCık Boris Karloff tarafından 
oynanıyor. Karloff filmde görüniip 
de genç kızın üzerine atladığı zaman 
şimdiye kadar görülmemiş bir heye -
can ve korkunun sinemayı kapladı • 
tını siyllyorlar. 

Pllalıa ~ Mr parça naklede
biliriz. "Bu acaip adam, bu canavar 
denecek mahluk, kuJübcsinden çıkıp 

girmiştir. 

A Klara Bov, Adolf Menju ile be
raber bir film çevirecektir. 

A Topaz müellifi Marsel Pıuyol bir 
sinema şirketi yapmıştır. ilk film olarak 
kendi eseri olan ' ·Fanni., yapılacaktır. 

A IIarri Baur "Ceza kanunu., isimli 
bir yeni film yapac:ıt: . 

ô .Fernan Gravcy. Florel, Oaroi1 Fiz 
yeni bir film yapıyorlar. 

A Konrad Vayt Foks şirketi hesı
bına "Katil,, filmini yapacak. 

A Glorya Svanson lngllterede kendi 
hesabına bir film çevirecdair. 

A Viyansda gösterilen "Vampir,, fil. 
mi büyük kargaşalıklara sebep olmuf. 

tlrk lllmlerial nasıl 
gör•ellylz 7 
Nışantaşmda ilk sesli film 

stüdyosu tes!s edildi. Ve ilk film 
de çevriJmeğe baılandı. lstan
bul Sokaklarında ile açılan bu 
mes'ut yol şüphesiz devam ede
cek .. Fakat buıün bizi meşğul 
eden mese bu değildir. Bizim 
burada anlatmak istediğimiz şey 
Türk sinemacılığı için yeni bir 
devrenin başladığıdır. 

Şimdiye kadar, Miltonu, Ya
ningsi alkışlıyan ellerimiz, bun
dan sonra, bir Muhsin, bir F e· 
riba, bir Haz•!ll içinde çarpacak. 
Mütemadiyen bize }'abancı san' atı 
veren sesli beyaı perde, artık 
bundan sonra bizden, kendimiz
den olacak. Bu yepyeni vaziyet 
karııs:nda sinema muharrirleri 
ne türJü hareket edecekler? Ge
ne eıkisi gibi filimlcri uluorta 
tenkit mi edecekler? Yoksa, Is· 
tanbul Sokaklarında olduğu gi
bi, merhametsizce, anlamadan, 
görmeden, ve hissetmeden kalem 
mi sallıyacaklar? Hayır, artık bu 
iki suiistimale de müsaade et· 
miyeceğiz; zira: 

1 - HakkiJe sinema tekoikine 
vakıf hiçbir muharririmiz yoktur. 
Tiyatro münekkitliği, kitap mU
nekkitliği yapanların sinemaya 

. dolıunmağa hiçbir hakları yoktur. 
Sinema kendisine mahsu:ı tekniki 
olan yeni bir san'nttır, tiyatro 

ı veya edebiyatın bir şubesi de
ğildir. Bilmediğimiz v~ anlama
dığımız bir esrara nasıl el kal
dırabilir, aiız açabiliriz? 

2 - Filmlerin Nişantnşmda 

ipek film stüdyosunda çekildi
fl'İDi hiçbir zaman unutmamalıyız. 
Bu sözümüzden makaat yeni do
ğan stüdyoya hakaret etmek 
değildir • Söylemek istediğimiz: 
o stüdyoda çevrilecek eserleri, A
merikada Paramount, Alman yada 
Ufa veyahut Frans:ıdaki Joioville 
stüdyolarında çevrilen filmlerle 
mukayese edemiyeceğimizdir • 
Artisterimiz ne kadar san'at
kir olursa olsun, vazn sahnemiz 
ne kadar kuvvetli, idare adam
ları ne kadar kabiliyetli olursa 
olsun, muvaffakiyet stüdyo mcs· 
tabdiminin ıyı yetiştirilmesine 

bağlıdır. Kumandan ne kadar 
mahir olursa olsun eğer emrin
deki askerler talimsiz ise mu
vaffakiyet ihtim31i yüzde 30 iner. 
Eğer ilk zamanlarda bu yüzde 
30 ihtimalle ipekçi kardeşler 
yiizde 40 muvaffakiyet kazanır· 
larsa galip gelmişler demektir. 

Bunu size canla bir misilJe iı· 
pat edebilirim: Paramont kum
panyası Paristeki stüdyosunu 
tesis ettiği zaman ilk film olarak 
Duvardrki delik (Define) yi çe- > 

virmiıti. Melek sinemasında gös
terilaiği zaman gülmemek için 
kendimi zor tuttum. Film o ka
dar adi birıekilde sinemaya alın
mıttıki, .• ağır ağır tekniıiyenler 

yetiştikçe, Paramont'un Paristeki 
stüdyolarındaki çevrilen filmlerin 
sinema kıymeti artaı. Mesela son 
iÖsterilen filmlerden: "Ne seYim
li,, yi o ilk filmle mukayese eder· 
ıeniz, aradaki farkın pek büyük 
olduğunu derhal anlarsınız. Koca 
paramont Kumpanyasının geçirdi-

ği bu istihaleyi biz neye geçir· 
miyelim? 

3 - Sahnede her milletin şar
kısını dinledik, yalnız Türk şar· 
kılarını ve musikisini dinlemedik. 
Bundan sonra kulaklarımız Türk 
musikicilerinin eserleriyle çınlıya· 
cak ve bittabı göğsümüz de o 
nisbette kabaracak. 

Bursa ipeğini Liyon ipeğine 

nasıl tercih ediyorsak, Ertuğrul 
Muhoinin filmini de Ernest Lü

bitcb'inkine tercih edeceğiz. 
Zira Tür!c sinemasının istikbali 
buna bağlıdır. Maurice Cbeva· 
lier'yi bir kere alkışhyorsak, 

Hazımı iki kere alkışlıyacağız. 
J. Lasky ve• A. Zukor'u naııl 
nas2l takdir ediyorsak, ipekçi 
Kardeşleri daha fazla takdir 
edeceğiz. Ötekiler doğduklano
dan beri münbit toprakta yaşı
yorlar. Halbuki bizimki daha dün 
hiçbir meyva vermeyen bir çöldü. 

Çülü münbit tarla haline getiren
le:rin sarfettikleri maddi ve ma
nevi gayretin kıymetini bilelim. 
Şahsiyet vadisine düşerek müna-

kaşalara düşmiyelim. l~te ancak 
o zaman do~ruyu görmllt hakikati 

anlamış olabiliriz. 

E. U • Senaryo kursu talebesinden. 

A. Fuat 

yeni bir 
caz vıldızı ., 

Amerika Jak Hilton, Ted 
Lev;s gibi cazbant yıldı7.ları ye· 
tiıtirdi. Bugünün yıldızı ise genç 
bir zencidir Ye ismi Duke 
Ellington dır. Bu siyah delikan
lının fevkalade güzel bir karika
törüoü neşrediyoruz. 

korku 
filmleri 

Borla Karlof Frlınkeu,tayn 
film inde 

Bugüne kadar, sinema, edebiyatın 
her tarzını olduğu gibi korku edebi

yatını da aldı, filme çekti. Fakat 
şüphesiz şimdiye kadar yapılmı~ o • 
lan korku film erinden eu h•v,-etlisi 
Frankenştayn isimli filmdir. 

Frankenştayn nedir? Frankenş • 
tayn, bir kimyagerin bir çok araştır

malar neticesinde vücude getirdin 
sun'! bir dcydir ki, bu dev, gayet 
çirkin ve gayri muntazam yapılahil • 
diği için herkesin korkusunu cell>ct .. 

tiğinden münfail olarak, kendini ya· 
ratan adamın bütün ailesini ve sev • 
diklerini öldürmüştür. Maksadı ni • 
hayet onunla yalnız kalarak, ona, ya• 

rattığı bir mahhik sıfatile, mütema • 

di bir vicdan a7.abı ' 'ermektedir. 
Mevzuu bu olan film, Boris Jfaflo 

lof isminde bir artist tarnrından oy· 
nanmıştır, ,.e harikuHi.de korkunç bir 
tip meydana çıkmıştır. 

Öyle zannediyoruz ki, bu film, bd 

mevsim Istanbulda da gö terilecek • 
tir. 

Almanyada filmler 
Kontenjana tabi 

Filmlerin kontenjantmana tabi tu
tulmasına dair olan yeni ahkam ta1' 

bik mevkiine girecektir. 
Alman reisicümhurunun kararna ti 

mesi, sinemaların kontenjantmana d• 
ir olan 15 - 7 - 30 tarihli kanunull 

meriyetini 30 haziran 1933 tarihine k .. 

dar temdit etmektedir. 
Yeni emirname ahkf•mı mucibine:' 

"Alman fi1mleri,, tarifine uymryaı& 

bütün filmler, ecnebi filmi addedil • 
mektedir. 

Almanyaya ithal edilmek isteniJell 
bütün filmlerin evvelfı salfıhiyettaf 
memurlara gösterilmesi icap etmekte 

di~ . 
Almanyaya ithal edilecek ecnebi 

filmlerin nispeti, her mevsimin bİ " 

dayetinde tayin edilecektir. 
Dahiliye nazırına zaruri göre ti 

ceği tadilatı yapmak salahiyetiııi b:ılı 
şetmektedir. 

Müelliflerin, bestekarların, reji ti 

sörlerin ve film mütehassıslar111ıll 
Alman tabiiyetine ait ahkam da tef 
bit olunmuştur. 

Daha şimdiden yeni emirnaınenfll 
neticesi, ecnebilerle beraberce ı\11111111 
yada ~evrilmekte olan rilmlerin tali" 
dit olunacağı söylenilmektedir • 
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Genç kadın, koca

sı içeri girer girmez 

sevinçle boynuna 
aanldı: 

- Ah benim ca • 
nım.. Nerelerde kal. 

dın? •• lki saattir gö 
züm yollarda.. 

- Aman kancı • 
ğım bu ne muhab-

bet .. inanayım mı? 

inanmazsan 

salona git de bak .. 

- Ne var salon -
da? 

lnAn, tablatl gUnden gUne esir ediyor 1 

- Terzi fatura ge 
tirmiş.. Deminden 
beri seni bekliyor! 

1 Dil Encilmeni 1 : 
Gazeteler mOjdeledi: Yeniden 

bir dil encümeni teşekkül ede
cekmit··· Bu havadis, ayda üç 
yüs liranın basretile yanan nice 
yanık yürekleri yerinden oynat 
mııtır. 

Otelde 
Müşteri, sabahleyin hiddetle 

homurdandı. 

- Odada kum gibi tahtaku
ruıu kaymyormuş.. Niçin bunu 
evvelden haber vermedin? 

Filhakika, eski dil encümeni 
•zalı~ı, tıpkı ayan azalığı gibi, 
k~ydı haya~ şartilc verilmişe ben· 
zıyen güzel ve üzüntüısüz bir 
irath. 

Yeni Türk lügahnın iki sene
de ancak (A) harfini bitirenler, 
kendilerine, altmış yetmiıı aene· 
Jik bir gelir temin etmiş gibiy
diler. Bu hesapça, cenabı hak 0 

muhterem zev~tın her birine bir 
Zaro ağa ömrü dahi vermiş ol
sa, gene bu varidat kaydi ha
yat şartile tabi::'İne layJktı! 

Garson boynunu büktü: 
- Haber vermiye ne lüzum 

nr efendim? •• Nasıl olsa farkma 
varacaktı mı! 

Gözlert 
Salamonun gözleri ıyı görmü· 

yordu. Bir gün muayene ettirmek 
için bir göz hekimine gitti. 

Hekim, iyice bakbktan sonra 
başmı s:ılladı: 

- Hiçbir şey görmüyorum .• 
Salnmon gUldll: 
- öyle ise iyi bir hekim bu· 

laJım da ikimizi de tedavi etsin!. 

En iyisi! •• 
Hafif meşreplerden bir kadm 

lokantaya gitmişti. Garson sordu: 
- I-Jammfendi, püreli bir kaz 

getireyim mi? 
Kadm güldü : 
- Vallı:ıhi parnl. bir kaz geti

rirsen daba iyi olur J 

Ancık, günün birinde, bazı 
mliya gelmez yanlıçlar mizah 
gazetelerine bile mevıu olunca, 
millet cıecJisinde haklı bir asa
biyet havası esti ve dil encü
meni yel üfürdü, su götürdü ye 
dı5ndü, Oçer yilz liralık maatlar 
bir yarmış bir yokmuş oldu ! 

Yeni encümeni kim te§kil ede- Metelik u§runa 
cek bilıneyoruz. Ancak, Maarif _ Ne 0 rnadam 

Vekllet:nin eski encümenden Rebeka?.. llöylc ni 

klft derecede ibret alarak adam çin siyalılar giydin?. 

ıeçcceği 1mu~~kk~k.. - Haberin yok 
Zira, ür ıyenıo serveti, bir mu? •. Kocam öldii! 

keıl·ınetri bin liraya öğrenmegw e Vah _, 
J - ! - , Vwl, rr.lı .• 

mOsait değildir Hasta mıydı? 
Akba~a 

Yaı me•ellı!oi 
Leyıl Hanım, bir mecliste 

dedi · ki: 
_ Kocam k1rk yaşındadır .. 

Aradlııda tam on yaş fark var .. 
Birisi itiraz etti : 
- Mümkün değil Hammfen· 

di.. Siz elli yaşında yoksunuz J --

- Hayır .• /Jir ka-
zaya kurban gitti? 

- Nasıl? 

- Y cçcn hC'lta 
havraya giımiı • 
tik.. Yerde bir l:u • 
ruş gördü. Almak 
için iyi/ince üldü •. 

- Neden aca • 
ba? 

- Neden ola • 
Ah bu kadınlar! cak, o kadar kala -

Ne 0 ?.. seyahate mi çıkı· balığın altında lı:al
yorıunaz? 

- Evet •• 
- Ne tarafa doğru? •. 
- Mısra .• 
- Hangi poıta ile ? •• 
- Tayyare postasile .. 
- Saçmalama .. 
- Neden? 

dıl 

Pot 
Bir mecliste: 

- Takdim ede • 
rlnı.. Zevcem Ş elı • 
naz! 

- Şerefyap ol • 

- Mısra tayyare postası dum efendim .. Bc.n 

ka -yok ki •. hanımefendiyi 

Knı - ~ na bu kl'dl mnlıabbeU ncN'dM 

&'eldi kuzom1 .. 

Genç - DUğUnUmUz yakl&flYOr .. Kendimi "• 

illik ıııı.adetlnc aıı,tınyorum! .. 

,.,,.-
! !I 

.. 

lWantler 
Hey telli duvaklı kUçUeUk gelin 
Bir aııat kal'!Jımda dıırabWn mlt 
Şu df'rtll gönlUmlln ı..oı..ımanr ııeıial.n 
Kınldı kıınadım sarabilln mit 

• 
Alnrmda dzgllcr ;ravdır, yaD, 
Aıııklnr knprnda ~alı)·or ND! 

allanma kareınıdıl kahpenin km! 
Ölilrsem kanımı ,·ercbllin mit ' 

• 
Atıma binip de ineyim düze, 
SUrmclr.r pı-kııylm o ell göu, 
Bir CC\'Up IOrayım, darllma. bluı. 
Kolunu bol num,. ııarabUJn mit 

KARACA 00LA .... 'lli 

- . 
Yabana htalnbul aokakrlannda: 

- Emln olun;,ı .. ------------------1·: 1d, hayat.ta Uk ko -
71llftuğum yabancı 
erbk ausinlz .. 

- Ya.. Hep ah -
baplaruuzla nıı gö • 
riı,ürıilnüzl. 

Çare 
- Yahu hani ge. 

çenlerde bakkala 
kırk, kasaba otuz. 
ekmekçiye yirmi li 
ra borç birikti diyor
dun .. Naııl bir çnre
slni bulup kurtul -
dun mu? 

- Kurtuldum .. 
- Na&ıl? - Mahalleyi de • _______ _..,..._.. ________ _. 

ğiftirdim! 

Zamane aklı 
Bnynk anne, mini mini torunu

na masal söyltıyordu: 
- Derken yavrum, kuzu ya

ramazlık ettiği için kurt gelmiş, 
onu bir ili yemiş •.• 

- Büyilk anne!.. 
- Ne Yar yavrum? 
- Kuzu us!u dursaydı iene 

kurtulmayacaktı., 
- Neden çocuğum? 
- O zaman da biz yeyecektikl --

Ne yax;>sın ? 
Mahkemede: 
- Bu galiba altmcı defadır 

ki Genl karşımda görüyorum .• 
- Ne yapayım reiz bey?.. ça· 

hotık mı, hırsız diye yakahyor
lar.. Çalışmadık mı, ser!eri diye 
enseliyorlar.. Ben de ne yapa· 
cağımı §aşırdım valJahi 1.. 

Aferin 
Hanım, hizmetçi kızın, kendi 

fırçasile dişlerini oğduğunu gö-
rOnce taştı: • 

- ikbal .. Bune?.. Benim fır-
çamı mı kollanıyorsun? 

Kız ıükflnetle cevap verdi: 
- Ne olur hanımcığım?.. Si7.· 

den iğrenecek değilim a ... 

Bülbül 
- Ne taralt!l otu

ruyoraunu? 

- Bülbül de.re
sinde •. 

- Kimbilir scr.i -
nlz ne kadar giizrl • 
dir! 

imkinsızl 

Doktor, esefle e
lini dizine ı•urdu: 

- Eyvalı.. Jlas. 
ta son nefesini ııer
di! 

Baş ucunda bu

lunan bir alı[Jabı mı 

nldandı: 

- imkanı yok •• 
Onun kimscııe bir 

ıeu ı·crmek adt•li de 
ğildir! 

Sarhottluk hall 
iki alıbap arasın • 

da: 

- Geçmiş olsun 
yahu.. Yü:üne ne 
oldu? 

Temizlik l 

1 
Şen Fıkralar 

Doğru 1 
Bekir kalmakta ısrar eden 

çirkin ve yaşlıca bir zata sor• 
dular: 

- Niçin evlenmiyorııun ? 
- Aradığımı bulamıyorum da 

ondan ..• 
- Acayip.. Nasıl bir kadm 

arıyorsun bakayım ? 
- Güzel ve abdal bir kız ..• 
- Neden? .. 
- Neden olacak, güzel ol· 

mazsa ben onu almam.. Abdal 
olmazsa o bana varmaz 1 _. ___ 

CanbaZ.:1:ınede 
Seyyar hayvanatı vahşiye can

bazhnnelerinin birinde telaşla ko
nuşuyorlar: 

- Eyvahlar olsun.. Arslan1a· 
rın kafesi açık kai mış. 

- Sorma at.İzim, ·ben de kö· 
peği bağlamamıştım, g ·rip as
lanları parçaladiyse diye ödüm 
koptu. --

Dedikodu 
Hanımefendi, yeni gelen hiz

metçi kıza sordu: 
- Halil Beylerden niçin çık-

tm ? ... 
- Hiç efendim... iftira... GQ

ya, beyefendiyle hanım efendi 
odalarında ne konuşurlnsa ben 
kapıdan dinlermişim de!.. 

- Ha .. Bak ben eTimde öyle 
şey istemem .. 

- Elbet hanımefendiciğim .• 
Hiç merak etmeyinir ... 

- Peki, seni tutuyorum.. Yal
nız bir şartla: Halil beyle hanımı 
kapıdan dinlediğin zaman neler 
duydunsa hepsini bana anlatacak· 
sın 1 •• --

Tali 
iki kadın arasında : 
- Kocam böbreklerinden has

ta .. Bu sene tedavi için Avrupa• 
ya ğideceğiz .• 

- Ne mutlu sana... Ben çok 
talisiz kadınımdar ..• 
~ Neden? 

- Neden olacak, kocam öyle 
sağlam ki, hastalanıp Avrupaya 
gitmemize imkan yok! 

._. -Tevazün 

- merak etme azizim, kar1m yın ualdcni: sanı. - Çok iyi ker1nız var ... Sizin bir dedlllnlzl iki etmiyor .. 

- Şey .. Geçen ge 
ce eve dönerk<•n yol

da herifin biri üstü-
- Şu k:za bak.. Ne güzel! 

Yalnız sağ ayağı biraz to-
hazırlanıncaya kadar o da olur! yordum! - Ben daha lylrlm .. Onun iki dedlllnl bir etmlyoruml ne basmııl 1 pat .. 
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IBu iş bir •• sun ger meselesidir ! 
üst taralı l inci sayıfada 

komllacak olan bu bonolar vaaıta
sile 1 milyarlık bir götilrll mik
darı tesviyesini derpiş dmek
t~dır. 

3 ıenefik yeni mühletin hita
mında bono!ar piyasa tarafından 
massedildiii takdirde 1 ,600 mil
yonluk ikinci bir hisse daha ih
raç ediJecektir. 

Tedavül etmemiş bulunan bo
nolar, son ihraçtan 1 '3 sene son
ra İptal olunacaklardır. 
Fransızlar yeni Alman takllfini 
mUzakereden imtina ediyorlar 

Lozao, 6 (A.A) - M. Mac Do· 
nald tarafından yeni Alman t~k
lifJerinden beman haberdar edi-
len Fransız murahhasları, tami
ratla tamamile alakasız gördük
leri bir takım siyasi şartlara ih-
tiva ettiğinden dolayı bu teklif
leri müzakereden imtina etmiş
lerdir. 
Malt sahadan &fyasf sahaya 

Lozan, 6 (A.A) - Havas ajan

ıının muhabiri mahsusundan: 
Müzakeratı mali sahadan na

gihani bir tarzda siyasi sabaya 
tahvil eden Alman tahlifatı Oze
rine Fransa mümessilleri Alman 
şeraiti hakkında mOzakerata gı· 
rişmc~ten sade ve basit bir şe· 
kilde imtina eylemi9lerdir. 

Konferansm müsbet mevzuu 
yalnız tamirat meselesidir. 

Alman zimamdarlarının Ce
nevrede mevrnu bahsedilen tes
Jibat mesclesıni ve yahut harp 
mesuliyetleri hakkında daima 
açık bulunan ihtilifatı Lozanda 
halleltırtllrk ıstemeleri kntiyen 
kabul edilemez. 

Bundan mnda ü.::n c.v: l'oktai 
lli\zlirc.an Almr. np.ı v.ıbi büyük 
bir memleketin 000 milyonluk 
munzam te<li~ ~l dc:eı:e.iie yeni
den G ilıihbnm.:~( ve h~rp ceou· 
"liyetJ riııden lebetri etmek hak
kını :ıatın r lmak İ!tc ,n esi de ağır 
bir lieytlir. 

Es~scn, Young planı gibi ser· 

beatç kabu! edilmiş ahkAm rnu

cibiııce :;4 milyarlık bir de;rnin 
zimmettan olan Almanyonın ken-
di:ıini Lozanda ynlnıı 30 milyar 
botçlu g~!'ce1! lst~mesi şeklinde 
bir vazıyet a!masın<l ve alacak-
lıların beynelmilel teccnüt namı
na ibrazına muvafolrnt eHi!deri 
fedakirlıklara mu~;abil daha 
fazla tavizat tal~p etmesine de 
ancak hayret edilebilir. 
Şu itibarin Almanya kendi ık· 

tısadi ihy&1ıodan ziyade askeri 
itibar Ye gururunu tatmin etmek 
iıtiyor demektir. 

Parl9 matbu•h ne diyor? 
Paria, (A.A.) - Havas ejanıın

dan: Bütün matbuat, iktieadi 
sahada devam etmesi icap eden 
bir müzakereye ıiyasi çartlar 
karıılırmak islemeoinden dolayı 
M. Fon Papeu,i müabaıe etmek 
te ve Alman mukabil tekli~atmı 
gayri kabili kabul gibi telakki 
eylemektedir . 

Le Jurnal gazetesi en müb
rem ve acil ibtiyacatı için asgari 

olarak 5 miJiyarın mutlak suret
te llizumlu olduğu düşünülürken 
Fransırnın göt;jrü miMarmı yedi 
milyardan 4 miliyara tenzile mu
•afakat etmiş bu!unduğunu ve 
bundan başka plasman şera-
itini alacaklılarla borçluların 
menfaatı namına tanzime gayret 
etmek suretile herkesi mem-
nun etmek istediğini yuıyor. 

Petit Journal'de diyor ki: .. Biz 
bu mablağm tesviyesinde bebem
hal israr ediyoraak, bunu bir kir 
va kazanç zihniyetile hlep etmi
yoruz. 

Yung planından aarfıoazar et
mek bize 30 milyarhk bir pahaya 
mal ol<tcaktır. Fakat, Amerikanın 

karşısma çıkmağa mecbur bulun
makhğımız itibarile küçUk bir 
fareden başka birşey vermezekn 
Amerikanın bizden kocaman bir 
fıl talep etmesini istemeyiz. u 

Matin gazatesi, M. Mac Do-
uald 'ın siyasi teraiti bertaraf et· 
meğe ve gayri kabili kabul o 'an 
Alman teklifahnın kıymctıni yük
seltmeğe çalıştığını yazmakta ve 
mumaileyhin Per~embe günkü 
nıhai içtı ma için salonun hazır

lanmasını emretmekle muvaffak 

olabilece2'i zarımda bulunduğunu 
ilave etmektedir. 
l\1, Mak~oneıld, M. Herlyoye 
3 ltll~f pro]e61 metni verdi 
Lozan, 6 (A.A) - M. Mal'

donald, M. Heriyoyıı Loıanda 
imza edilecek olan bir takım 
itjfiıfoameler projelerini tevdi et
miştir. 

l - 2 Temmuz tarihli proje· 
ye tevf ,kan tamirat mesele~inin 
halline mnteallik bir tesviye su
reti, bunda götürü miktara ait 
ralcamın yeri boş bırakılmıştır. 

2 - lngiıtere ve Fransa ta
rof mdan yukarıdaki projenin tas
diki hususunun Jagiıiz ve Fran

sıılarm Ameri~aya olan borçla
rına ait ;ayanı memnuniyet bir 
ıtilafnameye tabi lutan dostane 
bir t e:ıviye sureli, böyle olma
dığı takdirde Almanya hukuken 
Y oung ?lanı rejimi altında ka
lacaktır. 

3 - Caillux· Churchill itilAfJa

raoı tamirat bakkmdaki Loz~n 
itiJôfnaoeierine tevfikan tadiJ 
eden ve Fransa ile fogiltere ara· 
·ında a!:~edilecek olan bir mu-
a velcnamc. 

M. Grandi'nln beyanat. 
Lozan, 6 (A.A) - M. Grandi 

matbuat mümessıllerine beyanat
ta beyanatta buluna:-ak yegiine 

ve mümklin hal suretinin "sün
ger darbesi,, olduğuna her za

mandan ziyade kani bulunduğu· 
nu ve tomiret konforansmın bu 
neticeye vasıl olmak makıadile 
içtimaa davet edilruit olduğu 
fikrinde olduğunu söyl emiştir. 
M. Grandi '-o::a;ı mlafpame· 
lerl~5 a mzal~r.l8~lfoC1 istln

ftAf edecek 
Lozan, 6 (A.A) - Havas Ajan

sının muhcbiri mahsusu yazıyor: 

miralın tamamen ilgası lehinde· 
ki noktai nazarı, Londr ada ba
rit bir ıurette kartılanmıfbr. 
Londrada bu beyanatın şimdiye 
kadar heyetler araamda cereyan 
eden müzakerelerde elde edilmit 
olan terakkilerin aleyhinde ol
duğu ve fazla olarak loıiltere 
tarafından kabul olmadığı giz
lenmemektedir. 

Filvaki Londra mabafili lngil
terenin mutalebatıoın, Vaşington 
hllkQmeti tarafından Iogilterenin 
harp borçları bakkındki müma· 
sil bir tedbir ittihazı temin edil
meden evvel, ilgası demek olan 
ve "sünger darbesi,, denilen te
zin tefsirine yana~mamıya azm
etmiı görünmemektedir. 

lngiliı - Amerikan itifafname
sinde hiç bir sehabet maddesi 
ofm3dığı cihetle Londra kabine
sinin başka tOrlü hareket ede
miyec~ğı söylenmektedir. 

Bunda~ baıka bu husustaki 
vazıyet M. Balfour'un beyanatı 

ile kat'i surette tarif edilmiştir. 
Nibayet, Roma hükumetinin mu
taleb~tını tatmin edebilecek bir 
formül bulmanın mllmktin olacağı 
na::arı itibare alınmaktadır. 

işte bu veçbile bazı siy:ııi ze
vat, lngiltere tarafından Avru:>:ı
daki borçlularına Amerika ile 
bir ililAf aktcdilinciye kadar 
zaruri olan bir müddet ıçın ve 
mesela 6 ay içinde bir morator• 
yom bahşedilmesi suretiJe müş
külün halledilmesini teklif etmek
tedirler. 

Bu tedbir bütün harp borç
larını ilga eden bir ; tilifoame 
ier itmam edılecektir. Ancak 
bunun tasdiki Amerika ile gi
rişilecek olan müzakerelerin in
tacından sonra yapılacaktır. 

Ayni ıamanda harpten mü
tevellit mali taahhütlerin top
tan ve kat'i olarak ilgası hu· 
susunun zaruri olduğunda M. 
Grandi ile tamamen hemfikir 
bulunduğu ve esasen Almanyadan 
talep edilen nihai tediyenin 
hakikatte tamiratın tamamen il-
gasına muadil aagari bir miktar 
olduğu söylenmektedir. 

Birde bu mülahazaya teaban 
bare~et edildiii takdirde, A
merikaya borçlu devletlerin 
mali teahhütlerinin tatminini 
telep etmek fırsatı verilmemiş 
olur. lngiltere, Amerikanın 

böyle bir talepte bu'unmasma 
muarııdır. 

Almanyanın yapacağı tediya
hn memleketin refahı ile müte
nasip boııolar şeklinde mi, yoksa 
11bit ıenevi takıitler şeldiade mi 
olacağı meıeleıinde pelıc okadar 
ihtiJif yoktur. 

lngiliz heyeti muraahhasası 
mahafilinde M. Grandinin beya
natına cevaben Londra kabine· 
sine "lngilterenin harp l:orcu na
mile Amcrikaya ödemek mecbu· 
r:yetinde bulunduğu mebaliğden 
faz kısmı. o nam ile borçlurarm
dan istemiyeceğini,, nahk olan 
Ha!four notasına sadık o!duiu· 
nun ihdas edildi&'i söylenmek· 
tedir. 

Maamafib bir:nci feklin alacak· 
lıların metalıbiaı Almaoyanın 
iktısadl vaziyete tabi tutulacağı 

_ ve ikil1ci ıeklin de yaniden na· 

Bu şerait altında, ltalyaoın ta
lebine rağmen lngiltere, Ame• 
rika tarafından kendiılne karıı 
ayni veçhilb muamele edilmeıtini 
temin etmedikçe Avrupanın 

matlubatının ilgası hususunda an 
ayak olmakta israr etmiyecektir. 

Binnetice Italy:ı.n mahafilinde 
M. Grandiye, hnicüıneti namına 
Lozan itilifaamelerini imza et· 
mekten istinkaf eylemek tasav
vuru isnat olunmaktadır. 

1 kil meselci mllıkileıioi ortaya 
atacatı beyan o!unmaktadır. 
lt•lran matbuab ne diyor ? 

Roma, (A.A) - lngilterenin 
Loıandaki battı hareketi dola-
yıaiıe biraz endişeye dUten ltal
yan gazeteleri, tamiratla harp 

borç'.arı ara11nda irtibata açık. 
tan aı;ıia 16ylemektedirler. 

Bütün gazetelerde aynı fikre 
teaadüf olunuyor: ''logiltere, sün
ger darbesine taraftar olduğunu 
i.ao eyledikten ıoora ıimdi Al· 
manyanın tamir•t namile mevcut 
olan taahhüdatını tehir ile iktifa 
etmek ister görünmektedir. 

Petit Parisine gazatei, anlaş
mak mümkün olmadığı takdirde 
Fransız mümessiUerinin, hüsnü 
~yetin en uzak a:erhaleaine git
•İf olmaları haaebile artık bu 
"-pta hiçbir mes'uliyetleri olamı-
1acajıoı yaııyor. 

lnglltere ve M. Grandinin teklifi 
Londra, 6 (A.A) - Havas 

ajansını muhabiri yazıyor: 

Ayni zamanda eski müttefik
lerimizin kendisine olan borçla
rını tediye etmelerini istemekte 
ve bu hakkından vaı geçmemek· 
tedir.,, 

ltalyanın M. Grandi tarafın
dan Lausanneda izah edilen ta-
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l Akvam Cemiyetine· Çağırıldık 
= 

1 
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Üst tarafı b!rinci sayfımızdı l 
veda memleketinin muvafakatile 
dostane tebriklerini sevinçle bil -
dfrdl. 

lngiltere murahhası Marquis J.on 
don Derry, Türkiyenin iltihakında 
~miyeti Akvamın cihan şümulleş
mesine doğru bir tarakki gördüğü
nil söyliyerek srkı nasyonalizm İ· 

çinde hapsedilmemiş olan Türk 
siyasetini methetti. 

~ M. Paul Boncour dahi 1"ransa 
~ namına Türkiyenin iltihakında ci· 

-=:

=-=§ han şümülülüğe doğru yeni yolJar 
ıtördtiğünU bildirerek Türkiyenin, 
garp ile şark arasında rabıta o-

rilen takriri teniç n iltizam edeO 
16 hükumet mümessillerini isüıa• 
etmiştir. 

Bu içtimada söz alan hatiple • 
rin hepsi bu davet hususundan do
layı memnuniyet beyan etmitı.ı' 
,·e Türkiye hükumetini pek yakı.il• 
da tahakkuk edecek bu vak'a dola 
yısiJe tebrik eylemişlerdir. 

Cenevre, 6 (A. A.) - Cemiyeti 
Akvam büyük meclisinin katettiil 
hu~usf İ!;timada Türkiyeniıı cemi • 
~·eti akvama kat'i ı:;urdte dahil ol 
mrya davet edilmesine karar ve • 
rilmiştir. 

Nasll çat1rlldık ? 

=.
-.--ii-: lan bu 'çok kadim me:nlcketin Cenevreden gelen haberlere göre meJ2I 

iltihakı clhanşümüllülüğüıt remzi lekeUmlzln altvam cemlyctlne drneUnd• 

F olduğunu söylemiş ve demiştiı· her hangi bir devletin ve dostı&nrnı • 
i ki: "Bu celsede söylenen sözler 
~ 

! sulh teşkilitırun ve sulhün kuvvet
ıı:_. 

zm husual, ferdi te~bbUsleri 0.."Tlil oıın•· 

mıotır. 

Hariciye vekili Tevtlk Rüştü bey ~ 
=
=-= Ienmesine ve büyümesine vakfı 

emel edenlerin hislerinin ifadesi· 
- çen nisanda ııUAhlarm tahdidi konfcrıı.n• 
~ dir. Mademki eski dostluktan 
- aanda ııöylcdtği bir nutukt. bir vesile ilet 

__ -_-_-_==_ hahsolunuyor, Türkiyenin Avrupa 
da en eski dostluğu Fransanınki 

= olmuştur.,, 
' M. Paul Boncour, Türkiyenin da
!=- vetine Fransanın mUsbet Ye kat'i 

muvafakatini bildirdi. 
H Lehistan murahhası M. Gwf -
~ dowski, Lehistanın taksimini hiç 
ff bir zaman tanımamış olan yegiıne 
~ 

rrnr genişletmiye gelmesini, Lehis -

komtu ve dost hUkQmetlerle tlkletUğl • 

mlz muahedelcrln ruhunu anlatır.ış. 1'{lrW 
Jdycnln ıulh ve mUııalemet dainıaiııdl 

bir siyaset taldp ettiğini, gizil hiçbir nı~ 

ahede imzalamadığını luh edernJc owı • 
lan söylcmlşU: 

"Eğer akvam cemJyetlnln gn:;~. ot· 
zlm anladığımız bir manada ıulb ve nıtl· 

salemete yardım etmekff, Tflrk1ye:ı!JI 

yaptığı da bundan btı§ka bir ı;ey ·c-c;ll· =
=_~ memleketin Cemiyeti Aham sırala-

dJr. Bu sahada Türkfyedcn ancnl~ mU7.a• 

~ut:nuk:~~le::~ mahsuziyetle gör hcrct göreb1llralnlz ... 

KoJombfya murahhası M. Res • 
Hariciye vekJUmJztn bu mealde stıy· 

let1!ği eözler Ttlrklycnln akvam ceml~te· 

tine g1rm!ye muhalif olmadıgı ırıretıı:ıdc: 

tefs ir cdilmlg ve harekete geçil.:nL-;tır. 

Yapılan husus1 bazı t emas \; C Latlnı • 

trepo, Lt\tin Amerika Cünıhuri • 
yetJeri namına, insaniyetin en hii -
yük tarihlerinden birine nıalik 
olan Türkiyeyi selamladı ve ··~-;>an 

- za1:Iardan sonra nrad:ı rnutabnl;ııt hll511 
~=::::: ya ahfadı olan bizler, medeniyet 

olunca Türkfycnln davetine kıtra:- ,·eril· 
ve itikatlarımmn bu düşmanında 
yeğitlik ve mertlik ve hulıic:;ü tanı . mlş, huırlanan davet takrln bir r,ok 

dık. Bu yeni azayı a ranııza devletler tarafından memnunly.ıt ve tcluı 
memnuniyetle alıyoruz,. demiitir. IUkle lmza edilmiştir. 

s Reis M. Hymans, meclisin müt • Hariciye vekillmizin tefekkUr 

:_~==_ !;~~C~n~~d,.uref,u6nu(Am. liA'ş.ah) -ede C,·eemteı'ybetitı· Ankan'.·~·;:.":~; - 'fUrldye 
"" ... hakkında Cemiyeti Akvam mecll • 

§ akvam bUyUk tntcHS! 'aktettiğt hu- sinde vuku bulan beyanat üi"erine 
susi içtimada Türkiyenin cemi~\? - Hariciye vekilimiz 1'evfik Rü,tü B· 
ti akvama girmiye daveti Jıakkın - tarafından M. Mihalakopulos'.ı vt 
da aıeçen hafta Yunan ve İspanya M. l\lndriaga'ya teşekkür telgraf • 

~ murahhas heyetleri tarafından ,.e ları l'>tflıabar t'dilmiştir. 
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Ticaret odası meclisinde 
, ust tarafı ı inci sayıfadı ' 

~aldı. Ona da bir arkadaş se~clim .. 
Demiştir. 

Bu ~klif üzerine birinci reis ve
killiğine Karamustaf a zade Ahmet 
bey, ikinci reis vekilliğine de iş ban· 
kası müdürü Muammer bey mütte -
fikan seçilmiılerdir. 

Seçme itleri bittikten sonra buğ-
day beyannamesi hakkında ticaret i 
ve zahire borsasının tanzim ettiği 

hükümlerin tetkikine ba~lanmı~ -
tır. 

Ticaret borsası, odanın vermış ol 
duğu kararı aynen kabul ediyordu. 

Bu hükümler şunlardı: 
1 - Çavdar mlktannm yUzde ona k3dar 

ve yUzden ıonra olan miktarına e.ııkl hU -
kUmlerln kabulU. 

2 - Hel<toııtrc esumm kabul edilmesi. 
3 - Hektolltredcn eksik olan bu~dayla

rm kilogram veya eczası lc;ln tcnzilAt krn-
m. 

4 •••• Tohumlarda aatıt mlkt.nnch bir 
takım tartlara ehemmiyet verilmesi. 

Bu prtları ifa etmiyenlere ceza 
mahiyetinde bir çok şekiller rük -
Jendlfinden, azadan Şerafettiıı bt-y 
buna itiraz etmiş ,.e ceza mahiyeti 
alan şeklllerln doğru olmadı~ını söy. 
Jemiıtır. 

Azadan Hamdi beyse bunun doğru 
olduğunu müdafaa etmiş ve demiştir 
ki: 

••• Her aene Eskişehlrle İstanbul ıırn • 
sınd& (~) vagon toprak taşınmal<taclır. 

Buna ml.."11 olmak IA.ztmdır ... 

Uzun münakaşaya sebebiyet nren 
buğday beyannamesi nihayet reye 
konmuş ve idare heyetinin kararı ka 
bul edilmiştir. 

Bu karara göre buğdayların çav 
darlan meselesi tetkik edilecek ve 
keyfiyet fktısat vekaletine bildirile -
cektir. Bundan sonra ticaret odası 

ile doktorların araıtında uzun za -

mandanberi bir çok 
sebebiyet veren hususi hastanele 

odaya yazılmasr meselesi mevzub:ıh 
solmuştur. 

idare heyeti "kastı ticaretle açıl 
mış olan hasta.nelerin ticaret odalll 

kanun._ ve nizamnamesi mucihincl 
resen odaya kayıtlanna,, karar -re 
rilmiş olduğunu ve sınıflarına giitf 

kendilerinden kaydiye ve ceza ta 
1i için kanuni takibata başJandıi',ı 
bildirmiştir. Oda idare heyetinin bl 
kararına göre, Ada sanatoryumu, 1"' 
nan Tevfik hastanesi, Şişli seriri,-a ' 

tı, Sağlık yurdu, Alemdar Sıhlt1t 
' yurdu, Afiyet yurdu, Burıra1. s:ınl 

toryumu, ile yirmi yataktan f:ıı1' 
' teşkilatı bulunan biJOmum hastııl11 1 

ler, ikinci, üçüncü, dördUncü sınıf 
larak ticaret odasına kaydediJıtıl~~ 
tir. Nizamname mucibince kr.yd•r 

vermiyen milesseselerin oda aid•~ 
cezasile birlikte ve icra vasıtasile tı 
sil edilecektir. ılf-

Mecliste bu mesele müzakere ' 
lirken eczacı Tahsin be'·in hiı· :nıı.ıfll" 
lif reyine mukabil bütlln ar.ıt idıatf 
heyetinin kararını kabul etmiştir· 

Bundan ~nra verli mall:ır se • 
sine 1000 lira vardıma karar l"trfl . . r 
~ı~ ve oda namına yerli milllar sifi 
gısı heyeti tertibfyesine Hacı RcctP 
Gani beyler memur edilmişlercllf· 

Zeytinyağının ti~ret hor9'5~ 
kaydi hakkındaki" nkalet tezkf , 
ele okunduktan sonra toplanrr.:ı blC 

miştir. 

itizar 
c;ocuk sütunllrı mızı maddi ımkAllf; 

lık do\ayısile bugün derce im An ~ cd" 
medik. 1 lıfcı arısında kfiçük olıU' 11 

lanmıza tıkdım edcceğ: z, Ôzur dıferil' 
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"lstanbul spor ,, güzel 
bir gezinti yapıyor 

... 
lslllnbul •PGrnan birinci takımı kırmetll lderecllerlle beraber 

Çok değerli bir ıpor tetekkü- ujnyacak, sonra tekrar K6pr6ye 
llimllz olan" lstanbullpor,, kuln- gelinecektir. Vapur saat 20 de 
bil Temmuzun 21 inci perıembe gene köprOden kalkarak Kadı

ll akıamı için bOtlln gece köyilne, Kalamıı, Heybeli ve 
eYam etmek Dzere kulübiln aza- Bilyllk adaya gidecektir. Burada 
~ı, •~laini v~ .kalObü sevenleri geç vakte kadar eğlenilecektir. 
glendırmek ıçın çok güzel bir Büyllk adadan kalkacak vapur, 
eniz gezinti~ tertip etmiştir. Boğaza gelecek, iıkelelere u;n
apurda zengın bir büfe ve mil- yacak ve sabah beıtede K6pril· 
emmel bir cazbant bulunacaktır. ye dönecektir. Gece, mehtaba 
~ apur ·~at 18 ce köprüden rastladıjı için gezintiye ittink 

lral ıtacak, Üsküdar, Anadolubi- edenler cidden ndiı bir gece ge
lilrı, Bebek, Be,iktaş iskelelerine çireceklerdir. 

ı_. -·-·--.... G _;;:;ç·-N;;iii9;;-· .. a~Ş""b°ıi"Ş";-.. -·-i 
·················~······································································--·· 

Operet ve filmcilik 
Hadi Bey tlklrlerlnl sif Uly.or. 

- HAdi BeJ hayahnızı anla· HariÇt~ ThP'riitt ll~laMI, ~ 
r mısınız ? bariJet paçler mahfeli, T•k 
. - Ha, hay ••• S.hoey., berlıa a~ter birlŞj'i, Amerikan kailb8 
bl ben de bir uhnelerinde oynadım. Şimdilik 

evesle bundan S1bbatimin ademi mOsaadesine 
ekiz sene ev- binaen dört aydanberi oynıya-
el ilk dafa Is mıyorum. Ônlimüzdeki kıı mev-
nb•l muallim ı'minde tekra oynıyacağımı O· 
ektebiade ta- mit ediyo• um. Eo fazla traje-
beliğim euıa-

dilerde muvaffak oldupm söy· 
nda çıktım. leniyor. Bunun için trajdiler 
elctebi m i z i 8 erdiii baftahlc yazmayı komedilere tercih ede-
U rim Şimdiye kadar yazdıj1m te-
samereler in lif trajediler içinde •·Y alvanrım 

epsinde tall'ı- Hna,, •Gatercin" eıerlerim en 
elik mOdde- Amet8r Hadi 8 • muvaffak olmuş e1erlerimdir. 
nca oynadım Ye idare ettim. - Profesyonel ve amatlr ar-

Ask erlik Kampları 
Bu acae al arı lllelrtepler kampa 9bmacldar. Şehir 

olvancda_.~ talimi• ~apıyorlar. Le7U 
rıı .. -.;.~ kamplanm lmrclalar 

iki Dç ıene- -- --
enberi lise ikin 

ci dene taleb& 
eri on beı gilı 
in &1ke;ı kamp 
ra çıkarlardL 
e b• kamplaı a 
lOn talebe iş-

tirak ederdi. 
leyli olmıyu 

lnektepler ba H

ıae "Niharl 
amplar ,, yap
ıya kanr ver

lllitferclir.EzcDm· 
le Kaclakly li1e11i 

lebeai Nuhku . 
avannda. ~erllk kampında nl'8n 61ma tecrabel.ı -

er p uat 8,30 dan 11 e ı .. · ıeae oldata fibl leyli kamplar 
talim alrlyor, IODl'a evlerıoe karm111lardır. 

'dlaa,orlar. Bandaa baıka htan- Bu ıeae Pendiie giden Jileler 
•..ıda Ticaret liaeai talebeai de pnlardar : 
Saibmehmet camili civarında u- lstanba~ Galatauray, Feyziati, 

talllllerle IMfaul olmakta- lıtiklll, Kabataı liaelerL •JI• 
Mlll'lml 18inde de DuWftlam t.U..f.-. 

ra Pmclikte kamp bncaldlr. 

J Amatör aahnelerinde 1 
Bir kadın için 

Yazan ilerlemeıine rağmen ak· 
ıamlan biraz serince gittiğini 
(lren "Gençler Temaıa Grubu,, 
Betiktaıta yazlık sahnesinde tek· 

Kastamonu izcileri mem
leketi dolaşıyorc. 

rar mOumerelerine bqlamıfhr. ı' 
Son mllaameresini çarıamba gll· 
n& Yeren bu gençler ikinci defa 
olarak ( Bir kadın için ) piyesini 
temıil ettiler. 

MO.amere tam saat 9,45 de 
batladL Havanın fena olmasına 
ratmen haylı kalabalık vardı. 
Eser umumiyet itibari ile çok 
rüzel temsil edildi. Selim rolDn· 
de "Necmettin Sabri,, Hadi ro
l&nde Naci Hidayet beyler çok 
gilzel oynadı. 

Birinci perdenin son mediıin
de Selim rolDnde Necmettin 
~ıbri bey: 

- Gnneıi bana ver. Hadi 
görmüyorum beni yalnız bırakma: 

Derken ne kadar içliydi. Ley
li rolünil alan "Fatma H.,, (ama
tör hanımlar) arasında yeııAne 
rolünü oynıyan bir akUSr olmuş
tur. Gurubun jön pr8miyeai olan 

Avni B. o akıam kendine bas 
bir tiple oynadı. 

ikinci rol& o,myaa .. Naci Hi· 
dayet 8.,, bize 6yle geliyor ki 
(manzum) eserlerde daha ziyade 
mu•affak olacaktır. Bu genç ilk 
defa sahneye çıkbiı halde ken
dinden beldenilmiytn bir muvaf· 
fakiyet gösterdi. 

Ula rolünll alan "Hüseyin B." 
rolünü iyi ezberle'llişti. Bu genç 
amatör ihtiyar tiplerden ziyade 
genç röllerde daha iyi muvaf
fak oluyor. Hüsnli bey rolllne 
fazla ehemmiyet ver.fi~ beUi 
oluyordu. Diier rolleri alan 
pnçler bepıi muvıffak olm111-
lardır. Gençleri tebrik ederiz. 

sunar 
Bu eser bu ıene açılacak yerli 

mallar ıergi•inde temıil edile
cektir. Yerli mallar ıergisinde 
(Az tama ço'c ziyan getirir) ıar
kıb komedi ile bera ber Naci Hi· 
dayet beyin ( Saadet yolu ) na 
mındaki iki perdelik farkılı ko
medisi de temsil edilecektir. 

tiıtlerdeo kimleri beieniyor1u
nu z? 

- Profu~oneller için ne ı6y· 
lenem faide ıizdir. Onlara Allah 
uzun 6mllr ve kuvvet ver1in; ve 
çok itler ihaan etsin. A mat6rler 
içinde çok mlateit paçler var; 
hatta ua'atkirlar yar diyebili
rim. Zannederim ıan'atklr de-
mek profe1yonel oymJan demek 
delildir. iyi bir tahlil glrmtlf, n... bilen, uhne hakkında bir 
u malumab olan ve nihayet 01· 
nadığl rollerde madffak olarak 
HJİrcllerin takdirini kazanan 
bir artiate •n'atktrdır diyebili· 
riz. Yokla HJlrclleri tuluatta 
rGldGrmiye çalıtan. doğra dtırtıat 
ilk tabaili bile ollDIJan bir kim·• 
1eye bilmemkl •n'atklr dene-
bilir mi?.. • , 

Yakanda dedijim 11bi AD at• 
kir deailebilecek amat6rler yar. 
Bunlana ba11ada Gizin ve Hu
meyra hanımlar Nurallıb Klmm, 
Ne,et Klmil, Mublin, Naci bey· 

ler ıeJ!ı:. . . 
- Memleketimııdeki operet 

l cereyana aakkmda De dlttlDl
]OnaDD ? •• 

- Yeni bafhyaa oeeret hak
lrıacla hiç ama hiçbir feJ da- ı 
ıtmmeyoram. Bizde operet bq 
,_pndald bir çocapa ulmcata 
biDmiye heves etmeaiae benzer. 

- Yeni bqbyan 6lm ıanayii 
llakluadakl fikiilaıini& ? •• 
• ••da .. nzclald kApttu 

Keatemonu muelllm mektebi lzcllerl 
Kaıtamonu erkek muallim mektebi izcilerinden elH kiflllk bir 

kafile G5re ve lneboluda bir ıeyabat yaparak mekteplerine dla
mllflerdir. Resmimiz bu izcileri, terbiyei bedeniye muallimleri .,. 
mlldOr muavinleri Rahmi beyle g6ıtermektedir. hciler, Gire. ft 
lneboluda bllyllk bir memnuniyetle karıdanmıtlar, Mtıamereler 
vererek balkın takdirlerini kazanmıflardır. 

Şişli Gençleri 
Spora taraftar değil misiniz ? 

Bir 9enç •••il 9ençlerlnl spora taraftar olme11181r.le itti..._ 
•dl vor. sı,ıı gençlerl buna alz ne dersiniz ? 

Şişlideki pnçlljfn spora alAka - Mqekkatle; .hUmmah bir faaliyetle 
sıı.lığmdan şiklyet eden bu mektu - hiçten var ettijlmia "Şişli Yıldmm,, 
bu okuyuculanmızdan Naci Hidayet ve "Şişli spor. kultlıtleri b11 Jüaydf· 
bey göndermiftlr. . Verilecek ce • ala tesirile ildU. Da kulilpleriıı öl -
vaplan da neşretmek Uzere mektubu mainde hiç fflphe yok ki, Şişli genç 
dercediyoruz: Burada eğlenceden, )erinin de hisseleri var. ÇUnkU hep • 
balolardan, lüks hayattan b~ış - si spordan uzak kaldılar, işte, bu çok 
ka şeyin yaşamaması için sanki çalışmadan sonra uğradıtrm muvaf • 
başka şeyin yaşamaması için sanki fakıyetsizlikler maneviyatımı kırdı. 
bir sihir var. Senelerce sporu uyandır Artık ben de spor için çalışmaktan 
mak için arkadqlanmdan Celille V&qlftlm. 
plıftilôn ıaaı• 'lir tflr1U muftffalr Babhıa, belld banda QOt yap • 
olamadı-. T..ı. eUlflmlz kulUpler mak modası çıkaT da belki o nldt bu 
bJr ..... Y8fl1'&rak dafıldı. Bea il ralbet slrlr 4.l70ram. Nacl Bidayet 

ı __ · _____ K_a_s~•--k __ H~·~··a __ b_e~r~ı._e_r~~---·ı 
. Çanakkalede Amerikan kulllbDndo 

Çanakkale m,hablrimiz yaıi- Cuma gllDO Amerikan kulllb& 
yor : kızlar kıımıma latanbul fGbelİ 

"TOrk gUcU,, Spor kal&bllnlln 6ğleden 10nra yazbk ulanainde 
vncuda ıetirditl .. Tar ııGcD tem- bir mUaamere tertip etmiftir. 
ıil grubu,, .ene batından beri MmDsamereye iıtikW marp ile 
e1aslı bir faaHyet g&stermişti. baılanmıı bunu Bqtaca namm• 
Gençler oynadıklan eserlerde daki bir temıil takip etmlf. E.er
daima muvaffak olmuılar ve de kulObln haa11D kalan rol al
pek çok alkıı toplamıtlardll'. mıılardı. Bunlar meyanında Ve
Molyerden Şekıpirden bir çok dia rolOnde Sadiye, MBjıb ro-
piyealer oynayan gençler ıon za- rinde Meliha, Memduh rolllnde 

rd A•- Saffet hanımlar çok maftffak 
mania a .. ıun,, ı temıil etmit· oldular. Dlfer rol aahipleri de 
ler ye muvaffak olmutlardır. muvaffak oldular denebilir. Temi 

Gençler on bq ııGne kadar sili mDteakıp daular " ~ 
bir iki tem1U vermek &zere "Bi- celer yapddı. U ammiyetle D7tia-
18,, ya gideceklerdir. mere .. l°zel oldu. , , 

Çanakkalecle "Çimenlik ltadı,, meYcuttur. 
her cama bOyllk gençlik faali- "HalkeYİ,, bir ı •nçlik ~,.... 
yetlerlne ubne olur. Bu cuma ııdar. Gençler bilhaaa klttlpha
pll ( k1rmw • beyaz) takımlar aeye rağbet glıtermekteclirler. 
an11nda bir futbol Ye atletizm "Tllrk gOcll temsil pub1111daa 
mO..baka11 yapdmlfbr. ( Kırmm bir çok ıen~ler "HallCevi temail 
takım ) da g6ze çarpan gençler heyetin,, de çabfayorlar. 

Kamplarda lallmden sonra bir deniz eııenceel 

-' a,ak~ oynayan. Nurullah Klzam geçen hafta Melih bey beaimle 
bey bırden ye!l~den de>Jrul~~: konuımuıtu. Sorulan ....Uere 

- ~~~n azazam ~adı, filim galiba fazla cevap vermif yahat 
ADayu IÇID •izma bile --açma, {Ldtlen ..... pdrlıü). 
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iM ffıH H Jf ? .... f:? t~us~;~:~:omısvo· 
= ~ ~1il Harp Akadcm:si ihtiyacı i~in 

F enikede sıhhat, 150,ooo kilo s~man 200,000 kııo 
kuru ot ayrı ayrı iki şartnıtme· 

Hayat ve ticaret de kapalı 7arf suretiıe satın ah-
Fenike hususr muhabirimizdt-n : nacaktır. Münakasaları 1 l Tem· 
EvYelki idarelerin ihmal ettiği muz 932 Pazartesi günü saat 

Anadolu şehirlerinden Fenike, 14,40 da Tophanede Merl\ez ku-
bugUn Cümhuriyet ve halk ida- mandanlıiTı sahnalma t.omisyo-
resinin himmetile terakkiye yiiz nu::ıda ic;a kı ınacaktır. Taliple-
tutmuı bir vatan ltöşes"dir. rin şartname:erini görmek .içi.o 

Fenike eskiden cıvardaki ba- ko~nıS)'Ona muracaatları ve ıştı-
taklıklar yüzünden s vn sinek rak içın de şartnamesi veçhile 
merkezi ve hastalar kartl raiiJı • ı 
idi. Uçan kufları sıtma tu~tar, bazırJıyaca~ları teklif meıdup a-
hiç memur gelmek istemcr, ze- rını ihale gününbn muayyen vak-

mini acı ıu ile ratıp, 100 klisur 
tinde komisyon riyasetine ver· 

huaeli bir yerdi. meleri. (~9) (2720} ..... 
Cumhuriyet bataklıkları do'· 

durttu, her tar2 f1 akasya ve 1 Harp akademisi ihtiyacı için 
okaliptos ağaçlarile süs'edi, eski ! 800 çeki odun aleni mllnakasa 
kasabadan dağlara doğru evler suretile satın alınacaktır. Mi1na-
yapilacak merkezi kaza 300 ha- kasası 1 i Temmuz 932 pazartesi 
neye baliğ oldu. gUnll satat 16 ya kadar Tophane-

Binlerce liralarımız harice pi- de rnerk~z kumandanlığı satın 
rlno getirtmiye verilmekte iken alma komisyonunda icra kıhna-
~eçen ·~~ bin ldisur dönüm pi- caktır. Taliplerin ıartnamesini 
rmv ekıldı, 6500 çuval dahile görmek için komisyona müraca-
ıevkedildi, bu sene de 8000 dö- atlan ve iştira\c için de vakti 
na. ekildi, bundan da 40000 muayyeninde komiS}'Onunda hazır 
~l mahsul beklcomektcdir. bulunmaları. (28) 2719) 

Geçen sene yirmi otuz bin "' :r- • 
lira • ıarfile yaptırılan pirinç Kilo 
fabrikası elyevm faaliyette olup 

3528 
husule gelen parlak ve dimy&t 
pirinçleri okkası virmi beş ı~u- SOOO 
l'Qftan ıatJıyor. Es'..<:c!cn pirinç ?OOO 
hariçfaı gclr.1e!;{e ve o'~!rnsı 50 15528 
kunqtan ublmaktayd:. Kilo 

EV7eli tecrübe h~lbde zere- 6472 
dilen amerikan fıs~ığı geçen se- 15000 
neden itibaren külliyei:li ekilmiye 7500 
batlandı beher okkası on beşle 18000 
yirmi kurut arasında &:ltıldı. bu 4500 
sene mübirn mı!ıtarda ekildi. 8000 
Finikede elycvm faol:yetle olan 5000 

fabrikaları ticaret lıayatında 3072 
c ,ıcmmiyetlidir. ls~cnder:ye ~e 650 
Suriyeye yapı!an !rntran ve çam 7600 
l:ercste ihracatının da finjkenin 75794 

As. Tıbbiye Mp. 
Piyade Atı~ ,, 
Kuleli Ls. ,, 

Eczacı MP. 
Maltepe Ls. 
Gülbane Hı. 
ihtiyat Z. Mp. 
Gedik!i K. Z. 
Ölçme ' taburu. 
Askeri konak 

,, müze 
Merkez kumandanlıği 
Dıkim evi 

iktisat hayatında mühim tesirleri Yukardaki mahallere hi:r:ala-
görülüyor. rındaki miktarlarda mangal kö· 
_________ l_b_r_a._h_i_m__ mürü iki fartnamede aleui mü

nakasa suretile satın alınacaktır. 
Münakasaları 1 O Tem muz 932 
paza:- günü aaat 16 ya kadar 
Tophanede merkez kumandanlı
ğı satın alma komisyonunda icra 

DarUşşaf aka Liaesi 
Müdiidüğünden: 

Mektep için bfr aene zarfında 
ahnacak 19 kalem erzakın ka
palı zarf uıulile münakasası ya
pılacajından talip olanların mü
nakasaya iştirak için Temmuzun 
9 uncu cumartesi günü saat 14te 
ve ıartnameleri görmek için her 
gtin Nuruoımaniyedc Cemiyeti 
Tedriaiyei fslimiyeye müracaat
lan. (2939) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Pahlll Hastahklar MUtehassısı 

Cnaadan maada her gün öğ·Jeden 
şonra saat (2,30 dan 5 e kadar lstan· 
b.ulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
•mi kabinesinde dahiJi hastalıkları 
muayene ve ted~wi eder. 'felefon: ls
ıtanbul • ( 2.22.398) • 

tefenuata sı ri~mişim ki bana 
banlar olmuş. 

Ba bana vız gelir. Gören göz 
kılavuz istemez. iki kerrc iki 
nasıl dört ederse, bu da böyle
dir. Bu inhisarcılık, zihniyeti de-
Tam ederse yirmi sene sonra 
bugünkünden iyi vazıyette bu!u
oamayız. 

Hadi Munis beyin yüzüne 
baktım; başını hafif salladı: 

kılınacaktır. Taliplerin şartname
sini görmek için komisyona mü
racaatları ve iştirak için de vakti 

11 muayyeniode komisyonda hazır 
bulunmalan. (27) (2718) 

.-BORSA-
6 Temmuz 1932 

Nukut 

Kuruş 

20 f . t rıınsı:ı: 1:-2. 
ı Sıer:in ';'liO -
ı Dol:ır 213,-

20 il ·e• 218,-

20 r. 8e1çl:a 117,-

20 drahmi 29,-
20 r. ini çre 820,-

20 leva ıs.-

1 norlu 85.-
20 kuron ÇeL: 125.-- ---- ----------· 

Çek liatları lkap. sa. 16) ·-tS,9418 
4,31-

,- - ---·-,...-----
l':ır l s 12,0J ı Prağ 
Londr:ı 751, Viyana 
Nevyork 0.4725 Madrlt 5,7472 

1.9968 
4,2130 

M111no 9,26- Berlln 
Rrükseı 3,4{)14 

1 \·arşova 
Atına 73,0:"S Peşte 4,0170 
Cincvre 2,4275 Blltreş 80,9925 
Sofya 66,8475 Ilelgrat 30,75-
Amsterdam 1,1711 Moslrova 1083,-

Esham 

I ' 
1 

r .. --Takvim --,-f 
Perşembe Cuma 

7 Temmuz 8 Temmuz 
3 RebiUevvel 4 Rebi. evvel 
GUn doğuşu 4 34 4,36 
GUn batışı 19,44 19,43 
Sabalı camazı 3, IS 3, l 2 
Öğle .. 12,(8 12,19 
İkindi .. 16,18 16,19 
Akşam ,. 19,44 19,43 
Yatsı • 21,46 21,44 
1msak .. 2,16 ~.I9 
Yılın geçen } 182 183 

Gllıılcr' 

Yılm kalan l 182 18( 
GUnlerl J 

L .. 
HAVA - Dlln cıcnktık azanu 2::>, ı.sgnri 

115 derece olarak t csb\t cd!lml§tlr. Buglln 
rU:ı:gll.r poyrazdan mUtclınn11 C3ecck, hava 
ekserlyeUe açık olacaktır. 

.--RADYO 
~'------~'--- Bugilnj 

lSTANBUL - 18 den 19 a Jcaclar gra
mofon, l!>,30 dan 20,30 a kadar Cennet ha· 
nım \'C Bedia Rıza hanımın 1§Un.klle ED%. 

2,30 dan 21 e kndar grornofonla opera, 21 
den 22 ye kadar Vildnn Niyazi B ey ve Filt · 
riye hanımın 1!itlrnldlc saz, 22 d~:ı 2:?,3') 8 
kadal' studyo orkcstr:uıı. 

VIYA'(l:.A- (517.2 m} - 12,SO kon

s~r - 13,40 pldk - ı 5 pla'< 16 20 kon· 
ser-17,52 konser - 2 l orkt'stra 23 I 5 
Çıgan musikisi 

BÜKH EŞ 1384,2 m) - 14 plftk -
13,48 hab:ı- 14 pldk - 18 musıkl- 19 
üaba- 19,15 konser- 20.20 pldk - 21 
tarrınni - 21,20 konser-22,15 senfonik 

c 
konser - 22,4;'; b:ıber. 

R0t\1ı\ (+il.~ m.)-13,55 seksset-

18,30 konser- 18.45 konser - 20.l~ 
haber- 21,45 konser- 23konser. 

BUDAPEŞTE. (550,4)- 10,15 kon
ser- 13,05 konser - 18 konser-19,l 5 
Jrnneer - 19,50 plAk - 21,25 orkestra 
23 haber- 23,30 Çipn konseri. 

OSLO (1061 ,4 mı - 18,30 pllk-
19,SO p!Ak -20.20 keman konseri-21,30 

Koro konseri - 23 15 dans. 
~10SK0\7ı\ -( 1!10-1- m)- !7,10 mu· 

siki 17,30 h:..bcr- 18,10 musiki- 1830 
haber - 19,30 haber - 20,20 musiki -
21 Almanca neşriyat- 21 lngillzce neş• 
1 iy:ıt. 

VARŞOVA 0411 m) - 13,4 5 p!Ak 

14,35 plilk _ 16,1 o pld\c - 18 konser-

19,20 dans_ 21 musiki - 23 dans. 
PAPIS (1725 m)- 7,45 jimnastık -

8 35Jimn:ıstik - 8 ,45 musiki - 9 ha
ber_ I7,45 opcra-20,40 haber-_2145 
pllk _ 33,15 haber - 22 30 tıyatro 

ve musiki. 
Yann 

VİYANA (l5l7,2 m .) _ 12,30 konser, 15 
p!Ak, 17,30 konser, 21,115 mus!ld, 22,80 ınu

slkl, 23 dans. ., 
BÜKROŞ (304,2 m.) - 13 pl!Lk, l3,4u 

haber, H plak, ıs dans, 19 h:ıbcr, ıo,ıo 
dıuıs, 20 musiki, 20,20 plAk, 21 Uyatro, 22 

orkestra, 23 pllk. . •
0 ROMA (441,2 m) _ 13,45 musıltl, 15,., 

konser, 21,45 musiki, 23,15 konser. . 
BUDAPEŞTE (5150,5 m) - 10,15 kon • 

ser, 13,05 çlgan musiki&i, lS,20 ltonser, 21,35 

kon:.er. 
OSLO (l07l,4 m.) - 19 pl&.k, 21 orkes-

tra 23,15 konser. 
'?doSKOVA (1304 m) - 11,10 musiki, 

ıs,ıo musiki, ıs,so haber, 19,30 haber, ~0.20 
muılkl 23 frnnsızca neşriyat. 

VA~ŞOVA (1411 m.) - l3,4S pllk, 
lG,lO p!Ak, ıs konser, 19,20 musiki, 21 kon· 

ser, 23 dans. 
rARtS (1725 rn.) - 7,45 jhnnastlk, M~ 

jlınnastlk, S,45 jimnastik, 9 haber, 13 konte 
rnruı, 18,30 plak, 21,30 kronik, 21,4~ Uyat· 

ro, 22,115 haber, 22,30 konaer. 

Alenen teşekkOt 
l\lecrohan tahtı tedavide bulundu

ğum Beyoğlu zUkQr hastane11inde ol
dukça ehemmiyetli ~lan )~aral~rı~ın 
tedavisi hususunda gosterdıklcrı alaka 
ve hazikalan neti~sinde hayatımı 
kurtaran başhekim Fikret, doktor 
Sait, Nec8"?ttln Ye ~errah beylere a· 
lenen teşekkür ederım. 

Tophane Fırıncı 
Cevat 

JMahkem6 ve icra llln,arı 1 
Istanbul asliye mahkemesi bi

rinci hukuk dairesinden : 
Jsıınbul Örücülerde 5 No. da Kas

ket Tüccarı Mıhınet Bubo, eftndinln 
Istanbul Icra dairesi itiraz merciine vu· 
ku bulan müracaau üzerine alıcaklılarile 

akteylediği konkurdatonun tastiki müta
laasını havi HIAs idaresi raporu ile evrakı 
miiteallıkası icra ve iflAs kanununun 
287, 300 üncü maddesi mucibince mab-

• kemeye tc\'di .kılınmış vo bu bapta ka
rar ittihazı 12·7-932 tarihine müsadif 
Salı günti saat on bire muayyen bulun
muş olduğundan mezkOr maddeler hük
müne tevtitan a!Akadaranın ve konkur
dıtoya itirazda bulunanlann yc\•m ve 
vakti' mezkOrda ultıı:ııhmette Uin Is· 
tan bul mahk:emei asliye birinci huku' 
dairesinde fsbatı ,·ücut etmeleri llAn o
lunur 

SEYRiSEF AiN 
Merkezt idaresi Galıta 1: öprubaşı B 2~ 

Şube A, Sirkeci Muhfirdar zade Han 22 

idarece aşağıda ismi yazıb 
malzeme pazarlık ile satın alı
nacaktır. Teminat % 10 dur· 
ihale 7-7-1932 saat 16. 

9 Roda Tel halat 
25 Kg. Komando 
50 Tane Demir çubuk ,.J\ 

25 ,, Gürgen dolap (3lll"l 

Nektar K. 
Zaruhyan 

Hanımlar Biçki ve Diki( 

Dersanesinin talebe sergili 
umuma açıktır. Duhuliye yok-
tur. Beyoğlu Altınbakkal i~ 
diye caddesi Çayır sokak 0.1 

Jstanbul 7 inci icra mmıurluğun- numara. 
dan: 

Kadıköyünde nucum sokağında, 1 ~-----------~ 
numaralı hanede mukim iken halen ( b } M k-~ 
ikametgahı meçhul bulunan Mehmeı StaO U JDta il;ııt' 
:Necati beyin Melek hanım tarafın -
dan 1stan~ul _ma~kemei asliy~ ~ ünc_u Sanayi Müdü~ 
hukuk daıresıne ıkame eyledığı \'e ıs 

tihsal eylediği 7 haziran 9:!9 tarihli lüğünden· 
ve 29 - 248 numaralı tedbiri ihtiya- • ..A 
ti kararile mahiye otuz lira nafaka - 1 - 931 mali aeneai ibtiyr 
nın t.;hsili~e karar :veril~i" ~·e. iliımı için gümrük resminden muafiY,li 
meıkurun ınfazı ıçın daıreyı 1crayn t d'k ed'I dd • tidaif" 
tevdi edilmiş ve ödeme emrinin halen as 1 1 en meva ı ıp :. 
ikametgahı meçhul olması hascbilc den mezkur senede işleomeY• 
fülnen tebliğine karar verilmiş oldu· te 932 mali senesine devredilel 
ğundan tarihi ilandan itibaren :!:~ dd · t"d · · · 5 'fi 
gün zarfında 932 - 1259 D. No. site m~va ı ı.p ı aıyenın ~n J 
daireyi icraya gelerek kanuni bir f. mıktarları ıle 932 malı seP 
tiraz dermeyan et.m.edi~i t8;kdird~ gı- ihtiyacı için talep olunan mevsd' 
yabmda muameleı ıcraıye ıfa edıle - dı iptidaiyenin cins ve miktarlt 
ceğinden tebliğ mnkamına kaim ol - _ • • • •. ~ 
mak üzere ilan olunur. rını gostenr ıkışer nusha bey.• J 

namenin 15 gün zarfında Iktıs 
Vekaletine ~önderilmesi. lstanbul 8 inci icra memurluğun

dan: 
Rir deynin t~mini istifası zımnın

da mahçuz bir kasa ile bir halı Ye
mişte Yağ iskelesinde Saraf sokağın
da 4 numaralı mağazada 9 - 7 - 9::2 
tarihine mllsadif cumartesi güııii sa
at 1:! de!1 1:1 e kadar .satılacağından 
talip olanlarrn yevmi mezkOrcla ha -
zır bulunacak memuruna müracaat -
larr ilan olunur. 

ÇORAP MAKINESlNIN SATIŞI 
Istaobul Birinci Ticaret Mah

kemesinden : 
Methun ve satılması mukarrer 

21 adet müstamel çorap ve 3 
adet müstamel masura makine
leri açık arttırma ile satılaca
ğından almak istiyenlerin 11 
Temmuz 1932 Pazartesi günü 
saat 10 dan 11 e kadar Çem
berlita9'ta Peyik Hane sokağın
da 8 No. Ju çorap fabrikasında 
hazır bulunmaları ilan o'.unur. 

Bursada Zeynettin bahçelerinde 
mukim iken elyevm lkametg5hı meç
hul Ahmet oğlu Süleyman efendi -
ye: 

Jstanbul 4 cü icra menmrluğıuı • 
dan: 

Memat Arif beyden borç aldığı -
nrz 6000 liraya mukabil :; temmuz 931 
tarih ve 929 tasarruf kaydının def
ter şehir numara.sile Bursa fapu mü 
dayene senedlle ikinci derecede ve i -
kind sırada ipotek tesis eylediğiniz 
Borsada Zeynettin bahçeleri mevkiin
de bahçe ve hakkı saki olan 
, .. e Zekerri> ya Efendi \'akfın -
dan işbu gayri menkuJUıı satıl -
masını Memet Arif bey vekili talep 
etmistir. l\lezktlr 6000 liranın maa -
faiz ~ve masarif ve 600 lira ücreti \'C

kaletin tediyesi hakkında tebliği muk 
tazı ödeme emri ikametgilhınızm 
ıneçhulfyeti hasebile tebJiğ edileme -
rniş olduğundan tarihi ilandan itiba
ren 30 gün içinde 932 - 474 do ya nu • 
marasile Bursa 3 üncü icra memur-' 

2 - 12863 numaralı lthatilJ 
tahdit kararnamesine merbut (il 
listesinde yazılı olup sınai ıJJ, 
esseselerin mevaddı iptidaiyes~ 
teşkil eden mevaddın gümr 
resmi verilmek şartile tahdit ht 
rici olarak ithaline müsaade f~ 
rilmek üzere iki nüsha talcır 
beyannamesile birlikte lkt~ 
vekaletine müracaat edilmesi ~ 
kileli müşarünileybadan teb" 
edildiğinden alakadar sınai f'Pr 
essese sa hipleriain yukarıda ~ 
edildiği veçbile beyannameler J 
tanzim edt'rek iktisat vekil 
celilesine göndermeleri ilio :'ı 
nur. (3145) ~ 

Anadoluhis:ırında 

KUçUksu mesiresinde 1'. 
Ortn oyunu Ali Uey 'e arkadaŞ i 

tarafından her cumıı 3,5 dL~ 

Galatadll I'crmenecılcrde 104 N~~ 
dükk:ln fevkindeki odada ınukim ı 

clyc\'m ikametgAhı meçhul m:ıdaın 
santl bindi Andona : 1'I 

lstanbul S inci icra mcm~ 
ğundan: otıf 

Halim beve olıın borcunuzdın d ~ 
uhtei uısarrulunuzda bulunan Kasır:tl 
şada Cami tehir mabanesinde od• 
sok:ığında ııtık ( 9) cedit 113) No. Ju ~ 
nenin taktiri kıymet ve \'aziyet rou• cJ'1 
lcıinin ifasına karar verilmiş olduğuıı;J 
I 6· 7. 932 tarihine müs:ıdif Cu[ll8r ıı' 
günü saa: I l · ı 9 d:ı hanede bazı~ ~ 
lunmanız lüzumu ihbarname tcbllğ1 t'I 
tine geçmek (lzre lMnen tebliğ o~ 
luğuna veya İstanbul 4 üncü ~~1 
memurluğuna müracaatla 
tamamı veya bir kı. mına veya al ':J. 
mn takip icrrunna itirazınız ~..,, 
bildirmeniz veya tarihi füındall 1'. 
ren 60 gün zarfında borcunuzu ~ 
meniz, aksi takdirde merhunull ·
lacatı ödeme emri makamın~ ~ 
mak üzere ilan olunur. =-"' 

Ticaret itleri Umum Müdürlüğünden : A 
Türkiye Cumhurlyed ile sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı hükO~ ..M 

Kadın ve doium hastalıkları 1 arasında mUoıklt ticaret \'C Seyrlscfain muahedenamesi abkAmına tevfikan ~. 
- Çok doğru söylüyor Nu

rullah benim fikrim hatta bütün 
amatör gençlerin fikri de budur. 
ProfesyonelJer mütemadiyen ça
lışıyor. hem de çok fazla çalııı
yor.. Kimsenin kimseden haberi 

Mütehasaası 1 ! edilmiş olan Sovyec Sosyalist Cumhuriyerlerf müessesatından (So)·uzneft Ek 
iş bankası 9,20 Terkos 26.- Doktor Neft Sendikat) müessesesi bu kere mUracaatla müe sesenln Türkiye umumt f 

Anadolu 17.60 Çimento .Ar. 8.- Hüseyin Natii bulunan Leon Solomonoviç Leviski Yoldaşa verilmiş olan vek~lctn:ıme cniid ~ 

yok. Sözlerim yanlış anlaşılma
sın. Ben hiç bir zaman profes
yoncUerin yerine geçmek veya 
profesyo~cl olmak niyetinde de-
ğilim. Yalnız Film ve oahne faa
liyetlerini idare edenlere bir şey 
s6ylemek iı terim. Tutulan bu 
yol iyi değildir. 

Melih Nazmi 

Reji 4.0S Ouyon dcy. 21,90 Türbe, eski Hililiahmer binası j nio 31 KAnuncvvel 932 talihine kadar temdit edildiğini bildırmiş ve ııızım 
Şlr hıyrlye l4.50 Sark dey. 2.75 No. l O Tel. 

22622 
len vesikayı vermiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık ~örülmüş ol 

Tr.ımvay 44,75 1 fialya 2.- ·-- ·- _ - ~ ilAn olunur. j, 
Umumi slgona 11,2- Sark m. ceza 95- - =-""- .. 
Bomontı ızı.ıo ı Teıcron ıs.s:_ ~ıı•ııı~nna--111-n·-ııı-11ıımı_111_ıu-ıııı_ııı_ıım_nı_ıı1-11lfl--11-"ıı-ıını,-ırtl'-'. -,l'Urk Maarif Cemiyeti "•ıııu111uııııımııııı111111uıııııuııu1111111ıınıııın1111 

lsUkrazlar 1 Tahviller I 

~s~kd~1~'.oıııırı Q~.2~ :~r.~un1~e11~~y ~95 ·=~_:_! Atina, Kahire, Rodos Seyahati 
~u~:U'~!~lde ~:~~ Rlhtım 1~; Hareket tarihi 20 Temmuz. Bilet için istical ediniz. Iatsnbul Halkevinde Maarif CemiyeW.-
Saydı mıhı 4,25 Anadolu ı 29,15 } Beyoğlu'nda latiklll cadde.inde (Milli Türk Seyahat Şirketi - Paarapit Mehmet Hayri ve ŞOrelı 
Bağdat 4.SO - H 29•

15 § aeyabat acentesine müracaat olunmalıdır. Telefon Bcyoifu: 451 (3150) 
A!kertye - • mftmessll 2e!5 = 

ı•'------------d•ıl.ıııııııııııııuuıııııııııııııuııılllllııııııuııuıuuıuıııııııuııııııııııııııııııw11 uıııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııılllı1111uıı1111111ıMt1Hıııı11111uııııııııı1uıııııııııııııııı11111ıı 



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

K. O. ve birinci fırka ihtiyacı 
için 3360 kilo mercimek aleni 
milnakasa ile abnacaktır. ihalesi 
18- 7 - 932 Pazartesi gilnü saat 
ıs de komisyonumuzda yapıla
cakbr, Şartnameıini almak Uzere 
her gün Ye münakasaya iltirik 
edeceklerin de vakti muayyende 
komiayonumuza müracaattan. 

(471) (2898) 
• • • 

Çorladaki kıt'at için her par-
ça•• 225,000 kilo olmak Ozere 
dart parça halinde ve ayn ayn 
prmamelerle 900 000 kilo odun 
aleni mnnakasa;a konmuıtur. 
lbalui 16-7-932 pazar gOnn sa· 
at 14 dedir. Şartnameyi görmek 
ı.tiyenlerin her glln taliplerin 
ftkti muayyende Çorlu Ye 61 
hı • fır cı ka aatm alma komisyo-
Daaa mllracaatlan. (462) (2849) 

• • • 
Merkez kıtaatı ile 1 fırka ve 

Çatalca mOıtahkem mevkii için 
(700) kilo aarmıaak almacakbr. 
Pazarlığı 11· 7-932 pazartesi gtl· 
Dil IQt 14,30 da icra edilecek· 
~·L!azarbğa iftirak edeceklerin 
U111111t almak Gzere hergOn ko-
...,.,_ m&racaatlan. Ve pazar· 
lalı g6n6 vakti muayyeninde mev· 
Cilt olmalan ve miktarı kifi nil· 
lllluıelikte beraber fetirmeleri. 

(S 4) (3153) 
• • •• 

IC. O. için 360, 1. inci fırka 
iti• 350, Çatalca Müstahkem 
itin 50 ton un alınacaktır. Pa· 
.miı 11-7-932 pazartesi gOnü 
Mat • .. fada yazılı saatlerde ko
-.,emımazda yapılacakbr. Şart-
M • • .,:emm. g8rmek iıteyenlerin her 
I . Ye pazarlığa iıtirik edecek· 
erm de Yalnl maayyeninde ko· 
.ı.yonumaza maracaatlan. 

(517) (3156) 
Saat 

K. O. •an una 
J. fark..... " 
ç..-. " • • • 

15, 15 
15, 30 
15,45 

Kolordu ve birinci fırka kıt' ah 
için yllz kilo kırmızı biber abna
:8~br. Pazarlığa 9-7-932 cumar
eaa ıünll Hat 16,30 da yapıla· 

:":· Taliplerin muayyen vak-
n komisyonda bulunmalan 

:ı~ t:!°ameıini ~Jmak istiyenle
•tları. (f8g} (~İ~.J;yona müraca-

K • • • . o. lrıt' 1 'bt" • 24 ton 1 a an ı ıy•cı için 
h bı 111 af mlteahbit nam Ye 
ua na aleni mGnakasa ile Rb

nacaktır. lbaleai l8-7. 932 
teli ,Onll Hat 16 da k p~r-

d 
omııyo-

aumuz a yapdacalctar T ı· 1 ı_ . . • a ıp erw 
prtname1ını almak Gzere her 
.Un v! mllnakaaaya fttlrak ede
cekl~rın de vakti •••yyende 
kom:syonumuza mDracaatlan. 

• • • (475) (2896) 

K. O. ve 1 inci fırkanın lcapa· 
L zarfta münaka1111 yapılan aeb
ıeleria.a talip çıkmadıjından P•· 
1Ubia llonmuştur. lbaleai tı.7. 
932 pazartesi gDnO ••at 15 te 
yapdacakhr. Şartname11ini almak 
iatiyenlerin her gDn ve pazırlıfa 
lftirak edeceklerin de vakti mu• 
ayyeniade •omiıyonumuza mOra· 
caatlan. (516) (3155) 

Konyadaki kıtaat ıçin 210 000 
kilo un kapall zarf usuıo' ile 
mllna1coaaya konmuştur. ihalesi 
7-7-932 perıembe günü saat 15 
tir, Şartnameyi ıörmek istiyen
lerin hera-On ve taliplerin vakti 
muayyeninde 1370 Jira temi11at 
ve teklU mektuplarile Konyadaki 
beıinci K.O. ahm sabm komis
yonuna müracaatları. (438) (2657) 

• • • 
K. O. kıt'alan ihtiyacı için 

24 ton arpa mllteabbit nam ve 
heaabına aleni münakasa ile alı
nacak hr. ihalesi 18· 7-932 pazar
teıi ,nnü Aat 16da komiıyonu
muzda yıpılacakbr. Taliplerin 
.. rtnamHini almak Ozere her 
gOn ve mloakaaaya ittirak ede
ceklerin de vakti muayyende ko· 
miıyonumuza mliracaatlan. (475) 

(2896) 
• • • 

Tekirdajındaki kıta'at için 
108,000 kilo kuru ot aleni mft
nakasaya konmuttur. ihalesi 17-
7-932 pazartesi gOnü saat 16 da
dır. Şartnameyi gC>rmek istiyenler 
her giln mllnakuaya iştirak ede
ceklerin de vakti muayyende Çor
lu' da 61 inci fırka satın alma ko
misyonuna milracaıtları. (463) 

(2850) 
• • • 

Tekirdatındaki kıt'at için he~ 
parçaıı 250,000 kilo olmak ve 
dart parça halinde ayrı ayrı şart
namelerle bir milyon kilo odun 
Aleni münakasaya konmuştur. 
ihalesi 16-7-932 Pazar günü sa-
at 16 dadır. Şartnameyi g6rmek 
(izere her gün taliplerin vakti 
muayyende Çorlu'da ve 61 inci 
fırka aahn alma komisyonuna 
müracaatları. ı 461) (28~8) 

• • • 
Çorludaki kıt'at için her par· 

ça11 135,000 kilo olmak uzere 
iki P.!&:9• balintle ayra ayrı ıart· 
nameferle 270,00G kilo kuru ot 
aleni mOnaka.-ya koamuıtur. 
lhaleai 17-7-:932 Pazartesi gtlnO 
saat 14 tedir. Şartnameyi görmek 
isteyen:er her gün taliplerin vak
ti mueyyende teminatlarile bera· 
her Çorluda 61 inci Fırka saba 
alma komısyonuna muracaat!ara. 

(2851) 
• • • 

1 
~ 

Bir hanım eranıror - Saraç· 
hanebaşında Halil lbrahim eczanesi itti· 
salinde Tayyare piyınkosu Razi kişe · 
sinde istihdam edilmek üzere kefaletle 
okur ynzar bir hanıma ihtiyaç vardır. 

Htr gon sabahtan ıkJıma k•dar milr:ı· 
Cilt edılebilir 

ı, •rtJOr - Günün muayyen sa· 
ıtlerlnde çalışmak üzere usulü milıaafa· 
ya vakıf bir muhasip iş aramaktadır. Kız· 

taşı karşısında 7 numarada ti. S. rumu· 
zile tıhrr.ren qıuracut edılmesi 

ı, ar1ror - Her ne iş olursa o!· 
sun )aparım, iş anyorum. Baııırkôy Üs· 
mani} e kariycsınde kahveci lslcender va· 
snuile berber Ali mıbtumu l~ecati. 

Para ,ahut her newl •tr•
HükOmet memuruna kefaletle yahut ıpo· 
tekle verilir. Saat 9 • 12 arasında mürı· 
caat. lstanbul Babçekapı dôrdıincü \'ıkıf 

han umalcat 29. Union Kol - T 

Ta,ra mu,terllerlmlze -
Kadın rahatsızlıkları gebdık, doğum. lo· 
hosalık hıfzıssıhhası çocuk düşürmek, 
bebek beslemek bunların beherinin fiau 
posta ücreule beraber yüz kuruftur, fu· 
la gonderilmişse iade edıleccktir. lstınbul 
Unlon Kol - 1' 

Sabhk av kGpell aranııor
lyi cins bir yaşına tadar sarın ılınacak· 

tır. Gılatıda kürekçileıde kahvecı Ômer 
efendiye mürıcutlan. 

ı, ocaıı 
.& işsizlere iş ve isdycnlere her sınıf 

işçi, san'atkAr ve memurlar veril"r inşaat, 

fabrika, elektrik. ıu tesfsab ~ apan!ar 'c 
sair bilılmum iş. fen ve san'at sahipleri 
tanışnrılır. 

.& Emltk satılır, kiralanır ve akarıt 

idare olunur. 
.& iş ocağına ortak alınır . 
Babıalı caddcıı Orhan Hey han tele· 

fon 23495 

lpeldilerW.I lnutannı•m'I 
50 • DO • RONO PERTEV 

\ alnız !Uzumu olan ve arzu edilen 
mahallcıdekl teri keser, vücude biç bir 
mazarrat vermez. Sıhhat veUlednln mü· 

11adel resmlyesinl haizdir. 

K. O ve l. inci fırka ibtiya• 
cı için 5000 l i'o sabun aleni 
münakasa ile a!ıuacJl;ta:. ihalesi 
20-. 7-932 çarşamba günü aaat 
15 le yapllacalchr. Taliplerin 
ıartnamtsinı almak Ozere bergOo 

i
ve mOnak11aya İftirak edecek· Sıhhi yemekler· Budu l~kiler 
erin de vakti muayyeninde ko· 1 

mia1onumuza mOracaatlan. (494) LF R 1 G E C O 
(S021) 18 ay vade ile 

Millı'tald :.k:rin• senelik ek· SATiE-~ 
Ademi iktidara 
Kar,ı tHlrl kat'iyyeıi mücenep olan 

GL ~ NDOKR AT 1 yeni mal pi· 
• 7auya rd· 

mek ihtiyacı kapalı zarf uıulile 
mDnak11aya koaulmuıtur. lbaleıi 
25-Temmuı· 932 pazarteai ıtıall 
aaıt 15 te Millı'tald komiıyon 
da yapılacaktır. ŞırtnameıiDin 
bir ıureti .,ıfada yazalı olan 

k d d 
mlfdr. Eczanelerde arayınız. 

ma am a a vardır. TaJıplerin 
.. rtnameleri (6rmek Dıere her , .. _. y A I[ l T 
,On ve mDnakuaya ittirak et· 
mek iateyeDleria ihale ıOallnde 
1526 liralık teminata mavakkate 
makbuzlarile ve teklifnameleriJe 
~rlıkte komiayona mDracaatlan 

• olunur. (504) (5o77) 
Şartaame mreti : 

latanbuJ M. M. SA. AL KO. RS. 

Adr•• lstanbul Ankan caddesi 
Vakıt yurdu. 

Telefo• ı Yazı itleri i.4879 " 
t.387i idare ~4370. 

Poata kutuH 1 46. 
Telgr•f ı lstanbul VakıL 

ı;: .. ;:rçn. 
1 3 tı it Aylık 

Dahilde ıso 400 7SO 1400 l\urut 
Ha~ 800 14.'IO 1700 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 6 ıncı keılde 

11 Temmuz 1932 dedir 

!!! ertlan1111aı 
l~csmr Husuf 

Satın J o l\f. J 2,50 l\f. 
Sandm• 20 • 25 

IC!!llk Hin prtlan1111a ı 

BIJOk ikramiye 21,000 lira~ır 
,.._: 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 Liralık ikramiyeler ye 

100,000 Liralık bir mlklfat. -
1 ı J 4 l·IO Uefab 
80 50 oS 75 100 Kmat 
A - Abonelerimızln her Uç aylı· 

hğl içta bir defa mea:anendir 
H - 4 sabn acçen illa&.nn fazla 
ııun için 5 kuruş zammolunur, 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 

NepiJat mfidilril: Refik Alamet 

11 - VAKl'l 7 T~mmuz 1932 

liMRn ~iR5fliUO lft: 
Şirketimizin 2500 ton Tuvenan maden gömürüne ihtiyaca 

vardır Taliplerin şartnam~lt:ri almak Ozre 1011/932 tarihine 
mDaadif Pazar gününe kadar Şirketin Haydar Hamndaki vesait 

ve hareket ıubesine müracaatlan ltızumu ilin olunur. 

··----------- Umumi MUdUrlUk -

Askeri Lise ve Orta Mek· 
teplere Talebe Alınıyor 

1 - 1932-1935 ders senesi için latan bul' dt bulunan Kule& 
ve Maltepe Aıkeri Liıeleril~ Bursa• da bulunan Bursa Askeri 
Liaeıine, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta Mekteple
rine talebe ahnacaktL 

2 - Liseler 9, 10, 11 inci 11nıflan (1, 2, 3) Oncli, orta mektep• "' 
lerde 6, 7, 8 inci (1, -ı, 3) Doca •ınıflar1 muhtevidir. Ve lisele ı 
kıımına 400:500, Orta mektepler kısmında :.!00:300 talebe alana• 
bilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanldir. Talebenin iaşcsinden bqka 
giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve aairesi bükOmete ait oldağu gibi 
ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verılir. 

4 - Liıeleri muvaffakıyytle bitirenler Harbiye mektebine terfi 
ederler. Ve iki aeoelik tabıilden aonra Cümburiyet Ordusu için 
zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun• 
duklan yerlerde 1 Te~muz 932 de baılar. Ve Ağustos 932 tari• 
hinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda müoballer kabrsa 
ders senesinin devamı mDddetince sivil liıe ve orta mektepler
den nakil suretile talebe ahnmıya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve orta 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu· 
Junduklan 1erlerin Aıkerlik ıubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lizım olan şartları muhtevi kayt 
ve kabul tartnameleri ve muhtaraları bütün Askerlik ıubelerin• 
de mevcuttur. Talipler askerlik ıubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplerine mOracaat ederek mezk(ir ıartları &ğrene 
bilirler. (2J80) 

Baro riyasetinden: 
30 fj 932 tarihli heyeti umumiye içdmaının devımı 7 temmuz 93 taribilll 

müsıdif perşembe gününe talik edılmlş oldugundan yevmi mezkQıda saat 15 30 
da rüfekanın haro\'U teşrifleri rica olunur . 

Rumamei mUzakerat 
ı- 931 senesine alt besabaun tetkik •• kabulll. 
2- HeNp milfetdşlerlttia Jndhabı 
3- 1 Temmuz 93i tarihinde müddetleri hitam butan ltrl azı nrfne yen1· 

Jertnln fndbabı 

Gedikpaşa'da Jandarma Satı
nalma komisyonundan: 

Nı-aai Teçhile dokuı bin bet yllı hayY&D hmar fırçamın 
kapalı aarfla mDnakıHaı 12- Temmaa• 932 tarihine mUHdif ıala 
ıDnll Hat oa beıte yapılacakhr. Taliplerin ıartname Ye nlmuneya
,armek Bıere her rUa ve mDnakuaya qtirak için mak&r ,oa
de muayyen ••ate kadar teminat ve teklifaamelerile beraber ko
mi•yonamuaı müracaatları. (2807) 

Şirketi Hayriyeden : 
Vapurlarımızın kahve ocaklanmn icar mllddeti 12 Temmuz932 

tarihinde munkazi olacajı cihetle yeniden idicann a talip olalala• 
nn heyeti teftiıiye riyaaeetine mOracaatlan. --:=----:'.'-:'." ________ ;._ ______________________________ __ 

Etıbba Odası Riyasetinden: 
Oda Heyeti Umumiyeıinia 8 Temmuı 1932 cuma glnl abab 

ıaat 10,30 Cetılotlmada Halk Evinde birinci içtimaı mabrrer 
baluaduiundan lza11 kiramın tetriflerl rica olunur. (2950) 

Sirkeci arümrüğü müdürlüğünden: 
Kap Kilo Cinıi 
1 Çuval 78 Kqer peyniri 
Ya~arda mildan yaıalı kaıer peyniri 50· 1· 932 tarihinde dahil 

ve barıç olmak kere ihale ve ablacaktar. (3127) 

Pazarlık ıuretile saman mübayaaıı 
Pendik Serom llboratuvan mOdOrlBtGnden: 
Pendik Serom darDJiltibzan hayvanata için pa11rlık ıurellle 

yirmi bin kilo Aman mDbayaa edilecejinden Yermete t li 
olanların 9. Temmuz· 932 tarihine mOaadif Cumartesi gllnll a ~ 
14 te Fındıkbda GDsel un' atlar akıdemiıinde Ytık1ek mekt ~a 
mubaaebecilijinde mOteıekldl mObayaat komisyonuna 0 ep ert 
eylemelerL (3144) m racaa 

Kartal MalmftdOrIÖtOnden ı 
Cinsi Muhammen bedeli llulundu•u mahal 
Ahfap hanp oda ı oo Ura • Jbale tarihi 
Dilhln 250 Pendık 16 7 93i 
Ahır 200 • Ma'tcJıe J 6 7·932 

" Abpp ha!lt 300 " 16 7-9~ 
• Ahtıp harap hını 100 •· 16-7·932 
• Pendik 16 7 93I 

Baltda evsafı yazıh beş parça rt \ 1 temlıbn satılmak Uzere milza d «•Y mtn u fartnımedekl şerait clabtl nde 
vcrılccıkdr. Talipler o 7 5 de y: e~c lçı~nlmışhr lhalcvı müteakip ~il pcı·nen 

0 ' po to rı e artal Malmüdıriyeunc muracaat arı 13047) 



- Hayret 1 bu adamHlt~ 
- Ne olacak 1 bfr da 

·ı URKIYE ZiRAAT 
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