
Bir senede 
Binlerce soba, bin

lerce kumbara ! 

Ga 
(abrikalaramızı ziyaret : 5 incide 

JJ 

Uzüm 
Bayramı 
lzmirliler güzel bir fikir orta

ya attılar: Şeker bayramını üzüm 
~e incir bayramına çevirmek ; 
Önümüzdeki ramazan bayramın
da ahbaptan abpaba, akrabadan 
a~rabaya götürülmesi, yahut 
gonderiJmesi mutat olan hediye-
!ekrde şeker yerine üzüm ve incir 
1 amesini temin etmek. 

Bu fikir sadece arzu sahasın
d.a da kalmadı: Az zaman içeri
sdınde fili bir hareket halini al-

ı, Muhtelif mahallerden üzüm 
~e İncir siparişleri oluyor. Ra-
mazan bayramında halkın ibti
Yacına kafi derecede üzüm ve 
incir olmıyan bazı yerlerde ha
lttlıklar başladı. 
. Hakikaten üzüm ve incir garp 

'ılayetlerimizden mühim bir kıs
:nıın en hayati mahsullerinden-
ır. Ortada bir şeker bayramı-

!11~z biç olmasaydı üzüm ve incir 
•tın başlı başına bir miUi bayram 
Yapılabilirdi. Daha çok eski bir 
mazi değil, bundan yirmi beş, 
otuz sene evvel Anadolumuzun 
birçok yerleri bağlık bağçelikti. 
Ağustosun son haftalarıyla 
eylülün ilk haftaları bağ bozumu 
günleriydi. Bu günlerde herkes 
bağının üzümünü toplar, bir 
kısmını kurutur, bir kıs"mını pek-
ınez yapardı. Pelteler, sucuklar 
hazırlanırdı. Hemen her aile bir 
~enelik tatlısını ldiplere kor, 
tıletlerine yerleştirirdi. işte bütün 
~u hazırlıkların yapıldığı günler 
er köy ve kaza için milli bir 

bayram halini alırdı. Gepc.IPrin 
evıenmı:: merasnnı ekserıya bu 
~a.manlara tesadüf ederdi. Gelin 
kıı sergileri o!urdu. ! 

Dahili istihlakatta milli mah
sulümüz olan üzüm ve incirin 
~erini ecnebi mabı.mlü olan şe-

erin tutması yirmi beş otuz 
~.~ne .evvelki o bağlık ve bahçe
t1aı1erı ihmale uğrattı. Bağ has· 
d ıldarının bozduğu yerler bir 
b~ha ihya edilmedi. Şimdi bağ 
1 ~Umu mevsiminde kış için ev-
erıne .. .. k h 1 Ya . uzum ve pe mez azıt ı-

c k aıleler parmakla gösterile-
e B dereceye inmiştir. 

d h~gün bağ olarak kalanlar 
,:.

1 
ıld.en ziyade harice ihraç 

ı 
1 ebılen üzümlere mahsus yer

er '" t <üt, Bunlarda harici relfabetin 
esiriy! h h al e er sene sa asını ma· 
ltı~se~ daraltmaktadır. Ancak 
1 skırat ir.hisarının son sene-
erde . . 

tesis ıtsp~rta vbe şarap fabrikası 
ki e ~ mıyve aşladıgı yerlerdir 
\f ~ skı baglar yeniden canlanma 
~etleri göstermektedir. 

t unanlılar bu sene bir taraf-
lltı h . 1 

tıi arıce satı amıyan üıümleri-
llıeka~f~tmek, diğer taraftan ek
btı~ ıçın hariçten ithal ettikleri 
birg~ayı~ miktarını azaltmak için 
hı· edbır düşündüler: Haftada 

t •• 
kar gun üzüm ekmeği verniye 
dik~r. Verdiler. Yunanlıların ver
etr~rı . ve bütün milletçe tatbik 
hi/ ~~rı bu karar bizim için de 
ini numune olabilir. Hülasa umu-

Yetle rn·w h il . . . \'ac 1 ı ma su erımızın re-
leri 

1 ~~relerini düşünürken göz
eşy~zı drk~lnız elbiselik ve lüks 
\'e in~ 1 ıp kalmamalıyız, üzüm 
auııe ~1'. ~İbi milli yiyecek mah· 
k tımızın d h . __, v adar d b. e arıçte oluugu 
lllak 1~ •ide sarfiyatını arttır· 

Yo arını da aramalıyız. 
~ehmot Asım 

Pazar 10 Kanunusani (1 inci ay) 1932 

(Bu husustaki telgraf 2 inci sayfamızda) 

Gü dan ? 
• 

Ame ika güm .. şü 
kah ediyor. om 

es en it miky 
ya da gümüş ara 

sı o a a 
ast rıyor 

Bir müddettenileri gazetemizin 
memleketimizde altın kıymetine müs· 
tenit olan cnakı nakdiyeyle beraber 
gümüşün de nakit olarak kullanılma. 
sı fikrini müdafaa ettiği mallımdur. 
Pek nadir IJazı kimselerden başka ef· 
kfm umumiyece ve hatta bazı ecnebi 
bankalarınca da gazetemizin bu fik· 

rj tasvip edilmiştir. 
Dün gelen ajans telgraflan bu 

noktai nazardan çok mühim bir ha• 
her getirdi. Filhaldka bu haber Müt
tehidei Ameri!m cümhuriyetlerinin 
gümüşü resmen nakit misyası olarak 
kabul etrniyc kaı·ar verdiğini göster. 
mektcdir ki aynen aşağıya nakledi • 

yoruz: 
Vaşington, 9 ( A.A.) - ,:• 'llCYikaya 

borçlu olan devletlerin, oorçlarını 

gümüş parayla ödemelerine müsaad' 
edilmesini natık olan kanun lciyiluw 
ayan meclisine teı·di edUmiştir. 

llu Uıyilıa, bir takım banknot ı·c 
pam ilıraç edilmesini ve fakat bunla· 

rın kıymetlerinin gümüş fiatrna na 
zaran lıer ay hazine tarafından tes 
bit olunmasını teklif ctmekt.edir. 

Bu telgrafta mevzuu bahsolan k. 
nun meclisi meb'usan ,.e ayanmda 
tasdik edildiği gün beynelmilel mal 
fılemde büyük bir inkılrıp vukn bul 

(Lütfen sayfayı çeviriniz 

•• usa ın hezeya ariciye vekirmiz dün ' .. 
Fransa akademisi aza:;ından bir 
cahilin yazdığı maka eye bakın .. 

Batuma hareket e • 
1 

Fransa akademisi azasından "Lou· 
is Ileı1rand,. :Figaro gazetesinde 
"Diinya barbarlığının bilfınçosu,, ser• 
Javhası altında bir akademi azasmda 
görülmesi insana hayret ve dehşet 
veren bir cehalet ve küstahlıkla Fran 

• • 
ıçın 

lıus si s lh mahke
meler0 · uı-uluyor 

13eledlye r&ls muavini Hfimit B. 

Belediye reisi muavini Hamit 
Bey dün Ankaradan gelmiş, 
mahkemeler, memurların teka-
ütlük hakları ve Gazi köprüsü 
hakkında mühim sözler söyle· 
miştir. Üçüncü sayfamızda bu
lacaksınız. 

Doktor ar mız 
Arasında 
rır:nsız usulü mü, 

Alman u§ulü 
-4 üncü sayfamızda-

sadan gayrj bütün dünyayı batibar • 
1ık1a itham ediyor. Gö~rsündeki ni • 
şanları, hükumeti tarafından kendi· 
sine bilgisi \·e ilmi için verilmiş olan 
Louis Bertrand, bir budalanın bile 
aklından geçiremiyeceği esf el bir 
görüşle bütün insanları - tabii 
Ji'rnnsızlardan gayri - ,·ahşi, katil 
ve mütereddi telUl<'ki ettikten sonra 
şu satrı-la n yazıyor: 

" Ben ı•aktiyle bir Türkiye tanır-
1 Alttnrııfı 2 inci savfada 1 

Akisler: 

ap 
Elime iki t °!:d y fli: Kitapçılar 

cemiyetine ait bir grafikle yeni çıkan 
bir almanak-

Bunlardan birincisi §il kara lıabc· 
rl vcnyor: 1910 senesinde lstanbul • 
da 11 I kitapçı vamuş. Bu adet, 1920 
de 89 a inmiş. 1928 de 37 ye düşmüş 
ve ondan sonra, lıer yıl birer ikişer 
azala azala, bugün 25 e kadar yuvar. 

Tevfik RUştU B. vapura binmeden evvel kendrslnl teşyle 
gelen zevat arasında 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü ket etmiştir. 
1:3. dün Tahrana gitmek üzre Tevfik Rüştü B. dün sabah 
Abazya vapuruyla Batuma hare- (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

lanmıştır. D Ü b f b k ? 
ikinci vesika, lıarf inkılabından- nya aş an aşa arışıyor mu • 

ıeri üç uzun sene içinde neşrettiğimiz Almanya borçlar1mı ödoyemiyeceğlm, diyor, Brlyan çeklliycrj 
kitapların mil:tarını gösteriyor. Ye.. Japonya Amerikayı istihfaf ediyor! -Yazıları 2 inci Sa)iamız<la· 
kunşu: 914 ,,~=--ill:mııı:mı .......... .-ıe:11-. ... -.s:m ................... ...; ... ...:ı~l;:\. 

Bu adedin içinde, devlet matbaaN 30 ı • • A t 
sının bastığı 154 kitapla Keremle As. sene 1 sıyası esrarı 
lı, Arzuyla Kamber, BUiur köşk 

Kel oğlan masalları ve her biri iki§CJ' •f d • 
üçer formalık küçük cüzler de dahil 1 şa ıyoruz 
bulunuyor. 

Uç senede 9.U kitap... Bu kadar ''1332 senesi R:ımaz:ınının 3 üncü 
zaman içinde, lstanbulda dalıa ço!: günü Kahiredeki <Banko di Rom:ı)vezne· 
hırsızlık, daha rok cinayet, dafıa çok . d 

sın en verilen mühim bir bileti cebine 
intihar olduğuna şüplıe var mı? 1 yer cştirJikten sonıa koluma giren dok· 

Ve şiiphe var mı ki, bu üç sene ( 
i 

. 
1 

tor ...... ) 
çınde, memlekete 9 4 ten fazla film_ 

944 ten fazla p[{ık çeşidi gelmiştir! - Elı ... Dedi, a,.tık işe başlıyabili
Bu iki vesikayı gördükten sonra riz.. Babıali bana l<iyik olduğum e • 

kitap eeverıler cemiyetini kuran genç- lıemnıiyeti rermemekle ne büyük bir 
ler, bana bir rıcui hayal hastaları hata işlediğini bir kaç gün sonra an
gibi gelmiye başladı. Zira, bu aşık lıyacaktır . ., 
ların da, /(af dağının arkasındaki Bu doktor kimdi, neler yaptı, şimrli 
peri padişalmun /azına gönül uermiş nerededir? 
masai kalıramanlarıncları farkı yok! * • • 

Yusuf Ziya 

ki Yamyam! 

Tepe~inde lngilıere arması bulunan 
321 num:ırnlı 21 Eylül 1914 tarihli matbu 
bir beyannamede şu satırlar vardı: 

"iyi dostlarım; himayemiz altında 
bulunan memleketinizi Tü;·klerin is. 
tila etmek istediklerini elbette işitti
niz. Türklere ve onlarla beraber ge. 
leceklere şiddetle mukabele ediniz. 
Hükumetimizin lıer hususta, daima 
sizi himaye ve siyanet edeceğine emin 
oluruz ..... ,. 

Tcfrikamızda ismi geçeceklerden ; 
Eski ayan mccli5i reisi merhum 

Ahmet Rıza B. 

Harp - Hepsini yeme ... Biraz da bana bırak 1 

Du tavsiye ve emre rağmen Tiirk 
ordusu bu koca kıt'ayı zapt ve istih1 
eylemiş ve senelerle hfıkimi.reti altın• 
da bulundurmuştu. 

Burasr neresidir? 
• * * 

( ..• ) pa~a şöyle yazıyordu: 
"Hürriyet ve itilaf fırkası Mısın 

merkez ittilıaz etmiştir. Bugün Gü
mülcüncli lsmail beyle (Helyo polis) 
otelinde bir buçuk saat görüştüm. 
Sadık bey de oradaydı. Faaligetlerı 

lıakkmda uzun uzadıya malumat ve1' 
diler. JJ!erkezi 14ondrada bulunan 
ermeni komitesiyle de teşriki mesaı 
etnıi§lCl"dir. Kendileriyle birleşen 
arap izzet paşa da Paı·isten, buraya 

I 2 Zilknide rns2 tarihli raporunda müteı·eccihen hareket etmiştir ••••• ,, 

12 Kanunu ani salı günü 
başhyoruz ! neş e 
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Bir küstahın ıD~~ili o D T el g r a 11 ar 1 
hezeyanıar _H_a __ r_ıc_i ______________________________________ , ________ __ 

Ust taralı 1 incı J:ayfada 

dım ki bir ziyaretçi, milletinin zırlı- ı 
lılarının ve sefaretlıanesinin himaye
si altında Beyoğlunda bir otelde ra
lıat ralıat oturabilirdi. Bugün ora • 
lara gitnıiye cesa_rct büe edemem. 
Hele dünyanın altınlarım versclc• 

Gazi Hz. 
Bu pazartesı nrlmize hare• 

keti nuı• temel 

Ankara ~ Vakıt; - Gaz 
Hz. pazartesı g Gnü lstanbula 
hare ·eti muhakkaktır. 

Ani.arada bir mevsim geçirmek istr.. ı:.-----·---------
mcnı. Bundan yirmi beş sene l:adaı 
cııvcl, yakın şarkta bir Avrupa polf
si rarl.cn, oralarda hiç bir telılike · 
den çckiruncden dolaşabilmi:tim.,. 

Bu sntırJan okuduktan sonra "Fi-
garo,, gazetesinin başhğı altındaki 

şu cümle gÖ7.Ümüze m~ti: 

Şunların mcthleri, bunların ta.. 
rizlerine rağmen aptallarla eğlen -
lıa:nlere meydan okurum, ve ağlamı
ya mecbur almaktan çekindiğim için.. 
IJcr §Cf/C gÖlmJye şitap ederim. 

Meşhur "Benurnnrlıais,, 'in yarat
tığı Figaro tipinin bu sözlerini ken

di ine düstur edinmiş olnn ve her 
sayısının başlrğı altında her gün neş

reden "Figaro,. gazetesinde ~ıkar 

Lemis Bertrand'm nahlettii'imiz ya • 
zısına, biz. 'I'ürklcr, sadece f{!bes3iim 
etme ·Je iktifa ederiz. 

muş olacalitrr. Çünkü ondan sonra 
bankalarına dün;> anın nltınlannı tep· 

lryarak rn \'asıtayla mllJctlcrin mu· 
ikadderatı üzerinde hakimiyet kuran 

memleketlerin planları su~ a dilş~ck
tir. 

Diğer taraftan gene dün bu ha • 
berle alakası olan mühim bir telgraf 

gelmiştir. Romanya hükumetinin gii. 

müş para bastırm:ya başJndığını bil· 
diren hu haber de şudur: 

Tüt.in kongresi 
Şube r .,, •rdp açllıycr 

An cara, ':J • .ı - Tüt i n· 
Jerin izin aa a fenni surette ye
ti titi ımesı ve tütün icaret m zin 
inkişafı etrafında kararlar vere· 
cek o an trtiin kor.gres ~ubatın 
birinde ktıcıat ve-kili tarafın "an 
açı aca tıı 

Ziraat bani.ası mUd 
Ank ra, 9 ( Va ıt 

bankası umum miidürii 
bev Is .... nLu n ~ı .. t et 

rU 
Zıınat 
C:\ik rü 

e a a'lı dı 

SofJ ada Rotta Zaştipta teşkila-
tına mensup l{alpakçiyef namında 
bir gencin hasta..c:ını baktırmak üzere 
e,·inc davet ettiği (Arnnof) nnmmdt'I 

bir ynhudi doktorunun ellerini, ayak 
lannı bağlryarak davet ettiği eve 
hapsettiğini ve doktordan (200) bin 
l"nlrk karsına hitaben yazılmış bir 
mektup aldığını ve kendisini o evde 
terkcderek bırakıp gittiğini, Sofya 
muhabirimiz bildirmi~ti. 

Bulgar yahudileri arMında ciddi 
bir telt•ş ve heyecan uyandıran bu 
hadisenin failinin bir ka~ gün sonra 
yakalandığını da aynca yazmı,.tık .. 

Bükrcş, 9 ( A.A.) - Fransa ı·e lr.-
Son gelen Sofya gazeteleri bu ha· 

giltcrc darphaneleri, Romanya hü · disc hal<kında şu tafsilatı vennel tc. 
lıükfımcti taarfından ikinci Carol'ün 
tcu;virin; halli 1.800.000.000 lcylik gü. 
m •~ para basmıya memur edilmiştir. 

1·ı paralar, prens ılliclıel'ln ta~

uirlni havi bulunan 100 ve 20 /eylik 

Wıjıt paraların yerine kaim olacak 
trr. 

Zannediyoruz ki bu haberlerin e
hemmiyetini da.ha fazla ne rctmlyc 
haoet yoktur. Hükümetln bu mesele-

de Hi.yik olduğu dercede, alfl.kn göste 
receğini ümit ederiz. 

ve öğleden sonra T okatliyan 
otelinde sırasıyla Bulgar sefiri 

M. Pavlofun ve Felemenk sefiri 
M. Van Kervişİe Yunan sefiri 

M. Polihronyadisin :ıiyaretlerini 
kabul etmiştir. 

Tevfik Rüştü B. bu z yaretler

den sonra saat on altıya doğru 
Perapalas oteline giderek dün 

Ankaradan gelen sabık Mısır 
Hıdivi Abbas Hilmi paşaya zi· 

yaretini iade etmiş sonra Abaz
ya vapuruna gelmişbr. 

Hariciye vekilimizi geçirmek 
üzre vapura birçok zevat gel

lmişerdi. Bu arada Iran sefiri 
Sadık Han ve sefaret erkanı, 
Japon sefiri Baron Oşida, 8ul
gar sefiri M. Pav!of, Amerika 
sefiri M. Gru, Mısır sefirı Ab
dülmelik Hamza B •• Fransız se
fareti müsteşarı M. Barbiye. has
ta bulunan Rus sefı ri namına 
Rus konsolosu M. Maliginle iz
mir meb'usu Rahmi, Artuvin 
meb'usu Mehmet Asım, Gıresun 
meb'usu Hakkı Tarık, vali Mu· 
hittin. Davin:er vekili Zekai, ti
caret odası reisi Nemlizade Mi· 
tat, Mübadele komisyonu Türk 
başmurahhası Şevki beyle Türk 
baş murahhasları • Seyrisefain 
müdürü Sadullah B. ve diğer 

birçok zevat bulunuvorlardı. 
Hariciye vekilimiz gelenlerle 

ayrı ayrı görüşerek vedalaştık-

dirler: Ka.lpakçfyef, ya.hodilere kar
şı yaptrk11lrını tamamen itiraf etmek-
te, ve şöyle bir iddia serdetme-kte • 
dir: "Hc-n, yahudileri hiç .sevmem. 

Ve adeta bunlardan nefret edcriım. 

Benim yahudilere kar~ı olan bu ha· 
reketim adl'ta insiynktdir. 

Bu tarzı hareketimle onları Bol • 
garistandan uı:akla§trrmak, yegAne 
maksat ve gayemdir.,, 

Kalpakçiyef aynı zamanda teh • 
ditJe kendilerinden para aldığı yahu-

dilerin, !4'imlerini de saymaktadır. 

Yahudilerle muvncehe edilen kalpak. 
çiyef, polfıı-lere hitaben "Beni bu va• 

zıyetimde elJerlm kelepçeJl olarnk 
yahudilerin, görmesinden~ ölmeyi 
tercih ederim.,. derni~tir. 

tan sonra Abazya vapuru saat 
on yedıde Batuma hareket et
mişt r. 

Abazya Samsun ve Trabzon 
limanlarına uğradıktan sonra 
önümüzdeki salı sabahı Batuma 
varacak ve Tevfık Rüştü bey 
oradan evvelce yazdığımız gibi 
şimendiferle Bakuya, Baküdcn 

sonra Hazer denizi Ye Pehlevi 
limanı yoliyle tahrana gidecektır. 

T1..vfik Rüştü beye hariciye 
vekaleti fiçüncü daire umum 
müdürü Basri. askert müşavir 

Şükrü AJi, Tahran büyl1k elçimi.: 
Hüsrev. hariciye husust kalemin-

den sabık Germanşab konso:osu 
idris Çura beyler refak'lt etmek· 
tedirler. 

iş bankası umum müdürü Ce
Jiıı bey de har:ciye vekilimizle 
birlıkte tahrana barak.et etmiştir. 
Celal bey iş bankasımn iranda 

bir şube açacağı haberi hakkın
da bir muharririmize demiştir ki: 

- Tahran seyahatım hususi 
mahiyettedir. Iranda bankanın 

birşubc açıp açıniya ·atı mahal
tinde tetkilı at yapı~madan söy· 
lenemeı. Bu. Tahrandan avde· 
timden sonra anlaşılacaktır. 

' .. 
Uçte bir nisbetinde tediyat 

Bu husustaki noktai nazarımıza da
yinler vekil!eri temayül etmektedir 

Ankara, 9 lVakıtJ - Haber aldığıma göre dayınler vekilleri 
son zamanlarda üçte bir n"sbetinde tediyat etrafındaki noktai 
nazarımıza temayül etmektedirler. Vazıyet ala'cadar mahafilimiz 
tarafından yen den tetkik edilmiş ve üçte bir nisbetinde tediyat 
hususu nda l<i noı<tai nazarımız teyıt ediJm 'şt.r. Bu hususta Düyu
nu umumiye mecfüıi r vas,,tine 1 ir Cf'V p ··er ilrlivi tahmin ediliyor. 

• Pş.yıa ce eyan eden müzakerat 
1 

urı 

An cara, 9 \Va .ıt) - lraK Başvekıli Nurı Paşayla cereyan 
eden müzak rat bugün bütün gün dev.ım eıt. N'u' :ıvelename erin 
bu akşam, o madığı tal<dirde yarm imzalanmı sı mu"ıtemeldir. 

Nuri Paşa yarın akşam hareket edecekt r. 
Ankara, 9 (A.A) - Irak Başvek ı i Nurı paşayle t Cdre t, ika

met ve iad ei mlicri nıin mukavele!eri akti ı çin şehrimi%de cer yan 
eden müzakerut ıt i 'afıa neticelenmiştir. Mukaveleler }'arın harıcı· 
ye vekaletin~ .. im7:.ı. NHE>ce ·tir. 

1 1 ci u u ı ı ü e t·şr k e l eı i tayin er 
An' ara. 9 (Va' ıt) - Birinc ı umum mUfett slık t hr rat mü

dürlüğüne Lice kaymakamı Feyyaz, kalem mahsus müdürlüğüne 
Başkil 1 avmR nm1 Feı•zu 3h Sadt b vl • ., in edilmi lerdır. 

Uç·· ı CÜ O 811 &istes ıaz r 81 ıyor 
Ankara, ~ (Vakıt) - lktısat vekalctı 3 fincü kontenjan hste

sin n ib~arına devam etmektedir. Hale lis~enin itha j muaf tu
eşya tulacak kısmıyla uğraşılma ktadır. 

Ankara, 9 (Vakıt) - Son kontenjnn listesine merbut (O) 
cetveline şu maddenin ilavesinı vekill er heyeti kararlaştırmıştır: 

"Yerli mahsiıl!tımızın ıhracı için getirilen kutular veya bunla
rın in aline mahsus kere~teler, iili" m ve ir.cir kutulan ve bunla
rın imaline mahsus ker~ste lmnn rte ·ı <lP-T klir ... 

riık vel< Jn n e k k e J T z y areti 
Ankara. 9 (Vakat) - Ali Rıza be~" bugiln vekalet de\iaİr ni 

gczm ştir. Ve'~ilin bu tetldki Jstanbuldan nnkledilccek devaire 
yer ayırma iç ndir. 

Badehu vekil beyle müsteşar Adil bey m31iye vel.ilini ziya
retle her iki vekal ti aJakrıdar eden meseleler etrrıfında göruş· 

müşlerd'r. 

Ka~akçıhlda mücadele teşkilat 
kumandanlığı 

Ankara. 9 (Va kıt - Mr ste- şar Seyfi Paşanın kaçakçılıkla 
mücac.le!e teşki Atı komandanlı~ına ve BuTSadaki Sedat Pş. nın 
da Milli müc afaa n üsteşarlığına tayini Alt tastika ıktıran etmiştir. 

Ankara, 9 ( A.A) - Yeni kanuna lcvf kan pek yakında güm· 
rük n·uhafaza un um kumandanlığı teşki '51ına başlanaca\\tır. 
Haber aldığımıza nazaran inbisarlarda miimkr n olanlıırm tevhıdi ve 
inhisar idarelerinden bir l<ısmının Ankaraya nakill~ri tetkik edil
mektedir Tetkikatın verece~ neticeye jlÖre hareket edilecektir. 

Dünya baştan başa karışı vor 

Almanya,artık borçlarımı 
ödeyemiyeceğ·m diyor 
Yıllarca Fransa siyasetini idare eden M. 
Brlyan çeklliyor, Japonya Amerikayı 

istihfaf ediyor 
Londra, 9 {A.A.) - Berlinden 

Reuter ajansına haber veriliyor: Der 
linde İngiliz sefirine Alman ba~eki· 
li, bundan böyle Almanya.nm tami
rat namlyle tediyatta bulunmasına 

ne şimdi ,-e ne de ilerisi için imkı\n 
görmemekte olduğunu bildirml~tir. 

M. Brlining'in İngiliz sefirine hem 
de Lau!'ianne konferansmm kü,adı · 
nın arf esinde bu tarıda beyanatta. 
bulunmasır.a husuet bir mana ve e • 
hemmlyet atfetmek icap eder. 

Londra. 9 {A.A.) - Alman ba.şn· 
kilinin lngiliz ~efirine vald obn be
yanatı l!Iİyast maha.ffJde hakikt bir 
heyecan ~,·Jit etmi~tir. 

Et.riyan çekllmekte musır 
Paris, 9 (A.A.) - M. BrianJd'm 

hariciye nk!letintlen ~kilmm hak
ktJtdaki arzusu kat'fdir. Dün 1\1. l.a• 
va.l'e ahvali sıhhiy~nin, bir takım 

miştir. M. BrianJd önümüzdeki ay
lar :ıarfında ifa etmesi )Azım gelen 
bir takım ağrr vazifelerin uhdesinden 
gelemiyeccğini, bilhaMa tahdidi tes• 
lihat konfernn~ı münMebetiyJe Fran-, 
l!lanrn menf arıtıertni mtıdafM için bü
tün ~a!Ahiyetfni Sttrfetmek iktidarrnı 
gösteremiyeceğirıden endit'c etmekte
dir. 

M. La\"al, 1\1. Marinonun \"efa
tı ve M. BriA.nd'rn istifa teklifi do· 
1aymiyle tahtıddUs eden vazıyet kar· 
!Şısmda kabinen.in hattı hareketi önü
müzdeki ça~mlttl günü belli olacak
trr. 

. Laval, M. Brianld'ı istifa fik
rinden vargeçirmek için mu~irrane 

oğraşnı~n da bo me~ai ~mere ver· 
memi~tir. 

Amerika notası 
ihtimemlan ic1'p ettirdiğini, bu va- Japonyada nasıl bir tesir yapb 
rryet ka~sında varif~lnin ha~aı I..ondrcı telgrafömnın beyanına 
birisine teTdii lllll'lll lerdljini söyle - nazaran Momiıtr Post gazetıeei "Ja• 

Urla a 
Zaruretin Sebebi 
Halkın bağcıııgı bırakarak 
tütüncülüğe fazla ehem· 

miyet vermesidir 
lzmir. tHususi) - Urla ve Ke· 

malpaşa kazalarında mevcut olan 
zaruretin sebebi şudur: Urlada 
umumi harpten evvel bağcılık 
iyiydi. Yegane ihtisası da üzüm· 
cülüktü. lst ı htastan sonra Urlaya 
bağcılılctan anlamayan bir takını 
muhac'rler geldi. 1 unlar bağlara 
bakam~dılar. Biliyorsunuzki bağ· 
cı 'ı~ın kendine mah us bir takıın 
usul ve kaideleri vardır. Muvaf· 
fak olmak için bunları bilmek 
lazımdır. Mesela kükiirt atmak, 
göz taşı koymak, toprağı bel e· 
mek, sonra 1 udamak... Ve bü· 
tün bunları her mahallin icaba· 
tına göre vakti zamanında yap· 
mak gibi... Tabii Urlaya gelen 
muhacirler kendilerıne verilmiş 

olan bağlara bu şerait daıresin

de ba am dılar. Onun için bağ
lar hartıp oldu. Bir bağ üç sene• 
d yet' r, ık. sene ihmal edilırse 
mnhvo ur. Yemden yetiştirmek 

icabeder. Ar,aç g bi değildir. 
Sonra bağcılığın bir de serrnn• 

yeli ve krediye ihtiyaç göster en 
kısmı vardır. Pazı kimseler aile
leri le ba ılamıyacak derecede 
vas o an brı~lrrı amele tutarak 
iş etir. Son sene erde lzmir ve 
hava is nde kredi darlığı (Jldu u 

içın bu da bağcı'ığın sönmesine 
sebep olmuc:tur. Bu suret e Ur
Jada b ğcılı a devam ede
m yen birço ki seler tütün· 

cü ü e b<'ş mı~ a r Tütiirıünse 

son 2.amanlarda maruz olduğu 
buhran m ICımdur. işte Urladaki 
znrure in sebebi bmıdan başk::ı 

bir şey değildir. Kemal paşa a· 
zasında da vazıyet tamaıniyle ae
ğıls" 

ıttıkl ı 'm z ;ı K ında 

bir karar 
Tıftiklerimızin hariç Il'emJeket

lerle daha dolgun fiatlarla satı· 
masım temin için yeniden bazı 
t "d birler alınmıştır. Fundan sonra 
t ftiklerimiz ıslah edildH ten sonra 
ve baytarlar tarafından muaye
neıile menşe şahadetnamelerine 

meşruhat verildikten sonra ıhraç 
edılebil"c"''· ' · r. 

wır aKI 

Haber aldığımıza göre Türk 
dili ga7etesi başmuharriri Kenan 
Emin beyle lstanbul muallimle
rinden Lutfiye hanımın nikih 
merasimi dün Balıkesirde icra 
edilm ştir.Arkadaşımıı KenanBe)' 
ve refikasına saadetler temenni 

ederiz. 
1111H111Hn1ttunı11ıttımuıııwııwmınn11um111mııunıınu11unnmmınmunmmm~ 
ponyanın .Mançuriyi tahliye etmeSl 
bir felakettir, zira bu takdirde Mıırı
çuri anarşiye dilşecektir.,, demekte • 
dir. 

Deylj Telgraf, Amerika notasını1' 
ne müda.halc, ne de bir protesto nııı• 
hiyetinde olmadiğını ifnde etmekt.e• 
dir. 

Bir Alman gazetesinin yazdığııt11 

göre Ameriknnm notası Tokyoda bit 
bomba t~ırini hasıl etmiştir. 

Son dakikada nhnan bir To1ı.")'° 
telgrafı mUstafa Japon kabinesfnfl' 
mcvkiinde lialdığını yazmaktadır. :aıı 
hadi!!!enin, Amcrikaya, bir nevi nıei 
dan okuyuş olduğuna ve nihayet Jtı' 
pony:ının Amerikayı istihfaf ett@it1e 
hükmoJunnbilir. 

11 Bir Alm:ın gazetesi Amerikaıt1 

teşebbüsünün pek geç kaldığını ~f' 
)emektedir. Amerika, teşebbüsüttil; 
istihkara uğramasında ne yapaca\(,-ı 
Bu vazıyet muvacehesinde akS1l , 
şarkın istikbali her zamandan faıl 
muzlim ve endi~elidir. 

111 
I..<>ndra telgrafları, Ingnteret1t1' 

Japonyanın hattı hareketine itt1 
sal etmi~ccğini yazmaktadırlar. 



1 OIDID il erleri 

Du sene krş iYi geçmedi. Çiftçi 
~mnun değil! Ne kar, ne yağmur, 
r.e rüzgar köylü için iyi bir arkad<l§ 
olınadı, Kötü geçen bir kıştan sonra 
ş:iındi ümitler ilk baharda, ilk baha. 
nn güneşinde, ilk baharın yağmu • 
rtrnda, ilk baharın havasında. llk 
bahar köylüye ne yerecek? Şimdiden 
~r şey söylemek mümkün değil, te -
ınenııi edelim ki bahar köylüye yar 
olsun, ha.har, l'ürk topraklarına yal. 
nız renk ve koku kervanı değil, güler 
Yüzl Ü, ve bereketli bir mevsim olarak 
gelsin! 

Belediye için hususi su h mahkemeleri 
teşkil edilmesine karar verildi 

Belediye memurları tekaütlük hakkından 
devlet memurları gibi istifade edecekler 

Uzun zamandanberi Ankarada 
bulunan belediye reis muavini 
Hamit bey dün şehrimize dön
müştür. Hamit bey diyor ki : 

hükümetin son kararı üzerine, 
bu köprünün inşasını deruhte 

1 edecek müessesenin, köprünün 
ihale bedeli miktarında memle· 

susunda de, let memurlarır.ın temin e} • 

!ediği hnklnrdan istifade etmeleri esasına 
müsrenit olıır:ık y:ıpılnn bu tnlimatnnme 
bir çok encumenlerden geçerek bütçe 
encümenine \'erilmiş, fııkar meclis tatil 

- lstanbuldıı sulh mahkemelerinin cdilmi~rir. Bu cb mecli in gelecek içtima ketimizden mal alması mecburi· 
işleri pek çol<. Belediye cezalıırını sür'at- dc\'TC5inclc mii?.n'tere edilecek ilk işler· dir. Halbuki köprü inşaatıyla meş· 
le tedcık ederek bir karar veremiyorlar. den biridir gul bir müessesenin dört milyon 
Bu hnl belediye vazifelerinin sür'atle ve lstlhlAk lşterl lira raddesinde memleketimizden ılı (: * 

iptidai cemiyetler, ne iktısadi te -
§ekküllcri, ne de tekniği bilmedikleri 
için bolluk ye bereketi (Totem) in 
]Cıtfundan damlıyan bir şey sanır • 
lar. 

iyi suretle tedvirine m:ıni olu\.·or. J 'hJ•k · ı · · · d'k' 
stı ''. ış crının şım ı ıne nazaran iptidai mevad alması imkinsız 

Esnafa verilen cezıılar sür'atle kat'i- d h · •nde 1 ı · J • Jehı'ne olm k a a zı)" m 3 sn ııp erı 11 talak ki edilmektedir. Bu noktai 
yet kesbetmezse işler mihveri layıkında üzere çok seri bir şekilde bitirilmesini 
cereyan ermez. Bunun için adliye \'eklı ıemin mak,ndıyla bir proje hazırlamıştık. nazarda ısrar edildiği takdi:de 
!etiyle tem:ısta bulundum. Yalnız beledi- Bu projeyi dahiliye ,·ekAletine verdi!\, köprünün inşası şimdilik geçike-

Bir koşun sesini sağdan duymak, 
o senenin bereketine, soldan duymak 
fena bir ziraate sebep sayılır. Ve on• 
lar mukadderata karşı koymak için 
lllukadderattan başka bir şeye inan
rnazlar. 

ye cürümlerinden doları verilen cezalara veı-~Ict tet'cik C'decc t'r. cektir. Haber aldığımıza göre 
ait iriıaz da,•alannı tetkik \'e kat"l bir Gazi MSprUsU belediye bu mecburiyetin yarıya 
ı..arara bnğlnmnk üzere hususi sulh mah· Bundan l :ışka Gnzi köpıüsünün snr·- indirilmesi veya başka bir hal 
kemeleri teşkilini istedim nele inşasını t<.min için bir hnl şekli bu- şekli bulunması hakkında bükü-

\' ek4let, lstnnbul beledı) esi namına lunması ınal.sadl\ la An karada aMkadar 

• • • 
Medeni nda.m, tabiatla, tabiatrn ve 

:tirnsizliğiyle döğüşen ve muzaffer ol
mayı bilc:ı insandır. Bu kışın fena -
lığı önümüzdeki sene hissedilecektir. 
Bu senenin bollu una karşı önümiiz
<leki senenin azlığı, ister bu seneki 
ntah u11erin satılmamasından hasıl 
olsun, isteı kuraklık gibi sade tabii 
sebeplerin neticesi olsun, tahminler, 
gelecek sene karşılaşılacak akıbetleri 
Şimdiden düşündürüyor. 

yaptığım bu teşebbüsü hii5nü tel:\kki et- m:ıknmlıırla temııs c,ledim. Bu meselenin mete müracaat eylemiştir. Mil· 
ıi. Derhal müddei umumilikle tem:ısa bu günlerde knr'i bir nericeye rnbtedile- nakasa ilanı sırf bu yüzden te
haşladı. lsıanbulun nerelerindP. ve kaç rek bize lı\zıın gelen talimatın süı':ıtle ehhur etmiştir, Mesele halledilir 
ıane beledi) e sulh mahkemeleri teşkili gönderileceğini iımıt ediyorum.,, edilmez münakasa açılacaktır. 
icap edeceği lstnnhul müddeiumumiligiyle * • • Diğer taraftan bir ecnebi mü· 
cereyan eyliyecek muhnbcreden sonra Geçenlerde belediye tarafın- essesesiniıı vekilleri dün beledi-
taa) yün edece< ve hemen teş il:lrn ge· d 

an yapılan teşebbüs üzerine yeye Gnzi köprüsü için müracaat çilece!..tir. 
Beledıre memurlannın tekaütlükleri Gazi köprüsünün inşası için ica- ederek hükümetin ıon kararla-

mcselesiyle de Ankarada meşgul oldum. beden kambiyo hakkında bele- rıyla kabili telif olabilecek bazı 
Reledive mcmurlıırının da tekaütlük hu- diyeye müsaade verilmişti. Fakat teklifatta bulunmuşlardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••eııaıı•ıaaııaııaı•a••••••••••••••ııııaııaaaaıaıaaaııaııııııaaaıaaaaıaaııaaaaıaaaaaaa 

• • • 
Du senenin bolJuğu, gelecek sene • 

ııin azlığına knrşı bir silah olabilir. 
Bunu şimdiden düşünmek, elden cı. 
kanlmıyan. bozulmamış olan buğd;y 
mahsullerini önümüzdeki sene için 
kullanılabilir bir hale koymak, bu • 
günden ahnacak en kestirme tedbir -
lerden bi!"ldir. 

Mavnacılar dün 
Dün, mavna· 

cılar Galatada 

Hovag hanında 
Tahmil ve tabii 

ye şirketi bina· 
sında bir toplanb 

yapmişlardır. Bu 
toplantıda ni 

Hadiseler, kaprlan kırarak iceri • 
Ye girdikten sonra tedbir almak çok 
defa veh-cleli Ye vasih bir şekil alır. z a m n a m enin 
li'ıılc.at. hıı t,11,dhı..-ı....:. ---· ~- .-ens ı t11C1i'"""i,,._11111aae11ır11....
yalnız sözler, nutuklar, tamimler ha• 
linde, bir sürü laf yığmı halinde ka
lır. Elde mevcut fazla mahısulü, ge· 
Jecek senenin muhtemel zahire buhra 

nin, idare mecli• 
sine kum ve ça• 
kıl nakliyatı hak-

oplandılar 

rıına karşı saklamak, zahire fiatları- kında sallhiyet verilrr "Sİ suretinde tadili müttefikan kabul edil· 
nın gelecek sene haddinden fazla art miştir. Resmimizbu toplantıda alınmıştır. 
rnnsına mani olmak i~in bir devlet z==ı=ı:ıı=-===ı::ı=a:==--============ ==== ====== 
''azifesi addedilmelidir. A b H J 
l'. n~ğday. ve_ zahire fiatı meselesi Seyrisefainde b as i mi Pş. 
iirkıyede ınkılap meselesinin esas d . 

Cephesidir. KUmUr şubesindeki Ankara an geldı 
ti Zahire ezlığı ve yahut zahire ih. il ti il hl ti 

ltirr, lüks eşyasındaki ihtikara, gi. SU S ma D ma ye Harlcly• veklhmiz, Suriye kral· 
:ece1c eşY'.tsmdaki ihtikara asla ben- Seyrisefain idaresi kömllr şu· hl• meselesinden haberirniz 
.:arrıez. lnsan1ar Iüküs.5üz yaşarlar, besinde bir sui istimal meydana yoktur, diyor 
k lın ayak, başı kabak dolaşırlar. Fa çıkarıldıg"' ı şube amiriyle ilç me. Sabık Mısır Hıdivi Abbas Hil-
at açı w a k 1 .. k · w ' 

lcarş1 g;:er g~~şr, .. ~- sek ~e ~yecege mura itten el çektirilerek tabki- mi paşa dün sabahki trenle An-
tur, 

1 ı yurume ım nı yok kata başlandığı yazılmıştı. karadan şehrimize gelmiştir. Ab-

ilk "Yenı kurulan Ziraat vekaletinin Sui istimal, idare için alınan bas Hilmi paşayla birlikte Şarkı 
Planda halledeceği mesele zan. kömürleri ha~iki miktarından Erden sabık başvekili de Anka-

lledeJim b 
ıı . u seneyle gelecek ziraat sf'~ fazla göstermek suretiyle yapıl- radan gelmiştir. 
tsını muvazenelendirmek olacaktır. 

SADRt ETEM mıştır. Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
;;:------------- Seyrisefain umum müdürü Sa- B. dün Batume lıareketin::len ev· 
!:,o iste: dullab bey dün bir muharrir.imi- vel Perapalas otelinde Abbas 

S6ndll ili ze haberin doğruluğunu teyit e· Hilmi paşayı ziyaret etmiştir. r en yangınlar 
12 45 derek şunları söylemiştir: Abbas Hilmi paşanın Ankara I • de Arnavutköyünde Po-

0\'a apartmanında, sahibi M. Bü- - Kömür şubeainde bir kaç ziyaretlerinin Suriye krallığına 
tnın. l memura işten el çektirilerek tab- getirilmesi haberleriyle alakadar • .. n işga ettiği daireden 

tYangın çıkmış ve söndürülmüş- kikata başlanılmıştır • Hadise olduğu şayiaları hakkında Hari-
Or. haddi zatında pek mühim olma- ciye vekili Tevfik Rüştü B. ga· 

I<araköypalasta Bank Kom- makla beraber mahiyeti itibariyle zetecilere demiştir ki: 
lllerçiyale ltalyanada asansör dina- mühimdir.,, - Hükümelimiz her hangi bir 
hıosu bobinlerinin kontak yap- Sadullah bey Seyrisefainde teş· ecnebi hükümetin dahili işleriyle 
~aıı neticesi yangın çıkmışsada kil edilecek kooperatif hakkında alikadar olmaktan ictinap ettiği 
: da derhal yetişilerek söndli- da demiştir ki : cihetle böyle birşey hakkında 
~ lınüştür. - idaremize mensup kimse- hiç bir malü rntı"T ıı yo'dur. 

8:"' Y•nkesiciler yakalandı lerin istifadesi için bir koopera-
k d 00 günlerde şehirde birçok tif teşkil edildi. Kooperatiften 
t 

8 ın Yankesiciler peyda olmuş- bütün idare müntesipleri istifade 
kurd. Yeni yankesiciler bilhassa edecekleri gibi gemilerimizin ko-

a •n'ar il ol k ın çantalarına musa at manyasına da bu kooperatif ve-
iı~~ dtadırlar. Bunlardan Fahriye recektir. 

-•n e b' · K f Por ırı dün yakalanmıştır. ooperati nizamnamesi veki-b.;.s, bu kadınların takibine Jet tarafından tasdik edilince fa-
aaılftar. aliyete geçecektir. 

6ern seiıri 
Bern sefiri Cemal Hr snü B. 

bugün saat on ikide Semp!on 
ekspresile şeh i "';Z~ gelecektir. 

ZekAi B. P.... se g"diyor 
Şehrimizde bulunan Türk Da

inler vekili Zekiii B. birkaç gü
ne kadar Parise gidecektir. 

Adliyede: ---·-
Bir Rus kadınının 
muhakemesine 

başlandı 
Rus mületcilerinden Madam 

Istafanımn " Vayemsey,, mu-
allimlerinden mister Koli ba· 
tından yaralamakla maznunen 
muhakemaine başlanılmııtır. Ha
dise şudur: Madam Istefan ile 
mister Kol, evvelce dustmuşlar. 
Bir gün mister, madamı terket
miş, fakat madam buna razı 
olmamış, mister Kolün mütead
dit rica ve istirhamlarına kulak 
asmadığını görünce, b!r gün eli
ne demirden bir baston almış 

ve ingiliz sefarethanesi önünde 
rastladıgı misterin başını yarmış 
muhakeme, bazı şahitlerin celbi 
için başka güne bırakılmıştır. 

Gizil defineci mah-
ktim edildi 

Bir müddet evvel, Ağop is· 
minde biri Hasan Fehmi efendi· 
nin 1300 lirasını çalmakla maz-
nunen muhakeme ed'lmeye 
başlanmıştı. Muhakeme dün bit
miş ve Ağop kabili temyiz olmak 
Ozerc üç ay hapse, 50 lira ağır 
para cezasına mahkum edilmiş
tir. Muhakeme sefahatından öğ
rendiğimize göre bu garip do
landırıcılık şöyle olmuştur, 
Ağup bir gün, bir kaç altun 

lirayı çimentolanmış ve evvel
denberi gözüne kestirdiğı Hasan 
Fehmi efendiye gitmiş ve çimen
tolu altınları göstererek, gizli 
bir define keşffetdiğini, fevkal
ade zaruret içinde bulunması 
dulayısiyle bu pek kıymetli defi
neyi hemen satmak mecburiye
tinde kaldığını söylemiş, ve 
defineyi satın almasını Fehmi 
efendiye teklif etmiş, Hasan 
Fehmi efendi, teklifi parlak bul
muş haklı bir heyecan duymuş, 
mamafih, ihtiyata reayet içinde: 

- Hele bir görelim ! 
demiş. Ağop, gizli defineyi 

Hasan Fehmi efendiye göstermiş 
Fehmi efendi şiddetli bir merak 
içinde muayene etmiş, hayret 1 
her clıne geçen çimentoda bir 

Mançuri işgali 
ikmal Edildi 

Japon orduları Mançuri işgali
ni ikmal ettiler. Şimdi artık bu 
kıt'a tamamen Japonların elin· 
dedir. Çünkü bir iki gün evvel 
telgrafların işgalinden bahsettik
leri T ehin - Tcheou sevkülceyf 
noktai nazarından Mukden'in ce
nubunda Mançuriye giren yolla
rın hepsine hakim olmak itiba
riyle en mühim bir mevkidir. 
Binaanaleyh T ehin - Tchean'ya 
giren Japon askerlerini, bugün 
ne Çinin, ne de diğer bir dev
let müdahalesinin cebren çıka
rabilmesine imkin yoktur. 

Görülüyor ki hadiseler Japon
yanın kuvvetini hak mevkiine 
getiriyor. Çin de nihayet fili va
z'ıyet önünde boyun eğmiye mec
bur kalacaktır. Fakat şuna dik
kat etmek lizımdır ki Japonya 

Mançuriye tamamen hakim bir 
vazıyete geldikten sonra yalnız 
Çini mağlup etmekle, Çindeki 
Şan - Kay - Şek idaresini yık· 
makla kalmadı. Cemiyeti akvam 

meclis reisi olan Fransız hariciye 
nazarı M. Briand'ı da sırf Çin -
Japon meselesinde takip ettiği 

siyaseti tahakkuk ettirememiı 
olduğundan çekilmiye mecbur 

etti. Cemiyeti akvam müesseıe
sinin nüfuzunu da sıfıra indirdi. 
Hatta Amerikanın şarktaki nn
fuzunu bile kırdı. Çünkü Ame

rika da Cemiyeti akvam meclisi-
• ne bu iş için girdiği ve murah

hasları Mançurinin tabliyesi ka
rarına rey verdiği halde bilahere 
müdahaleden vaz geçti. 

Fakat Japonyanın Mançuride 
aldığı vazıyetin asıl mühim ne• 
ticesi beynelmilel tahdidi tesli
hat noktasındandır. Çünkü Man

çuride Japon orduları bugünkü 
vazıyetiyle dururken şubatın 2 
sinde Cenevredc toplanacak kon· 
f eransta teslihatın tahdidin den 
bahsetmek çok gülünç olacaktır! 

• • • 
Hukuk talebeslnln dlleklerl 

yerine getirildi 
Istanbul hukuk talebe cemiye

tinin hükümet nezdindeki teteb

büsleri neticesinde, adliye veka
leti tarafından neşrolunan kitap· 
ların talebe cemiyetine gönde

rilmesi ,müderrislerin takrirlerinin 
kitap halinda neşri, gelecek sene 
bütçesine talebe cemiyetine yar• 
dım olmak üzere bin lira tahsisat 
konulması temin edilmiştir. 

sarı altın, veya bir tek meddi· 
ye. Muayeneyi pek kısa kesmiş, 
derhal pazarlıga oturmuılar,1300 
liraya uyuşmuşlar F ebmi efendi 
bulup buluşturup borcunu hemen 
tesviye etmiş. Her şey olup bit

tikten sonra, Fehmi efendi gizli 
defineyi tamamen araştırarak, 
bir hamlede konduğu servetin 

mıkdarını öğrenmek istemiı. Ne 
çare ki, derin küpün içinde kup 

kuru çimento parçalarından baı
ka bir fey bulmak kabil olma
mış. 

Kara All hakkındaki karan 
temyi~ etti 

Ağır ceza m3hlcemesinde 30 
sene hapse mahüm edilen Kara 
Ali, hakkında verilen bu karan 

temyiz etmiştir. Temyiz bu talebi 
kabul eltiii takdirde, Kara Ali 
bu dafada Esl<işehirde muhak• 
me olunacaktır. 
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Doktorlarımız arasında 

Alman usulü mü, Fran-
1... .. ? 

sız usu umu. 
Doktor Ihsan Şükrü B. , Fransız usulü 

inkişafımıza mani olmuştur, diyor 

Bundan bir müddet evvel bir Fran şarak Alman tarzını - bazı tadilat
sız tıp müderrisinin Türkiye lıakkın. la - kabul etmesini tekamül için 

da neşrettiği fikirlere profesör Ke .. yegfıne bir çare olarak ileri sürmek. 
mal Cenap bey ceı·ap vermiş ve balı is tcyim; hele bizde olduğu gibi tek da
alô.kayı celbetnıiş ti. rülfünunhı memleketlerde bu kat'i 

Tıp mecmuasının 11 numaralı son bir ihtiyaçtrr. Gene tekrar edelim: 
sayısında doktor /Jısan Şükrü beyin 'fıp fakültemiz Alman tarzını kabul 

bir yazısım gördük. JUülıim ve cid- ederek teşkilatını genişletmeli, 1stan
den alfıka uyarıdıncı balıi.<;lere tema5 hul hastanelerini sinesine almalıdır; 
eden bu yazıyı aynen alıyoruz: bunun i~in ges;enlerde olduğu gihi 

9 Birinci Kanun 19:n tarihli Va • istilci eder tarzda değil oradaki kıy. 
kıt gazetesinde profesör Kemal Ce - m~tli unsul'lara mumfık ilmi riitpe• 
nap beyin pek şayanı dikkat bir yazı - ler vererek - Almanyada Profesör 
sına tesadüf ettll\, geçenlerde 1stan • iinmni bir hekime çalışması ve eser
bulu ziyaret ederek Türkiye hakkın- leri ölçülerek verilir, bizdeki tarzda 
daki fikirlerini Bulletin de l'associa. mektep imtihanı verir gibi - teşkilfı
tion pour le developpcment des rch tını genişletmelidir; bir misal söyli -
latüms mcdicales cntre la France et yelim: Biitün yükü 20 - 30 yataklı 
lcs pays clrangcrs mecmuasınrn bi · koğuşlu bir tek arkadaşrmrzın omuz· 
rinci teşrin 1931 nüshasında neşreden lnrına yüklenen tıp fal<ülte ·i akliye 
profesör Cuneo'nun yazısına cevap 

serriyatmın gösterdiği hizmet, 22:\0 
teşkil eden bu makaleyi aynen der ~ yataklı ve 7 mütehassıslı müteaddit 
cetmeden evvel bu husustaki diisün -
celeı-imizi de il:'h'eden kendimizi ala· Iftborat-Oiumlu Bakırköy emrazı ak-

d k liye hastmıesinin temin edeceği isti-ma ı : 

Son zamanlarda e~kidenberi Fran fade yanında pek zayıf kalır. Uzak
sız irfanının meclubu olan Türklerin lık itibariyle Haydarpaşay1a Bakır • 
başka kültürlere, bilhassa Cerman köy arasında bu günkü vesaitiyle bü

hnrsrna meylettikleri Fransızları te _ yük bir fak kalmamıştır. Aynı misal
Jaşa düşiirmektedir. Prof. Cunco'nun !er bilfarz Cerrr.lıpaşa, Haseki, Gura
da bunlardan biri olduğu anlaşılı. ha hastaneleri cenahi servisleriyle 
yor. Fransız nüfuzunun kıdma,;ın _ tıp fakültesinin arasında da yaprlabi
dan korkan bu zat yanlrş görüşleri, lir. Geleceğini duyclUb'llmuz İsviçre. 
hakşız hükümleriyle Fransız kültü- li mütahassı:;ın ilk yapa<"ağı işlerden 
ründen bizi hakikaten soğutmrya sr• biri her halde bu olacakta-; gönüI is

bebiyet veriyor; mesela Türkiyede terdi ki biz daha evvel davranmı~ o· 
umum teşrih tedrisatını yalnız Prof lalım ! ... Her halde artık yanh;lrğı 
Mouchet'nin idare ettiğini yazarken anlaşılan şu Fransız tarzından kur• 
senelcrdenberi buna hasrı vücut eden tulm:ık bazı tadilatla en iyi niimun<' 
Nikola'nın gayyur şakirdi Prof. Nu- olan Alman sistemini kabul etmek 
rettin Aliyi, Prof. 1\Iahiri, Prof. Ag- 7.amanı gelmi:;. hntta geçmiştir. Ec
reg. Hamzayı unutuveriyor. Ta~- nebi akalliyet!erini memleketimizden 

dan toprağına kadar bir Türk abidr· uzaklaştırdığım::zdan dolayı bizi en 
si olan teşrihhnneyi krsa bir avrrhs _ hassas noktasından yaralamaktan 
tan sonra muhtacı ıslah bula~ Pr~f. çeldnmiyen Prof, Cuneo iyice bils in 
Nurettin .Ali beyin emekleri, bu me- ki istediğimiz gibi ink:;afımıza mani 
yanda mükemmel müz~i ne kolayca olan sebepler meyanında bir ftmil de 
bir tarafa atılıveriyor? bu güne kadar takip ettiğimiz Fran -

Fakültenin ıslahı j~in Maarif ve- sız istemi olmuştur. 
kaletinin bir İsviçreli mutahassıs ceJ 

bctrnek üzere olduğu şu sıralard~ - B Ü R S A -
Aç.ldı Kap•ndı 

Türk cerrahi servislerinin Alman 
-~~---------~!":--;--ustı lleri ni kabul etmelerini tenkide 9 K. sani 931 

ikaJJ.nşmakta saklı bir sürü mana1aı 
olsa gerek. 

Efendiler, nafile telaş ediyorsu
aıuz. llimde de bir nevi arz ve talep 
kaidesi caridir. Alıcı en iyiyi arar, 

seçer. Eğer Türkiyede Fransız nü -
fuzu azalryorsa, yerine Alman kül
türü hakim oluyorsa bu onların siz• 

den daha fazla iyiyi bize vermeleı-in
'dendir. Alman darülfünun sistemi
nin kuruluşundaki mükemmeliyetin 

bir neticesi olan bu tef evvuka birçok 
yerlerde şahit oluyoruz; uzağa git-

lllliye ne hacet; işte son Bern kongre
si! ... Orada Alman kültürünün ve o 

sistemi kabul eden lsviçre, Ilolanda 
gibi memleket darülfünunlarmın bi
ze getirdikleriyle Fransızlarınki ara
sında ne büyük farklar vardı! .. Dil -
tün dünya darülfünunlarını tetkik 
ederek tenkidi mahiyette bir de ki • 
tap neşreden Amerikalı Prof. FJex-
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Aero kulüpte ra• 
mazan geceleri 
Türk Aero kulübü evvelki ak

şam ilk haftalık danslı çaymı 
vermiştir. Bu çayda davetliler 

ve kulüp azaları vardı. Bundan 

sonra Aero kulüp, ramazanda 

her gece konser verecek ve fa
sılalar arasında, harbe iştirak 

etmiş olan tayyareci ve bahri

yclilerimiz harp hatıralarını an
latacaklardır. 

Aero kulüp her cuma günü de 
bir danslı çay verecektir. 

Bu çarşamba günü de, matbu
ata mahsus olmak üzre bir çay 

verilecek, ve kulüp azası, mat· 
buat mümessilJeriyle temasa ge
çeceklerdir 

Dünyanın en zengin 
çocuğu 

Amerikanın Balimur şehrinde 
bulunan Mis "Peyn Peyzen,, dün· 
yanın en büyiik miras zenginidir. 

Onun bir müddet evvel vefat 
eden dedesi ' '150,, milyon dolar 

servet bıral< mıştır. Bu servetin 

"75,, miJyon doları Mis Peyn 

Peyzene ait bulunmaktadır. Yal

nız şurası şayanı dikkattir ki bu 

muazzam servet varis üzerinde 

hiç bir sevinç ve tesir husule 
getirmemiştir. Çünkü zengin mi~ 
rasçı henüz ön dişlerini çıkar
maktadır ve kendisi on bir ay
Jıktır. 

l ___ K_ı•_a_h_a_b_e_rı_e_r __ _.J 
Mülkiye mezunları - 929 se

nesinde ~hilkiye mektebinden mezun 
olnnlar sltaj müddetlerini bicirdikleri ci
hetle yakınd·t kaymakamlıklara tayin 
edileceklerdir. 
Şoför vesikaları - lki günden

heri belediye zabıta memurları Galnt:t 
\ e Galatas:ıyayda al.şam saat 18 den 
ltıbarcn ommobil ve otobils şoförlcnnln 
\ esik ııl:ınnı yeniden teckike başlamışlardır. 

Def terdarllk b i r dava kazan· 
dı - Duhan şirketile Derterd:ırlık ara
sında açılan dn\·a. Defteidarlı~ın lehin 
olarak neticelenmiştir. Şirket, kazanç ver
gisinden dolayı kcn1isinden istenilen iki 
yüz bin lira)ı h:ı.zlneye verecektir. 

Adliyede imtihan - I\:anunusa
ninik 18 inde, Adliyede daktilo imtihanı 
aypılacar. ıır. 

Darülbedayi Temsilleri 
Bugün akşam saat İstJnbul Belediyesf 

21,30 da $ehir'liyııtrosu 

i~ HDHMI 
Yazan: 

O. Mirbeau 

Tercüme eden: 

Reşat Nuri 

Yakında: Eninde 

ııııııııııııııı 

f lll/L//lll 
111111111111 il 

Sonunda 

Raşlt Rıza tiyatrosu 
Şehzadebaşında 

Bu ak~:ım saat 21,30 da Acemi 
Çaylaklar Nakleden: Hüseyin Suat bey. 
l 1 2 inci Kanun Pazartesi akşamı saat 
21,JOd:t Beştegelen Nakleden:Kemal 
Ragıp bey. Fiatlnr: l 00- 60 mevkii mıh· 
sus 125 K. Per~embe günleri saat 14 30 
dn ve Cuma günleri saat 11 de tenzilAtlı 

mntine. Fiatlıır 50 - :10 kuruş. 

Şehzadehaşı 

Ferah sinemada 
Bugün tam saat 9 da Ramazan mü· 

nasebctilc beynelmilel büyük varyete ve 
cambaz kumpanyaları 54 artist 38 nu
mara. 1 ,ocaların lutfen gündüzden teda
riki - Tlef. 21359 

muvaffak olmasına sebebiyet veriyor. 

Bilfarz yalnız cümlei asabiye te~ 
rihi marazi ;iyle uğ·raş:ın pek çok Al
man Jaborah·arlarr, hatta institat • 

Bu hafta iki güzel film temaşa edilmektedir. 

lan olduğu halde Frnnsada böyle 
müstakil müessese hemen bir tane 
bile yoktur. Bu teşkilat sayesinde 

Bern kongresinde Alman kü1türü 
parlak bir muvaffakıyet kazandı. 

Döyle kahir misalleri sık sık gördii -

ğümüz içindir ki her fırsatta Tıp fa· 

E L H A M R A sinema•ında M E L E K sinemasında 

Marlen DIETRICH' LiLiAN HARVEY 
ın ve 

En güzel şaheserı Armand Bernard 

~1 no.ıu Casus H~~u löu~e 
filminde. fevkalade operetinde 

kUlt<?Slnin inkişafına rnanj olan fer - il p J aveten : aramunt urnal ve sesli varyeteler. 

diyetçi Fransız sisteminden uzakla • ~---------------------------" 

[ Acuzenin Definesi ] 
MUelllfi : Nizamettin Na;df Ressamı : MUnif Fehim 

Hatta harem dairenizi de tahar-
• 

rıye mecburum 
-63-

••• 

Cevap beklemedi, betbaht herifin ı 
suratına okkalı bir tokat yerleştirdi. 
Ve kutuyu kapmasıyla sokağa fırla • 
masr bir oldu .•• 

Karakollukçular hep birden yülc: 
lendiler, fakat kapı "Bana mı?,, de 
medi. Bir koç başı bulmak Jazımdı 

Yoksa kü~ük mikyasta bir kale kapı 
sına benziyen bu kalın meşeyi başk 
türlü kırmak imkansızdı. 

• • • 

Halil paşa. Bozdağandan yüz a -
drm ötede bir karakolun önünde atı· 
nr şaha kaldıran bir şiddetle gem 
kashğı zaman, karakolda ayakta du
ran tek kişi yoktu. Herkes bir kö ~c

ye sinmiş, uyuyor; kaprsmdan çıkan 
horultularla karakol muazzam bir es• 
rar nargilesini andmyordu. 

Kaymakam hemen atından atladı 
karakola <!aldı; tekme tokat milleti 
uyandırdı: 

- Hadi." Hadi atlara! Bune uy
ku bre haydutlar! Şaaak! ... Şirrr· 

raaaak ! Kalkın bre itler! Paaat... 
Küüüüt! 

Dir kaç saniye içinde karakol ye • 
rinden oynar gibi olmuştu. 

Uyananlar pa~ayı görünce ahıra 
koşup atlarını eğerliyorlar ve hemen 
sokağa çıkıyorlardı. 

Paşa bunlan arhasma takarak, 
geçtiği yollarda, bir iki karakola da. 
ha uğradı .. Sonra dolu dizgin Akbı _ 
yıktan Ahırkapıya inen yokuşa vaı·. 
dr" 

Sokaklar hfda tenhalıklarım mu -
haf aza ediyor, hazan bir inek böğür• 

tiisü, ba7.an horoz sesleri işitiliyordu. 
Yahya efendinin kapısı önünde 

atından indiği zaman pac:a gö7.lerinc 
inanamamıştı. Ce etler gece.1\.i müca· 
delenin olanca vahşetini göz önünde 
canlandırıyordu. Yalağı boyayan 
kanları, yerlerdeki kan gölcül-derini, 
kapıya sıçrryarak püskiirme benler 
gibi benekliyen serpintileri hayretle 
fal taşı gibi açılmış gözlerle uzun u. 
zun tetkik etti. Sonra düşündü, bir 
hareketle kolunu uza.tarak haykırdı: 

- Aç1ırın şu kapıyı! Açmazlarsa 
parçalayııı. kırın! 

Kaymakam iradesini kaybetmişti. Sel 
manın hik<iye ettiği şeylerle bu hadise 
arasında sıkı bir münase!Jet velımcdi· 
yor, topal hafiyenin haberlerini dt! 
bunlara karıştırınca şöyle bir netice 
çıkarıyordu .. 

Müftü Yahya efendi, Ilaki ve bazı 
yeniçeri zorbaları iftar behanesiyle 
Derviş pa~aya gidiyorlar, orada bazr 
kararlar wriyorlar. Sonra Derviş 

paşa gizlice J{eranın evine gidip, va• 
lide sultanla baş başa konuşuyorlar. 
Bu ı-ırada ötede beride bir takrm a • 
damlan yakala),p buraya getiriyor. 
lar ve koyun boğazlar gibi kesiyor . 
lar •• 

Fikirler beyninden kartal kanadı 
takmış yıldrnmlar gibi geçiyordu: 

"Samsuncu başının karısıyla Su -
başrnrn muaşakası a~l çevrilmek i ı:· 

tenen entlikayı kapamak için uydu • 
rulrnÜş bir bahanedir- diye düşünü
yordu - Maksat aşikar .. Hep birlik 
olmuşlar •• Dugün Yahya efe1}di sara
ya gidip benden ~ikayet edecek.. Şe
hirde asayiş yoktur. Halil bu işi hece· 
ı·emiyor. Hayatımız tehlikededİı' .. 
Devlet umurunu bir ehline tevdi ge
rektir diyecekler, biz de paldır kül_ 
dür yuvarlanıvereceğiz .. 

Bu neticeye ulaşınca, o derece öf· 
kelenmişti ki, az kalsın kam kafası• 
na sıçnyacak ve kaymakam paşa haz• 
retleri, tıkanıp nallan havaya diki -
,·erecekti .. 

Sunturlu bir küfür savurup kapı
nın önünde hfılfı alık alık dolaşan a -
damlarına haykırdı: 

- Açtırın ulan şu kapıyı! 
- Açtıralım ama paşam neyle? 

Ne tokmağ'ı var, ne ipi .. 
- Şatır nerede? 
Şatır? Karakol · neferleri birbir . 

]erine baktılar. Çavuşlardan biri: 
- İçimizde bu namda biri yok pa• 

şam! - dedi -
Şatır birdenbire ortadan silini\'er

mişti .. 
- Tuhaf şey .. - diye mırıldandı 

kaymakam - Nereye gitti bu? 
Sonra evvelki enıirlmni daha bil_ 

yük bir şiddetle tekrarladı: 
- Durman! Kırın kapıyı? Davra

nın!, 

caktı. zmd(gdizörsC vbg cm cmf 
Bu imkansızlık paşayı az kalsın 

kudurtacaktı. Bereket versin kapı 
kendi kenıline açılıverdi, ve bir sesin, 
bostan dolabı gibi, aynı kelimeleri, 
ardarda tekrarlıyarak bağırdığı du· 
yuldu: 

- Buyurun ağalarım.. Buyurun 
ağalarım". Duyurun ağalanm! ... 

Halil paşanın, hiddet, saçını saka· 
lına karıştırmış. bryıklannı tersine 
döndürmüştü. Küfürler savurarak, 
geni;; adımlarla kapıdan .geçeııken 
ses hala söyleniyordu: 

- Duyurun ağalarım.. Duyurun .. 
Duyurun! 

Paşa, o tarafa bakınca: 
- L:1havle velı1 kuvvete ... - de. 

di- Şeytan mısın ne~in? 

- Duyurun ağalarım.. Duyurun .. 
Buyurun! 

Du sözieri bir düzüye söyliyen 
adam Şatır l\lclımetten başkası de • 
ğildi .. 

Kaymalmm eliyle işaret etti: 
- Gel hu raya!. Bizi efendinin ya .. 

nına götiil"! 

- Bnşüstüne P<L;.-<::a hazretleri .•• 
Fakat bu delalete ihtiyaç kalma. 

dr. Çünkü tam bu a nda Yahya efen -
di selamlık kapısında görünmüş ve 
hemen, arkası sıra beliren Bakiyle 
beraber koşa koşa yanlarına gelmiş . 
]erdi" 

Paşa çatık kaşlan altından onla. 
ra şöyle bir baktı. Müftü giilüm e .. 
miye çalıştı: 

- I•'akfrhanemize saadetler getir· 
diniz paşam ... Buyurnnuz, biraz isti -
rahat ediniz .. 

Kaymalmm bu ricaya kulak asma• 
dı. Kapı önünde duran askerlere şu 
emri Yerdi: 

- Konağı <lört bir yandan homon 

sarınız.. Ilir kısmınız da bahçeye gi· 
riniz Evin etrafı çevrilsin! 

Çavuşlar derhal neferleri üçer be
şer ayırarak sağa sola koşturdular. 
Üç dört dakika sonra ev çifte bir 
kordonla muhasara altınt4. ahnmış 
bulunuyordu. 

:Müftüyle Baki bu halden i~killen
mişlerdi; başlarını önlerine ı?~ip es
lerini kestiler .. 

Emirlerinin istediği şekilde icra 
edildiğini grünce: 

- Efendiler!- dedi - Beni ta• 
kip ediniz •• Evi baştan aşağı teftişe 
mecburum." 

Müftü itiraz edecek oldu: 
- Ne münasebet! 
Fakat Halil paşa k:ıt'i ve azim • 

kar: 
- Bn ka çare yoktur! - diye mı

rıldandı - Kapısı önünde yığın yı. 
ğın cesetler biriken bir evi, en gizli 
deliğine kadar sıkı bir taharriye mec 
burum .. 

- Fakat ben, e,·imin iç.ine hiç 
kimseyi sokamam .. 

- Yaa?. Ya ben size dersem ld 
değil yalnız selfımhğmız, hatta ha -
rem dairenizi de taharriye mecbu • 
rum .. 

Ye l\lüftünün kulağına eğilerek 
- Bilip bilmediğinizden malıimat• 

tar değilim -dedi - Lakin size şu 
kadar söyliyebilirirn. Osmanlı tahtı -
nın meşru varisi Istanbula ayak bas· 
tığr gün, böyle kanlı hadiselerin es• 
pabını vezirinden sorar mı sormaz 
mı? 

- Elbette sorar. - diye kekele• 
di müftü -

Kekeledi ama içine de bir şüphe 

düştü. Acaba vezir şehzade l\lehmedi 
tevkife mi gelmişti? 

Çünkü ne olup bittiğinden hiç bi • 
risinin haberi yoktu. Bir kör döğü • 
şüdür gidiyordu. 

Üçüncii Muradın ölümü müftüye 
henüz meçhuldü. Gece evde sabaha 
kadar uyumamışlar, şehzade Mehmet 
le Baki Ye müftü baş başa -rerip kO • 
nu~muşlardı. 
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Kauçuk halılar büyük Fabrikalarımızda tetkikler : ı 
r~ğbet görmıye başladı Sene e b · rce sob ve binlerce 

Butun madde- .. k mb ı ' ~~·\:~~°!' r.: u ara yapı ıyor • 
tihsalatanda da Kara ağaçtaki sanayii madeniye fabrikası dikkat 
fazla vardır. O- } k J •• ••} k b• •• • d• t~mobil sanayii- ve a a ay a ~oru ece ır muessesemız ır 
nın inkişafına 
r w 

. agmen kauçuk, 
ıstibsal edildiği 
kadar satılmadı
ğı için, bunun 
fazlasından halı
lar Yapılması dü
şünülmüş ve ya
pılmıştır. 

Evvelce de ı~a· 
uçuktan halalar 
Yapılırdı. Fakat 

bunlar yalnız kül rengiydi. Son 

Zamanlarda bir çok renklerde 
"e bildigw imiz halıların motifleri ., 
1 e de yapılmıya başlanmıştır. 

I<auçuk halıların fayd8 ları 
f°k büyüktür. Bir defa bu bah
ar ses çıkartmaz, kaymaz ve 
eskimek bilmez. Renklerini, ta

~en parçalanana kadar mu-

hafaza eder, zemine tamamen 
inbbak ederek döşemeyi muha
faza eder. Üzerine bir şey dö
külüp leke olursa lcil taşı ve 
sıcak sabunlu suyla derhal çı
kartılabilir. 

Yukarda gördüğünüz resim 
büyük bir mağaıadlr. Zemine 
bu kauçuk halıdan konulmuştur. 

St ad yum için bir müracaat 
Milli takım antrenörü, Atina maçları 

için ne diyor '? 

Dün belediyeye bir acnebi 
grubun mümessilleri müracaat 

Cderek belediyece inşası tasavvure

diien sitadyum için bazı teklıfat
ta bulunmuştur. Avrupada ve bil
hassa Italyada müteaddit stad· 
Yumlar inşa etmiş olan bu mii· 

essese orada inşa eylediği stad
Yumfarın şartnamelerini betedi
Yeye vermeiye hazır olduğunu 
bitdırmiştir. Müessese bu suretle 
belediyenin masraf ederek yeni 

d:name yaptırmasına mahal 
kalmiyacağım, bunlardan bangi-

8İni beyenirse kolaylıkla onu 

tercih edeceği kanaatindedir. 

l' eklif belediye riyasetince tetkik 

~cektir. 

Amerika Darü 

Atına maçları hakkında 
mütaleofar 

Atina maçları elrafmda mü

talealar devam etmektedir. An

trenör M. Pignam şunları söyle

mektedir: 

- Türk muhteliti ikinci maç

la çok iyi bir oyun oynadı. Tek

nik ve sür'at itibariyle Yunanlı· 
Jardan daha yüksektiler. Hake
min bariz tarafgirliği altında oy
nanan bu oyunda Tiırl ler bu ne
ticeden baıka bir netice alamaz

lardı. 

Bıze yapılan ikinci gol sarih 

bir ofsayttan yapılmıştır. Zeki 

beyin talebi üzerine ikinci muh

teliti ben teşkil etmi tim. O~n-
• c 

nıcın 
' 

ve nasz 
ninalar ve -
barü mesai er 

ca ısır ar 
l 

? 
• ' , 

-6-
) .:Atn~rilm darülfünunlarının en bü. 
~ ha ai mümey;iİzesi darülml• 
l ılendir. Dünyada vücuda getirilen ı 
~1'antılan nazariyeler o kadar ço • 
Raldı k· b ı .. 'b" . ı...A 
~ . ı un arın en munası ının, IK-

b' 11Yete en 7.iyade faydalı olaca:kların 
t'ı~ an ev\el tatbiki için çalışmak ih
/~ncı doğdu \e bu ihtiyacı tatroin 
~ın darülmesailer açıldr. Gene as-

ltıızın, tabiat kanunlarım 'e daha 
rarengi.ı safhalarını, ancak ve an• 

~k darülmcsailcrde müteaddit tec -
l ~ler yapmakla, fenni taharriyat-
... ~ kesfetmck mümkün olduğu icin 
Jl'J\' • • . • 
liib 1 ~lı~ alemlerı yaratmak için tec-
d'f·e'ı hır surette çalı~mak lazrm gel
rı:r: takdir edildi. l\lek1eplerde, sı. 
y arda okutulan na1.arJyatı, talebe
J:~ tatbiki bir surette göstermek, bu 
l> u~ hüyiilt en büyük darüıfünunlann 

e agojik bir siyasetidir. 

ltu~Şte ~i~. Amerikan darülfünunu • 
ida kutuphane, müze. dershane, 
l"a re, talebe, yatakhane binalar' 

nında "'n b"" .. k ı· b"' l'iik h ! "' uyu sen·e ı ve en u-
ilerd' azınes:ini te kil eden d:ıriilmesa. 

ır, 

· Masaçtıset üh" d · -'·t b" • ı · sıni aJ 
1 

m en ı::. mcı\ e ı a ı-

ı.;ııtcs ·a ıın. Bu müessesede fizik fa· 
h ındc: U-u • f" "k l"b ~ araret J: ... mı ızı a ı>rau·arı. 

tı, elekt ~boratvan, ziya ıaooratva-
bo rık; l :- bo · · l" ratvan a ratvarı, ş;mı a-
l"iyatı r ' . sanayi fizik tahar. 
Z'k ennıye 1" bo 1 labo a ratvan, nazari fi-
ı. _ h>k_ ratvarı t6 "'b A f" :ır ı A uo·-.var) • "'cru en ız~ a • 

arı ınevcuttur. 

riı.ik fakültesinin mesaisi dört bii· 
yük şubcJe aJnlmıştır: .ı: uzari fizik. 
tecrübi fizik, tatbiki ,-e sanai fizik, 
ele.1..-tJ·o şimi. 

Fizil ... \e kim}a darülmcsaisi bina
sı zemin katına ilaveten dört kattan 
ibaret olup yarısı fiz"k fakült~ue 
ayrılnuştır. Müteaddit dershaneler, 
konf ernns salonları, hususi kütüp -
hane, Seminar odaları ve mütead• 
dit laboratvarlan havidir. 

Her lfı.boratrnrda bol su, hava 
gazı, elektrik cereyanı, mayj hava, 
kalörifer ve tecdidi hava tesisatı 

vardrr. 
Binanın üçüncü katı kamilen na

zari !izi! ... şuhesinc tahsis edilmiştir. 
Hususi kütüphanesinde otuz bin celt
lik fizik asan menuttur. Bu ~ünün 
quantum nazariyatı ve maddenin ya
pısı hakkındaki taharriyatı fenniye, 
fiziğin diğer kl:ı ik mesai1i. elektro 
manyetizm, hidro dinamik ve miha
nik hakkındaki faaliyet burada te
merküz etmektedir. 

Fizik binasının diğer kısımları tec
rlihi fiziğe tahsis edilmiştir .Bilhas
s:t yeni fi:ıik mesruli, yeui sipekros-
kabım ve notomerik mesailler 
hususi laboratYarlarda tetkik edil -
mektedir. 

Gazlarda radiyasyun. termo ipc
tik • ~e J,uhı eketrik intişarlar husu• 
si labor:ıh arlarda eti.it edilme ·tedir. 

Dörcl iincü lmlta maddenin parç:ı
lanması Ye esn ının tetkikiyle uğra~ 
şılmaktaclır. Ronfüen şuaatı ve ront
ken şeaatıyla maddenin kristalik tes. 
kilah, maddenin elektr~J,i ve mikt:ı. 
trshavassı moleküllerin kuthi 
mahiyetleri gibi me!elelerle bumda 1 

Son iki sene içinde fabrikala .. 
rımız ve sanayi işlerimizde dik· 
kat ve alakayla takibe değer biı 
ilerleme ve genişleme görülmek -
tedir. Vakıt, takdirle ve ümitle 
karşılanacak bu hareketleri ya -
kından takip ederek memlekete 
tanıtmayı çok faydalı görmüş ve 
bir muharririni bu işe memur et
miştir. Bu görüşlerimizi müm • 
kün olduğu kadar sık ve bugün • 
den itibaren karilerimize takdim 
edeceğiz. 

Sanayii madeniye fabrikasında 

Son seneler içinde büyük bir 
inkişaf gösteren ve mühim işleri 
başaran fabrikalarımızın en ha .. 
şında "Türk Sanayii ,madeniye,, 
fabrikası geliyor. Bu fabrika E
yüple Kağıthane arasında, Kara· 
ağaç mevkiindedir. 

Fabrikanın sahihi ve başlıca 
sermayedarı Zümre zade Ahmet 
Şakir hey, beni büyük bir neza
ketle karşıladı. Gelişimin sebe -
bini kısaca anlattım. 

Gülümsiyerek: 
(Vaktın gösterdiği alakaya çok 

teşekkür ederim .. Bu Jıususta istediği. 
niz malümatın fazlasıyla verileceğin. 
den emin olabilirsiniz. Dedi. 

Şakir bey bana izahat verirken 
- Fabrikamızın tesis tarihi 192;; 

cular söylediklerime harfiyen ria

yet eltiler. Yunanlılar henüz 

Türk takımının dereces,ne gel

miş değillerdir. Yunanlılar benim 

Yunanistanda kalmamı istediler. 
Fakat Türkiyeyi terkctsem de o

raya gitmiyeceğim. 
Vehap bey lstanbulda 

Araenal kulübüne gireceği söy

lenilen Vehap bey şehrimize gel
miştir. Arsenal takımına girece· 

ği haberini doğru bulmamakta, 

fa\rnt Avrupada bir tetkik seya

hati yapacağını sövlemektedir. 

uğraşılmaktadır. 

Tatbiki ve sınai fizik şubesinde 
fotoğraf lflboratvnrı, radiya.s}on me 
sahası laboratvnrı, ziya Iaboraha
rı, hararet mesaha lahoratvarı, sınai 
fizik lahoraharı ve elektro şimi lfl -
boratvarlnn me,·cuttur. 

Bilhas a radi)asyon mesaha ıa 

boratı.·ar.ında Enfira roj, görünür ve 
görünmez ultra viyole radiyasyonu 
foto şimi. sclenyom höc.rcsi. foto 
elcktı ik höcre~i ve tcrmopiller mese
leleriyle uğraşılmaKtadır. 

Ele!,tro şimi hiboratvarında na• 
zari ı.-e tntbiki elektro şimik mesaili 
meschi. pillerin elektrik muharik 
kuv-vetleri, elektrolin eksidasyon ve 
redoksyon. elektrolitleıin haı.·as.51 
elektrik frenleri uzun etütler yapıl -
maUadır. 

Kimya faküJtesinde en mühim şıı· 
be si temi fiziktir. 1902 tarihinde, 
burada Noyes ve Wtitney gibi Amc -
rikanın büyük alimlerinden ilcisi ta
rafından tesis edilen (Şirni fizik) rn.. 
boratvan hu sahada pek mühim faa
liyetlerde bulunmuştur. Bu faaliye
tin neticeleri hakkıncla şimdiye lm • 
dar iki yüz kitap \·e makale neşre -
dilmiştir. 

Sana}ide senelerce sonra tatbik 
edilecek ;Hni usuller, bu şimi fizik 
l:iboratvarlnrında evelden hazırlanır. 
Bu lfıboratvar dört şubeye aynlm•§"• 
tlr: 

Birincisi, cisimlerin terakkiyatı
nın fiziki hassaları ve bu havaSSln 
gayet bü) ük derecei hararet ve taz • 
yik tahvilatı altındaki tetkiki ve bn 
suretle kimyevi reaksiyonların termo 
dinamik havassı daha iyi bilinmesi 
için olan faaliyet. 

lhinci: Tazyik altında kimyevi 
müvazenet tesis ederek, müvazenet 
ve mayllerde reaksiyon hararetleri 

olarak kabul etmek daha doğru olur. zonda pek fazla rağbet görmektedir. 
Filhakika daha evvel burada bir fab- Ve, birden ayağa kalkarak ili, .. 
rika vardı. Fakat işgal senesinde ve etti: 
tamamiyle tahrip edilmiş bir vazıyet- - Buyurun- Dolaşalım. 

te bulunuyordu. 192:; te tekrar inşa- Merdivenlerden indik. Şakir 
at yapıldr. Yeni ve en son sistem 
makineler konuldu \"eşimdi gördüğü• bey ilk önümüze gelen kapıyı aça• 

rak: nüz bu tesisat JMydana getirilebildi. 
Bugün için fabrikamız memleket 

ihtiyacının yüzde 45 - 50 sini temin 
etmektedir. l\famulatımız Anadolu. 
nun hemen her tarafında ve bilhassa 
Ankara, İzmir, Samsun ve Trah-

hakkında ınnlfımat elde etmek. 
Üçüncüsü: Elektrolitlerin mahal

leri hakkında faaliyet. 
Dördüncüsü: Gazlann ve kimyevi 

real.siyonların atomik yapılışıyla 

olan derecei münasebetleri tetkik et
mektir. flütün bu faaliyet için, mayi 
hava darecei hararetlerinden itibaren 
500 derece santirrrada kadar ve bin• 
den çok fazla at:mosf er tazyik elde 
etmek için tertibatla bir çok fenni a
l at 'e edevat mevcuttur. 

Rimya fakültesinde bunlardan 
lıaşka uz,·i kimya taharriyatı fen· 
niye hiboratvarı me\cuttur. Gene bu 
sahada bu lftboratvarda hususi suret 
te çalışan mes.1il hulasatan şunlar -
dır: 

Uzvi nıürekkebatta atomların ı-e -
akthitcsi ve grupları hakkındaki etüt 
ler. J{Jorin atomi, hidroksil grupu, 
hidrofsil grubunun hidrojeni ve hid
rokarbonlardaki hidrojen atomları

nın renkti 'iteleri. 
Bunlardan başka uzvi reak.."yon -

Jar, gayri meşru hidrokarbonlar, 
hararet Ye 

ns aitfoin tesiri tahtında molckülle
ı·in tanzimlcri gibi meseleler ve daha 
bir çok fenni tanhrriyat meseleleri 
halleclilm ktedir. 

Bu Iaboratvarlardan b:ışka, umu• 
mi kimya HiboratY:ırı, tatbiki kimya 
fenni taharriyat lfıboratvan, kimya 
mühendisliği l:iboratvarı mevcuttur. 

Diğer mühendislik şubelerine ge · 
lince inşaat mühendisliğinde, bu gü -
nün en mühim mesailinden olan ve 
her nevi (Temel) mesailini fenni bir 
surette halletmek için vücuda geti -
rilen toprak liıboratvarı, maden mü 
hendisliğine maden ve metarloji 
Uıboraharr. mineraloji n jeoloji lı1-
borah'arlan makine mühendisliği u~· 
besinde buhar, tazyik edilmiş hına. 
hidrolik, incim at malzeme tecr". 

- Nasıl7 Diye sordu. Burası kü· 
tüphanenıiz. Bizi alakadar eden bil· 
tün dünya hadiseleri günü gününe 
takip edilir. Fen heyeti ve ustabaşı• 

[Lütfen ~~avı çc\·İrin iz 
ss:::J 

be, gaz makineleri, takat mesaha al-
borah·arlarıyla atelyeler ve tayyare 
mühendisliği şubesinde mimyatür 
tayyare hava cereyanları içinde etüt 
için (Gonhenhaym) tayyare labora .. 
harı mevcuttur. 

Elektrik mühendisliği şube.sindeı 
Taharriyatı fenniye l:iboratvan, di 4 

namo ve motör laborat\'an, makino 
ani hadiseler Jfıboratrnn, mesaha 
aıatı lftboratvan, yüksek tüter labo -
ratvarı, telsiztelgraf \·e telefon 1~ ı 
boratvarlan vardır. 

Donlardan ta.harriyatı fenniye lA
boratvat·mda şimdiye kadar halledi· 
len mühim fenni mesailin neticeleri 
altmış sekiz adet bultenle neşredil· 

miştir. Bir şebekenin elektrik evsa .. 
fını tahlil edebilecek tesisata malik 
l:.iboratvar, kısa de\Teler, 'oltajın 
ani değişmesi, hamulenin ani Yeya 
periyodik Mr surette tahavvülü 
neticesi olarak vukua gelen ani hadi· 
selerin etüdü için tesisat Ye dokuz 
elemanlI dodel o islagraf makinele -
riyle döner ,.e kanot şiaı osilografla• 
rıyJa etiit edilmektedir. 

MuadeHitı tefadüliye ve temamiyi 
hal i~in ( Otomatik bir suıret

düşüncn) ismj verilen entegraflarda. 
bu Jabora tvarlarda vücuda getiril • 
miştir. 

Şimdi on beş milyon Yoltluk Yan
der Graf makinesi de burada, Van• 
der Graf tarafından bizzat vücuda 
getirilmeMedir ki bu yeni münllit, 
maddenin parçala.nmaSJm, mümkün 
liılacak ve mühim yeni fen hadiseleri 
vücuda getirecektir. 

işte bu darülmcsailerde beş yüz 
alim Ye ÜÇ bin tnlebe ~irminci asrın 
fenni usullerini tatbik ederek heseri-

ı. 

yete saade!. ve terakki temin etmeli 
jçin geçe ' 'e gündüz, çalışmaktadır-
lar. Hasan Halet 

Gelecek makalemde. Harvard dı> 
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]ar istifade ederler. H • d • d 1 
T~r~n makinelerinin. bulundu- JD JStan a çarpışma ar 

ğu buyuk ve uzun hır aalona 

geçtik. Fabrikatör kö,ede aıra· hk A • ı b 1 d =.n irili ufaklı sobaları işaret ve ma umıyet er aş a ı 
- Bu11Jar (Zonguldak) firmaslyle 

imal ettiğimiz sobalardır ... ~ç boyu. İngiliz erin Hindistan ordosu 
zerine yapılmıştır. En buyuk boylar 
sinema 8alonlannı, yahut bir katın k k. ş. den mu·· re k kep t ,. r 
bütiin dairelerini ısıtmıya kafi geli- aç 1 1 
yor. 

Şakir bey baan izahat verirken Karachi, 9 ( A.A. ) 
fabrikanın itlerini de ihmal etmi· - Poli8, kongre bina
yor, sağa, ıola emirler veriyor· smda ve aynı bina 
du: . . dahilinde bulunan 

- Raih efendı bltırdi mi kalıpla.. •-ı 
, IHindu Zati ıaze- -

n. - 29 numaranın anahtarı nert'de? ne ait dairede ~h~roı 
- Eskişehirin siparişleri ne oldu? I rfyat icra ~ıştir. 
- Sobalarınızm hususiyeti bu Gazeteler, müsadere 

kadar mı? eJilmiştir. Kongrenin 
Devam etti: mobilyeleri ve hayra 
- Hayrr, sobaların imalinde göz ğı ıötUriitmUşttir 

önünde tuttuğumuz esaslar şunlar · y b r'd b~dl ı 
• M lek t k"' .. ...ı.ı ü u upu en h • . te temın. 2 - em e om ucun n rllda'- .. 1. , J 

te te ,_ 2 M 1 k t .. lirU .. 15we ıore po ıs, m.... - em e e gom nun 
88rfma yol açmak. 3 - Ormanları • yoluna devam etmek 
mızı tahripten kurtarmak. Hem şu • istiyen halka hUeum 
nu da söyJiyeyim ki bu sobalarda etmek mecburiyetin • 
hem odun ve hem de her nevi l<ömUr de kalmıftır. 
yakılabilir. Yalmz sobalann fçi, bi- Bir çok kongrecl • 
Jfırsbtiz ki, ateş tuğlasıyla örUlUr. ler, yaralanmlf, bir 
Şimdiye kadar memleketimizde bu • çok kimMJer tevkif 
Janmadıfı için bu tufla Belçikadan olunmuftur. 
getiriliyordu. Ve bize tanesi 2.1 ku • 
rup mal oluyordu. Fakat uzun tet. • 
ldkler neticesinde atef tuğlası made- Delhey, 8 ( A.A. ) 
nini lstanbul civarmda bir yerde bul- _ Aralannda mahal• 
dok. 1500 - 1600 dereceye milteham· 11 kon re reiai ol.u 
ım.il olan ateş tuilalanm marttan g P 
itibaren yeni tesisatla biz, kendimi'ı Jawaharlal Nahra-
lmal etmiye başlıyacağız. Oyle tah• nun akrabasından 
min ediyorum ki, senevt 200,000 tuğ. Arif HllS1'f de bulu -
la kendi lhtiyacrmıza klfl sreleeek nan koncre rilflUln• 
ve 300,000 tuğla da piyasaya çıkara.hl- dan 4 tlff, ıayrt met-

• 

•• 

.. .. .. 

r·. 
...... 

. . 

-

• 

Ya.zan: ben Nemirovski 

Golder cevap vermedi. Hoyos, 
mOstebzi, güldn. Golder birden
bire d6ndil ve: 

- Nen var? 
Dedi. 
- Hayır .•. Dnınn&yorum da .. 

Öyle diğil mi? Joysle bu mete· 
likıiz delikanlının evlenmesine 
mllsaade edecekmisin ? 

Golder dudaklarını bllktn, bir 
mOddet durdo, nihayet : 

- Niçin olmasan? 
Dedi. Hoyoı da tekrar etti: 
- Niçin olmasın? 
Joysun paruı var ..• Hem son· 

ra, bak, erkeklere tahakküm et· 
meaini biliyor. 

ikisi de sustular. Joys, par
maklığa oturmuş, Alek'e alçak 
sesle çabuk çabuk bir şeyıer 

söylüyordu. Zaman zaman eliyle 
liÇlaranı dOze.tiyor, geriye atı
yordu. Sinirli ve hiddetli görü
nüyordu. 

Hoyos kalktı, yavaş yavaş iler· 
ledi. Kıymetli bir kürk gibı yer 
yer gümüşleımi, kalın kaı arınan 
altından bari "< Ulide partak, gll
zel gözlerinde müste' zi bir ba· 
kışı vardı. Joys fısı dıyoıdu: 

- istersen oto obile biner, 
ispanyaya gideriz. 

Canam orada sev şmek istiyor. 
Gnldn, ve Al eke dudaklarına Jecetiz. ru Uln edHmit olan G•ndl atanın• dlSndU 1 [ Bir Amer'kı karikatürü ] 

Sonra; 18 kilo yerli maden kömU- kon~renin hhna.yeei altııada tertip 3 - Yardımcı kuvvetler; 4 - Hin.dil!• uzattı: 
rü, sobalıırrmızda 24 aat hararetini edllml! olan bir ~tima eenumda tev• tan berri kuvvetleri; 5 - Hint ordu- - Ne dersin? Söylesene .• Söy-
kaybetmez.. Hem modelleri de kif edUmiılerdir, n ihtiyat kuvvetled; 6 - Hint hükQ. Jesene canım. 

- Senede ne kadar aoba imal hkG 1 ti metleri kuvvetleri. Alek hafif bir tebessümle iti· 
edebiliyorsunuz? En .. rlnln m• m J• 

_ Yalunda tesisatı gerusleteceğiz. Yeni DP.lhi, 9 (A.A.) - Hint birli- Muntazam lngtlfz kuvvetleri p raz etti: 

0 .zaman 40 bin kaadr olacak. Şimdi- ğJ kongresinin muvaldcat reisi, Ansa- M1retle tefelddll etmektedir: - Ya L~di Rovenna? 
tik senede 20 bin soba.. Hem tahta ve ri 6 ay hapse ınahk6m edilmi~tir. Zabit Asker Yrkan Joyı yumruklannı ıı tı. 
mandalına varıncıya kaadr en küçük 12 aen• tehcir ve ... 11,1 1 Süvari 135 9831 2990 - Bu acuzenden n~fret edi-
teferuuatı bile burada bapılmak şar- Cawenpore, & (A.A.) - Hint ko- T-0pçu S60 9969 10!520 yorum!• Hayır', bayır, benimle 
tıyla._ münistlerinin lideri olan M. Roy,, Piyade 1260 39652 40957 geleceksin, anladın mı? Utanmı-

Dig"' er bir salona girdik:Büyük Hindistan hükQmetine karşr fe!at j Hücum arabalan 101 1130 12J6 B k 
598 

yor musun.. a .. 
bir marangozhane. yapmış olduğundan dolayı 12 sene ı~tıh kAm 41~25 I 86 E ,.ildi. Esrarens?°z bir işaretle 

- lşte.. Mandal, ambalaj ve sai- nefiy ve tehcir eezuma mahldlm edil· Keşşaf ., 2095 2250 
.re gı.'bj şeyler teferruattan sayılır. mi§tir. LtT.azım 118 406 524 g6z kapağının ilstnndeki mor bir 
Burada en zarif eş:Ja ve möbleler de Hint kongresinin parası Sıhhiye 350 450 800 lekeyi göstererek: 
kübiktir. Dombay, 9 (A.A.) - HükGmet Muallim 66 328 39S - Sen yaptın bi iyorsun ya? .. 

Makine gürültülerinden uzak Hint kongreeine aft olarak Bajaj ban 60223 57066 S157 Bu ara'ık arkasında Ho os'u 
bir diğer daireye girdik. Daha kasına tevdi edilmiş olan ve binlerce Bu kuvvetlere gs tayyareyle 8 hn- ıördO. Ho' 01 saçlarmı hafifçe 
fazla izahat alabilmek için fahri· lngiliz ilrMma balft bulunan paraya va filotillasmı iJbe llzımcbl'. Muttta k f ld d 
katörün yanına sokulurken gözü- dokunulmamMI i'lll evir vermi•tlr. 0 fıyarak 111 a ı: ~ ., zam yerli kıtaat 150,000 kl§iden lb~· D 1 
me köşede sıralanan kumbaralar Aynı zamanda Hint kon~est komltı- rettir. Fakat bunlann tayyare ve - n e' 
iliıti: sinin veznedan butunan bu bankanın f;o~u krtnatı yoktur. Kı7. h:I\ kıra ak dedi ki: 

- Kumbara.. iş bankasının. .. Ote- sahibi el~evm mevkuf bulunmakta • Yardımcı kuvvetler gönüllü efrat- Anne ölme ı~t"yo um 
kiler de Ziraat bankasının .• l\lemleke- dır. tan müteşekkildir, ve 32,700 kişiden Çon il bu d h! i defa 
tin ihtiyacı nispetinde ve A uupa ma- Siyasi v•ziret ibarettir. 1 lanım, ve en ta !ısı.. 
mulAtı zerafetinde yapılmaktadır. Yeni Delhi, 9 (A.A.) - Um1t111i Hint berrt kuvvetleri iki kuıımdır. Kahkahayla gülerek kollarını 
Senede binlerce çıkarıyoruz, vali dUnkü gün bir çok Hint siyasi ri. 80nuncu kısım darülfünun talebe le - üktü Ve: 

Bir kumbaranın nasıl yapıldı- caliyle görUpıUştür. Tekmil siyasi rinden muallim efrattır ve 4300 ki§i- _ A .. k, dedi, iyi şey değılmi? 
ğını, o küçücük kumbaralann na· frrkalarm - bittabi Hint birWi ., 

1 d 1 
dir. 

aı mey ana ge diğini biliyor mu- kongresi mümessilleri hariç olmak U- Diğer kısım vH~yet efrad ndan 
aunuz?. Doğrusu görülecek fey.. zere - Yuvarlak masa konf P.ran8ı mürekkeptir ve 14760 kişidir. 
Saç livba tamam 36 ameliyeden komitelerinin mesaisine mez~nlr ko • Hint ordusu ihtiyat kuvvetleri 
ıeçiyor •• Ve birinde deliniyor, hi· miteler a7.alan buraya gelince iştirak tahminen 35 ooo kişıdir. 
rinde kıvrılıyor, ötekinde kulpu edeceklerine dair olan intfbaatm zi • En 80n kuıım olan Hint hUkftmet-
takılıyor... yadeleşmekte oldutu mUşahede olun- leri kuvvetleri mihracelerin mali va• 

Şakir bey uata bqına aordu: maktadır. ziyetlerine nazara.n değişir. 
- Halebinkilere ne zaman ba§la.. lnglllzlftrln Hint ordusu Blltiin bu kuvvetlerJn lngilizJere sa 

nıyor? Miııt Hint lideri Mahay Gandinln drk kalacaklarını düşünsek bile Uç 
- Cumartesiye_ • tevkif ediJdifi bu sıralarda, İngiliz. yüz milyon ki~lnin isyanı bir tMav -

Onuncu kıssm 

Glorya eve gelditJ zaman saat 
üç o uştu 

Ledi Rovenna, Joysun arka
daş arandan penbe e l bıseli Dafne 
Mauring annees ve onlara beı
hyen bir A lman, mıhrace ile 
karası, mdresi ve iki kızlara, 
Ledi Rovennanan myla Arjan-

Bana döndü: Jerin, Hlndfmanda muhtemel bir I!- vur ediline, bu ordunun bir su dam- tinli bir dansöz o an iri, siyah 
- Kumbaralar için Baleplen de ka 11 rf d b 1 d d·-'-1 N -..:ıı 1 sipa""'• aldık da... • yana f'1 e e n e u U1l ur ~ arı lası gibi kalacağı a~klrdır. erıcue saçla ve bir portakal Jİbi kokan 
'-? kuvvetlerin mMdannı a11la.mak fay· kaldı ki ordunun mUhlm bir kısmmm - ........ ,,..,~ "-""' ""'""" ·- ,. 

- Fifckl~rin ambalajı bitti ml? dalı olur. bil ere fltlhakt muhte-meldlr. Fakat bqka hiç hır f abrlkada yoktur. 
Yilzline baktım: lngiJ.hlerin Hindistan ordusu şu bunun için evvelA, 222 Lehçe ko,. De~irhaneyi • ~ezerk~n .sa~°: 
- Tarla farelerinl iUdf için.. De- isimleri alır: 1 - Muntazam ln&ili7. nuşan ve 2300 mezhebe mensup Hint. nun hır tarafına ııtıf edılmıf ıçı 

dL Bora llfeklerinden daha mDes.. kıtaatı; 2 _ Muntazam yerli krtaatı: lilerln birl~mest IAmndlJ'. bot çubuklar g6ztlme ilitti, ıor • 
slr fi.şekler ihtira ve imal ettlk. (Yıl- dunı: 
dınm) namı altında piyasaya •~vkeı. telıarrik potalar daha timdlden hazır Araba poyralan hariçten aenede - Tahlbllye tabanealan.. Bunla-
diyoruz. mr yerden aiparif almıı • dır bile.., Tesisat tamamen bitlrilin- binlerce ton geliyordu. Halbuki bn ra bir tel bağlıdır.. Hu8ule gelen 
tık. Onıı sordum. ce 8U bonılan, kalirffer radyo• gün biz yapıyoruz... Hatta tevsi edt- kuvvet de bu tele raptedllecek bir 

- Kaç ameleniz var? törleri, tona kadar vapur demirleri.. halatı 300 metreye kadar g6türebilir. 
cethnl.z k:~mm kazanlan ve daha bir - Vasati olarak 300.. Fakat bu Daha, daha- 1-+• hatınnıza ne ge· l"rrtmalı .zamanlarda gemilerin sahi-

Y- takım tesisatını bile burada imal et-miktar bir çok zamanlar 500, 600 e liyoraa, imal edebileeetlz. Gönde le yanapbflmesi l~in kullan.ılır. Ş'm-
mekteyiz. Avrupadan getirt.seydlk 1 -.ı kadar çrk:ır. 30 ton dö'dim yapabilecek. Soma, dtye kadar nglltenıuen getiriliyordu. 

İnşaatı henüz tamamlanmamış bir elektrik fabrikası malzemesinin mil. Uç misline mal olurdu. Sonra, her Fakat biz daha mtlkemmellerlni yap. 
yanmın önünde durduk. Şakir bey him bir lmmmı biz yapıyoruz: Traın- nevi süqeçler, döküme mtlteallfk mıya munffak oldu\. Çünkü onla• 
sormama meydan vermeden izahat vay frenleri, elektrik kofralan, ha- her nm ment ve nefuet itibariyle rmkf 1&0 yarda mesafede gider. Bi · 
verdi: vaga.zı ocaklan v. & en ince dCAdl1lller bile yapılır. mntdlente 300 metreye-

- Burası pek yakında faaliyete - Bunlardan başka mamulltmı. Fat.rikatll' dlklmhanenln i~ k 
geçecek olan dökOmhane dafremfz o- zm bathcaJan? 1111ftlannı ımterdl: 
lacaktır. Sizt temin ederim ki bu - Yemek ocaktan, fntaatta kalla• - Elektrikli çelik döküm ocağı .. 
d6kUmhane memleketimizi:a di>'kUm nılan l!lifonlar, resenunrlar, ziraat Ve but btr fikiT verebilmek için 
ihtiyacını tamamiyle temin edebile lletleri, savurma mak.laeleri. ara - rakam dylenıft lilzınnunu hf.99etti: 
eek bir~. Elektrikle mliıo ha po;rıal~n.. • - 10 bin vat. MemlekeümUcle 

Bundan aonra amele kütüpha· 
nesini, hutaneaini, ve fabrika -
mn lokantumı gezdik. Koca f ab
rika aaat ıibi ifliyordu .. ... 

Nakleden: fa. 

Maria Pia oradaydılar. 

Yemeğe oturuldu. Uzun sliren. 
mubteıem bir yemek. Saat ber 
te, yemek bitti ve başka davet• 
liler geldiler. Golder, Hoyot, 
Fiti ve bir Japon jenerah briçe 
oturdular. 

Oyun akıama kadar sürdO. 
Saat sekizde, Gloryanın oda hiz
metçisi gelip Goldere, akşam 
yemeğine Miramar'a davetli ol• 
duklarını s~yledi. 

Golder, tereddüt etti, fakat 
kendini iyi hissediyordu, kalktı, 
giyindi ve hazır olunca Glorya• 
nm odasına indi. Üç tarafla ay
nanan önOnde. Glorya, ayakta 
duruyor ve giyiniyordu. Oda hiz
metçisi, diz çökmüş, iskarpinle• 
rini givdiriyorclu. Glorya, Golde
re doğru, yavaş yavaş, yağla bo
ya bir tabak gibi pmldıyan ib· 
tiyar ylizünü çevirdi, serzenişli 
bir sesle: 

- Davit, dedi, b~ş dakika 
bile seni göremedim, hep kAğıt 
oynu orsun ..• Beni nasıl buluyor• 
sun? 

Seni öpemiyeceğim... Yüzllmfl 
yaptım ... 

Elmas dolu gilçük, güzel elini 
uzattı, sonra kısa, kızıl saçlarını 

hafifçe dOzeltti. 
lçerden üflenmiş gibi şiş ya· 

na k ları, pek g6zel sert ve partalı 
yeşil giSzleri vardı. 

- Zayıfladım değil mi? 
Tebessüm ederken dişlerinde 

altınlu gözül<i1yordü. 

- Değil mi dav'd? 
Yavaş y va,, daha iyi görsün 

d iye, dönerek, güzel kalmıt olan 
v"cuduou gururla gösteriyordu. 
Ya mm ilerlemi~ o masana rağ• 
men omuz arı, gö s ünün tar.elıği 
gayet parla ta. Fakat boynuna 
doğru, etlerin sarkmlısı, bir az 
çiırümüş reokl ri komik bir ib· 
t i) arlık arzediyordu. 

- Görllyorsun ya David nasd 
zayıfladım. 

Bir ayda beş kilo kaybettim. 
Öyle değil mi Jenni ? Y enı ma• 

s jcım, bir zenci .. Gayet iyi. Bu• 
rada bütün kadınlar onun peşin
de. Fıçı gibi olan ihtiyar Alfandı 
er tti. 

Hatırla ormusun ? • • Neyse, 
ş'mdi genç bir kız gibi oldu. 
Yalnız bir az pahalı amma ... 

Durdu. Dudağan boyası bozul
mu~tu. Kırmmyı aldı. Yavaı ya• 
vu, büyük bir sabırla, senelerin 

çiz.q- sini bozduğu dudağma te
miz bir yay şekli yapb. Kendi• 
sinden memnun bir tebessümle: 

- ltraf et ki, dedi, ayle pek 
ihtiyar bir kadın harm yok. 

Go der görmeden bakıyordu. 
Hizmetçi küçük bir kutu getirdi. 
Glorya açtı, :çinden karma ka-

raşık bır surette ahlmış bilezik• 
ler, gerdanhklar çıkardı. Sonra, 
Goldern rru teşeın a tan işlemeli 
bir şah ucu H.!an tutup buruıtur 
du~unu görerek : 

- Barak şunu, canım. 
Dedi. Bir az sonra çağırdı : 
- David !.. 
- Ne var? 

.- işler nasıl ? 

Şımdi uzun ve rimelli kirpik" 
lerınin arasıodan sert, keskiOt 
başka bir ba!uşı vardı. Goldet 
omuz arını kaldırarak: 

- Şöyle böyle .•• Dedi. 
(Bit-il 
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l ---Dr. Ihsan Sami--111111!!1 13· K. O. S.. Al. Ko. dan 
- Öksürük Şurubu K. O. lut'alarınm ve müessesa-

tın tab ve tecdidi kap eden 528 def. OksUrük ve nefes darlığı için 
terin pazarlığı ıı _ ı _ 932 pazarte- pek tes rli iliçtır. Dilvanyolu 
sı günü saat 15 te komisyonumuzda Sultan Mahmut tUrbesı No. 189 
yapılacaktır. Taliplerin şartnamesi. --Her eczanede bulunur. __ 
ni almak ilzere her gün ve pazarlığa --8-E-Y_R_l_S_E_F_A_t"'""N....---.ı iştirak edeceklerin de vakti muayye. 1--------------ıı 
ninde komisyonumuza müracaatlan. 

(20) (97) 
• • * 

lht'ras ve AhlAk Romanı 

Edebi eseridir 
Sühulet Kütüphanesi Basıyor 

Merkez acentası: Galata köprü başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci MUhlirdarzade han 2. 2?40 

Beyoğlu ikinci hukuk hakim
liğinden : 

Y Al'' INDA ÇIKACAK ..... 
Nuh Naci beyin J.lasan bey ile şai

yan müştereken mut s:ı. rıf oldukl:ı.n ce· 
dit Harman ~okagmda cedit 8 numar:ılı 
bir bap apartmanın hü .men izaleyi şu

yuu zımnında satılı)!;a çıkanlarak artırma 
neticesinde hl(sedar l Jasan bey 7000 li
raya talip olmuş iscde kıymeti muham-

Jandarma Satın Alma Kom;s
Yonu Rsyasetinden: menesi olan 8208 lirayı tecavüz eyle· 

memesi hascbile ikinci artırmanın icrası· 

na karar \'crilmiştir. MUnakasadan pazarh !a tahvili icap eden 15800 -ili- 16200 
lcomple takım yazlık elb'senin imaliyesi pazarlığı 14-1-932 per· 
fembe günQ yapılacaktır. Taliplerin muayyen günde saat on 

-~örtten on beşe kadar Komısyonumuza müracaatları. ( 124) 

1 - l\lüza)cdcye iştirak edebilmek 
için kıymeti muhammene olan 8208 li
ranın yüzde yedi buçuğu pey akçesi O· 

- )arak depo edilecektir. 

Jandarm sahn alma 
• 

komisyonundan : 
Jandarma için 10,000 metre boz renkte kapotluk kumaş 

lcapab zarfla mubayaa olunacaktır. Taliplerin ıartname ve evsafı 
görmek için her gün ve münakasaya iş' irik için de teklif ve 

leminatlarile 25-1-932 pazartesi günü saat on altıya kadar ge-
~kpaşadaki komisyonumuza muracaatları. (14) 

[ Devlet Demlryotıarı llanlArı 1 
Ha)darpaşa geçidinde bulunan l 82 numaralı gazino mahalli 

alent müzayede' ile ve 6 ay müddet için icara verilecektir. 

1 
Miizayede 20 - 1 - 932 tarihine mlisadif çarşamba günil saat 

S le Yapılacaktır. 
Bu hususta fazla malum~t almak isteyenler Haydarpaşa gar 

~:dnrt'ittne mftracaatla buna müteallik ıartnamelere 1 S kuruı
u Pul Japııtırıp imza etmeleri ve 200 lira te~ n ıt akçesiyle 
~zkor '!Ünde Havdarpaş" işletme müfettişliği makamında hazır 

oUaaıaıarı iıln o.ıunur. l43J 

2- Gayrı menkulü mezkOr beş katlı 
kdrgirdir. 

3 - Fazla malumat almak istiyenler 
930-995 numaralı dosyasında şartnameye 
müracaat edebilirler. 

4 - Tapuca müseccel \'e gayn mü
seccel hak sah"pleri tarihi il~ndan itiba· 
ren yevmi müzayedeye kadar saoş me
muruna müracaatları aksi takdirde ga) rı 
müseccel hale sahipleri saıış bedelinin 
paylaşmasından hariç tutulurlar. Gayn 
menkulü mezkOrun 2·2 932 tarihine mü
sadif salı gürıil saat on beşte en fazla 
bedel veren zaon üstünde bırakılacaktır. 

Talip olanlann müracaatları il!n olunur. 

r ' Beş hasta var 
Etem izzet 

Etem Iuet Beyin yeni ro.,,am 
çıktı. Kıtapçılardan arayınız. 

i\. ,,1 

1 ıstanbul Belediyesi il Anları 1 
Ebussuut caddesinde 11-13 numaralı matbaa binası bir sene

den ilç seneye kadar kiraya verilmek ve 1-2·932 pazartesi ıGnl 
ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 
34 lira 50 kuruştur. 

Ebussuut caddesinde 5 numaralı matbaa binası bir aeneden 
üç seneye kadar kiraya verilmek ve 1 - 2 - 932 pazartesi günii 
ihale edilmek üzere kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Teminat 
akçesi 45 liradır. 

Koskada Mimar Kemalettin mahallesinde börekçi sokağında 
kiin ve 1200 lira kıymet konulan 3 N. lı Papas zade Muıtafa 
çelebi medresesi enkazı satılmak ve 1-2-932 Pazartesi günii iha-

le edilmek üzere kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Teminat 
akçesi 90 liradır. 

Beyoğlunda TarJabafında 49·4!> numaralı ~ane bir seneden 
üç seneye kadar kiraya verilmek ve 1-2-932 razartesi gUnO iha
le edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 
31 lira 50 kuruştur. 

Keşif bedeli 617 lira 83 kurut olan Arnavutköyünde LDtfiye 
mahallesinde KOcOk ayazma mevkiinde 59-32 numarala hanenin 

tamiri 1·2· 932 Pazartesi günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Teminat akçesi 46 lira 50 kunıttur. 

Teminat akçeleri nakten kabul edilmez. Ya Belediyeden 
irsaliye alınarak bankaya yabrıhp alınacak makbuz ve yahut 
hllktimetçe muteber tanınmıt bankalardan getirilecek temiaat 
mektubu iJe olur. Yukarıda yazılı işler hakkında şartname almak 

veya g6rmek için her gün Levazım mlldOrlUğUne muracaat 
edilmelidır. Kapalı zarflarda Teminat makbuz veya mektuba ile 
tartnamenin pullu bir nOıhasını ve işin nev'ine göre ve1ikaaını 
teklif mektubu içersine l<oymak icap eder. Açık mOzayedelerde 
ise yalnız teminat makbuz veya mektubu getirmekle olur. Talip 
olanlar ihale günU saat on beşe kadar Daimi Encümene mOra· 
ca111t etmFUdirJer. {1 l9J 

Ka11ııapaşa dar~Bacn ilk mektepte mevcut kapı ve panjorlar 
11-1-932 pazartesi günil saat ondan on dörde kadar mahallen 
müzayede ile satılacaktır. Taliplerin mektepte bulunacak memu-
ra milracaatlan. ( 117) 

Adalar temizlik itleri hayvanlarından 4 beygir 7 merkep 
12-1-932 salı günü BllyOkadada ve Fatih, BeyoğJu, Sanyere ait 
9 hayvan t3-1·9j2 çarşamba günO aaat 10 da Fatih At pazann
da aleni müzayede ile satılacaktır. Almak istiyenlerin mezkGr 
günlerde mahallerinde bulunacak komisyona mDracaatları. (116) 

-----
Jandarma Satın Alma komis-

yonu Riyasetinden: 
Adet 

1 Palcet arslan marka keten ipliği 
2 Kilo çivi 
3 ,, Vakete 

350 Adet toka 
1 Kilo balmumu 

30 Kilo siyah kösele 
400 Kutu eger sabunu 
Yukarıda yazılı eger malzemesi pazarlıkla alınacaktır. Talip

lerin verecekleri mal nümunesile 13-1-932 Çarşamba günü saat 
on beşe kadar Komisyonumuza milracaatları. (126) 

Belediyeye ait su borusu 
Sıvas Belediyesinden 

Lira Metre 
8900 3250 

Belediyeye ait Kepenek suyu için kapalı zarf usulü ile mllna• 
kasaya vazedilmiş olan 3250 metre tulündeki demir borulara 
ihale günü muvafık bir teklif zuhur etmemesine mebni 1 Şubat 932 
terihine müsadif pazartesi günü saat 16 ya kadar bir ay zarfında 

pazarlık suretile mübayaasma karak verilmiş olmakla şeraiti anlama~ 
istiyenlerin ve talip olanların her gün öğleden sonra Belediye 
encümenine müracaat eylemeleri ilin olunur. Buna ait ıeraitin 
bir sureti lstanbul Beledıye riya:ııetine göaderilmiştir. (123) 

Jandarma Satın Alma Komis
yonu Riyasetinden: 
Adet Adet 

2 Küçük çekiç 3 Tığ sapı 
2 Büyük 

" 
1 Gön demiri 

4 Çift muhtelif kalıp 5 Kıyye pençelik kösele 
3 Bıçak 3 " demir çivi 
2 Danalya 2 " ağaç çivi 
1 Kerpeten 3 " Kabara 
1 Bileğı taşı 12 Düzüne nalça 
1 Masat 30 Adet iplik yumağı 
1 iç rasbası 500 Gram balmumu 
1 Dış rasbası 

Yukarıda cins ve mikdarı yazıla kunduracı malzemesi bir ta• 
kım besabile 23 takım pazarhkla alınacaktır. 'Taliplerin verecek
leri mal nOmunelerile beraber 13-1-932 Çarşamba günü saat oaa 
altıya kadar Komisyonumuza müracaatları. (125) 



ütün inhisarı Umum Mü
dürlüğünden: 

1- 84 santim arzında 7500 metre Amerikan bezi (numunesi 
veçhile): 28-1-932 perşembe saat 10 1/2; 

2- Kumaşı idareden verilmek üzre, oümunesi veçhile, 50000 
adet torbanın dikme masrafı: (Kınap ve tiresi müteahhide ait) : 
28-1-932 perşembe saat 14: 

3- Numunesi veçhile 1500 küçük ve 700 büyük boy tahta 
etiket 30-1-932 cumartesi: Saat 10 112; 

4- 2000 metre dikenli tel ve 200 kilo Nitrate de soude: 
30-1-932 cumartesi saat 10 1/2 : 

-VAKITın-----w 

~ Ü~~s~ü" ~~~~~:1 
Para ve satllık emllk 

Lira Oda Semti Nevi 
18000 21 Pane;altı Apartıman 

tı300 7 Sulranahmet Ev 
5000 7 Beyo~lu Ev 
4000 8 Eyüp Ev 

Tahtakale, Fabrikaya elvirişli arsalar 

bunlardan başka her semtte fiyati uyğun 

emlaki görmek yahut seneliği yüzde 12 

ipotekle PARA AL.\IAK için 9. 12 

arasında müracaat • Istanbul Rahçekapı 

dördüncü Vakıfhan :ısmakat 29. (2288) 

5- Şartname ve nümunelerine göre 7000 kilo çember ve 
5000 kilo tel ıahn alınacaktır. 1-2-932 pazartesi: Saat 10 1/2; 

Taliplerin yukarıda gösterilen gün ve saatlerde % 7 1/2 te· 

:!~:~i a~~~!:~:i ~~:~~::t ~~~i:·::m~~d:~r~~a~t'::~~iye (~;)şı- ~il! lli~ıı ~lı ~ııı~ımııııım~~ımıı~ı~ııım~ııım~ıımıımııııııııı~ 
~BIE~ilHB'mm:l!&llll'--~~~ r- y A il m' 

Bu .. y .. k Tayy~re Adres: lstanbul Ankara caddesi 
~ Vııkıt yurdu. 

Telefon : Ynzı işleri 2.4379 ve 

Pl·yangosu 2.sa12 idare 2.4370. 
Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstıınbul Vakıt 

11. İnci tertip 6 ıncı keşide 
11 Kanunusani 1932 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 5.000, 
10.000 liralık ikramiyeler ve 100.000 

Liralık bir mükafat vardır. 

Gaziantep Belediyesinden: 
Gaziantep şehrinin umumi haritası aldmlacağından taliplerin 

şeraiti anlamak üzere Belediyemize müracatltları ilan olunur. (111) l,!;7l-. ..... -=ıı:am ........ .__.._~.-.-ms-..-.. 
iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız 

Abone şartları: 

1 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuru7 
Hariçte - 800 I 450 2700 

ilan şartlarımız: 
_,__,,......,_~;..;.;,;,;.;.;;;,; 

Satırı 
Sanıimı 

Hcsmı 1 Iususf 
10 Kş. 12,50 Kş. 
20.. 25 

KUçUk ilan şartlarımız: 

2 B 4 1-10 Defalıı. 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç aylı· 
~ı içın bir defa meccanendir 

B - 4 satırı geçen ilAnhrın fazla 
satırı için 5 kuruş znmmolunur, 

V AKIT Matbaası 

S:ıhibi: Mehmet Asım. umumt 
neşri)at müdürü: Refik Ahmeı 

Mimarlar 
inşaatçılar 

Müteah 
Sunı Poıtıana 

er 
kullanınız. 

K A R T AL - çimentosu 
Y E R L 1 malıdır. Daima 

Ayni Ve Değişmez Cinstendir. 1 
~----~~ 

Tütün inhisarı Umumi Mü

dürlüğünden: 
1 - 3000 Top ince makine kağıdı: Nümu· 111-1-932 pa-

nesi veçhile . 
2 100 k·ı j IAt· N·· · . zartesı saat - ı o e a m: umunesının tamamen O 112 aynı olacaktır. 1 , ta. 
3 - Fabrikalarımız için şartnamesi mucibince muhtelif eb'

atta 1475 metre yassı ve 300 metre yuvarlak kayış; 11-1-932. 
Pazartesi: saat 14. 

4 - Ma teferruat alavireli ve arabalı bir adet harik tulum
basının imaliyesi bir talibine verilecektir. 14-1-932 perşembe saat 
10,1/2 ta. 

5 - Cibali F abrikasile Depo ve Imalathanelerimize muktazi 
muhtelif nevi ve miktarda mualecat: 14· 1·932 Perşembe saat 
14 te. 

idaremiz için mübayaası muktazi mezkur levazımı vermeğe 

talip olanlarm % 7,5 teminat akçelerini hamilen hizalarında 
gösterilen gün ve saatte lstanbulda Tütün inhisarı Mübayaat 
Komısyonuna müracaatları. (4487) 

• 


