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Irakla muahede imzalandı 
Nuri Pş. Istanbula hareket etti. Musaddak 

muahede1er Bağdatt• · teati edilecek 
Ankara, 1 O ( Vakıt ) - Irak 

başvekiliyle cereyan eden mü
zakere neticesinde tekarrür eden 
itiJafname imzalandı. Ve Nuri 
paşa Istanbula hareket etti. 

Irak başvekilini istasyonda is
met PŞ. ile dahiliye, iktisat ve
killeri ve Ali Sait Pş. , fırka 
katibi umumisi Recep B. ve bir 
polis müfrezesi teşyi etti. 

Nuri Pş. , lstanbulda iki gün 
kalacakbr. 

Mehmet Asım 

Din imzalandı 

Giinlerdenberl al
makta olduğu muz 
mektuplar ve tel
graflarla biran ev
vel neşri istenen bu 
mühim eseri, aziz 
okuyucularımızın 
merak ve istekle
rini fazla tahrik et
miş olmamak için, 
yarından itibaren 
neşre başlıyoruz. 

Bu çok kıymetli habra• lsmi tefrikamızda geçecek olanlardan 

hn sahibini de yarın bu TalAt Pş. 
sütunlarda tamyacak ve merakla beklediğiniz eserin 
kıymeti , onu tanıdığınız zaman bir kat daha artmış 
olacakbr. 

Yar nakadarsabredi • 

Alman oltimatomu ! 
Fransada bir bomba gibi patladı .• 

Bir Fransız gazetesi, Lozan konf eraosı 
arifesinde bu kilstahane bir fişektir,dlyor! 

Alman başvekili M. Rrüningin 
Almanyaoın ne şimdi ne de is
tikbalda tamirat bedellerini te
diye edeceğine dair olan beyanatı 
bütün Avrupada ve Amerikada 
muhtelif tesirler husule getirmiş
tir. Bu beyanahn bilhassa Fransada 
aksi vahimdir. Gazetelerin lisanı 
çok sertleşmiştir. 

Bu beyanahn tıpkı gümrük bir
liği gibi bir gaf olduğu, mesele
nin Lozan konferansı arifesinde 
bir manevra telakki edilebileceği, 
küstahane bir fişek patJahldığı, 
Fransanm harekete geçmesi Ja. 
zım geldiği, bunun Avrupa için 
bir felaket olabileceği yazılmak
tadır. 

Londrada akisler muhteliftir. 
Bazı gazeteler ihtiyari olarak 
imzalanan mukavelelerin ret ve 
inkarının vehametini göz önüne 
getirmekte ve bunu kabul etmek 
istememektedirler. 

Viyana gazeteleri de bu hadi
senin Amerikayı vazıyet almıya 
mecbur etmekten hali kalmıya
cağmı yazmaktadirlar. Bu gaze. 
telere göre vazıyetin anahtarı 
Vaşingtondadır ve Lozan kon-
fransına ait teraneler de pek 
ahenktar değildir Alman olti
matomu telakki edilen hadise 
etrafında gelen haberleri ikinci 
sayfamızda bulacaksınız. 

lngillzler bu hususta beynelmilel bir 
konferans toplanmasını istiyorlar 

HABER 
Bu akşam saat 

4 te çıkıyor 
Günün bütün havadislerini 

veren en mükemmel 
akşam gazetesi 

Bugijn HABER 
a;mayı unut
mayınız! 

bir kanun hazırlamakta olduğunu ve 
altın olarak tahsil edemediği alncak
larım gümüş olarak alrruya karar 
verdiğini yazmıştık. Bu gün de in. 
gilizce (Obsera r) gazetesinde altın 

(Lütfen sayfayı çeoiriniz) 

Piyango bugün 
çekiliyor 

On birinci tertip tayyare pi
yangosunun son keşidesi bugün 
öğleden sonra Darülfünun kon
ferans salonunda yapılacaktır. 
Bu keşidenin en büyük ikrami
yesi 200000 liradır. Bundan baş
ka 50000, 40000, 25000, 15000 
10000 lirahk ikramiyeler ve 
100000 liralık bir mükafat Yar
dır. Çekilen numaraları sıraya 
konmuş bir liste halinde yarınki 
nüsham11da bulacaksımz. 
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Irakla muahede 
imza andı 

Üst tarafı 1 inci sayfada 

riyasetinde olan heyet arasında 
ikamet, ticaret ve iadei mücrimin 
hakkında devam eden müzakere
ler hitam bulmuş, muahede ve 
mukaveleler imza edilmiştir. Mü
zakereler dostane ve itilafka
rane ve samimi bir hava içinde 
cereyan etmiş ve iki hükfımetın 
mütekabil itimat hislerile müte
hassis oldukları bu suretle de 
tebarüz etmiştir. ikamet ve Ti
caret muahedelerinde en ziyade 
müsaadeye mazhar millet mua
meles;nin tatbiki ve mücrimlerin 

iadesi muahedesinde de iki hü· 
kümetin mücr:mlerin takip ve 
tecziyesi hususunda mütesanit 
oldukları esas tutulmuştur. imza 
edilen mukavelelerin tastik edil· 
miş nüshaları Bağdatta teati edi· 
lecektir. 

Nuri paşa Hz. leri bugün öğ

le yemeğini Başvekil ismet Paşa 
Hz. nin köşklerınde vernişle,.dir. 

UrJadak· s kıotı 

lzmlrdekl De§irmen dereyle 
Bulgurcaköy halkı da ihtiyaç 

içinde ... 
lzmire merbut Değiımendere 

nahiyesiyle Bulgurca köyü hal
kmm da ihtiyaç içinde bulun
dukları anlaşılmaktadır. 

Bulgurca l<öyünde muhtaç 500 
kişi vardır. Tire merkez kazası 

halkı da yardıma ihtiyaçları ol
duğunu lzmir Hilıl.iahmerine bil

dirmişlerdir. Torbalının Subaşı 
köyü, Cuma ovasının Kel er kö

yünden de yardım istenmiştir. 
Hilaliahmer ihtiyacın tetkiki için 
köylere heyetler gönderecektir. 

Sol~ri müessesesi kendi me· 
murları vasıtasıyJa Urla halkına 

50 çuval un dağıtmıştır. Hilali
ahmer cemiyetinde11 Urlaya 40, 
Kemalpaşaya 35 çuval un gön· 
derilmiştir. lzmir tüccarları un ve 
buğday teberrü ederek yardıma 
şitap etmektedirler· 

Vekiller heyetinin bu husus 

etrafında tetldkat yaptığı ve mu
sip kararlar ittihaz ettiği haber 
verilmektedir. 

ve gümüş mesclcii.ni hal için beyncl. 
mllcl bir koni erans toplarunasına lü .. 
zum gösteren neşriyat başladığını 

öğreniyoruz. Dün bu mcseleyıJ dair 
Anadolu Ajansı şu telgrafı ı•crıııi§ • 
tir: 

Lomlra, 10 (A.A.) - Observer, 1\1. 
Garvin'in u Altm, gümüş,, Unvanlı ma
kalesini neşretmektedir: 

Nakit meselesinin halli, cihan şü• 

mul bir ehemmiyet arzetmektedir. 
Muhtelif amiller; lngiltereyi altın 

.mikyasını terke mecbur etmiştir. Di. 
ğer memleketlerde kendilerine ait 
,hususi bir takım ah\'81 ve şerait "e 
yahut lngilte.reyle olan münasebetlt-

J'f dolayısiyle buna mümasil tedbir -
ler ittihaz eylemişlerdir. Asradn he• 
şerfyctin lıemen hemen yarısı onıla

rm yegtlne mübadele vasıtası olan 
gfimüş fiatının tedennisi yüzünden 
fazla mustarip olmaktadır. nu va
zıyet, fev'kaliide mühimdir. Aklı se

Jim, ayru zamanda içtima edecek o. 
Jan beynelmilel iki konferansm gü • 

müş ve altmın istikbalini tetkik et • 

.meslnJ ve her biııinin bu iki maden a

.rasmdaki münasebet mcselesint ha~• 
ka, başka mzryetlerden tetkik eyle -
ımcslni amirdir. 

l\f. Ga\Tİn netice olarak diyor ki: 
Simdiki ahval ve şerait nltınd:ı 

beynelmilel ticaretle alakadar olan 

devletlerin b uiki konferansın mcsa • 
isine iştil'ak etmemeleri delilik olur •. 

Avrupa yeni bir harp 
aref esin e i ? 

gemileri 
Amerika bir senelik 

mütareke · ıstiyecek 

Aptullah Cevdet Bey 
Ve Gustav Le Bon 
Aptullah Cevdet bey Gusta• 

Le Bonun vefah münasebetiyle 

Almanya borçlarını vermezse 

kökünden sarsılacak 
Avrupa 

Londta, 10 A.A) Obser· 
ver diyor ki: Amerikanın Cenev-

rede deniz inşaatında bir sene
lik bir mütareke akti teklifinde 

bulunacavı rivayet edilmektedir. 

içtihat mecmuasında bir mersiye 
makales: yazdı: Doktor, bu ma· 

kalesinde büyük mütefekkir hak
kında diyor ki: "Gustav Le Bon 
bir dahidir, fakat mütcbellir, sa· 
bit, ve tek şekilli bir dahi değil, 

mütehavvil ve müteaddit şekilli 
ıPolymorphe) bir dibidir. Sudan 
çıkınca ölen bir balık değil, 

karada da yaşıyan ve her muhit 
içinde meyva veren bir hayat 
oldu.,, 

Bir Fransız gazetesi : ı,aret verilmiştir. Fransa harekete 
gaçmelldlr , diyor 

Paris, 10 (A.A.) - M. Ilrüning'in 
Almanyanın ne şimdi ve ne de istik. 
halde tamirat bedellerini tediye ede
miyecğine dair olan beyanatı parla
mento mnhnfilinde bilhassa. pek rn • 
him addedilmiştir. 

Umumi mUtaleaya nazaran. Al. 
manyanın Lausanne konferansı arfe
sindeki vazıyeti, Young planını im· 
za etmiş olan devletlerin içtimalarını 
manasız ve mevzusuz kılmaktaılıı-, 

çünkü Almanya bu içtimaın netayi • 
cine intizar etmeksizin bu planın tah 
mil eylediği taahhüdattan kendisini 
beri kılmak azminde olduğunu a -
çıkça izhnr eylemektedir. 

Bu münasebetle şurasını hatır• 
lamak icap eder ki Young pl:inı, Al
manya tarafından tediyatın tatili tRk 
dirinde l.~r takım usullere miiraca• 
at olunmasını ve bilhassa Almanva -
nın inhitatı halinde beynelmilel ada· 
let divanına müracaat edilmesini der
piş eylemektedir. 

Alakadar hükumetlerle bilhassa 
Fransa, Almanynnm ihtiyari olarak 
pnra \'ermekten istinkaf etmek sure• 
tiyle takındığı vazıyet karşısında ta. 
kip edecet;"i hattı harekette mutnbrk 
kalmalıdırlar. 

Fransız gazeteleri ate, 
pUskUrUyorlar 

Paris, 10 (A.A.) - Gazetelerin, M. 
Drüning'in beyanatı hakkındaki mü • 
taleaları çok serttir. Le Journal, 
bunda bir manevra görmekte ve şöyle 
demektedir: 

Sir lJCith Ros..c;, I.ausanne konfe • 
ransı için müttehit bir Fransız - lıı· 
giliz cephesi vücuda getirmek ı~ın 
çalışmakta olduğu bu sırada hu kiiB
tahne fişengi anknstln patlattılar. Al
manya, siyasi borçlara ka~ hu -
susi kredileri ileri sürmek teşebbü • 
sUnü tekrar ediyor. 

Matin gazetesi, şu mütalcada bo. 
lunuyor: İhtimal l\I. Brüning'in fh • 
tan Bitlerle Schacht'in prensip iti • 
bariyle tatmin edilmiş olduğunu ifa• 
de etmektedir. Fakat i~aret verilmi~
tir. Bin netice Fransa harekete geç. 
melidir. 

Petit Parisien gazetesi, Almanya
ya hattı hareketinin kendisinin itırı.

1 sını intaç edeceğini ve bunun ne ken. 
disinin işlerini ,.e ne de husust dain
lerinin işlerini düzeltmiye medar ol
mıyacağını ihtar eylemektedir. 

Echo de Paric;, Fransaya meseleyi 
La aHye'e göndermektense artık tu • 
tunacak hali kalmamı~ olan Alman 
ikhsadiyatma ne doğrudan doğruya 
Ye ne de dolayısiyle yardım etme5ini 
tavsiye eylemektedir. 

Sosyalistlerin naşiri efkfırı olan 
Populaire gaze~i diyor ki: 

Amerfüa kongresinin borçların il
gasını veya tenkisini serdetmesinden 
sonra Paris ,.e Londranın tamirnt 

meselesi baklanda ce-zrt bir karar it
tihazına temayül etmelerini limit et
mek tıfl:ine bir şey oldu. l'.la -
mafi M. Brünfng, meseleyi hem de 

Hindenburg'un vazifesinin temdidi 
hakkında baŞ\'Ckil tarafından yapıl·, Rigada müzakereler 
mıs olan teklifi milli muhalefet fır• t• f k ~ 
katarının kabul edip etmiyecekleri ıne ıce verm yece mı 
bu gün de malfim olacak değildir. Bükreş, 10 (A.A) - Roman· 

Hitler, dün akşam henüz bir ka
rar ittihaz edilmemiş olduğunu ve bu 
kararın ya bugün ve yahut pazartesi 
günü ittihaz olunacağını başvekile 

bildirmiştir. 

MUhim bir mUIAkat 
Bitlerle Hugenberg, dün öğleden 

sonra bir kaç saat görüşmüşlerdir. 
Hugenberg, bu sabah bnşve.kille ko· 
nuşacaktır. 

Bu son mülakatın vazıyetin inki • 
şafı noktai nazarından hususi bir <'• 
hemmiyeti haiz olacağl tabiidir. 

M. BrUnlngln bevanatı 
Berlin, 10 (A.A.) - Başvekil l\f. 

Brüning, Wolf ajansı muhabirini ka
bul ederek gelecek Lausanne tamirat 
konferansı hakkında şu beyanatta bu 
lan muştur: 

"Alakadar de,·Ietler, Bale müta • 
hassısları raporundan icap eden ne • 
ticeleri çıkarmışlardır. Büyüle cihan 
buhranı bilhassa tahribatını Alman -
yada yapmıştır. Buhranı izale için 

ya gazetelerinin ekserisi, Riga 
müzakeratımn bir neticeye ikh· 

ran etmesinin pek az ihtimali 
olduğu nıutalaasınd3dır. 

Vitorul gazetesi diyor ki: Sov· 
yeller, başlangıcındanberi Besa· 

rabya hududu mese esinin halli· 
ne muarız o.muşlardır. 

Romanyanın muhtelif teklifle· 

rane cevap vermek :çin Sovyet 
hükümetinin yeniden 24 saat 

mühlet istemiş o 1duğu hn her ve

rilrr ektedir. 

Boykotaj ve Hint 

mu tariyeti 

Lucknow, 10 (A.A) - Şimali 

Hindishnın bilyük bir sanayi 
merkezi olan Cavnpore'da 500 

Almanyanın son hadde \·aran tedbir- den fazla Avrupalı ve yerli tacir 
ler ittihaz etmiş olduğu raporda sa• 

huzurunda bir nutuk söyliyen rahaten zikredilmiş ve modern ka-
nunlarda bu tedbirlerin emsali olma- müttehit eyaletler valisi S ir 
dığı itiraf olunmuştur. Raporda yal- MaJcom Hailey, boykotaj bütün 
n:rz Almanlarm alacakları tedbirlerin Hint cemaatlerinin siyasi silahı 
kafi olmadığı n bilaklc; cihan mali 
buhranının artmasında başlıca amil °" halini aldığı takdirde Hint muh· 
Jnn bu günkü .Alman nızıyet.inin hü- tariyeti ihtimalinin ciddi surette 
kumetler tarafmdan müşterek hlr tehlikeye d'" şeceğini söylemiştir. 
harekette buJunuJmasını icap ettirdi. Mumaileyh, bundan başka hü
ği de tasrih edilmiştir. Bu miişterek 
hareket derhal yapılmalıdrr. Uapor- kiımetin kongrenin bütün para-

Aptullah Cevdet beyin Gus· 
tav Le on karşısındaki bayran
hğı derecesini göstermek ıçın 

yalnız bu hükmünü görmek kafi 
IIelir. Bazıları doktorun bu hay
ranlığım onun için bir noksan 
olarak telakki ediyorlar. Halbu 
ki bak ık ai. hiç de öyle değildir. 
Yer yüz.ünde kıymetli insan çok• 
tur; falrnt bunlar arasında dahi 
olanlar pek nadirdir. Mademki 
her kıymetli insan bir dahi ola· 
mıyor; şu halde her ferdin da
hilerden birini intihap ederek 
onu vnlamakta ve öğrenmekte 

ve muhitine öğretmekte ihtısas 
peyda etmesi, fikir sahasmda 

kendi vazifesini yapmasa de

mek değil midir? 
işte doktor Aptullab Cevdet 

bey de hiç olmazsa bu nokta
dan kendisine diişen vazifeyi 

yapmıştır. Bu itibarin Gusto• 
Le Bona karşı onun hayranlığı 

bir no san değil, bir meziyet 
eseridir. 

• • • 
sevenler 

eti 
da teklifler bulunmamakla ~rabcr sını müsadere edeceğini dE ilave Güzel san'atlar akademisi mo• 
hükQmetlerin ne yoJda karar \'erme-- eylemiştir. allimlerinden Burhan Umit bey 
Jeri Jazrm geleceğine işaret edilmiş • "Kitap sevenler,, adlı bit cemi· 
tir. Filhakika Alrnanyanm tediye J k bi l 
kabiliyetinde olmndığı ve Young pla. apoo a nes yet teşkil etti. Bu cemiyet hak· 
nmın akti esnasındaki şartların la • Tokio. 10 ( A.A.) - Rengo kında daha evvel gazetelere 
mnmen değiştiği giiı8terilmektedll'. ajansı, yazıyor: malümat verilmiştir. Burhan Ü· 
Almanyanın bu günkü va.zıyeti siyasi inukai kabinesinin bütün erka- mit bey evvelki gün Kitap ıe· 
tediyelere devamı iml\ansız bırakmak H 

nı, mevkilerini muhafazaya ka· venler cemiyeti hakkında " a· 
tadrr. Bu gibi tediyeleri idame et - b 
mek yalnız Almanya i~n değil biltlin rar vermişlerdir. Kendisine kar· kim:yeti Hilliye,, refikimiı:de ir 
cihan için meş'um olacaktır. Bu be- şı vukubulan suıkasta rağmen makale neşretti. Bu makaleyle 
dahet Almanyanm hangi noktai na • imparator, imparator uğun ge- cemiyetin maksadı dana iyi an• 
zan knbul etmesi Hizrm geldiğini dü• rek harici ve gerek dahili !aşılıyor. Ve bu cemiyetin Tilrk 
şünmesine mahal yoktur, dd" ınkılabıoa hadim bir unsur ol• 

vaziyetiodeki vehamet ve ci ı-
Gelec:ek tamirat konferansında Al- duğu ileri sürülüyor. Neşriyatı 

man hükumetinin yegane şey bu va. yetine binaen mevkiini mubafa-
zıyeti tasvir etmek \'e artık hakii<t za etmesi için başvekil nezdinde kıt, okur yazarı az ve neşriyatı 

kültür kontrolünden uzak bir hiç bir esasa malik olmıyan sureti ısrar etmek tenez~ülünde bulun· 
haller arnmalarmı alakadar devlet- memlekette böyJe bir cemiyetin 

muştur. f ı 
)erden istemekten ibarettir. Hiç bir inkılap ikriyaby a yan yana 

Maamafi payitaht polis müdü· ı tarafta vazıyeti anlamamak temayü • aynı hava, aynı tempoyla iler e• 
lünün mevcut olmadığına kaniim. Bi· rüyle diğer mes'ul memurlar, az· mesi lazımdır. 
naenaleyh hu anlaşmanın tahakkuku ledileceklerdir. Burhan Ümit beyin muhtelif 
için cesaretle hareket etmek ve ra - -------------- sahalarda kitap sevenlere hiı:met 
porda denildiği gibi iktısadl mesele • ItbaJitı tahdit edelim edecek bazı münevver ı:atların 
)erin mlinakac~sı üzerinde slyR.'lt mU• Ith l"t tahdı't ı·~te· vaııveti ik· 

~ a a ı ' "' ' • da isimlerini sayıyor· Şüphesiz lahazaların müe.sir olrna~ına meydan tısadtyelerini mükemmelleştirmek ''e 
vermemek lazımdır.,, mim paralarını himaye etmek iç.in bunlar da güzel şeyler. 6iz bu 
lnglliz gazeteleri ne diyorlar? asrt devletlerin gayeleri ve dü~Unce- güzel teşebbilsü memnuniytle 

Londra, 10 (A.A.) - Londra gaze· Ier:i başlıca tedbirdir. Milli mahsu. karşılarken bugünkü 1 ürkiye 
teleri, . M. Brüning'ıin beyanatı hak. Jatı kutlanmak, yerli malları istihhik ideolojisinin geri fikirlerinden 
kmda kısa mütalealar serdehuekte • etmek her vatandacırn borcu olmalı• ve bu fı'kı"rlerle mu'"va•i pek maharetsiz bir 5urette ortııya at. ~- .. 

mış bulunuyor. Bu, gümrük birliği dir. dır. gid'!n şan'at ve felsefe ce" 
Sunday Times gazetesi, Alman • Tilrkiyemizde de sanayii milliye· 

gafını hatırlatan bir gaftır. Ye ge- yanın siyast vazıyetinin Berlin hükıl· Yi himaye ve teş,·ik emeliyle lıepimiz reyanlarıyla beslenebileceğine 
rek Almanya ve gerek Avrupa için metini Lausanne konferansında ta • yerli kullanmalıyız. Illlha55a çi- kani değiliz. Umit ederiz ki, ki" 
fclaketengiz bir takım neticeler te'f• miratrn tamamen ilgasını talep etmi- mento gibi matlup ev5af ile tap sevenler cemiyeti, inkılabEl 
lit edebilir. ye sevkeleymiş olduğ-unu yazmakta• mücehhez ve cins ve kuvvet itibari· hizmet için herşeyden evvel A'I"' 
"Ba$ka Almanya,, mecmua· dır. le memaliki ecnebiyeden ithal edi - rupada da emsali pek çok ola~ 

sının neşri menedlldl Observcr, diyor ki: M. Brüning'in len emsali ile rekabet edcbileeek bir geri kültürün birer mümessıh 
Berlin, 10 (A.A.) - Cmühurfyetçl. beyanatı, Hoover moratoriumunun mükmmeliyette bulunan mah!ul~ • 

1 · h f d b' d f · · ~ızı terci'oan ve kat'ivyen kullan- olmaktan ziyade Ankarada do' erın n ta a ır e a ıntı~r etml!İC- jJ~nmdan beri tamirat meselesine mü um 11 .; 

te olan Das Andere Deutcshland mı-c- h'aUik olarak haclis olan en mühim mamız lazımdır. ğan ve günden güne canlanal1 
muası, Fransa, hukuku be~r cemi
yeti re.isi M. Victor B1™)"ın (Sal!hl• 
yettar Alman mahafilfne cenp) Utt. 
vnnlı makaletriinf ne;ırettiğinden dola
,., 5 şubat tarihinden itibaren inti~an 
menedilmiştir. 

Alman f ırkalar1 
Berlin, 10 (A.A.) - Rcisicümhor 

me5eledlr. 
Tahdidi tcslihat konter:tnST, J..ao

s&nne konf eransmdan bir hafta ı50n. 
rn açılacaktır. 
Tamiratın zımnt veya resmi ve kat'i 

bir surette feshi F'ransız - Alman 
dostluğunun ve tc~riki m~aieinin ı 
bağlı bulunduğu bir meseledir. 

Şehrimizde yapılan çimentolar, 11Inkıliip,, ruhuna uyan bir yeni" 
ta:şradan gelenlerden daha iyi olma- lik ve fikir rehperi olsun. 
sa bile her halde müsavidir. inşaatı- 1. f.11, 
mıdn münhMıran yerli çimentoyu m1f11lllltn111111t1ınlllllll(um1I1l"1lllll1ınntlllllllllll1111ntlllUllııııııı 
kulla.nahm. Bu ıııuretle hem mcmle. Fren ad kabine buhrert• 
ketimizin müv-a:r:enei ticariy~ini sağ• hakkındaki telgraf haberıerl 
lamla tırmı~ hem de mennfli milliye- 4 Uncu sayfemızdechr. .A 
mizi hima,e etıni~ olanız. ııııınıınnıııımııını111[Jlllnllll[U11ınınıınnıuıwU!l!mnnıııuııa1r 

t 
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,y Almanyada Siyasi 
i• Mütareke Bitti 

L. --------------~~~---- Komedi muzikal 
Adliyede: Poliste: 

Korkunç bir 
çarpışma 

Apandisit 
Serumla tedavi 
edilebilir mi? 

---- Dariilbedayi ilk tem· 
Kapalı zarfı açan sil için hazırlanıyor 
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Alrnanyada Brüning kabinesi 
dahili rnücadelelerin tehlikeli bir 
şekil alması üzerine 8 kanunuev- Arabalar parçalandı ve şoför 

ı muavininin kolu kmldı 
\'e tarihinde neşrettiği bir ka- Dün saat 14 te, Şehitmuhtar 
rarnarneyle üç haftalık bir devir b dd · d A e "kan ga • · ey ca esın e, m rı , -ıçın açık havada içtimalara me-

rajı önünde bir otomubiıle bir 
netrnişti; gürültüıü siyasi müca- araba arasında bir kişinin ağır 
deleler için bir mütareke ilin · 

surette yaralanmasile neticele-
eylenıişti; şimdi bu siyasi müta- v k 

nen bir çarpışma olmuştur. a · 
reke devri bitm:ştir. Onun için 
Al a şudur: 

manyada bütün siyasi fırkalar .... fM O efendı"nı'n ı"dare;;.o or sman 
Yeniden mücadele faaliyetlerine sinde bulunan 1995 nomaralı 
girişmişlerdir. 1 

otomobil, Taksime duğru ge -
Vazıyet öyle gösteriyor ki ya- mekte imiş, tam Amerikan ga-

kın bir zamanda Almanyada bu rajı öniinde, mukabH cihetten 
mücadele kat'i bir meydan mu- gelen ve inekci Sayit efendiye 
harebesi şeklini alacaktır. Ve bu ait, Yusofun idaresindeki yük 
lheydan muharebesinde kazanan arabasıyle karşılafmı~, bu sırada 
taraf Almanyanın mukadderatını araba beyğirleri birdenbire örk-
tarnamen yeni bir istikamete ç~ müş ve arabayı alabildiğine 
tirecektir. 

sörüklerken otomobile çarptır-
h Mt!vzuu bahsetmek istediğimiz mışlar, şoför muavini Kadrinin 

U mevdan muharebesi A man- sağ ku?u kırılmış, araba ve oto· 
Yada . Reisidimhur intihabıdır. mobil kısmen parçalanmııtır 
~irhakika Mareşal Hinderburg'un mecruh hastahaneye kaldırılmış-
tıyaaeh cümhur müddeti ~elecek tır. Kaza tahkikatına başlanıl-
~ayısta nihayet buluyor. Onun mı•hr. 
1 • y 

Çın mart ayında arayı umumiye Bu kadar içmemeli 
Usuliyle intihabat yapılacaktır. Dün gece s at 2 de Vefada 
Şayet birinci intihapta ı eisicüm- Bozdoğankemerindc bir mah-
hur olacak zat reylerin mutlak zende oturan Recep, bir hayli 
ekseriyetini alamazsa mayısta in- rakı içip kendini bilmeyecek 
lihabat tekrar edilecektir. bir hale geldikten sonra, bera-

Artık 85 yaşına girmiş olan ber oturduğu Rabia ismindeki 
liinderbtlrg'un reisicümht:r nam- kadını sustalı ça1mıile wrmak 
%etliğini knbul edip dmiyeceği istemiştir. Kadının feryadı 
malum değildir Bundan başka üzerine vak'a mahalline derhal 
Yedi sene evvel bu zatın intiba· polis memurları yetişerek kadını 

1ı kazanmasını temin etmiş o- mütecavizin elinden kurtarmış-
Nasyonalistler mühim bazı lar, ve Kadriyi karnkola götür-

eıelelerde kendileriyle birlik müşlerdir. 
hareket etmediği için şimdi onun Kumar 01narlarken 
aı"-yldın.a--.11 •• ~ -tt cnfa ge~k Bqtkttfta Ha•fınn caddeain-

intihabatta riyaseti cümhur ma- de 71 numaralı Diyaribekir kı-
karnında mutlaka bir tebeddül raathanesinde, Lftmber, Attin 
tuku bulacağı şimdiden tahmin ve BahaeWn is'mlerinde üç kişi 
"dılebilir. kumar uynarlarken meşhut cü-

0 halde Hinderburg yeniden rüm halinde yakalanmışlardır. 
~~lsiclimhnr olmazsa acaba kim Bir kayık parladı, yandı alır 
ı11tihap edilecektir ? işte bütün bir mecruh var 
l\lnıanyayı daha bugGnden meş- Koruçeşmede aahil huyunda 
!ll bağlı olan liman şirketine ait 
"l ı eden mühim mesele budur. karpit ve parla) ıcı maddeler 

e bütün fırkalar, Almanyanın 
"' ı. yüklü 513 numaralı kayıkta '1qdderahnı eline alacak olan O 
•d evvelki gece saat 2 de yangın 
L "nıın kendilerinden olması için 
eflt çıkmış ve ~ayık tamamen yamış-
J Gn kuvvetleriyle seferber ha~ 
t br. Yangın esnasında, İnebolulu glrmeS<tedir. f 

M. A. 

~lınan hllkÔmetl 
~itlerin yardımını 
Stfyor! 

Mılli sosyalist fırkası reisi baş 
"e-loı Brüningle Ceneral Groe
hetin daveti üıerine Münihten 
erlıne gitti. 

Son haberlere göre Almanya
~~ nıüfrit milliyetperverlerin re-
111 H ti - u -f 1 • ı er gun n en nu uzu bır 
•daaıı vaıiyetine girmi~tir. Bu 
~~n aebebi önUmDzdeki mart ayı 
:~~nde yapılacak reisicnmbur in
~ abatında Hindenburgun yeoi-
~n intihabına muvafakatini te

~~n etmek lazım gelmesindendir. 
!bdenburg yeni intihabatta is-

lnıniıı .1 ••• 
ı,· namzet g6sterı mesı ıçın 

A~ 'art ileriye sürmüştnr. Bu da 
t,·ı~anyadaki bUtün fırkaların 
k 

1 
d kaydüıart daha evvelden 

en iıin . d · te . e rey vereceklerıne aır 
mınat ~ l "d' O . . ha k nne en ır. mm ıçnı 
f\'e il B ü . G ene . r nıngle Ceneral ro-
r nıdlt ı ı· . k . . . kend· . osya ıst ı-.r ası rtısını 
ısıyle a . d h11rgu g rOımek ve Hın en-

t,llllo n intihabına 1nüzaheretint 

ebaek üzre Mimihten Ber-

bekçi Ahmet muhteli yerlerin-
den a2-ır surette yaralanmıştır. 

Ağrıdağı şakllerlnln 
muhakemesi 

Bir müddettenberi Adana ha
pishanesınde bulanmakta olan 
Ağrıdağı şakilerinin muhakeme· 
ıine başlanmıştır. ilk celse Uç 
saat sürmüş, ancak 19 maznu
nun hüviyetleri tesbft edilmiıtir. 
Bir kaç gUne kadar Erciyeşten 
80 maznun daha ~etirilecektir. 

TOtUn kongresine haz1rhk 
Tfitiin inhisarı ıubabn birnde 

Ankarada toplanacak olan tü
tün kongresi için idarenin iıJe
rini g~ıteren istatistikler banr
lamaktadtr. 

laaut:WhiMl•ftliN"IU RIM -~Dimi.._ 

Jine davet etmtılerdir. Binaen
aleyh Hindenburgun yeniden re· 
isicümhur olabilmesi Aitlerin mü

ıaheretine bafbdır. Ve ıayet 
muTafakat ve mOa .. eret etmez
ıe birka~ ay ıcnrra Ahnn reisi 
cümhuru detfşecek demektir. 
Bu itibarla bugünlerde Berlinde 
fırkalar arasında cereyan eden 
mnıakerelcr fevkallde ehemmi
yetfı neticeler verecektir. 

müvezzi ! Darülbedayi ramazanın OD be-
şine doğru Yalova türküsü İsimli 
bir "komedi müzikal,.1 temsil ede· 
cektir. 25 kiş\den mürekkep ola· 
cak olan orkestra şehir orkestaraa: 
ve konservatuvar talebeleri ta
rafından teşkil edilecektir. Da
rülbedayi sahnesinin önü bu 
maksatla açılmış, orkestra ıçın 
yer hazırlanmıştır. Orkestrayı 
Hüsnü Ferit bey idare edecektir. 

Berlinde çıkan bir gazetenin 

yazdığına göre ~an~s~e~sr hıfzıs:. j 
sıbba mliessuesı muduru profesor 
HiJgermand apandisit hastalığı
nın bir mikrop değil muhtelif 
mikropların neticesi olduğunu 
kabul etmekte ve bu gibi has
taları bir seromla ameliyatsiz iy· 
leştirm tktedir. 

Dün, operatör Mim Kemal 
beye müracaat ettik. Bize şu 
izahatı verdi: 

- Her hastalık mikropla olur. 
Eğer her hastalığa karşı serom 1 

bulmak kabıl o saydı şimdiye kadar 
birçok hastalaklarm ameliyatsız 
iyile~mesi Jazımgelirdi. Mesela 
kanserin seromu bu\undu diye 
birçok defalar okuduk. Bunlara 
inanmak lazım gelseydi kanserin 
ortadan kalkması Uiztmdı. Esa
sen neticenin müsbec veya menfi 
olauğunu 300 vak'a ile tesbit 
etmek do;;.ru rh~P.ildir. 

Iranla ticaretimiz 
Hariciye vekllinebir 

ı·apor verildi 
Hariciye vekili Tevfık Rüştü 

beyin Tahrana seyahati münase
betiyle Ofis miidürlüğününlranla 
ticari vuiyetimiz hakkında ha
zırladığı rapor Tevfik R-ştü be· 
ye verilmiştir. Bu raporun başlı

ca kısımları şöyle hülasa edile
bilir: 

"hanın başlıca ithalatta bu
lunduğu mem eketler lngiltere, 
Rusya ve Hindistandır. Diğer 
memleketlerle münasebeti azdır. 
Bizimle aşağı yukarı aynı c ns
ten eıyalar yettştirir. Ve mem
leketimize ithal ettiği eşyanın 
başlıcasmı tönbeki ve balı teş
kil etmektedir. Fakat memleke
timize giren Iran halıları teluar 
harice çıktığı için memlekete 
kAr da getirmektedir. 

930 da Iranın Türkiyeye itha
IAtı 1 milyon 1 Cl6 bin liradır. Bi
%im Irana ihraç ettiğimiz başlıca 
etya da pamuk mamulat ve ma
denlerdir. 

Bizim ve Iranın istihsal eşya

ları biribirine müşabih olduğun
dan Irana ancak şeker mamulatı, 
ıtrıyat, trikotaj gibi bizde nis
beten müterakki mamulatın ih
racı kabil olacaktır. Mamafi 
Iranla en mühim transit müna · 
sebabnın yer tutması imkanı 

Tardır. Esasen evvelce Iranla 
aramızda başlıca münasebet 
transitle temin ediliyordu. Fakat 
harpten sonra Trabıon yolu bu 
kıymeti kavbetmiştir. ,. 

Seyrlsefaln mUdUrlUklerinde 
tebeddUller ve bir tavzih 
Yalova kaplıcaları müdürü ve 

kontrol müdür vekili Rüş1ü beyden 
aldığımız bir mektupta, kendisinJn 

muhasebe müdürlüğünden çekildiği~ 
ne dair frkranın, işten el ~ektiri -
!enler haberjyJe birlikte intişarımn 

iltibas ve tevile meydan verildiğ~-

ni yazmakta ve kendisinin işten el 

DUn bazı posta memurlarının 
muhakemesine başlanlldı 
Dün birinci ceza mahkemesin

de, taahhütlü bir mektup zarfını 

açtığından Kasımpaşa postaha
nesi müvezzilerinden Hüsamettin 
Ef .nin ve aynı postanenin pos
ta müdiri Hasan, posta memuru 
Nihat beylerin de vazifelerinde 
gösterdikleri ihmal ve terahiden 
dolayı muhakemelerine başlaml
mıştır. 

Maznun müvezzi Hüsamettin 
efendi, sahiplerine dağıtmak için 
pastahaneden makbuz mukabilin
de aldığı mektuplardan FikriyeH. 
isminde bir le adına ait bulunan 
taahhütlü mektubu, pullarını çı
karmak suretile açmış ve içinde 
bulunan dört lngiliz lirasını al
dıktan sonra, tekrar pullarını ya
pıştırarak boş zarfı sahibine ver
miştir. 

Muhakemenin dünkü ilk celse
sinde posta müdürü Hasan ve 
memur Nihat beyler hazır bulun
muşlardır. Müvezzi Hüsamettin 
Ef. epey bir müddet evvel Ka
sım paşa postanesini terketmiş 

ve bir daha gÖTülmemiştir. 
Hasan ve Nibat beyler, mu

hakemede, hadisenin, mektup 
posta müvezıiine imza tahtında 
teslim olunduktan sonra vukua 
geldiğini, kendilerinin V'!_7ıyeti 

haber almaz icabeden muamele· 
yi yaptıklarını, binaenaleyh va
zifelerinde bir ihmal ve terahi 
olamıyacağını söylem:şlerdir. 

Muhakeme, maznun posta mü
vezzii Hüsamettinin buldurulması 
için başka b:r viine birakılmfştır. 

Askeri üniforma 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Ali Şurayı askerinin son karar
ları arasında askeri serpuş ve 
üniformanm da değiştirilmesi de 
vardır. Yeni üniformada serpuş· 
larm yumuşak ve caketlcrin ya
kası açık olııcaktır. 

i:Sern sefiri 
Bem sefirimiz. Cemal HüsuU 

bey dünkü ekspresle şehrimize 
gelmiş ve akşam Ankaraya git
miştir. 

~--------------~-Ticaret oda&ınm tesisinin 
yıl dönümü 

Ünümüzdeki perşembe günü 
Ticaret odasmm tesisinin 50 inci 
devir senesine tesadüf etmekte
dir. Bu münasebetle büyük me
rasim yapı1acaktır. Bu arada oda
nın 50 senelik faaliyetini gösteren 
bir risale tabettirılmektedir. 

Kı•a haberler 

Vilayet binasında - Bir çok 
yerlerinin harici Sl\'alnn dökülmü~ olan 
vilAyet binasıyla belediye içindeki bazı 
odaların tamirine başlanmıştır. 

Vecihi beyin müracaata -
Tayyareci Vecihi hey vi\Ayete mürac:ıat 
ederek Fencrbah~ede bir tayyare mektebi 
n uçuş yeri yapacağını bildirmiş, müsa· 
ade istemiştir 

Yeni tarlfeler - Elektrik. tram· 
vay. tünel tarifelerinin müddeti bitmiş, 

yeni tarifeleri tesblt için bir komisyon 
te~kil edilmiştir. Komisyonda Nafıa 'e· 

çektir~Imediğini, esasen Yalova kap- kllleti namına komiser Arif ... e belediye 

hcaları müdürü bulunduğunu, mu ., namına müheneiıı Ziya beyler buluna· 
hasebe müdürlilğUnii vel.rı.Ietcn yap-, cıkludır. 
tıfmr, vuku bulan müntcaatinin ida- Esnaf ı,ıerl - Esnaf mürakıp· 

reee ts'af edilerek muluısebeve asa_ lan dün fırkada Cevdet Kerim beyin ri· 

J t T l A b · t . 1 d. -ı f yascrinde toplanarak esnaf cemiveılerlnin 
e en a ut eyın ayın o un ugu ve . 

1 
f d .. .. 

0 1 
d" · 

ış eri etra ın ı v;oruşm ş er ır. 
kendisinin gene nkaletcn idare kon. lnzıbat komisyonunda - Vı· 
trol müdürlüğünü ifa ettiğini bildi• IAyct inzıbat komisyonu dün Fazlı be· 
nrek keyfiyetin fnyzfhini istenıclde· yin riyasetinde toplanmış, memurlara ait 
dir, i~lcr 6:0nışiilmı.işttir. 

Diğer taraftan Darülbedayide 
bir operet teşkili için çalışma 
devam etmektedir. Bir Rus ka· 
dm san'atkan hanımlara balet 
dersi vermektedir. 

Balet dersi alacak hanımlara 
ilk iki ayı müteakıp ellişer lira 
waaş verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Şimdi konservatuvar talebesin• 
den bazıları ders almaktadır. 
Verilen malumata göre ilk ope· 
ret temsillerine ancak üç sene 
sonra başlanabilecektir. Bu da 
şimdiden mesaiye başlamakla 
kabil olacağından bu işle uğra
şanlar faaliyetlerini arttıracak
lardır. 

Belediyede: 

KadıkUyündekl kum· 
luğa çok talip var 
Belediye Kadıköyünde iskele 

civarındaki kumluk arsalarını sa· 
tılığa çıkarmı'ih. Bu arsalara 
bir çok talipler çıkmış, geniş 

iki arsa Neft Sendikat ve Stan
dart Ovil şirketlerine metresi 18 
liradan satılmıştır. Bu iki şirket 
burada gaz sahş yerleri yapa
caklardır. Belediye bu rağbet 
karşısında iskele civannda hiç 
boş yer kalmıyacağım nazarı dik
kate almış, şimdiden iskeleden 
Hale ve belediye dairesine ka
dar olan sahamn müstakbel bir 
planını yaparak . buna göre ar
saları satışa çıkarmıştır. Yeni 
plana göre iskelenin önünde ge
niş bir meydan bırakılmaktadır. 

Transit gaz depoları 
nerede yapılacak? 
Soyuz Neft şirketi belediyeye 

müracaat ederek Boğaziçinde 

yapacağı transit gaz depoları için 
bir an evvel yer gösterilmesini 
istemiştir. Belediye şirkete ver• 
diği cPvapta, Çubukluda ve Pa
şabahçede arsa ve bostan sa· 
bipleriyle pazarlığa giriştiğini, 

yakmda müspet bir neticeye va
sıl olunacağını bildirmiştir. 

Avrupaya birsondaj 
makinesi ısmarlandı 

Belediye bentlerin tamirine 
karar vermişti. Yalnız mevsim 
kış olduğu için inşaat yapılma• 
maktad1r. Diğer taraftan bele• 
diye bent duvarlarının ve top
rağın metanetini anlamak için 
Avrupaya bir sondaj makinesi 
sipariş etmiştir. Bu makine ge• 
lince ve mevsim de müsait o· 
lonca derhal inşaata başlanacak
tır. 

Şark demiryolleranda 
Şark demiryolları idaresi lı

tanbul banliyösünde Yeni mahal
le durak yerinin ihdası üzerine 
Yeşilköy:e Istanbul arasındaki 
mesafe) i katarların beş dakika 
faıta bir müddetle aldıkları hak
kında yazılan bir ha berin doğru 
olmadığım ve yeni istasyonun 
umumi seyrüsefer vakitleri üıe· 
rinde hiçbir tesir yapmadığını 
bildirmektedir. 
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Hint milli kongresi 
teşekkül etti, 
nedir ? 

Nasıl ve niçin 
eserleri 

Hindistandan gelen bütün te
lgraflar lngilterenin bütün kuv
vetJeriJye Hintlilerin başlıca miJli 
teşekkülü olan milli kongreyi 
bertaraf etmek için çalıştığını 
anlatıyor. 

Bu milli kongre nedir ? 
Hindistan balkının ekseriyetini 

temsil ettiğinde şüphe olmıyan 
bu büyük teşekkülün ilk müessisi 
bir lngilizdir. 1885 senesinde 
Jort Dufferin'in Hindistan umumi 
valisi olduğu sırada Miıler Alan 
Hume namında biri umumi vali
ye müracaat ederek milli bir 
kongrenin tesisine müsaade is
temiş ve bu müsaade derhal ve
rilmiştir. Alan Hume Hindistan 
hükumetinde büyük memuriyet
ler deruhte etmiş bir adamdı. 

Onun telakkisine göre Hindis
tanlılar lngiliz idaresinden kur
tulmak için bir takım sui kastlar 
hazırlıyacaklardı, Onları bu ıibi 
hareketlere sevkedecek ıstırap 
ve infiallerden korumak için bir 
emniyet süpabına lüzum vardı. 
Bu da ancak milli bir kongre 
tesisiyle mümkün olurdu. Hin
distan umumi valiıi bu noktai 
nazarı kabul etmiş ve bu suretle 
Hintlilerin fikirlerini ifade etme
lerini temin eden milli kongre 
teıekkül etmişti. 

Milli kongre teşekkül ettikten 
sonra hayatının yirmi senesını 
temenni arzuhalleri takdim et
mekle geçirdi. Bu arzuhaller ba-
7"'" kabul olunuyor, hazan ııı~d
r uııiyor, ve buna mukabtİ bir 
kimse sesini çıkarmıyordu. 

Lort Dufferin, Milli kongrenin 
ilk içtimaında Bombayın lngiliz 
valiline emir vererek onun kon
grede riyaset mevküni işgal et
mesini emretmiş, fakat bu emrin 
tatbikindeki kabalığı da göre
rek vaz geçmiş, yalnız Bombay 
valisinin kongre azasına hoşame
di beyan etmesini istemekle ik
tifa etmiştir. 

Kongre günden gllne vazıye
tini değiştiriyor ve Hindistan 
halkının hakiki emeH erini ifade
ye başlıyordu. 

1905 senesi Hindistan milli 
kongresinin hayatında mühim bir 
merhale teşkil eder. Kongrenin 
nüfuzu büyüyor ve sözü daha 
fazla müessir oluyordu. Japon
yanın Rusyayı yenmesi Hintliler 
üzerinde çok müsait tesir yap
mış, onlara yeni bir can vermiş, 
Lort Kürzonun bu sırada Bengale 
vilayetini iki kısma ayırması, bü
tün Hintlileri darıltmış ve umu
mi kıyama benziyen bir galeyan 
vücude getirmişti. 

1906 senesinde milli kongre 
mutedillerin elinden çıkm1ş ve 
müfritlerin idaresine geçmişti. 

Mutediller, kongrenin büsbü
tlin ıeddedilmesinden korktuk
ları için müfritlerden ayrılarak 
ayrı bir heyet teşkil etmişler ve 
tam sekiz sene kongre haricinde 
kalmışlardı. 

Fakat kongrenin nüfuz: ve kud
reti günden güne artıyor ve bil
hassa Gandinin zuhuru ve kon
greye iştirakiyle onun nüfuzu 
son derece şümullü bir mahiyet 
alıyordu. 

Geçen on sene zarfında milli 
kongre bUtün Hindistanı temsil 
ettiiini ıöylemiye başladı. Haki
kat de bu merkeıdedir. 1922 de 
kOlllfCDİD azası OD milyonu ıe-

çiyordu. Bugün kongrenin bilfiil 
azası birkaç misli fazladır. Fakat 
kongre yalnız bilfiil aza olanlar-
dan müteşekkil değildir. 

Bütün Hindistan halkı kongre
nin tabii azası sayılır. Kongre
nin uhtesine aldığı vazife Hin
distaoın istiklalini temin etmek 
olduğundan lngiltereoin bütün 
hedefi kongreyi akamete uğrat

mak ve onun faaliyetletlerine 
nihayet vermektir. 

Onun için lngiltere son hare
ketler dolayısiyle Her şeyden 
evvel kongrenin gayrı meşru 
bir heyet olduğunu ilan etmiş 
ve onu baltalamıya başlamııtır. 

Bu sıralarda tevkif olunan bütün 
Hintlilerin yüzde doksanı bu 
kongre azasıdır.,, 

l __ S_P_O_R __ ı 
Dedikodulu 
Bir mesele 

1 Memleket Haberleri 1 
iki şirket 

Silifk:ede her biri 15000 lira serma· 
yeli iki şirket teşekkül etmiştir. Bunlar· 
dan biri pamuk ve mensucat sanayiiyle 
diğeri çeltik ziraat ve sanayiiyle uğraşa
caklardır. Fabrikalarda lcuvvei muharrike 
olarak su kuvvetinden istifade edilecek-
tir. 

Adanada - Verilen malQmata 
aöre, Adana hapishanesinde 683 mah
kQm bulunmaktadır. Bunlardan J 6 sı ka
dın, 12 si çocuktur. 

§ Gilodo fabrikasından yangın çık
mış, 45 balye pamuk yanmıştır. 

Mersinde - Baro umunt heyeti 
toplanmış, birinci reisliğe Hilal Kemal. 
jkinci reisliğe Ahmet Fuat inzıbat aza
lıklarına da Saffettin Saip, Tahsin beyler 
seçilmişlerdir. 

Bahkesirde - Pamukçu nahiye 
müdürü Cemil bey, bir köpek tarafından 
ısırıldığı için şehrim ize gelmiş, tedavi 
altına alınmıştı r. 

§ Balıkesir • Kütahya ham bu ay 
sonunda açılacak ve işl emiye başlıyacak
tır. 

Henüz inşaatı bitmiyen istasyon bi
nalarının hat açıldıktan sonra bitirilmesi
ne çalışılacaktır. 

Dörtyolda - Portakal ığaçlımna 
bu sene bir hastalık arız olmuştur. Bu 
hususta tetkikatta bulunmak üzere mü
tehassıs doktor Şvatrsla Haydar ve Ra
gıp Ziya bey isminde diğer iki mütehas
sıs Oöm·nla l?İtmişlrrd ir. 

Abbas Hilmi Paıa 
Sabık Hıdiv Abbas Hilmi Pş. 

çarşamba günü şehrimizden Av-
rupaya hareket edecektir. 

Maarif vekilinin teftişi 

Ankara, 10 - Maarif vekili 
önümüzdeki salı günü Eskiıehir, 
Konya ve Adana havalisinde 
teftiş seyahatine çıkacaktır. 

Fransada 

Darülbedayi Temailleri 

Bugün akşam saat lıtünbul Beltdiyni 

21,30 da ~!hir1i'yaİl'OSU 
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i~ HDHMI 

Yazan: 

O. Mirbeau 
Tercüme eden: 

Reşat Nuri 111111111 
Remezan münasebetile pazartesi 
günleri temıil.. Yakında: Yalova 
Türküsü. ilk musikili komedi. 

Şehzadebaşı ------~ 

Ferah sinemada 
Bu gece tam 9 da beynelmilel bü

yük varyete kumpanyaları 54 artist 
38 numara Nand'ys revü - Vıymanlar 

Pirenkoflar - Zuanelliler Azeri muziki 
heyeti ve arslan kaplardan mürekkep 
büyük hayvanau vahşiye canbazhanesi. 

Acuzenin Delin esi 
MUelllfl : Nlzamettln Nazif Ressamı : MUnlf Pehl111 

"'1ünadiler bağırsınlar,yüzüğe sahip 
olana azim mükafat mev'uttur 

-64-

Şehzade Manisa.dan gelişinin sebe ı 
bini anlatmış ve darüssaade ağasının 
mektubunu göstermişti. Uzun uzadı
ya düşünmüşler, nihayet karar ver
mişlerdi: 

"Şehzadenin vürudunu gayet gizli 
tutacaklardı. Baki öğle üzeri saraya 
gidip ağayla konuşacak, ona velialı
tm geldiğini, valide sultanr haberdar 
etmesini söyliyecekti. Hatta bir ara• 
Jık şehzadeyi Bakinin evine nakletme 
yi düşünmüşlerdi. Çünkü geceki ta· 
arruzu Subaşı Derviş paşa tarafrn -
dan mürettep bir sui kaste hamledi -
yorlardı. Öyle ya? Yahya efendiyi 
konağına davet ettiği gece oluyordu 
bu esrarengiz mukatele.. Ve gene ay 
nı gecede veliaht Yahya efendinin 
evine geliyordu. Bütün bunlar tesa • 
düfe hamledilmiyor, mürettep bir sui 
kast addediliyordu .. 

Kim yapabilirdi bu işi? 
Uçü birden karar vermişlerdi: 
Derviş paşa .• 

Ve o hızla veliaht ayağa kalk • 
mış ve yumruıklanm sıkarak: 

- Vallah, bili.ah.. - demişti -
tahta çıktığrın gün, ilk ıişim şu herifi 
temizlemek olacaktır. 

işte işler bu vazıyetteyken Şatırı 

karakola göndermişlerdl Fakat ka • 
rakol başryı beklerlerken sadaret 
kaymakamıyla karşrlaşmrşlardı.. Ve 
sadaret kaymakamt bakın neler söy • 
lüyordu? 

Evin sarılmasını emrettiği zaman 
Yahya efendi, fena halde korkmuş, 
hele taharriyat lafrnı duyunca eler 
tutar yeri kalmamıştı.. Lakin son 
sözler ona birdenbire ümit vermişti: 

"Tahtın meşru varisi baııa sorar-
sa .. ,, 

Şehzade Mehmet, olandan biten -
den bihaber, selamlığın ikinci katın -
daki pencerelerden birinde, bir per -
de arkasından, korkak korkak, bah • 
çede cereyan eden ahvali seyrediyor, 
sesleri işitemediği için de heyecan -
dan bunalıyordu. 

Silahlı )':eniçerilerin evi sa.rmasın- 1 

dan fevkalade korkmuştu. Hele ved• 
rin eve doğru yüriimiye bqlMlıjml 
görünce yeisinden ağlryacak bir hale 
gelmişti.. Hiç şüphe etmiyonlu. Ba • 
bası gelişini haber almış ve bu .._.. 
leri kendisini tevkif ettinnek ~ 
göndermiştir. 

Merdivenden ayak sealeri geHnee 
duvardaki yüklerden birine doinl 
koştu. Şaşırmıştı. "Saklamrsam belki 
bulamazlar,, diye döşünüyoırdu. Bere
ket versin Yahya efendiye.. FA!!Jkf kurt 
şehzadenin ruhi ahvalini kestirdiği 

için dışarda yüksek sesle paşaya şun. 
lan söylemiye başlamıştı: 

- Siz bir dakika bekleyiniz.. Pa • 
dişah hazretlerine vürudumızu haber 
vereyim.. Gece epey 19rgundular. 
Belki istirahat ederler .. 

Mehmet, sevincinden bir deli gibi 
haykıracaktı. Güç tuttu kendim.. Pa. 
dişah.. Kendisinden bahaederlerken 
padişah diyorlardı ha.. Demek ld bam 
bası ölmüştü. Demek kıi artık kendi
sinden başka hükmedecek kimse kal
mamıştr. 

Birdenbire değişti. O korkak. o 
kaçacak yer anyan, o şaşknı genç, 
hemen bir saniye içinde öyle dehhat 
bir azamet tavru takındı ki, odaya aıl· 
ren Yahya efendi, bili .jhtfya.r, o ib. 
tiyar haliyle yerlere kadar eiilerek 
kendisini eteklemiye mecbur oldu.. 

- Kim o gelen mtiftti? 
Vay canına! Yahya efendi gözl• 

rine inanamıyordu: Dün geceki pr• 
smk genç miydi bu? 

Az evvel askerler ~ye prer • 
lerken, ellerine ayak]a.nna kapan • 
mış: 

"- Aman beni sakla!,, dıiye yal • 
varmıştr .. O muydu bu? 

İçinden bir lahavle çektikten .,.. 
ra. edeple cevap verdi: 

- Sadaret kaymakamubr MYket• 
lim ... 

- Yaa ...• Adı ne? 
- Halil paşa şnketlim.. Bald •• 

fendi kulunuzla bera._. ~ 
kabul edilmek niyaz eder ler .. 

- Pek ala gelsinler .. 
Yahya efendi kapıyı açtı. Bir IAJa. 

za sonra vezirle şair odaya l'irmif 
bulunuyorlardı. 

Halil, gayet büyük bir reemiyetle 
eğilerek üç defa etekledi ymi bq be. 
lasını .. Sonra üç admı geriye çekildi, 
elpençe divan durdu .. 

Odada can sıkıcı bir hava vardı. 
Mehmet, müftüyü, veziri, şairi ayı. 

rr ayn süzdükten sonra: 
- Biz., - dedi - Dön gece bir su1 

kaste maruz kaldık. Suhap olacak 
haini derhal tevkif ediniL 

- Fermaan şeWetpenaluml -
diye mmldandı vezir-

- Sonra Bugünden tai yok eokak 
larda münadiler bağırtasm.. Dün ıe
ce meçhul bir şahsa medyunuz haya,. 
tımızı.. O olmasaydı, muhakkak Al• 
mi bekaya rihlet müyesser olacaktı-

- Allah esirgesin şevkethlm .. 
- Allah göstermesin.. 
- Taliinizde yazdıysa bozulsun L 

- diye mmldandı üç kişi -
Mehmet devam etti: 
- Bu şahsa ben ytiztiğtimü hedl • 

ye ettim.. Münadiler bağırmnlar kf, 
her kim bu yüzüğe sahipse kendieine 
azim mükafat mev'uttur. 

Vezir gene eğildi. Kim bilir gene 
nasıl bir riyakar cümle sarfedeeeldL 
Fakat fırsat bulamadı, Çilnkfl bu • 
nada binanın içinde bir ç.ıihk, bir va
veyla, bir feryattır koptp.. 

- Ne oluyor? .. 
Mehmet müftüye bakmıştı. MUf • 

tü hemen dişanya fırladı. Baki de ar 
kasından koştu. 

Ses harem dairesinden geliyorda. 
Ara kapıdan geçince Bald miiitUytl 
takip edemedi. Yalnız aes bunö.a 
daha vazrh işitiliyordu: 

- Yetişiiin ! - diye bafınyord• 
bir kadın - İmdat! Yetişiial Hali -
meyi kaçırmışlar! Halimeyi ~ 
lar yetişiin ! 

Baki dayanamadı: 
- Sarnlun ! Kimse olınuml 

- diye söylenerek hareme daldı -

(llUınedlJ 
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Hem sağır hem dilsiz ! Ta i isterse.. Kıyamet Ne Zaman Kopacak ! 

doktora Ekmek parası arar- Bir lngiliz alimine göre : 
ken milyonlar tam bir milyar se. ne sonra 

Bir genç kız Sorbonda 
imtihanını • 

verıyor 

Matmazel Suzan Lavo isminde 
Parisli 28 yaşanda bir genç kız, 
Sorbon Darülfünununda doktora 

Matmazel Suzan Lavo 

teıini verecektir. Bunda hayret 
edecek bir ıey yok, zira şimdiye 
~adar birçok genç kızlar bu İm· 
tibauda muvaffak olmuşlardır. 
'i alıuz, Matmazel Suza..{l Lavo 
anadan doğma hem sağır hem 
de dilsizdir, ve insanın hayretini 
Uyandıran bu cihettir. Mamafi, 
Matrnazel Lavo sağır ve dilsiz 
llıektebinden işe baılamıştır ve 
h~gün boğuk bir sesle konuşa· 
~ektedir. Kendisiyle görüşen 

bir Fransız gazetecisine, Matma
zel Lavo şunları söylemiştir: 

- Ben, ailemin ısrarı ve takip 
ettiğim metot sayesinde okuma, 
yazma ve konuşmayı öğrenebil
dim. Esasen babam Darülfünun. 
da edebiyat profesörü, annem de 
bir Jise müdiridir. Her ikisinin 
konuşurken dudak hareketlerine 
bakarak kelimelerin nasıl talaf
fuz edileceğini, insiyaki olarak 
değiJ, büyük bir ceht sarfederek 
ve bütün manasiyle kafamı.zeka
mı işleterek öğrendim. Sonra 
lise derslerini takip ettim ve 
bugün de Darülfünuna girmP.k 
için Mari Leneru'Je tiyatro eser
leri hakkındaki tezimi vereceğim. 
Kahraman olarak Mari Leneru'yü 
intihap edişimin de sebebi onun 
on dört yaşında hem sağır hem 
de dilsiz oluşu, buna rağmen 

Komedi Fransezle başka tiyatro
larda oynanan birçok eserler 
yazmış olmasıdır. 

Matmazel Lavo'nun hocaların
dan profesör Gaif, onun fevka-
lade ahenktar bir üslubu oldu
ğunu, bu genç kızda mus;'·i 
ahenginin şayanı hayret "r su
rette inkişaf etmiş bulunduğunu 
ilave etmiştir. 

Eskiden filozofmuş ' • 
Bir kadının kocasından ayrı mak 

için bulduğu sebebe bakın! 
Bir karı kocanın ayrılması için 

hir çok sebepler vardır. Fakat 
Şikagolu madam Jon Bresterin 
"kocasından ayrılmak için buldu
ğu sebep, muhakkak ki dünyada 
kimsenin aklına ne gelmiş, nede 
'fl-Jecektir. 

Madam Brester, son gilnlerde 
artık canlı insanların fotoğraf
larını çekmekten bıkan Mister 
&lak, isminde bir fotoğrafçıyla 
tanıtmıştır. Fotoğrafçı ruhların, 
fotoğraflarını çıkarmakla meş
Ruldiir ve insanların tenasuh na
lariyesi mucibince bir kaç yüz se
h~ evvel hangi şekillerde Te 
angi şahsiyet olarak dün-

hda mevcut bulunmuşlarsa, o-

nun da fotoğrafını çekebilece
ğini iddia etmektedir. 

lspirtizme itikadı olan Bester 
Mister Blaktan, ruhunun bundan , ,. . .. . 
evvel dünyada hangi vücutta 
bulunduğu sormuş, bunun birde 
fotoğrafını çekmesini rica etmiş
tir. Mister Blak, bir kaç tec-
rübeden sonra, nihayet, fotoğraf 
camının üstüne, Madam Bresterin 
resminin yanına sivri sakallı bir 
erkek resmi çekmiye muvaffak 
olmuş ve kendisinin 17 inci asır
da yaııyan Nikeforis isminde bir 
filezof olduğunu madama bildir· 
miştir. 

Madam Brester, kendi ruhu
nun filezof ruhu olduS?unu öğ"-

4merika Darülf ünunla rı • • 
nıcın 

' ? 
• ve nasıl çalışırlar 

llarvard darülfünunu 
-7-

llarvard darülfünunu Amerika -
llQ\ en eski ,.e en büyük darülfünu • 
~<l~r. Amerikanın ilim merkezi o -

iki milyonluk Bostan ~ehrini 
~li:en.biriç) ten ayıran Çarls nehrinin 
le enarında ve Kembiriçte büyük bir 

01uni halinde yayrlmıştrr. 
. ~irinci makalemde de yazdığım 

tıbı bu darülfünunun tesisatının kıy
:eti, (240) milyon liradır. Yüz elli

en fazla mektep binasıyla yüzlerce 
l>ror-·· 11" "k • 
1.. ...,,or, mua ım ı ametgahlan, ku-
Uı>ler bu kolonide yalnız bu mües -
~Yle ala.kadar yirmi bin kişiyi ya
=-'atrnaktadrr. 

~al°\'a:d'rn hususiyeti, Po."t Gradna· 
ını· denılen ve darülfünunu ikmal et -
d 

1
: Profesörler, alimler ve üstat ve 

~~ tor derecelerini almak istiyenler 
St~ tesis edilen ali derslerdir. Bu 
siıt· Pten dolayı, Harvard'm talebe· 
§rn~: kı~ını azamı otuz ila altmış ya• 

k111tSelerdir. 
be ~arvard'ın kendi şubelerine tale-

azırıa-ak . . . "d 4-
tiğt b" ... ıçın tesıs ve ı ame ev 
St ır Ilarvard kolleji vardrr. Bura· 

' gen,. t 
8onra ~'> alebeyle doludur. Bundan 
hukuıc ul · ın ve fünunu aliye mektebi, 
i~ris ntektebi, ilahiyat mektebi, 
tebi ausuııeri ntektebi, mimari mek 

' raz· · lllektebf 1 • ntınıarhğr (Parkçılık) 
~ llleki:h~r Plıln~ılığı mektebi, tıb

bı, d~ mektebi, mühen• 

dis mektebi, hayvanat bahçesi, Ar• 
nold ağaç koruluğu, Vaydener kü
tüphanesi, darülfünun müzesi muka 
yeseli hayvanat müzesi, Amerikan 
asan atika ve Etnolojisi için Pibodi 
müzesi, nebatat bahçesi, Alman mü. 
zesi ibrani müzesi ve heyet ra -
sathanesi mevcuttur. 

Bu müesseselerin hepsi de büyiik 
bir maziye malik ve ilim ve fenne, e
debiyat ve hukuka mühim hizmetler 
ifa etmişlerdir. 

Bilhassa müzeler yalnız Amerika
nın değ.il belki dünyanın en mühiın 
eserlerindendir. Bugün bu büyük 
teşkilatı idare eden baş A. Lawren. 
ce Lawell'lir. Darülfünunlular yir
mi iki senedir müdiri umumi vazi• 
fesini yapan ve bu gün yetmiş beş ya
şında olan bu ihtiyann, daha bir çok 
seneler bu vazifede kalacağını ümit 
ediyorlar. Mühim bir atlet olan bu 
ihtiyar, talebeliği zamanında 1873 
te bir millik yanş müsabakasında bi. 
rinci gelmiştir. Yazın sayfiyesinde, 
ağaç kesmekle ,.e yüzmekle sıhhatini 
muhafaza etmektedir. Yatı ve o
tomobil idaresinde mahirdir. Har • 
vrad'ın en esaslı inkişafı Lawell'in 
zamanında vücut bulmuştur. 

Bilha..c;sa Han·ard ali ticaret mek
tebi, Morgan, Beyker, Vantcrhilet 
gibi milyonerlerin pek ziyade inki
şaf f'df'n Amerikan banka ve ticaret 
sabalan için muktedir i~ adamları 

getirir 
Londrada seyyar satıcılıkla 

meşgul olan ve madenleri par
latan maddeleri satarak ailesinin 
maişetini kazanan mister G. Mil
ton birdenbire taliin en büyük 
cilvelerinden biriyle karşılaşmış 
ve birdenbire zenginliğe doğru 
adım atmıştır. 

Mister Miltonun kızlarından 
Vera bir müddet mukaddem 
Nevyorka giderek orada kendi
sine iş aramıya koyulmuştu. Mis 
Vera bir aralık maişetini temin 
etmek için çok zahmetJi işlerle 
meşgul olmuş, fakat kısa bir 
müddet evvel meşhur Ziegfild 
müessesesi tarafından görülerek 
beğenilmiş ve derhal kendisine 
bir iş verilmiştir. 

Mis Vera 
Çok geçmeden Mis Y era mü

essesenin en belli başlı artistle-
rinden biri olduktan başka Nev
yorkun en güzel ka~mlnrı ara
sında vazıyet almış ve bu suret
le bütün ailesini de :zaruretten 
kurtarmıştır. 

renince, artık adi bir tüccar o
lan kocasiyle yaşamayı kendine 
layık görememiş ve ondan ay: 
rılmıya karar vermiştir. 

işte bu sebepten karı koca, 
Şikago mahkemesine düşmüş
lerdir. Mahkeme, bu meselede 
mütereddit kaldığı için bir kaç 
alimi davet etmiş ve vaziyeti 
onların tetkiklerine bırakmıştır. 

Bakalım netice ne olacak? 

yetiştirmek arzuları üzerine ve onla
rın parasıyla ve J_,owelJ'in büyük me
saisiyle vücuda gelmiş yüksek bir 
müessesedir. Vaydener kütüphanesi, 
Cef erson fizik JUboratvarr, (l\lalnin 
rod) kimya lfıboratvan, cağrafya 
binası, biyoloji enstitüsü, yeni Har• 
vard profesörler Jrnlübü, kendi za
manında vücut bulmuştur. 

Ilarvard kollejinde tahsil sistemi, 
bir sahada fütisas etmek üzere beş 

kur olmak ve buna ilaveten, ta
rih ,·eya hükumet idaresi, felsefe 
veya riyaziyeden diğer kurlar, In -
giliz edebiyatı, fenden bir kur almak 
üçüncü sınıf nihayetinde Fransızca 
ve Almancadan imtihan geçirmek • 
t,11 r•('kl.üı.> •ılH. Hıı "'Hetle talebe 
nin tahsil sahası büyüdülmüş ve sis
tematik bir tahsil t.emin edilmiş olur. 

Han·ard'ın tcşkihi tı, on dört bü -
yük şubeye aynlmıştır. Her şubenin 
bir reisi vardır. Du şubeler sırasıy
la şunlardı·r : 

1 - lhrnnt lisanı , .e tarihi, 2 -
Eski lisanlar: (Hint, Çin, Yunan 
,.e L:itin Jisanlan) 3 - Yeni lisanlar 
(İngilizce, Alman lisan ve edebiyatı, 
Fransız, ftalay:n ve lspanyol lisan 
\'e edehiyatr, mukayeseli edebiyat). 
4 - Güzel san'atlar. 5 - Musiki. 6 
- Riyaziye. 7 - Fizik n mühendis. 
lik ilimleri. 8 - Kimya. 9 - Büyolo
ji ( Nebatat, hayrnnat, fizyoloji) 
10 - Jeoloji (Jeoloji ,.e coğrafya, mi
neraloji ve petrografi). 11 - Tarih. 
hü1dimet ve iktıs:ıdiyat. 12 - Antre
poloji. 13 - Felsefe. 14 - Tıbb,;lim
ler. 

Bu ~ubelerin yalnız bir kaçında 0-

Sir Arsur Edington lngiltere· 
nin en meşhur alimlerinden biri
dir. Kendisi birkaç gün enel 
lngilterenin Fizik cemiyetinde 
açılma konferansını irat ederek 
dünyanın ne zaman duracağını 

meuuu bahsetmiş ve bütün Lon
dra gazeteleri tarafından ehem
miyetle talakki olunan beyanat
ta bulunmuştur. 

lngiliz alimine göre arz küre
si, bir milyar sene sonra mühim 
bir macera geçirecektir. Dünya
daki her şey, insan, hayvan, atom 
ve saire hepsi küçülmiye başlıya
cak, seneler kısalacak, her şey 
küçüldükçe ve kısaldıkça hare
ketler sürat keıpedecek, küçüle 
küçüle, ve sürat kespede ede 
ortalık küçük bir zerre haline 
gelecek ve ondan sonra her şey 
yok olacak. 

Sir Edington bu lavhayi tasvir 
etmeden evvel maddi dünyanın 

bir sabun köpüğü gibi kabara
cağını, bu kabarmanın uzun 
müddet devam ettiğini ve dünya 
kutrunun bu yüzden iki misline 
vardığını anlatmıştır. Arz üzerin· 
de kayaların teşekkülünden iti
baren dünya kutru bu dereceye 
varmış bulunuyor • 

Bugün elde bulunan teleskop
larla yapılan tetkiklere göre fe
zada sayısız adalar vardır. Bun
lar sahabiyelerdir. Bu adaların 
her biri bir sürü yıldızlarla do
ludur. 

Bunlar birbirlerinden o kadar 
uzaktır ki bir adadan diğer ada
ya varmak için ziya, bir milyon 
sene seyahat ediyor. 

Asıl en mühim mesele, bu 
yıldızların gün geçtikçe uzaklaş
makta olmalarıdır. Bunları takip 
ederek görebilmek ıçın her 
1,300,000, 000 teleskoplarımı~ın 
kuvvetini iki misline çıkarmak 

lazımdır. Bu itibarla bugünkü 
heyetşinaslar teleskoplarını ye
nilemek hususunda fazla telaş 
göstermelidirler. 

Gerçi bir alim, kainatı anla· 
mamız ve ondan anlamak iste-

kutulan derslerden bahsedeceğim. 
Riyaziyede hendesei külliye, hen 

desei resmiye, tamami tefazüli, 
mihanik, ic;tatistik usulleri, yeni 
hendese mebadisi, mekan, zaman 
ve relanyonye muadelat nazariyatı, 
tabiler, nazariyesi, hakiki mütehawil 
letin tabileri, variyasyon tef azüli ve 
tamamisi, dinamik, ponnansyel tabile 
rin nazariyesi ve laplas muadelesi, 
hararetin tahlili :nazariyesi ve alas
tiki tebeddülat mesaili, riyazi fizi • 
ğin par. iyel tefafuli muadeleleri, 

tabl ür ve dirişle serileri, kovantom 
nazariyatının riyazi sulleri, tefa • 
zuli hendese, sitoz hendese, ye
ni cebir, adetler nazariyesi mütema
ni cebir, adetler nazariyeti nıütem:ı• 
di gruplar nazariyesi, tabilerin nor· 
mal şuaabatı, postalen nazariyatı, 

foribe serileri ve diğer hususi kur
lar. 

Tarih ve hükumet ve iktısadiyat 
şubesinde, Avrupa tarihi, büyük de• 
ğişmelere sebep olan alimler, Cejlhe. 
de kültür re.nesans, Roma tarihi, 
Yunan tarihi, ve bunlarm hususi bir 
çok muhipleri, kurunu vusta tari • 
hinin ayrı ayn bir çok safha.lan, 
asrı hazır tarihi, Amerikan tarihi, 
iktısadiyat tarihi, yeni hükumet ve 
siyaset nazariyeleri beynelmilel mü· 
na.sebet ve hukuk, iktısat esaslan 
ve şuabatr, iktisat nazariyatı ve u
su Heri, iktrsat tarihi, tatbiki ik';i -
sat ve istatistikler hakkında iki yii~ 
ya.lnn ayrı a:rn kur vermek-tedir. 

Harvard trp ve dişçi mektebi, en 
büyük binadan teeı'kküp eder ve ba~
lı beşrna bir müessesedir. Harv:ırd 

diğimtz her şeyi anlamak için 
önümüzde milyarlarca sene bu
lunduğunu s6ylüyorsada sehabi-

yeleri kaçırmamak için biraz 
acele etmiye mecburuz. 

Profesör beyanabnın sonunda 
demiştir ki: 

"Çünkü benim hesap ve tih· 
minime göre küremizin ömrtl bir 
milyar seneden fazla değildir. 

Suriyede şiddetli 
arbedeler devam 

ediyor 
Kudilsten (Şikago Tribün) ga• 

zetesine verilen malumata göre 
Suriyede tatbik olunan şiddetli 
sansür Suriye intihabatına ait 
havadisin dışarı sızmasına mani 
olmaktadır. Şamla sair şehirler 
arasındaki telefon muhaberatı 
kesilmiı, kesilmiyen hatlar vası
tasıyla harice malumat sızmama
sı için tedbirler alınmışbr. 

Buna rağmen Suriye milliyet
perverleri umumi bir greY tav
siye etmektedirler. Bunun sebe· 
bi fevkalade komserin Halepte 
vukubulan münteh~bisani intiha
bahnı feshe razı olmamasıdır. 
Halbu ki Şam, Hama, ve Du· 
mardaki ayni intih:ıbat fesh olun• 
muş ve yeniden yapılmıştır. 

Halepte yeniden bir takım ar· 
bedeler Yukubulmuş ve bu ar• 
bedeler esnasında altı kişi mak· 
tul düşmüş ve 30 kiti yaralan• 
mıştır. Arbedeler, Milliyetperver• 
lerle Cümhuriyetçiler arasında 

~~u buluyor. 

m diğer şuaabatı gibi büyük şöhreti 
,·ardır. Burada da bir çok hususi 
etütler yapılmaktadır. 

Hulasa: Uhdesine tevdi edilen 
vezaifi, yeni dünyaya karşr büyük 
bir mes'uliyetle taşıyan bu büyük mü• 
esse8eden teşkilat, çalışma sistemle
ri ve da.ha bir çok noktalarda istifa
de edeceğiz. Senelerin hatta asırla
rın mahsulü kıymetli usuller vardrr. 

Son yedi makalemde yeni ılün:ya.. 
yı bugünkü hale getirmekte büyü1' 
amil olan Amerikan darülfünunla • 
rından bahsettim. Dünyanın mukad· 
deratmı tayin hususunda genç bu mü 
esseselerin büyük bir hissesi olacak -
tır. 

Amerikada nüfusun yüzde bic 
ri darülfünun tahsili görüyor. Bizde 
nüfusumuzun dört binde biri yüksek 
tahsil görüyor. Bunu hiç tJlma7.sa 
binde bire indirmek yani on dört bin 

ali tahsil talebemiz olmasmr temenni 
ederim. 

Hepimizin üstünde titrediği d:trü!• 
fünunumuz hatta darülfünunlarınuz 
hakkmda büyük iinkılabrmızm hır h,s 
mı olarak yapılacak yeniJikler ,·e kn
bi)j tatbik olabilecek tedbirler hakknı 
da da görüşlerimi zamanı gelince 
memnuniyetle yazacağım. Bizdf?n dev 
aı:;a adımlarla daima aynlan yi!~ek 
ilim ve fen cereyanlarına bizi yeti,. 
tirmek için bize büyük inkılaplar ya,. 
pan büyüklerimizin her şeyi yapa • 
cakfarına Te bizim de o kadar çalış
mak arzusunda bulunduğumuza emi• 
nim. 

Mühend"': Ha.an Balet 
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" Oolder 11 

Tefrika 

Yazan: lren Nemirovski 

- Nasıl şöyle böyle? Fena 
mı? .• David, sana söylüyorum. 

- Pek o kadar fena değil. 
- Azizim, paraya ihtiyacım 

var. 
- Gene mi? 
Glorya sinirlenerek bileğine 

girmiyen bileziği aldı, masaya 
atlı. Bilezik yere düştü, bu se
fer de ayağıla iterek haykırdı: 

- Naııl gene mi? Böyle söy
lediğin zaman nakadar sinirlen
diğimi bilmezsin? Ne demek bu .• 
Gene mi? Burada bedava mı 
yaşadığımızı zannediyorsun? Ev
vela senin Joys'unl. Ah bu kız •• 
Para sanki parmaklarını yakıyor. 
Hem kendisine bir şey söyledi
gım zaman ne cevap v~riyor 

biliyor musun? "Dad verir.,, Fıl
hakika onun için oldu ruu, veri
yorsun. Bana gelince, sanki ben 
yokum. Havadan mı yaşayacağım? 
Bu sefer de ne var sanki? Gol
mar mı? 

- Bırak şu Golmar'ı .. iş ona 
kalsaydı çoktan açlıktan ölür
dün •• 

- Yeni bir iş mi var? 
- Evet. 
- Ne? 

Golder birdenbire patladı: 
- Ey .• Canımı sıkıyorsun! Ne

dir bu mütemadiyen sual sorar
sın. Sanki işten de anlasanl Bu 
kadınların Allah belasını versin! 
Ne merak ediyorsun? Daha ben 
buradayım, görmiyor musun? 

Büyük bir ga)'retle kend ıne 
hakim olarak mükt\lemcyi deği -
tirdi: 

Yeni bir gerdanlık almış
sın .. Göster bakayım •• 

Glorya gerdanhğın taşlarım 
tutarak avucunda bir müddet 
ısıttı ve: 

FevknUide değilmi? Dedi, gö· 
rilyorsnn ya.. Her zamn bana 
fazla sarfettiğimden bahsedersin. 
Bu aralık, elmas almak, para
sını en iyi yere koymak demek· 
tir. Hem biliyor musun? iyi bir 
iş ynn'ım. Kaça . aldım dersin? 
Sekiz yüz bin Franga azizim. 
Bedava değilmi? Sadece şu ka
panacak yerdeki taıa bak, ne 
eder? Şu pırlantalar pek dUzgün 
değil amma Uç büyük taş nasıl? 
Burada bazan bö~le fırsatlar ele 
geçiyor. Bütün fahişeler, ellerine 
para geçsin diye, neleri var, ne
leri yok satıyorla. Bana biraz 
fazla para Yerseydin, daha neler 
alırdım amma .• 

Golder, dişlerini sıktı, Glorya 
devam etti: 

- Burada b;r kız var, dostu 
kumarda dehşetli para kaybet
miş. Kız çocuğu delicesine sevi
yordu, geldi, bana mantosunu 
satmak istedi. Şenşilla bir man
to ki fevkalade.. Almadım, Pa
zarlık ettim... Kız ağlıyordu .•• 
Fakat verdiğim paraya razı ol
madı. Ben de nihayet razı ola
cak zannediyordum, sıkmadım. 
Fakat kabahat etmişim. Çocuk 
intihar etti. Pek tabii, kız da 
mantosunu satmıyacak.. Ah, Da· 
vit, ya ıu acuze Ledi Rovenna
nın elmaslarını görsen!.. Bu sene 
pırlanta moda değil.. Biliyormu
sun? Ledi Rovenna beş milyona 
sabo almış diyorlar. Ben, eski 
elmaslarımı yaptırdım. Şimdi yal
nız, biraz uzaltmak için beş altı 

yeni elmas almaklığım lazım. 

Ôyleya.. insanın parası olmazsa 

Nakıede n: fa. 

idare etmek mecburiyetinde ka
lıyor. Fakat şu Ledi Rovennanın 
nede çok elması vu ah.. Cirkin, 
acuze, altmış beş y~şında da 
karı .. 

- G lorya, şimdi sen benden 
daha zenginsin! 

Glorya, bir timsahın ağzını ka
patırken dişlerinin çıkardığı sese 
benzer bir sesle ağzını kapattı: 

- Böyle şakalardan nefret 
ederim, pe~ali bilirsınl 

Glorya, biJiyor musun Mar-
kus? 

Hayır .. Ne var, Markus? 
- Ya •• bilmiyor musun? Oldü, 

dün de gömdüler. 
Glorya, hiç ıstifini bozmadı, 

göğsüne Javanta sürerken, ürk
müş gibi bir tavur takındı: 

- Vah vah, dedi, kabil mı? 
Nasıl oldu? ihtiyar da değildi. 
Neden öldü? 

- intihar etti. lfJas etmişti. 
Glorya hiddetle bağırdı: 
- Ne alçaklık değil mi? Ya 

karısı? Kimbilir ne memnun ol
muştur. Gördün mü? 

Golder acı acı güldfi.: 
- Evet, boynunda fındık bii

yüklüğünde pırJanta bir gerdan
lık vardı. 

Glorya yüzünü gererek sordu: 
- Ne yapmasını istiyordun ? 

Bütün elmaslarını ona versin de 
borsada veya ötede beride kay
bedip de iki sene sonra intihar 
etsin, Onu da beş parasız mı bı
rakmasını istiyordun ? Aman bu 
erkeklerin hodgAmlığı !.. 

Golder homurdandı : 
- Bir şey istediğim yok, vız 

gelir bana.. Yalmz sizler İçin 
çalışa çalışa S?'eberdiğimizi düşünll

yoruın da ... 
Garip, kindar bir ba\nşl ... ba

karak sustu. Glorya omuzlarım 

silkti: 
- Hayır Azizim, hayır .• Sizin 

gibi adamlar karıları için çalış

ma1lar, kendi leri için çahşırlar. 
Evet.. Evet iş.. N 'hayetlınn hnye 
bir iptiladır, morfin gibi. Eğer 
ıenin elindeki bu işler olmasaydı 
bedbaht olurdun yavrum, bed
baht .. 

Golder sinirli sinirli güldü. 
- Nede güzel uyduruyorsun 

karıcığım. 

Dedi. 
ON BlklNCl KISIM 
Joys'un oda hi2metçis ı yavaş 

yavaş kapıyı açtı. Kendisine ters 
ters bakan G loryaya çekingen 
bir tavurla : 

- Matmcızel gönderdi efen
dim, dedi, kendisi hazırlandı. Be
yefendiye yeni tuvaletini göster
mek içın gelmesini rica ediyor. 

Golder hemen kalktı. Glorya, 
dudaklarını büzerek mırıldandı; 

- Aman bu kı7. da ne can 
sıkıcı şey.. Sen de ona, ihtiyar 
bir aşık gibi yüz veriyorsun •. Pek 
gülünç oluyorsun, biliyormusun? 

Fak at Gol der cevap bile ver
meden kapıdan çıkıyordu, Glor
ya omuzlarını silkti ve arkasın
dan ıeslendi: 

- Hiç olmazsa, Allahaıluna 
çabuk olunuz. Ben arabada bek
Jerken, o hAla aynasırıın karşı

sındadır muhakkak... Mükemmel 
kızın var doğrusu. Erkekltrle 
naııl konuştuğunu kördünmü .• 
On dakikaya kadar gelmezseniz 
ben gidiyorum, haberiniz olsun 
da ona göre hareket cdınız . 

(Bıtmedi) 

1 Komşu Memleketlerde 1 
Sırbistandaki 
Hadiseler 

PE1ROL 
Saç dökülmesinin ve kirpiklerin en 

Sırbistan krah Aleksandr, ge - miiesslr UAcıdır. 
çenlerde mütenekkiren Pnrise gitti ve Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikropları imha eder. 

döndU. Eczane ve Parfümleri mağazalarında arayınız. 
Bu~y~ddrahndaç~anpy~•••••••••••••••u•nmmm••••••~ Jar, Kral Aleksandr'ın Fransadan 

yeni bir istikraz yapmak teşebbiisün
de bulunduğunu tekit etmektedir. 

1',ilhakika, Yugosla'\<-ya bu gün 
mali ve iktısadi bir buhran geçırmclc
tedlr ve şayet bir istikraz aktedemez
se vazıyet vehamet kespedecektir. 
Fransadan gelip Belgrnttan da tekit 
edilen haberler, Kralın seyahati et• 
rafında çıkarılan şayiaların asılsız 
olmadığını gösteriyor. 

Fransa, Kral Aleksandr'a Para 
vermediği takdirde Yugoslavyada bil
bilyük bir değişiklik olmak ihttrnali 
vardır, zira, vazıyeti yarım bir dik. 
tatörlükle idare etmiye çalışan bu 

günkü hükumet, yerini bir başka 
hükôemete bırakmak mecburiyetinde 
kalacak ve aglebi ihtimal köylü de · 
mokrat fırkası iş başına geçecek+jr. 
Esasen Kralm Parise seyahati müna• 
sebetiyle bu fırka lideri Pribiçeviç 
matbuata gönderdiği bf r mektupta 
şunlan söylemektedir: 

Diktatörlük yıkılıp da aerbest in .. 
tüıaptan doğacak olan miUtakil lıü/ı:fı .. 
met, halkın ve milletin bütün arzu ve 
iradelerini temsU edecektir, Yugosltrı'
ya di/.."iatörlük zamanında giriştiği 

taalıhiltlerl illtikraz veya imtlyazlan 
tarumıyacaktır. 

Yugoslavya demokrasisi, bugünhii 
şerait altında Yugoslavya dl'vlctine 
yapılacak her nevi istikrazı, bir dik
attörlük ve şiddet rejimine yardım 
ve tarafgirlik olarak telakki eder l'4? 

Fransa demokrasi.Bine er geç lıall:ın 

iradesi karşısında yıkılmıya malıkanı 
böyle ıiddetli bir rejimin devanı et .. 
mcsinc sebep olacak lıiç bir yardımda 
bulunmaması için müracaat eder. 

Bu mektuptan anlaşılıyor l<l, bu 
gün, YugosJavyada mühim bir va -
zıyet vardır ve en son yapılan cebri 
intihahattan sonra, Kral Aleksaııdr. 

dahilde arzu ettiği sük<ınu elde ede
memiştir. 

Fakat kifçlik ftildfın mUhim UZUV• 

lanndan birisi olan ve orta Anupay
Ja Balkanlarda istinat ettiği unsur • 
Jnrdan birisinde dahili karışıklıklar 

olmasına Fransa müsaade edecek mi? 

Fransanm siyaseti, bu yenf şekil kar
şısında iki türlü olabilir: Birisi, tlik· 
tatör rejimini kuvevtlcndirmek ve 
şiddet tarafını iltizam etmek. ikinci
si, demokrat köylü fırkasıyla yeni 
bir anlaşma zemini bulmak. 

Fakat hadiseler ve ''azıyet bu son 
,.e en makul görünen şeklin, Fı'nllsa 

için pek müşkül olacağını gösteriyor. 
Zira bu gün hudutları içinde cümhu. 
riyetçi hariçte emperyalist biT Iı'ran• 
sa ''ardır. 

oğum ve adın astalıkfarı 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
TUrbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tel. 22622 

Diş Tabib 

Zeki 1lnci 
Hastalarını her gün saat S,80--12 

ve 13-20 kadar kabul ve her salı 

saat on üçten itibaren meccanen diş 

çeker ve tedavi eder. 
Muayenehane: Kadıköy Mısırlı 

oğlu Ya,·uz Türk sokak No. 8. 

REŞA 1' ENiS 

KflUU~ nnMınıl 
ihtiras ve Ablak Romanı 

Bu senenin 
En gUzel, 

En realist 

Edebi eseridir 
Sühulet Kütüphınesi Basıyor 

YAKINDA ÇIKACAK 

Devlet Demlryolları Jlanlan J 
Bakır lokomotif ocakları ve teferruatının kapalı zarfla mllna

kasası 6 Şubat 932 cumartesi günü saat 15 te Ankarada idare 
merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilit Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde yirmi be§er lira 

mukabilinde satılan şertnamelerde yazılıdır. (42) 

Y EN i 

Col a ~ PLAKLARI 
Füsun Hanımefendinin 

·--

Ho 171 g D H caz: Gülıeni Hüsnünde 
il . U U Suzinak: Vad eylemiştin 

Hafız · Saadettin Efendinin 

no 1 ~ ~ 7 4 Hüzzam şarki: Leyla 
. l d Hüzzam şarkı: Bir yer ki sabah 

Kelumbia Bayilerinden arayınız. 

Bilecik Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Adet Nev"i 
44000 Riparye Rüspesliris 
22000 Riparye Rüspestıris 
55000 Ş :-sla Berlendiyeri 
33000 Mürvedri Rüpestiris 
66COO Rüspestiris Dü Lot 

2~0000 Yekün 

10114 
3309 

41 
1202 

B 

1 - 9alida miktar ve evsafı muharrer beheri 98 para mu
hammen bedelli (5390) Jirahk 220 bin adet köklü Amerika as
ma çubuğunun münakasa kaimesindc yazılı şerait veçbile 20-Ki
nunusani ':J32 tarihine mfisadif çar amba gUnU saat l S te encü• 
meni daimice kat'i ihalesi yapı lmak üzere l · Kanunu ani-932 ta
rihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna• 
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa şeraiti suretleri lstanbul Vali ve Belediye 
Reisliğıne, lımir, Bursa ve Kocaeli vilayetlerine gönderilmiş ol· 
duğuncian mezkQr mahallerde çıkacak taJiplerin bu suretle ve di
ğer yerlerden çıkacak taliplerin de doğrura Bilecik Vilayetine 
müracaatla malumat edinmeleri ilan olunur. (37) 

'----~--..,..·------..-.-=--------------" 
1 lstanbul Belediyesi llAnları 1 

Beşiktaş Belediyesinden: Ortaköy Mccıdiye kapısında başı 

boş olarak bir adet merkep bulunmuştur. Sahibinin üç gün zar
fında mUracaatla alması i lan olunur. 

NO-
N,..t~._~ '-':r...o•...r' ı."''-<#•" iE Satar, alır 

f: Balıkpaz:ır. i\laksudiye Han No. 35 

i il!!!!!~~~M~.~D~e~rv~iş~~!!!!!~~ 
Karadeniz poıtası U 

!~ Kiralık ev E R Z U R U M ·· Nışantaşında Tefvikiye camii 
~ arkasında Çınar sokağında ca~'" 

•Kap. usraun
1
.13 Çarşam ha ~ de üstünde yep yeni bir ev k~

ralıktır. Dört odası, bir antresı, 
günü akşamı Sirkeciden hare- İ ik i sofası var, bir daraçası, ge'" 

Z ıd k 1 b 1 ı:ı: niş bahçesi, tulumbalı kuyusu ve ketle ( ongu a , ne o u, 1: 
elektriği ço1c vasi nezareti var' 

Samsun, Ordu, Giresun, Trab- dır. Kirası ehvendir. 
zon, Sürmene, Rize n Hope) f: Talip olanların ayoı sokakt• .. 
ye sıidecektir.i.. mezkur evin ittisalinde Enis be6 

Fazla taflilit ıçın Sirkeci, ye müracaatları. ___ _, 

1 
Yelkenci hanındaki acenteli- ı: S E y Ri S fiJ F A l N 

-:~~~~:.:.~: .. ~:.;==:l 1-l\-tc..;;rk:;,·cz..;,:a_cc.;..nt_as.;..ı . .;..t;..;a...;la ... ta.,.;k-6-pr-ü""'b-a-~ı-B-. 236~2 
-· ~ubc A. Sirkeci l\tuhurdar:ıadc hac 2. 2i4'> 

Tophane Kara baş Mustafa ağn ır--------------
dere S. 41 - 43 N. lu ar!tıdaki nnkar-
cılığa ait kAffei e~yamı ayni yerde 
tulumba çıkmar.mda 7 N. da nnkazcı 
Kanii efendiye sattım alAkam kal -
mndığ m ilan eylerim. (2313) 

Mahalli mczkurıın aabık 

~ fe1lt bilal 

Jzmir - Pire - f akenderiye 
Postası 

(EGE) 12 Kanunusani Sah 

11 de Galata RıhhmmdaP 

kalkar. 
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ı- Mahkeme ve icra llAnları 
lıtanbul dördüncü icra dairesin. 

den: 

Mehmet Şemsettin Beyin Aliye 
hanf.tndan aldiği paraya mukabil ve· 
fnen mefruğ Topkapoda beyazit ağa 
mahallesinin aksaray caddesinde es
ki 71 yeni 65 - 67 Numerolu kayden 
faııa bağçeyi havi bir bap hanenin 
ve Yİne mahalli mezkCırde Toplupı 
Yokoşu sokaği11da eski 41 - yeni 57 
- 69 numaralr bir hap hanenin oniki· 
§er hissQ itibarile üçer hiseleri birin· 
el ihalesi ynpilmak üzere otuz gün 
nttiddetlc müzayedeye vaz olunarak 
dört yüz lirade talibi uhdesinde o. 
lup bu kerre yüzde beş zamla ve on 
be§ gün müddetle ihnlel katiyye mü• 
znyedesine vaz olunmuştur. Bunlar
dan yeni 65 - 67 numaralı hane ara
larinda ittisal olmak iizere iki kıı:;ım· 
dan mürekkep olup sağ taraftaki kr. 
sıındn iki taşlık bir mütfak beş oda 
iki soffa blr merdiven altı bir kö • 
ntürlük bir salon bir kuyu bir hela 
elektrik ve terkos \·ardir. Hissedar 
Galip bey otnrmaktadir. 

diğer kısımda üç soffa sekiz oda 
bir ınütfak üz helfl bir kömürlük bir 
harap hamam iki koridor bir ki:1~r 
l'e elektrik mevcut olup hağçede bir 
Sok meyvali ,.e meyvasiz ağaçlar me\·· 
tuttur hJssedar ~aJahıttin bey zevce· 
al ısnkindir. Cephede iki şahnişi var 
dlr hududu sağ .tarafı numan ıkahya 
veresesinin hane ve bağçesi arkasi ha
nıa:n odalar! sokaği ve Hikmet ha -
nim hane ,.e bağçesi ve tahir ağa Vt• 

l'eseleri hane \'e bağçesf eol tarafı 
hıuıne hanim nrescleri n bağ~esi ile 
odalar cikmazi ön tarafı tramvay 
caddesi)~ mahdut dört yüz yôrmi beş 
ntt\tre 425 terbi•nde araziden iki yüz 
Yir.mi sekiz metre murabbalndan bir 
katlı mutfak dnhil olmak üzenı bina 
rnUtebakisi bağçedir 65 - 67 numro. 
Iu btnanin tnmnminin kiymeti mu • 

ha.mmenesi üç bin dörtyü7. do~an i\l 
buçilk Jiradir. Yeni 57 - 59 numaralı 
hane: i d kısımdan ibuet ()lup bir 
t~lık il i merdiven alti 3 kömUrlU köp 
bir dolııp üç heJA bir mUtfa.k ~kiz n. 
da bir köm6Tlük btr eoffn fkt merdi· 
ven bn~I bir sandik odruıi n bir ca• 
mekAn bölme oda ve elektrik tesi~:ı
tına havi olup bağçede meyvnlı ve 

na.iz ai{açlrtl" mevruttol". Bol"çln 
ve hisedar ayşe anim :ı "ndir. 

FatUı Sulh Birinci /ıukuk lıcikimli· 
.öinden: 

Halit beyin Hasan Ali efendi ve. 
resesinden oğlu Sait, ve kızı Emine, 
Toronlan Radrettin, Nurullah, Mu • 
nzzez, Nilüfer hnnrm ve beyler aley
hine sadır olan ilamın tavzihi znn • 
nındn yevmü muhakeme olan 16 -1 
932 Saat 14 de mahkemeye gelmeleri 
veya taraflanndan musaddak bir ve· 
kil göndermeleri Han olunur. (2314) 

8 inci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz \'e fe · 

rühtunn karar verilmiş olduğundan 
200 adet muhtelif cins ketap 12 - 1 
- 932 tarihinde sant 12 den 14 de ka• 
dar Il<'yoğlunda yeni çarşıda 19 N. 
lu dukaninda satilacağina ilan olu • 
nur. (2:H7) 

Kadıköy icra dairesinden: 
Ankarada Yenj şehirde akaretler 

caddesinde nafia vekaleti fen heye
ti reisi Nazır B. all~i Nadide H. \'e. 
kili Hulki ve Erenköyünde Eski is • 
tasyon caddesinde cedit 117 numaralı 
köşkte muldm Alata postanesi mc • 
murlarındnn Ziya beyin ~ayian mütc
sarrif olduktan Erenköyünde Sah • 
rayıceditte Etem efendi sokağmda 
kAin bü:rük ve küçük 10 oda 1 kiler 
,.e 2 mutbak ve 1 guslilhane ve 3 ha
l~ ve odun ve kömUrlüğU ve sofa ve 
balkon ve 6 dönüm bahçe n bah~e 
içerisinde nyrıca 1 mutbak ve 1 oda 
ve 4 adet kümes ve meyva ve ça.m n-
.façlnrı ile terk08 musıutunu pmJ1 
atik 57, r>B ve cedit 117, 117 numaralı 
ve 4000 lira ltiymeti muhammineli bir 
bap köşkün §Uyuunun izalesine karar 
nrHmiş olduğundan mukaddema 1 
ay müddetle müzayedeye kon.ulınuş 
iscde mUşteri zuhur etmediğinden 
betekrar 20 gün müddetle ~atıltğa c;i• 
karılmrştır. .l\fezkOr gayri menkul 
üzerinde il>()tek ve borç ve irat sene~ 
leri ne tell!llye ve ihale pul resimleri 
mil~tufsine ait olmak üzere talip e • 
la.nla:nn 31-1-932 iarlhine tesadnf 
eden pazar günU saat 13 ten 16 ye ki. 

dnr ldy:metı muhemmfnenin yUzde ı 
nisbetinde pey ak~eleriyle berakr 
Kııdrköy icra dairesinin 931 - 15!1 
numaralı d~yıtmna mnraeaat eyle • 
melerl ve gayrl menkul üzerindeki 
hakhırrnı hususiyle faiz ve masraf:J 
da ir olan iddialarmı evrakı mfüsbite • 
)eriyle s:ıtı;ı ı;ünfine kadar blldlrmıo. 

lerf aksi ha ld haklan t~pn s idllerly
lc s:ıbit olmad•kta !!<ı~ bedelinin p"ly 
Jaşma!nntlaıt hRrf~ kn1ıtcak1an ilftn o. 
lunur. (2~1S) 

hududu: sağ tarafı mehmet efen
di hane ve bağçesi ve odalar sol ta • 
rafı t:ıhir nğn ''ere~tcri han~si ark:ı• 
si nnime hanım veres"lerine nit hn.nt 
l'e ha ~ c;csi ön tnnıfr topt,~pr :rokoşu 
ite ınahdnt iki rüz m tre tcrhllndc :ı· 
l"nP.'iden yü:r. yirmi mdrt murahh:\İ 
h .. ™' ve mütehnk'~i b:ı "dir bu ha • ~~:;;: 
nenın tam:ımmin ldrıneti muhnmme. 
~e i ilq bin on be' iir:ı dfr talıb olan. 
ıır ki,rrnet i muhnmmenesmin hi.5selc

:tl nıusip mikdarinin yib:de onu nis . n~-l'lml .. IOdef:ı~ı yüz kurn~tur !!!!!! m. 
lletinde pey akçelcrini ol rnl· 928 - Para ve satllık eml8k 
88~ do~r:ı num:ıra!'lfyle 2, - 1 - 93:.-? Lira Oda Semti Nc,·i 
~rlhindc ~aat 14 ten 16 ya kadnr 18000 21 Pangaltı Apınımın 
S'tan~ıl dördüncü icr:ı memurluğu- lıSOO 7 Sultannhmct Ev 
~a rnurnceat eyll'rneleri ,.e fn zla ma- 5000 7 Beroğlu Ev 
U1rıatın doS)nsinda bulunduğu ıilan 4000 8 Eyüp fa 

olunur. (2315) Tahta~:ı'e.. Fabrikaya elviri ~lı arEalır 
~ 

~'1~----------- bunlardan b:ı~ka her cmtıe fı yati uy~un 
irinci ticar<>t mahkcmesirıd('n: emlAki görmek l alıt:t senellği yüzde J 2 

lstanbuldn Sultan hamnminda ha- ipotekle PARA AL\lAI\: için 9 . 12 
;oPulo 'fıaninda N. 31 mağzada mani- arasında mUrıcııa.t • l!tnnbal Bahçckapı 
ntura ticaretile iştigal eden l\f ustafı\ dörJünca Va lı. ıfhan uma ıır 29. <2288) 

l>;ur· wl ı og u Hnsan ve şürekam ıı;irkctl-
~hı alacaklilnrile icraen aktettiğ1 

onkurdnto e\•raln mahkememize te\• 
di kilinmfş ve emri tetld l·atin 14 1{. 

=:nı. 1932 tarihine mfüındif perşembe 
b nU saat 10.30 da krns1 mu ·arrerl 
~lunmuş olduğundan bu hnpda ala• 
t .. dar olanlarin mezkur giin ,.e !!Mt• 

~ ınahkemede ha7.ır bulunınalari iJ!n 
0 unur. (2316) 

kilo kuzu etı bir ~namede kapalr 
zarf suretfle satrn almaeakttr. lhalt• 
ei 30 - İkinci K!nun - 932 Cumarte. 
81 gUnU sa.at 14,30 da Harbiye m~e· 
bindeki mahallf ma.h:!fllsunda icra edi• 

ll~ IJeyoğlu ikinci sulh hukuk Tıdkim- 1ecektlr. Taliplerin ~ıırtname91ni g3r• 
vhtden: 

mek için komlsymıa ve l~rak i~in de 
bıı M'Uddeaaleyh: Gn.latada Ömer A- şartnamesi veçhile hazırlıyacak1arı 
hi!d hanı kar§rsmda 66 Noln yazıha • teklif mektuplarmı ih&le gtintlnün mu 
sa e Ralkavanlı 7.ade Rrıa beyin m.. llyyen: -çaktinde Koml!yrnı Rf~e 
1 r \'aı>urunda ate§Çi Hakkı efendiye vermeleri. (172) (4647) 

f a. K. O. Sa. Al. Ko. dan 1 
K. O. ,.e 1. inci fırka ile Çatalca 

Mst. nin kuru üzüm ihtiyacı ayrı ayn 
şartnamelerle pazarlıkla alınacaktır. 

İhalesi 12 - 1 - 932 salı günü saat 
15,5 da komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamelerini almak üze
re her gün ve pazarlığına iştirak ede-

ceklerin de nkti muayyeninde komis· 
yonumuz:ı müracaatları. (14) (6 ~ ) 

• " * 
İzmir müstahkem mevki kıt'atrnm 

ihtiyacı 500000 beş yüz bin kilo ekmek
lik un kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. ihalesi 20 - Kanunusani 
- 932 çarşamba gUnU saat 15 de. Tn
liplerln şartnamesini görmek için h:· 
tnnbul ve İzmir müstahkem mevki ~:ı
tın alma Jromisyonlanna ve her giin 
münakasaya iştirak e<leceklerin i~e 

ihale tarihinde teminatı muvakkate ve 
teklif mektuplarile birlikte lzmir 
müstahkem me,•ki entm alma komis
yonuna müracaatları. (686) (4666) 

" • * 
tsta.nbul sıhhiye aktarma ambann

da mevcut olup orduda istimal salih 
olmıyrut iki kalem ecza aleni müzaye
de ile satılacaktır. lhnlesi 2:> - 1 -
932 tan"h pazartesi günü saat 14 te ko. 
misyonumuzda yapılacaktır. Taliple. 
rin ~artnamesini almak üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de 
va.ktt mnayyende komi~ronumuza mü
rac&at1an. (8) (27) 

• * • 
Ankara merkez saten alma komis

yonu ihtiyacı için 4 adet otobüs kapa
lı urf u.sulile münakasaya konmu~ • 
tur. İhale tarihi 25 - Kanunusani -
932 pazartesi günü saat 14 te taliple· 
rin evsaf n şeraitini anlamak üzere 
her gün münakasaya iştirak edecekl~ 
rin ise munyyen gün ,.e saatinden ev. 
vel teklif mektuplarını Anknra mer· 
kez eatrn alma komisyonuna vermele· 
ri ilb olunur. (7) (26) 

• * • 
Ezine ve Bayramiçteki kıt.ant hay· 

vandımn idaresi için 250,000 kilo ar
ıta kapalı ınrf usulile münakasaya 
konmuştur. İhale tarihi 20 - il. ka • 
nun - 932 çarMmba günü saat 15 tir. 
Taliplerin §Brtnnmeyı görmek Uzerc 
her gün '-e miinakasaya iştirak ede· 
eeklcrin de fltale tarihinde teminatı 
11tuvaklcntelerile birlikte Liva karar · 
gabr satın nlma komisyonuna müraca
attan. (673) (4591) 

"' "' . 
Askeri ihtiyaç için 6:100 kilo kır • 

m l7.1 merciimek 1 G - 1 - 932 cumar
tesi g ün ü saat 14 de ihalesi yapılmak 
üzere talik ediltni~tir. Al ıcıların 
§artname ve nümııncsini görmek ü • 
ıere her gün ve muayyen saatinde 
komisyonumuza mur acaatlan. (22) 

(l:l8) 

Doktor 
Hafız Ce a 

Dahllt he ahkl r m utah c:sısı 
Sırn numaracı beklememek ic:ti • 

yenler, kabineye müracaatla ,·eya 
telefonla randc\"ll ~matı almalıdırlar. 

Cumadan manda her gün ö<-tedcn 
~onra saat 2,30 dnn 5 e) ka dar f st:ın.I 
bulda divnnyolund a 118 numaralı hu• 
ıııusf kabinesinde dahili hastahkl:ın 1 
muayene ve tednvi eder. Telefon: l s
tanbul 2. 2.398. 

Adres s lstanbul Ankara caddesi 
Vaı..,ı yurdu 

Telefon : Yazı ı~lcri 2.4379 ve 
2.387 2 ld:ıre 2 4370 

Posta kutusu: 46. 

Telgraf: fstanbul Vukı t 

Abone şartlaru 

ı S o 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 1450 ~700 

llAn şartlarımız: -------
Sa an 
Santimı 

Resmi 
10 Kş 
20 .. 

t lususJ 
12.50 Kş. 
25 

el~an oğlu Ahmet efendi taraf mdan • • • 
..-rhı 1 Koçuk llAn ,artlarrmız: 

81" n 7
.t! dkamc edilen alacak dava- Harbiye m~ktebi anbarrnda mev. 

Btn ~neticesinde 229 liranın tarihi cut 220 kalem kahne eşya alent mU. 1 2 .'3 4 l · JO Defah ı. 
'rade ten ltibnren yüzde 9 faiz ve ic- zayede suretne eatılaea.km. Mfil:ıtye. 80 SO 65 75 100 Kuruş 
!ltht:tlnk~rrnrza binaen yüzde 10 taz. desi 2 - ~abat - 93! •11 stiıdl nat l - Abonelerlmıztn her üç aylı· 
l"af "e ınasarlfi muhakeme ile ta • 16 ya kadar Harbiye mektebfndtld ğt için bir defn meccımcndir 
l~tdan fa~il olunarak müddeiye mahalli mahsusunda ltta ~necekttr. n - 4 !!atın geçen ildnhnn fozla 
l'ı 11\e~al"aı• verfimiş olmakla kıtra• Taliplerin §&rtnamesbıt «Örmek için satm için 5 kuruş znmmolunur, 
itıbart.tı r ale~"'hine tarihi fltnda.n kombıyona mttraeaaaan ve ı,ttrak._. ____ V ... A_K_l ... 'l'_.M_a_tb_a_a_g_ı ---• 

~ rlin Larfmda temyizi da.va ' için de va'k1.1 muayyellJınde hazır bu• Sahibi: Mehmet Asım. umumı 
Ül.b&r ~'luııU. luıunalan. Cl!O) (14%) nesrlnt müdüril: Refik Ahmet 

7 - V AKIT 11 Kanunusani 1932~ 

Mücevher satış ilam 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

ikraz No. 
2703 

11382 

11668 
12268 
12435 
12514 
12857 
16014 
18806 
20156 
20215 
21477 
22755 

22763 

23918 

24154 
24575 

25317 
25429 
25432 

33282 
33892 
34478 

35050 

35150 
!S528l 
35300 

25312 
35374 

35422 
35432 
35474 

35561 

35609 

35616 
35651 
35685 
35721 
35741 
35755 

35792 
3~808 

35864 

36523 
36546 
21858 
26951 

:\Ierhunatın cins ve nevi 
Bir alhn çalar saat bir mineli alhn 
hurda saat bir elmaslı saat (on taşı 
yok) bir altın şatlen. 
Bir roza yüzük bir altın saat bir al
tın köstek maa madalyon maakalem 
bir gümüş tabaka. 

Borçlunun i5ml 
Fatma H. 

Ali B. 

Bir çift roza küpe. Hanife H. 
Bir roza maşallah bir pırlantalı yüzük Nazım B. 
Yedi yüz elli dirhem gümüş Emine Bihter H· 
Bir çift roza gül küpe Abdullah B. 
Bir altın bilezik Ali Rıfkı B. 
iki bin iki yüz yetmiş dirhem gumuş Zeynep H. 
Bir çift pırlanta gül küpe Fatma Atife H. 
Bir çift roza kupe bir roza yüzUk Fatma Zehra H. 
Bir roza iğne bir altın mineli kutu Ubeydullah B. 
Bir pırlantalı madalyon bir roza iğne Ali Naımi B. 
Bir roza iğne bir çift roza küpe Mehmet Ef. 
iki altın saat iki altın kordon 45 
dirhem. 
Bir çift roza gül küpe bir altın bi- Zeynep H. 
lezik saatı tepesi noksan bir altm 
lcöstek 11 dirhem 
Bır albn mineli saat maa anahtar 
zinciri bir altın köstek. 
Bir çift roza küpe (Bir taşı noksan) 
Bir pırlanta madalyon bir pırlanta 
bilezik bir inci gravat iğnesi bir el
maslı bilezik saati: (bir taşı noksan) 
Bir altın kordon 
Bir altm saat maa kordon 
Bir pırlanta bir roza gravat iğnesi 

bir gümüş kemer tokası bir altın 
yiizük. 
Bir roza boroş bir çift roza küpe 
Bir inci gerdanlık tokası elmash 
iki roza yüzük iki roza parça bir 
taşı noksan bir gümüş kutu 
Bir çift pırlantalı küpe bir pırlanta 
bir roza yüzük üç roza gravat iğnesi 
bir roza madalyon 
Bir roza yüzük 
bir roza igne 
bir eJmaslı kol saati bir pırlanta 
köstek bir altm çakmak bir altm 
anahtar. 
Bir pırlanta yüzük 
Bir elmaslı kol saati, bir altın bilezik, 

Emine Refika 
H. 

iffet H. 
Hacer H. 

Hayriyt 1. 
Emsal H. 
Evangelos Ef. 

Zühtü B. 
Sıdıka H. 
Fahriye H. 

Bahattin B. 

Mürüvvet H. 
Nebiye H. 
Meymenet H. 

Saniye H. 
Mediba H. 

yüz yirmi beş dirhem gümüş. 
Bir altın saat. Hüseyin Hr ınü B. 
Bir pırlantalı yüzük. 
On iki muskal inci, bir pırlanta yü
:ıii k, bir çift roza küpe, bir ç'ft 
roza küpe altın 
Dört roza püskül yarım dirhem inci, 
bir çift altın küpe, iki yUz dirhem 
gümüş. 

Nusret li. 
Sabri B. 

Feride H. 

Bir pırlantalı yüzük, bir roza kıravat Meliha H. 
iğnesi. 

i ki pırlantalı yüzük, bir 
Bir çift pırlanta küpe. 
Üç a tın halka. 

roza iğne. Mm. Beni 
Yanku istifan Ef. 

Bir altın mineli saat. 
Bir roza iğne. 
Bir çift roıa küpe, bir roza yüzük 
bir çift altın küpe, bir altın kol sa· 
ati, bir alhn madelye. 
Bır pırlanta yüzük. 
iki çift roza küpe. 
Bir pırlantalı tek taş yüzük bir altın 

saat. 
Bir pırlanta bilezik 
Bir elmaslı kol snatl 
Yirmi dört miskal inci 
Yirmi mıskal inci bir çift roza küpe 

Mehmet Ef. 
ishak AdilB. 
Vefa B. 
Saide hanım 

Leyla hanım 
Hasan efendi 

Abdulbalim B. 

Aliye H. 
Şadiye H. 
Seniha hanım 

bir roza yüzük iki çift altın bileıik Seniha hanım 
Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevher mukabili 

sandığımızdan istikraz etmiş oldukları mebl!ğı vadesinde tedi
ye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbarname tebliğ 
edildiği halde gene tesviyei deyn etmemiş olduklarından ecnası 
yukarda gösterilen merhunattan dcyne kifayet edecek mıktan 
Sandık Satış heyeti huzurile 28. K. sani 932 tarihine müsadif 
perşembe gUnü saat 14 te Sandalbedesteni mezat idaresinde 
bilmüzayede satılacağından talip olanların müzayede mahallinde 
ve tesviyeyi deyn veya tecdidi muamele etmek isteyen medyun
ların Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 
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