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ŞereDendlrlyorlar 

Artık haraç yök ! · 
QQ . . 

Fransa ve bütün Avrupadaki 
gürültü devam ediyor 

Inglltere başvekili yeni ve ·beynelmilel 
bir konferans kurulması fikrindedir 

Alman ba,veklllM. BrUnnlng 
Son gelen haberlere g&re 

Fransa hllk6meti Alman Başve· 
kilinin beyanatı neticesi olarak 
takip edeceği siyasei.i heniiz 
tespit etmemittir. Fransız müte· 
hessısları tamirat bedellerinin 
tecliyeaine lüzumu olan hususu 

temin etmek . üzere Alman 
ithalatı üzerine bir resim ko
nulmasmın pek mümkün olduğu 
kanaatini izhar ediyorlar. 

Temp gazetesi bu beyanatın 
beynelmilel sükün ve intizama 
karşı ağır bir hata ve siyasi bir 
cinnet hareketi olduğunu söyle
mektedir. 

lngiliz başvekili Makdonald 
Almanların Lozandaki bat hare• 
kellerini M. BrUnningin beyana• 
tına tevfik etmeleri muhtemel 
olduğu, vazıyetin beynelmilel bir 
mahiyette olduğundan beynel
milel bir konferansla müzakere 
edilmesi icabedeceğini söylC9 
mittir: 

Almanyaya gelince, tamirat 
hakkındaki beyanatın Fransa ve 
Belçikada Lozan konferansına 
karşı ablmış bir bomba tesirini 
göstermiş olmasına hayretle kar
şılamaktadır. Başvekil b6t6n Al-

[ Lütfen S&) fayı çeviriniz] 
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Türkir.enin ID'tr~li-1 s o D Tel g r a 11 ar 1 
Mevkıı Haricı 

~--------------------------------------------------·------------iz mir rıhtım şirke- yeni tayinler ve nakiller L Başmaı. alemizden mabaat] 
bra bile getirilmemiştir. 

ilave edelim ki Avrupayla 
Asya arasında mülJim bir irt bat 
noktası olan Türkiyenin tarihi 
transit ııoJü bu gün artık tama
miyle nihayet buımuş deği 'dir 

Bir taraftan kara, diğer taraftan 
bava nakliye vasıtalarmm her gün 
bir az daha tekammül ett'ği bu 
medeniyet devr nde hala bu nok
tai nazardan memleketim zde 
ve yapdacak mil!etçe pek 
çok ı stifaıleJer temin olunacak 
ıeyler vardır. Netekim bir 
taraf tan F raıısızlar cenup 
hududumuzdan Nusaybine, l<a
dar olan şimendifer hattım 
bu gün Musula kadar temcit 
için ferşiyat yapmakta, diğer 

taraftan lngıliz er Bağdat - Eas
ra arasındaki hath Musula ka
dar uzatmakta, bu suretle Is
kenderonla Musul ve Basra kör
fezi arasında yeni bir nakliye 
vasıtası vücut bulmaktadır. 

Bize gelince, Z?kai beyin Na 
fıa vekaleti zamanında Trabzon 
ile Kızıldize arasında tes=sine ka
rar verdiğimiz, batta geçen ma
yısta muhakkak surette başlaya· 
cağını mükerreren yazc!ığımız 

kamyonlarla transit pcsta nak
liye servislerini bile tahakkuk 
ettiremedık!.. 

Fransız 
Kabinesinin 
Vazıyeti 
Paris 11 (A. A.) - Kabinenin 

vazıyeti M. Le valle M. Briand 
arasında yarın Har:c·ye nezare
tinde vuku bulacak mülakattan 
evvel inkişaf edemiyecek gibi 
görünmektedir. 

M. Brian'dın bu mülakat ne
ticesinde vereceği karardan son
ra M. Laval arkadaş~annın fikir 
ve miltaJaalarına faydalı bir su
rette müracaata imkan bulabi
lecektir. M. Lavalin çarşamba 
gününden evvel M. Herriot'Ja 
istiıare etmesine ihtimal verıl
memektedir. 

M. Brlyan istifa etmiyor 
Pariı, 11 (A.A ı - Dün meclis 

koridorlarında b
0

areket ve hara
ret görülmemiştir. Meclise gelmiş 
o!an tek, tük meb'us!ar, M. Ma
ginot'un vefatı yüzüncen kabi
nede tehaddüs etmiş olan vazı· 
yet hakkında görüşmüşlerd r. 
Bunlardan M. Danie.'ou ile M. 
Grumbach ve M. Pi.erre Cot'un 
etrafında taplananlar çol<tu. Fil· 
vaki, bu zeYat M. Briand'ın ya
km dostlarındandır. Ve gazete
cilerin kendilerinden nazırın sıh· 
bati ve makasıdı hakkında ma
lumat istemeleri tab tdir. 

Bu zevat müt ' efikan son gOn
lerde serbest bir rejim takip 
etmit olduğundan doJayı yorgun 
düşmüş olan M. Briyandın sıh
hatinin şimdi daha iyi o cuğunu 
ve parlimenlonun avdetinden 
sonra vaz"fesinin mesuliyetlerini 
ve yor JUnluklan deruhte ve ik
timam edebıleceğini beyan et
mişlerdir. 

•ıumı•ı11ur11•nı1111111nuaım111Hmııınııı•ıııwmemmnt1111111111ftlll11mııntM11tn 

man mılletinın un umi bissıne 

tercliman olmuftur. 11Artak haraç 
yok!,, Tezi son altı ay zarfında 

efkiri umumiyenin bütün tema 
yüllerine sirayet etmiştir. Fransa 
fazlasıyla almışt.r deniyor. 
Almanyanın bütün his erini 

hülisa eden mübim bir telgraf .a 
bu meseleye dair diğer haber 
leri allına sayfamızda bulacak· 
aımz. 

tinde sui istimal 
Hükumet idareye 

vaz'ıyet etti 
Ankara, 11 (A.A) - lzmir 

rıhtım şirketinin idaresinde bü
yük ve mühim sui ııtimaller ya
pıldığı hükumetçe tayin olunan 
komisyonun tahkikatı neticesinde 
anlaşı l mıt olmasına binaen, mü
bayaası hakkının istimali zamanı 
esasen 1913 senesındenberi hu
lul eylem;ş bulunan bu şirketin 
devamı faaliyetin 'n gerek amme
nin ve gerek hazinen;n hukuku
nu sıyanet noktası ı azarından 

doğru görülmemiş o duğu ve 
hükumet tarafından idareye der
hal vaz'ıyet edilerek keyfiyet n 
bizzat ifasına ve tahhıkata de
vam o 'unup icabına göre hukuk 
ve ceza mahkemelerine müracaat 
edıJr.ıes"ne karar verild 'ği haber 
almm·~•ı ... 

Seyyar nıektep ve 
kiltllraneler 

lzmlr vllAyeu ou ış ıçln bUyUk 
otomobiller alacak 

Ankara, 11 (Vakıt) - lzmir 
vilayeti maarif vekaletine müra
caat ederek vilayet dahilinde 
seyyar muallim teşkilatı yapaca
ğını bildirmiıtir. 

Vilayet, tahsisat alabilirse bü 
yük otomobiller alacak ve bun· 
ları seyyar mekt< p ve kütüpa· 
ne şeklinde kullanarak mektep· 
si.: köylerde tedrısatta buluna
caktır. 

ls•anbulda tapu ve kadastro 
işleri için bir kurs açıldı 
Ankara, 1 l (Vakıt) - Tapu ka

dastro müdiriyeti bir siciJi emlak 
kanunu livihaıı hazırlamaktadır. 
Kanuna göre s ·ciUerdeki muame
lat şahsa tahsis edilmiyecek, 
şahsi olanlar doğrudan doğruya 
gayrı menkule tahsis edilecek 
ve her sayfa yalnız bir gayn 
menlrnle ait olacak, o gayrı men
kul hakkında ferağ, ifraz, ipo
teke ait şerhlerle aynı bakJar 
bu sayfada gösterilecektir. 

Bu defterleri tutabilecek me· 
murları yetiıtirmek için lstan
bulda bir kura açılmıştır. Kursa 
bütün tapu, kadastro müfettişle
riyle otuz memur devam etmek
tedir. 

Bern aefır.a Ankarada 
Ankara, 11 ( Vakıt ) - Bern 

sefiri Cemal Hfisnn B. mezuni
yetle hı· "va ve rf :. 

Izmu ne hır facia 
Bir kamzon •ki tramvay 

arasında parçalandı 
lzmir, (Hususi) - Evvelki ak

şam Urlaya giden bir kamyon 
Salbaneyle Karantina yo'unda 
şoförün idaresizliği ve tramvayla 
yarış etmesi yüzünden iki tram
vay arasında kalarak parçalan• 
mıf, içindeki 13 yolcunun altısı 
eıiJmiş diğerleri hafif surette ya
ralanmıştır. iki yaralının bayatı 

tehlikededir. Şoföre bir ıey ol
mamış, vatmanlarla beraber tev
fik erlifm ~~ r 

h ar.&ı:ıır. - h.omen hılAfı 
Paris, 11 (A.A) - Fransaya 

her sene muayyen şerait dahi-
linde asgari dör yüz bin 
ton petrol ithali hakkında 
yapılan Fransız - Romen itillfı 
mza edilmiştir. Bu asgari mik
tardan fa:rJa o'arak yapılacak 

tulimat serbest muameleye tabi 
tutulacaktır. 

Polis altıncı şube mildürii Fikret Bey 
Kadıköy kaymakamlığına tayin edildi 

Ankara, l 1 (Vakıt) - Haran kay~akamhğına Çömre kayma
kamı Mustafa Nutki, Birecik kaymakamlığına maiyet memur la
nndan Münir, Seferi hisara Demirci kaymakamı Fahri, Hopa ya 
Bucak kaymakamı Haşim (Buca'.<) a Sorgun kaymakam ı Rüstem, 
Sorguna Kütahya sabık iskin mildürü Nedim, Gelibo1u kayma
ka mlığına Çekirge kaymakamı Vasfi, Kızı l tepeye lncesu kay
makamı Avnl,Babaes1<İye Hayrebolu kaymakam vekili Seracettin, 
Adapazarma Hendek kaymakamı Agah, Hendeğe sabık Birecık 
kaymakamı lsmail Hakkı, Tireye sabık Akçadağ kaymakamı 
Nafiz, Termeye Bafr.ı kaymakamı Hayri, Safraya Terme kayma 

. kamı Feridun, Mi asa Va'dıkebir kaymakamı Sırrı, Havzaya 
mahalli idareler tefi Apdülkadir, Osmanİ)eye Yiirük kaymakamı 
Sabri, Orhangaı·ye Bursa ticaret odası başkatibi Naf ı, Li~eye 
Köyceğiz kayma rnmı A'ımet,Bu~iye Gülnar kaymakamı Şevket, 
Köynüğe Hopa kaymakamı Neşet, Çekirğeye Kavaklı kayma
kam( Yucıuf ~u'ücı:a~,."lt>r fa.,h ~.ı;ı.,,-.• .. "A ... 

Yeni bütçe 160 miıyon 
Ankara, 11 (Vakıt) - Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi 

ve varidat umum müdürü Cez:ni beyler son vergi kanunları ta
dillerinden sonra a . tı av zarfında tahsil edilen varidat miktarmı 
tesbitle mefgu.dürler. Villyetler peyderpey var;dat miktarmı bil
diriyorlar. 

932 bOtçesiıMle Ziraat bankasına verilen tahs:sat tenzil edi 
Jecektir. 

Mefrutat, demirbaf, kırtasiye ve tenvir g ' bi fasıllarda ciddi 
tasarruf yapılacaktır • 

Varidat kısmında son ithalAt tahdidinden gümrük varidat. 
azalmıştır. Vergı lerde birçok tenzilat yapılmış ve yapılacakhr. 
Tütün inhisarı ve Devlet demiryollan müesseseler!nin varidatı da 
azalmıştır. 932 bütçesinin 160 milyonu tecavüz etmiyeceği kuv
vetle tahmin ediliyor. 

Evvelki günkü heyeti vekile bazı resmi müessesatla banka 
ve şirketlerce memleketimize ithal edilmesi lazım olan mevaddın 
kontenjan listesine ithalini kabul etmiştir. Bu meyanda iş ban
kasının 2'etir--ceö-i mev"'.i d:t v::ırchr. 

Polis memur.arı arasında 
Ilgaz kaymakamı Fuat bey Emniyeti umumiye müfettiıliğine 

tayin edilmiştir. Muğla merkez memuru ŞükrO bey hmir merkez 

memurluğuna, M.ınisa merkez memuru Zeki Muğla merkez me
murluğuna, lzmir merkez memurlarından Mehmet Ali Maniaa 
merkez memurluğuna tayin edilmişlerdir. 

Askeri onif ormalar değişmiyecek 
Ankara, 11 ( Vakıt ) - Askeri oniformalarıo değişeceği hak

kında bir gazete de çıkan haber doğru değildir. Yüksek askeri 
Şfıra erkim, şurada böyle bir karar verilmediğini söylemekte ve 

haberi tekzip etmektedirler. 

16 hakimlik için kadrolar hazırlanıyor 
Ankara 11, ( Vakıt) - Adliye vekAleti kaçakçılık için teşkil 

edilecek 16 hakimliğin n~relerde ihdas edileceğini tetkik etmek
tedir. Buna ait esaıahn yarınki heyeti vekilede tasdiki muhte
meldir. Tayin olunacak hakim, müddeiumumi, müstantik ve baş 
kitiplerin tesbiti için Adliye vekileti intihap komisyonu çarşam
ba günü toplanacaktır. 

GDmrftkler umum muhafaza kumandanlığı 
Ankara, 11 (Vakıt) - Yeni ihdas edilen gümrükler umum 

Muhafaza bumandanlığı Ankarada bu!unacaktır. Gümrükler 
vekaleti kumandanlık için bina aramaktadır. 

Fevzi Paşa Hz. Şarka gidiyor 
Ankara, 13 ( Vakıt ) - Fevzi paşa Hz. bir haftaya kadar şark 

ve cenup vilAyetlerine giderek halen mevcut olan muhafaza teş· 
kilAtım tetkik edecektir. 

Halk evinde bDyilk bir toplantı yapılacak 
Ankara, 11 (Va kıt) - Ayın on beşınde bura a Halk evinde 

300 k"ş'nin iştirakile büyük bir toplanh yapılacaktır. Halk ev!eri 
umumi katibi Reşit Galip bey lstanbula gittiğinden Çanakkale 
meb'usu Ziya Get'her beyin riyaseti altında yapılacak toplantıya 
Fırka umumi katibi Recep bey de iştirak edecek, halk evlerinin 
programı Ve ar 'm~sı nÖrPc:filere~f r 

Italyada ı urkçe 
sUzlil itim? 

Roma, 11 (A.A)- M. Musso· 
Jini A. Noi ismindeki seıli filimin 
temsilinde hazır bu uomustur. 
Pu filim, Luce ismindeki miJlt 
sinematoğraf enstiti.iıünün Ber in 
mümessili marifetile A 'manca, 
lngilizce, Macarca, Türkçe ve 
Yunanca o!arak tabedilmiştir. 

Almancası, bir kaç ay Berlinde 
ve diğer bir çok Alman ıebir
leıiıade aös~crilecektır. 

Komaoya hududunda 
Bükşeş, 11 (A.AJ - Hudut 

muhafızları, mutat ihtar.ardan 
sonra, hududu geçmiye teşebbüs 
etmiş olan bir takım kaçakçılara 
ateş etmittir. Bir maktul beş 
yaralı Hrdır. 
Madam Gandi de tevkif edildl 
A ımetabat, 11 (A.A. '- Mahat
ma Gandinin zevcesi Mm. Gandi 
ve Hat Bir iği ko:ıgresi ik"noi 
re si M. Petelin kerimesi Matma· 
ıel Maniben; bu sabab Surat 
mıntakası dahilindeki kiSylerdeo 
biriade te•kif edil · ler · 

Büyük reisimiz 
Hareket ettiler 

Ost tarafı ı inci sayfada! 
kat etmektedirler. 

Büyük re· simizin bu!unduklafl 
tren biç b;r ·stasyonda durmr- dığı 

taktirde bu sabah 9,30 da Hay• 
darpaşaya varacaktır. 

Vilfiyet heyeti hareket eHI 
Gazi Hz. merasım yapılma• 

masanı emir buyurdukları cihetle 
istikballeri için hazırhk yapılma• 

mış t ır. Yalnız Vali Muhittin, Fır 
ka viJayet idare cemiyeti reisi 
Cevdet Kerim beylerle Kolordu 
kumancanı Şükrü Naıli paşa. 
Re:s·cümhur Hz ni lstanbul na• 
mma vilayet imiz bududundad 
kar, ı lamak üzere dün akşadl 
geç v :ıkit şehrimizden hareket 
etm · ş erdir. 

Gazi Hz. doğruca Do' mabahçe 
saravma gıdecekler ve mecrsid 
kış tatili esnasında ki müddeti 
1 ısmen şehrim zde, kısmende Ya• 
lov~rla ,....,.,.:rı>cP 1 • Ptrl;r. 

1Vıarmarada 
Bir Yunao vapuru 
kayalara çarptı 

Is tan l: ul, 11 ( A. A. ) .Bu güa 
Bozcaada da Morıs mevkimde 
Yunan bandıralı 7 bin ton hu
bubat hamuleli Pıronas vapuru 
kayalara çarparak oturmuştur. 

Geminin anbarhn suyla do
ludur. Türk gemi kurtarma tir 
ketinin Sezar Türk tahlisiye va• 
puru mahalli vak'aya berayı mua• 
venet s"t:ın evl 0 m:gt; .. 

Bir lspanyoı g-..mıaı karara 
oturdu 

Istanbul, 11 ( A. A. ) - Düll 
Çanakkale boğazında Zincir bo
zan mevkiinde lıpanyol bandı
ralı 7 bin küsur ton benzin yok:.. 
lü Padalona motörlü gemi kat 
tıpisinden karaya oturmuştur. 
Geminin vazıyeti telılikelidir, 
Türk gemi kurtarma şirketin ı o 
Levalet vapuru derbeı.l tahlıs amf 
liyesine başlamış ve ayrıca aynı 
şirketin Lanina Türk tabJisiye 
vapuru bu akşam lstanbutdad 
ilaveten berayi muavenet gön
derılmict r. 

Maoçuruıe açık kapı 
siyaseti 

Tokio, 11 tA.A) Mançuride 
açık kapı s.yaseti takip edece• 
ğ.ne dair Japonya tarafından va• 
ki olan beyanahn teyidini talep 
eden lngiliz notasının Londrada• 
ki Japon sefiri vasıtasıyla TokiO 
hariciye nezaret ne tevdi edilmif 
o~duğu salahiyettar bir menba" 
dan öğrenilmektedir. 

lngilterenin l:u ta' ebine ceva"' 
ben Matsuda ra'mn, Japonyanıd 
bu bapta.-i taahhüd·dını teyidi 
memur edilır.iş o C:uğu zanne .. il"' 
mektedir. 
Japon kuvvetlerirle eşkly• 

arası"da bir müsademe 
Tokyo, 11 ıA.A. \_ SoOD Çill" 

li eşkiya ile mrıademe eden bit 
J apon süvari fı rkası 20 telefat 
ve 20 kadar yaralı zayiat ver' 
mişti r. 

M ·sademe Chin Chovun gaf"' 
bında vulrn bu.muştur. Müsade" 
me mahalline aci en tak viY1 

kuvvet eri gönderi miştir. 
12 bin Klntllnln hUcumu 

1 Sr ngar, 12 ( A. A. ) - 1 
bin Hintli polis merkezine hll
cum ederek kımda'cçılıkla ıDot-
tebem üç mevkufu kurtarıııır 
lardır. 

M. Prasadın mahkOmlyetl t 
Patna, 11 ( A. A.) - Hio 

birliği kongresine re·s tayioiol 
müteakip 5 kanunusani taribio~ 
tevkif edilmit olan M. Rajendı .. 
Prasat, 6 ay ağır aapse mabk6dl 
edilmiş lir. 

1 
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Bolluk X Bolluk = Açlık 
Güba'nm maarif nazırı, Gübada 

~lYonlarca tonluk stok şekerin, Bre
zılyada mrlvonlarca cuval kahvenin 
~tihsal buhranı yUzUnden yapılacn 
gını, dudaldarını kn·ıra, kıvıra bir 
gateıe muhabirine söylüyor. Yufka 
Yürekli olan bu nazır efendi, "şeker
Je kahveyi ynkacnğımıza, işsizfore v~ 
l'eliın, diyor .. , 

* * * 
1930 senesinde Almanynda beş mil-

Yon i izden elli dört binj intihar et. 
ti. 1871 harbinde Frans1:r.lardan, Al
lll:tnlardan ancak 60 bin ki.:::i ölmü~~ 
tii.. ~ ... 

lngilterede işsizler iş bulmak i~in 
sokak, sokak kafileler teşkil ediyor. 
lar. Ncvyorkta işsiz alayları silah • 
l~nıyor ve nçlık, dünyanın her kö:şe-
6lllde bir ,·eba gibi baş gösteriyor. 

Viya.nada smokinli di lenciler do• 
Iaşıyor. 

l\:anadada buğday alevi karşısın • 
:~ insanlar ısınıyor. Hamburgta 
ır dilim ekmek bulmak, bir define 

keşfetmek. topral.'1an alt.111 yapmak 
~i sihirbazlık nltlmctl ~yılıyor. 
r· Urıyadalii yfrmi nrllyon işsize birer 
1tıcan knh\•e ,·ermek, aç midelerle 
~lay etmek değil midir? Bu alaya on
arın hakkı yoktur •• 

* * • 
Niçin? 
Cevabı kolaydır. JI('rkes söyli!• 

l'or: 

''- PUmsız istihsal yapılıyor da 
0 nun için istihsal bolluğu var, 
lr "- l c:t'hsali planlaştırmnk müm -

un değil mi? 
Tclt adamın, ve devletin haricin· 

deki müesseselerin elinde bulundul\· 
Ça, İstihsal daima plansız olacak. Çizi 
len plan sade bir müteşebbisin yahut 
sade bir şirketin, b~r tröstün planı 
0 Iacak. Derdin esası. planm hali 
tek adamrn cebinde "Sade ben,, man• 
trkıytn s:ıklanmnsı, hazırlanmasıdrr. 
nunun için harpten sonra istihs:ı.ldc 
artmalar (Sade ben) için oldm. Ziraat 
~nlısulleri "Sade ben,, iç.in arttı FaJ.>
l'ikalar 'Sade ben,, için çalı~tı. Harp 
llonunun bu boJluğu dilnya açlığın:ı 

in 
Belediyede: 

Kadıköy haline 
talip çıktı 

Operatör Emin beyin Şehre
minlıği esnasında inşa ettirilen, 
fakat hiçbir işe yaramıyao Ka
dıköy haline nihayet iki talip 
çıkmıştır. Taliplerden biri tütün 
inhisar idaresi, diğeri de elektrik 
şirketidir. Her ikisi de hali top
tan tutmak istemektedirler. Be
lediye müzayede açacak ve hali 
bunlardan birine kiraya verecek
tir. 

Et meselesi 
Şehir meclisi tarafından et iş

lerini tetkike meıı ur edilen ko-
misyonun ete azamt fiat konul
masına karar verdiğini evvelce 
yazmıştık Komisyon mazbatasını 
yaparak makama vermiştir. Ma
kam tetkikatını yapacak ve da
imi encümene verecektir. Şubat 
başından itibaren ete azami fiat 
konulması mukarrerdir. 

Belediyede tattı 
Ramazan münasebetiyle ak

şamları saat 16 da tatil yapıl

maktadır. 
Ekmek narhı 

Ekmeğe on para zammedile
rek >edi kuruş ve fran:alaya 20 
para zamla 11,5 kuruş azamt 
fiat konulmuştur. 

OtobUsler için durak 
Talimatname mucibince bele· 

diye otobüsler için durak yerleri 
tesbit etmıye mecburdu. Şimdi· 
ye kadar bu iş yapılmamıştı. 
Fakat şehirde otobüs nakHyah-
nın aittikçe çoğalrnıya başlaması 
dotayısiyle belediye durak yerle
rini tesbit etmektedir. 
Rumell caddesinin kanallzas· 

yonu bltlrlldl 
* • • Sişliden Nişantaşınıı gideıt E!ski 

{Be::c:nor--ç~n~ ç:nı n tarla c~f,ı yeni Rumeli caddesinin ka-

Sı~hr açtı. 

için çalrşan fabrika pazarda (Marn) nalizass•onu bitirılmiştir. Dünden 
dan, (J..iyej) den dah:ı müthi~ harp- itibaren bu caddenin teretuvar
lcl'e girenlere garnizon vnzf esini gör• ları en asri şekilde yapılmıya 
dii. Bolluk x bolluk = açlrk neticesini başlanmıştır. yakında da yolun 
;erdi. Bu harbin onu gerçi milyon - inşaatına başlanacaktır. 
::ırı aç bıraktı, iflaslar düırıyayı blr ~ ........... -~~"""!"'~~~~~~~ 

8afutak gibi sardı. Netice ~u oldu: bir akın var. En liberal insanlar bi• 
(l'l_Dünya, plrrnı (Den) e göre değil, le bu tecrübeyt artık ıhmal etmiyor· 
tı lte) millete, devlete göre yapma· Jar ama, iktısatfa fertten mfllete ge-

rıı tnruretini hi etti. çiş, ihtiyar bir dünyaya, bir medeni-
'~ Simdi dünynnm her yete ve milyonlar:n öliJmfine ım.1 olu• 

~ .. , ,ı,..., <R'"'"' " .. .,.1 .. • .. ıu,,... "'tıl'. 

&ııULn, 

Yem n Ellerinde ••• 
Mahmut Nedim bey 30 senelik slyast 

esrarı ifşa ediyor 
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• lltrinci sayfadan devam ] J miş olmasından endişe e~iğim bu 

1 Bıraz evvel, yolda, kesif hurma• kanlı ihtfl!f, umumt harbil\ bu çok 
ılcJarlTI arasmdnn, yırtılmış, par- gergin günlerinde, zaten bin türlü 
ÇaJaltlnış gib' fk d'" k 1 mahrumiyet ve ıst.Jrap içinde bulu • 
lıkıarın 

0
,.

8
,_.., 1 yun .... :ı.l uşen sond ızı : nan Yemeni, koscoka Yemenin asa• 

~~· • ,, ... J ı ışını ve ovn a en- . • n 
"~llli, Yemenin bu k d" h .. yış ve emni~tini tehdit edebı ecek 
~eıı· en ıne a.~, gu • -Lf hi --'·il t b'J' di ıği:nc doyulmaz g b çok nı.n m r ~ a a ı ır . 
derk .. . uru unu !reyre • 
d en bu tün yorgunluğumu bir an -
a llııutmuş gibiydim. 

d Ölgün bir lamba ışrğı 0 • an 
İklYanm ya:mnlak aydrnlntıyordu. 

ha d büyük kabile arasındaki sila • 
bn aYanmış Jianlı ihtilafı teskin irfo 
~ fk• d' ~ ' llh ı tişmam marıştrrmrya çok 

l'or:fıntştım; bir kaç günden beri çok 
n nıuş bulunuyordum. 

fryıa~ş ~~tı bin hanelik Zibit, eşra. 
Çocu'" l"tiesasıyln, halkıyla, ~oluk 
liy]egny]a fidye bölünmü~, birbirJe
iki ~rrtıak gırtlağa geJmi~lerdi. Bir 

""" .. lin de b.1s1nde etraftaki diğer kabai• 
llliidah ırer tarafı iltizam ederek işe 
hiç tını altJerj ve nihayet. .• 1\'Iesefonin 
arıda btu llladrk bir vüs'at alması bir 

ıra r enır1 vakf olacaktı. 
.1a1'-da~akaın eınrf altmdak1 küçilk 
J>ettiğj a kuvvetiyle vnk'anın kes • 
\'l? ~Yi:~Ultıt §ekil karşısında ~ciz 
~ı kalnııy:ı mecbur olmuştu. 

an P&:rnıağlyla aleThmdiril • 

Parasızlık ... 

Çünkü, harbin ilk günlerinden 
beri lstanbulla deniz muvasala· 
mız kesilmişti. 
Şerif HUMyinin Mekkede isyanı yü• 

zünden knrn. yolumuz da kap:ı.nmı~ 
demekti. Yemen Ana vatandan çöl· 
ler ve deryalarla aynlmı~, kendi ya. 
ğryta kavrulan bir pttr~a halindeydi. 
lıtnnbuldan gönderilmesi mutat olan 
tahsisat bile vakit ve zamaniyle gele
mfyor, bu yüzden ba~ta Yemen hna
mı olmak üzere herkese ve her tara
fa borçlanryorduk. 

Ve asıl garibi bu borçlandığıml% 
insanlar, ekseriyetle !mdaka.tlerini 
bize parayla ısatmrş ineanlardı. 

Ordu açta ... 
Ordunun iaıesini temin etmek 

için çektiğim sıkıntı sıhhatimi ih
lal ediyor, uykumu kaçmyordu. 

l\femurlarm maaşlarry"M müt.ema. 
diyen tednhülde 1-<ılıyor. para trnv 
vetiyle elde tutulan lln\!llrlu hü~ • 

Türkiye -- Irak 
muahedesi 

iki memlekette de aynı za· 
manda neşredilecek 

Irak baş vekili Nuri Sait 
paşa ve maiye inde bulunan'ar 
dün sabahl<i trenle Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir. 

Nari paşa diin bir muharriri

mize şunları söylemiştir: 

- Ankaraya ğidişimin netice
lerinden memnun olduğumu söy
lemiye lüzum görmüyorum • 
Telgraflarla da haber verildiği 

ğibi Tiirkiye Cumhuriyetiyle 
hükumetim arasın da ikamet, 

ticaret, mücrimleri iade muahede 
ye mukaveleleri Ankarada imza
lanmıştır. Hükumetlerimiz mua
hedelerin aynı zamanda neşre
dilmes"ne karar vermişlerdir. Bu 

itibarla muahedelerin esasları 
hakkın da şimdiden bir şey söy
leyemem. Her iki hükumet bir 
birl~riyle her hususta anlaşmayı 

esas tuttukları için bu muahe
deler de aynı esastan mülhem 
olarak tanzim edilmiştir. Sait 
paşa hariciye vekilimiz Ankara
da iken T.1hrandnn dönüşte 
Bağdadı da ziyaret etmesini bil
hassa rica ettiğini söylemiştir. 
Irak baş vekili şehrimizde bir 
kaç gün kalacak ve kuvvetli 
bir ihtimale g5re yarın yanın da 
hususi katibi Aptullah bey 
oldugu halde hare\<et ederek 
evvela Romaya, sonra CinevreyP. 
gidecektir. Nuri paşayla birlikte 
Ankaraya giden Irak hükumeti 

maJiye umum müdürü ibrahim 
Kemal beyle istatistik müdürü 
Corci bey yarın Bağdada döne
ceklerclir. 

Fabrikatörler banka yapmak 
ist·yorıar 

Fabrikatörler, kendilerine ıe
nit mikyasta kredi temin ede 
bilmek iç:n bir banka te'sisini 
döşünmektedirler. Alakadar ze
vat, Ziraat bankası gibi, ayrıca 
bir sanayi bankasına ihtiyaç 
olduğu mlltalaasındadırlar. Banka 
te'sisi fikri, taraftar kazanmak
t.~,ı,,._ 

r • 
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Poliste: 

Bir facia 
Aldatılan bir kadın 
çocuğunu boğdu 

Haber aldıgımıza göre Göıtepe
de feci bir kaza olmuş ve 
Fatma Andelip isminde bir 
genç kadın gayri meşru doğur

duğu çocuğu boğarak ö '.dürdük
ten sonra lağıma atmıştır. Fatma 
istasyon caddesinde oturan bir 
zatın evlathğl bulunmaktadır, 

l<endisi bir ecıahanede bir oda
ya kapatılarak bayıltıldığını, ne 
olduğunu bilmediğini sonra ba
şına bu halin getirilmiş bulun
duğunu anladığını söylemeKtedir 
hadiseye muddeiumumilik vaz'ı
yet etmiştir. 
Bir tahkir ve tehdit iddiası 
Beyoğ unda yenişehirde oturan 

ma ina tamircisi Samson efen
di, sazlı derede oturan Dursun 
efendiden 60 lira alacağını iste
diği zaman Dursun efendinin 
kendisini tahkir ve ölümle tah
dit ettiği idda'!sıyle Taksim 
merkezine müracAat etmiştir 

Hamallar meselesi 
nasıl halledilecek? 

Halk fırkası vilayet idare he· 
yeti, lstanbulda vakit vakit or
taya çıkan hamal meselesiui gö
künden halletmiye karar ver
miştir. 

Fırka lüzum gördükçe hamal
ları da dinlemektedir. HamaPar 
meselesinin halli için bunların 

muhtelif makamlarla olan mual
lak işlerinin halli icap etmek· 
tedir. 

Bu da dört esase ayrılmak
tadır. 

1 - HUkumet_!!, 2 belediye
ye 3 fırlrnya 4 hamal cemiyeti
ne terettüp eden meselelerdir. 

Fırka tanzim ettiği projede 
her noktaya ayrı ayrı temas ede
cek ve so1:ıra bunun tahakkuku
na çalışacaktır. 

l!llıııııınınnrnııır.ıımıımıııııııııınmını!lilınnınmııınnııımıııııınmıııını ııııınııııınınm 

Şehir haberlerlmlzln bir 
kısmı 4 Uncu aayfamızdadrr. 
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met .Kapısınaa oorçıu)u t:azylı:i eden m.ş. Adem kapısına kadar dayan· 
alacaklılar gibi yolumu bekliyorlar • mışbk. 
clı. 

Fakat her §eyden evvel ordu 
vardı. 

Binaenaleyh gerek lstanbuldan -
Mekke ~yanından eve] - Ara..ıı;ıra ve 

bin miişkül~tla gelen parayı, gerek 
Yemenin bazı ,·af'<idntını ve istikraz 
suretiyle temin edebildiğim mebaliği 
evveJl ordunun ihtiyacma hasrediyor 
dum. 

Bu bliy:ilk harp badirJsini n~ o· 
Jursa olsun, Yeml'ıtde temin ettiğimiz 
faik ve galip mevkii muhafaza ederek 
ve bunu hilkQmete - Şu ı:amanda -
fazla bir yük olmadan geçirmek la. 
zrmdı. Aksi takdirde bir Yemen gai· 
lesi yeni bir !!et olabilirdi. 

lşte böyle bir zamanda, başlan -
gıçta kilçük de ols:ı, iki kabile ara -
smda mevr.it gibi göriin~n bir ateş de 
ols.3, her hangi bir hndisenjn çrkma• 
Si tehlikeliydi. 

Seyit idris ... 

Zaten iki ate§ ortasındaydık: 
Bir tarafta Saby:ıda' (İdris) çok· 

tan. harbin ilk günlerinden, h:ıtt:ı 
daha evveldenbri düşmanla elele ver
miş ve bu ittif 8lu açıkça izhar etmi~ 
bulunuyordu. Oralarda çok kan dö
kiilmU~ MU da :r.aman zaman dö • 
kilHiyordu. Muhittin P:t§a orada 
ktrvvetfnin ba~nda, ve vazryete h~
kimdi. (*) 

Cenuptays:ı, lngiltereye ~ok ağır 
gelen bir darbeyle ne ı:amnndanberi 
(Altı nahiye) denilen )"Uleri işgal et-

All Salt Paşa ... 
"Altı nahiye,, kasaba.larmdan bi • 

rind(! bir zamanlar (Üc be~ Türk ~-
~ :. 

keri göründü ve bir camide Osmanlı 
padişahı \'e halife namına hutbe o -

kundu) diye kıyametler koparan 
ateş püsküren ve tarziyeler istiyen 

Londra kabinesi şimdi bütün kıt'a.nın 
elinden gitmi~ olma.s:ına ses çrkara • 
mryordu. 

·orada da Ali Salt paşa kunetlcri 
vardı. ( · ) 

lnglltare telftşta ... 

İngiltere, en mühim müstemleke 
}eriyle kendini bağlryan yolun bu 
mühim noktasmr, harp ve ticaret ge
mıileııinin bü)iiK ambarı olan Adeni 
knptrrmaltt3k için orada büyücek bir 
kuvvet bnlundurmrya mecbur oluyor
du. 

ifa] ,.e vesaitimize göre vazıyetin 
bundan daha i:ri olması mümkün de
ğildi. Ve var:ryetin bu derece lehi.mi· 
ze oluşudur iki lmam Yaltyayr d:ı bi· 

r.imle aynı tephede, aynı safta bu
lunduruyordu. 

lşte böyle bir zamanda dahilde bir 
patırdı olmMJ korkulncak bir şeydi. 

Bnlısettiğim iki kabile ara.smdaki 
kanh ihh1Afı bu nokau nazardan 
sürntle, derhal bnstırmak f~i.'1 bizzat 
hadise maha.Jline gitmek zaruretini 
duymU§ ve gitmi~tim. Şimdi bu i~in 
muvaffakıyetle ba~nlm~ olmruıın -
dan mvtMıellit bir memnuniyetle ve 

Günün 
ese elerinden 

Gümüş ·· 
Fiyatı 
Amerikanın başka memleket

lerdeki alacaklarının gümüşle 

ödenmesine muvafakat etmesi, 
gümüşü aıtmla beraber nakit mik

yası olarak kc:bul etmesi bu ma
denin be1nelmilel kıymeti üze
rinde mühim nispette tesir icra 
edecekt r. Zira gümüşün bugün
kü beynelmilel kıymeti tabii se
viyesinden çok aşağıdadır. Umu
mi harpten evvel ve hatta harp 
içinde saf gümüşün bir dir
hemi 3,5 kuruşa satın alınıyor· 

du. Demek ki bugün altın pa• 
raya nispetle d irhemi 30 kuruş 
demekti. Hnlbu ki bugün 1 dir· 
hem gümüşün beynelmilel kır 
meti 30 kuruş değil, 6 kuruşla 
6,5 kuruş arnsında birşeydir. Bu 
hale nazaran urr.umi harptenberi 
gümüşün beynelmilel kıymeti 

beş defa küçülmüş demektir. 
Gümüşün beynelmilel kıymeti 

neden dolayı bu kadar küçüldü? 
Bunun sebeplerinden biri, umumi 
harpten evvel bir çok memleket
lerde altınla beraber gümüş de 
kıymet mikyası olarak tanınırken 
bilahare bunu terketmiş olma
larıdır. Mesela Hidistanda altın

dan ziyade gümüş kıymet ölçüsU 
olarak kullanılırdı. lngiltere Hint• 
lilere cebren bu itiyadı terket

tirdi. Gümüş yerine altını ikame 
ettirdi. Binaenaleyh bugün nasıl 
Türkiyede para yalnız evrakı 
nakdiyeye münhasır olduğu hal
de bazı şark vilayetlerinde gayrı 
resmi olarak gümüş para teda
vül etmekteyse Hindistanda da 
vazıyet böyledir. Fakat tabii gfi· 
müşün resmen her tarafta 
nakit mikyası olarak tanınmaktan 
çıkmış olması beynelmilel kıy· 

metinin mühim nisbette düşme
sine sebep olmuştur. 

Gümüşün kıymetinin düşmesi
ne saik olan sebeplerden biri de 
istilısalitının artmiş olmasıdır • 
istihsal miktarı artınca arz mik· 
tan artmış, ta:epse evvelki ih
tiyaca nisbetle çok az olduğun· 
dan fiat üz.erine tesir etmiştir. 

Fakat şimdi görülüyor ki Ame· 

(Liitf<'.n snr•fmrı cc>r•iriniz) 

Kalp rr hatıyıc bu ) oıı;11n1ugu unut
muş gibiydim. 

Zibitten kanlı bir hadiseyi teskin

den geliyor, Lahife son zaman• 
larda nezaket kespeden ora ahvalini 
yakından tetkik ve Ali Sait pa§ayla. 

icap eden tedabiri ittihmaz etmiye 
gidiyordum. Bu gün binlerle hurma 

ağacı arn.s:ndan, hazan (Vailii se -
han) k-apısından geçerken beni bek-

liyen birikmiş işleri düşünüyor, bü • 
tün bu işlerin ta.allQk ettiği ba~ de~ 
di hatırlıyor ve işte o ,·akit ~ıma 
ağn Yeren bir ıstırapla kıvran:ırak, 

kendi kendime söyleniyordum: 

- Parasrzhk ! 

Enver Peşe ••• 
Enver paşadan (San'a) da altı 

ay kadar evvel nldığrm şifrede, gös
terdiğimiz sebat. fedakarlık n \a -
tanpervcrlik bir hayli methüwena 
edildikten sonra pa ra meselesine teo 
mas ediliyor bu defa da 300.000 lira .. 
nm Stokholm sefarefür.ize gönderil .. 
diğini, oradan emin vasıtalarla ve 
(Cnva), Hindistan) yoluyla bize ~al 
edileceği bildiriliyordu. 

Düşününüz bir kere. l ' emen ne • 
resi.. Stol:holrr, Cava, Hindistan 
nC'rcsi? •• 

(Bitmedi) 

(*) JJlütekaittir, Beşikta.şia mil· 
kimdir. 

( *) Eyll'um m b'l!!, Sabık Kalılr• 
elçimiz. 

(***) Elgcvm Ordu miifettifi. 



1 Ol atin Baber 
Maarifte: 

Umumi müfettişler 
vilayetlere gidiyor 
Ayın on sekizinde Adana, 

Edirne, lzmir, Trabzon, Sivas, 
Konya, Diyarıbekir ve Kasto-
moni ve iJk tedrisat müfettişli
ğine talip olanların imtihanları 
yapılacaktır. 

imtihanları yapacak komisyon
lara umumi müfettişler riyaset 
edecelderdir. Umumi müfettiş-
lerden Bedri, Hilmi, Reşat 
Nuri, Ali Rıza, Ekrem, 
Refik, Hikmet beyler suasile 
Trabzon, Sivas, Adana, Konya, 
Edirne, Diyarıbekir, Kastomoni 
ve lzmirdeki imtihanlarda bulu
nacaldardır. 

Müfettişlerden bir kısmı hare
ket etmislerd"r 

uglara iki ayda 
ne sattık? 

Rus ticareti haric:ye mümessil
liğinden bildirildiğine göre Rus
lar Teşrinisani ve Kanunuev
vel aylarında memleketimizden 
1,679,828 kilo incir, 1,443,585 
lıilo yapağı, 100,000 kilo tiftik, 
15,000 kilo kösele, 30,000 adet 
deri, 60,00:> adet büyük deri, 
2,762,4!8 kilo pamuk, 305,481 
kilo palamut hülasası, 41,484 
kilo mazı, 12,384 reis hayvan, 
35,476 reis ağnam, 90, 137 ki!o 
peynir, 38,753 kılo tereyağı al
mışlardır 

Al.tın kaçakcılığı 
Yazıldığına göre Suriye hudu

dumuzda memleketimizden hari
ce kaçırılan altınların miktarı 
günden güne artmaktadır. Hu
dut boyunda suf altın l< .. ça~çı
hğiyle meşgul olan büyük ka
çakçı şebekeleri vardır. Aynı 
haber Konya, Adana havalisin
den toplanan altınların poıtayla 
sevkedildiR"ini de bildiriyor. 

Bez sanayii 
Ticaret odası memleketimizde 

bez tanayiinin inkişafı çarelerini 
araşhrmak üzre tetkikat yap
maktadır. Oda bilhassa memle-
ketimi:rde patiska yapılmasını 
temin için neler lazım olduğunu 
tetkik edecel<tir. 

Japon sefiri dün gitti 
Başka vazifeye alınması dola

yısiyle memleketine çağmlan 
Japon sefiri M, Y osida cenapları 
dün memleketimizden ayrılmış
tır. işlerini, kendiıi döoünciye 
kadar sefaret müsteşarı M. Y o
şiatsu Murakami idare edecektir. 
Sefir bir kaç ay sonra Türkiye 
ye avdet etmek fikrindedir. 

Evlenme 
Eski Selanik valisi merhum Nazım 

Abbas Hilmi Paşa 
ve Suriye krallığı 

Şehrimizde bulunan sabık Mı
sır Hidivi Abbas Hilmi Pş. per• 
şembe günü Fransaya gidecektir. 
Pş. Kan şehrinde bir ay kadar 
kaldıktan sonra Parise geçecek-
tir. Tekrar Şarki Erdene gide
ceği haberi tekzip edilmektedir. 

Abbas Hilmi Pş. , Ankaradan 
geldikten sonra Fılistine 
gitmesi ve tekrar Aokaraya gel-
mesinin fevkalade birşey olma
dığını, Filistine gitmek için bil
hassa Kudüs kongresinin dağıl-
masını beklediğini, Suriye kral
lığına getirileceği şayiaları hak-
kında da, krallığın mevzuu bah
sedilebilmesi için herşeyden ev
vel Suriyelilerin istedikleri idare 
şekliyle Akvam cemiyeti tarafın
dan F ransaya verilmiş olan man
da meselesinin halli lazım gele
ceğini söyliyerek, şu izahatı ver
miştı: 

- Suriye tac.ı için bana bir 
teklif yapılmamıştır. Teklif ya
pılsa bile Suriye krallığı pek 
uzak bir iştir. Bu sebeple ken
dimi öne atmak istemem. Kral 
olmak pek arzu edilecek birşey 
değildir. 

Hususi tayyare 
• • 
ıstasyonunun yerı 

Şehrimizde bir tayyare istas
yonuyla fabrikası vücude getirecek 
olan Vecihi bey Kadıköy ve 
F enerbahçede tetkikat yaptıktan 
sonra tayyare istasyonu için en 
münasip yer olarak Kadıköyünde 
Yoğurtçu çayırı civarındaki ça· 
yırı intihap etmiştir. Bu \!ayırın 
yamndaki Kurbağalı dere rüz
garlara karşı mahfuz bulundu
ğundan, deniz tayyareleri için 
mükemmel bir liman olacilecektir. 

Fakat diğer taraftan belediye 

ile maliye arasında bu arazinin 
aidiyeti etrafında ihtilaf çıkmış
tır. Her iki daire de arazmın 
kendisine ait o!duğunu iddia et-

mektedir. VecihiB. ihtilafın yakında 
halledileceğini ve inşaata başlıya
hileceğini ümit ediyor. Tayyare 
mektebine girmek üzre içlerin
de hanımlar da olmak üıre bir 
çok genç daha şimdiden müra
caat etmitlerdir. Fakat Vecihi 
bey inşaat başlamadan kayıt 
muamelesi yapmak istememek
tedir. 

Bir kaza 
Malatya - Adana arasında işli

yen posta treni Narlı istasyo
nunda yoldan çıkmış, lokomotif 
toprağa saplanmıştır. Nüfusça 
zayiat olmamışbr. 

Kambiyo borsasında 
Diin borsada Ingiliz lirası 

714,25 de açılmış, 715 de ka-
Pş.nın hafidcsi ve esbak Ham- panmışhr. 

Adliyede: 

Bir polis memuru 
beraet etti 

Kasımpaşa polis merkezi mü
rettebatından Osman efendi, 
Kasımpaşada Karakol sokağında 
Miçonun kahvehanesini, vazifesi 
haricinde olarak tarassuttan do
layı maznunen dün ikinci ceza 
mahkemesinde muhakeme edil
miştir. Osman efendi, kahvenin 
bazı şüpheli eşhasa yataklık et
tiği şeklindeki ihbarlar üzerine 
kendisinin, merkez memuru ta
rafından tarassuta memur edil
diğini, vazifeyi suiistimal mev-
zuu bahs olamıyacağını söylemiş 
ve beraetini istemiştir. 

Dava evrakının tetki!tind"!, Os
man efendinin, tarassut emrını 
merkez memurundan almış ol-
duğu anlaşıl?1ı~ ve beraetine 
karar verilmıştır. 

Arif Oruç Beyin davası 
Evvelce Cümhuriyet gazetesin

de Eskişehirliler aleyhine yazı· 
lan bir yazıdan dolayı Arif Oruç 
bey tarafından Cumhuriyet ~a
zetesi aleyhine dava açılmıştı . 

Dün ikinci ceza mahkemesinde 
davaya devam olunmuştur. Dün-
l<ü celsede Cumhuriyet mes'ul 
müdürü Agah bey hazır bu1un
muş, fakat müddei Arif Oruç 
bey mahkemeye gelmemiştir, 
müddeiye yeniden tebligat ya
pılması ve Eskişebre yazılan tez
kereye cevap istenmesi kararile 
mahkeme başka bir güne bıra
kılmıştır. 

MUrettlpler cemiyeti kongresi 
Türk mürettipler cemiyetinden: 
Cemiyetimizin senelik mutat kongresi 

KAnunusaninin IS inci Cuma günü saat 
ı de aktedilcccğindcn azanın hazır bu· 
lunmııları rica oJunur. ----....... 
Prensin 

Geceleri 
Lüks .. Cazibe .• ve aşk filmidir .. 

Prensin 
Geceleri 

GUzel musikili, ahenkli şarkılar 
ve şen hareketler filmidir ... 

Şehzadebaşı ------~ 

Ferah sinemada 
Bu gece tam 9,30 da emsalsiz Ra. 

mazan proğramı: Beynelmilel büyük 
varyete ve canbaz kumpanyalan 55 
artist 38 numara 4,5 saat bilA fasıla 

zengin proğram. Localannızı lütfen 
gündüzden tedarilc ediniz. 

Darülbedayi Temsilleri 
Bugiin akşam saat Tsr~nbul Belediqe11 

21
•
30 

da ~ıhir1i'yaİl'OSU 
M U M ~ ~ ~ O ~ 111111111111111 

burg şehbenderi Hikmet beyfen- Satış miktarı 5495 dir. Dolar 
dinin klZI ve şair Nazım Hik- ve Liret fiyatları üzerinde esaslı 

Yazan: 1 
Müsahipzade Celal 

metin kız kardeşi Samiye Hik- bir değişiklik yoktur. Fransız ve 
met hanımfendiyle kıymetli elek- lsviçre frankları kıymetlerini mu-
trik mühendislerimizden Seyda hafaza etmektedir. Mark üzerin-

Yakında: Yalova 111 

~ü~~üsü ilk. mu· 111111111 
sıkılı komedı. 

beyin nikah merasimi dün saat de dün hiç muamele olmamıştır. 
onhl~e Beyoğ~ e~~me m~ r;~~~~~~~~~~~Y~a:r:ın~a~k~ş~a:m~~~~~~~~~~~~ 
muru ismet bey tarafından sa- El s· 

Perşembe günü Aynaroz Kadısı 

mimi bir surette icra edilmiştir. hamra ıneması 
Tarafeyne saadet temenni ederiz. 
ıaın•A1••1111anımıuımuuuıuınm11111uıııcunmıııun11unııımıı11nnımuuıııııımınn 

rikayla beraber diğer birçok 
ııemleketler, çift mikyas (Bimeta
lizm) usulüne avdet edecektir. 
Netekim bu maksatla lngiltere
de beynelmilel bir konferans 
toplanması için matbuatta bir 
fikir cereyanı başlamıştır. Bina
enaleyh bu hal gümüşün gayrı 
tabii olarak pek çok düşen fia
tını yavaş yavaş yükseltecek, 
tekrar tabii seviyesine çıkara
_caktır. 

Talebi umumi üzerine 

MARLEN 
D 1 E T R 1 C H'in 

Temsili ve haftanın fevkalade 
muvaffakiyeti 

l1 no.lu Cosus 
filminin iraesini görmeyenler ve
ya tekrar görmek arzusunda o

lanlar için temdit ediliyor. 

Ayrıca şimdiye kadar vücuda 
getirilen filmlerin en fevka

ladesi 

R goo 
(Orang-Outang) 

insan ayağı girmemiş ormanlar
da kaplanlar ile vahşi hayvan
lar arasında çevrilen bir filmdir 

iki büyük film birden ___ .,_ 

Acuzenin Definesi 
MUelllfi : Nizamettin Na:zlf Ressamı : MUnlf Fe , .. 

Aptülhalimin lstanbul tarafınd 
gözükmesini istemiyorlardı 

-65- -~· 
Bir kadın saçını başmı yolarak sonra gelmi~ olsalardı, ın~ 

sofada haykırıyor ve çatlak bir sc~Jt> onu tnnryamazJardı. .~lıılll; 
anlatıyordu: Rengi sararmış, gözleri_~-

- Sütünü vereyim dedim. Bir de Sıkıntı bir değildi ld.. Kadıll 
ne bakayım .. Oda bomboş.. Sandıklar huş yatıyordu. Anası!?... ~ 
altüst.. B:ıkalrm, hakikaten anası 

)iamafi, kadın hikayesine dah:ı bu? Aah anası olsaydı dünyallf 
fazla demm edemedi. Bir cismin su. nun olacaktı 
kutuna benzer bir gürültü oldu. "- Yanağında siyah ben .. Ç «* 

Bir an için susan kadm, bu sefer sinde nıavj nokta.. Cç nokta!-
daha keskin bir feryatla, avazı çrktrğı lum .. Benim oğlum?,, ,,,,,ıf 
kadar bağrrmıya başladı: Kadının ağzından çıkan bu 

- Aaaaay! Kocama bir şeyler ol • acaba son sözleri mi olacaktı? ~ 
du .. Yetişin a dostlar! . Omuzundaki yara iyileşeceie C 

Bir çok kapılar birden açıldı. Biı· ~ıyordu. Korktukları çıkmamı~ ,il. 
ko~uşma oldu.. g~r ~k ~hirli olsaydı, m~.h:ı~ ~ 

Dalq merdiven baııınd:ı heyecanla hır şımdıye kadar işini gorroilt;; 
bekledi.. Acaba inme mi inmişti müf- du.~. I~a:rır, hayır ok zehirli d 
tüye .. İner mi inerdi. Kızını ne kadar Degıldı ama, humma hala de::, 
se,·diğini en iyi bilenlerden biri Bakiyu diyordu. Kadmrn dudakları 
di. Yalı kesilmiş, göz kapaklan f · 

Den·iş paşa, izdivaç teklifi yaptı- Ar.ısıra derin derin nefes .. 
ğı gün yanında bulunmuştu.. • hazan gırtlağından manasız lııfl 

İzdivaç teklifi .. Den·iş paşa .. Baki- lar çıkıyor, saatte bir, iki saatte 
nin kafasında birden bir şimşek ~aktı: - Reha! Rehan~ - dediği 

"Acaba geceki vak'a bu yüzden çrk- luyordu.-
m c: ı :ıs ı Belki uykusunda bir şeyler ı:.- o m. ın .. ,, L-·-:ıı• 

Bu sırada yukarda konuşan Kadın· lar diye iki gün üç gece yanı 
Jarrn sesleri geliyordu: uykusuz kalmış, beklemişti. F 

- Bir şey değil .. Bir şey değil., Ba. beyhude bir zahmet olmuştu bu-
l (nurnedlJ yı mış. .• 

-Baygınlığı geçsin .. Bir şeyi kal· 
rnaz .• 

Hemen geriye döndü. 
Hadiseyi anlayınca Mehmet: 
- Mademki ehemmiyetsiz bir sev-

:. . 
dir .• - dedi - Gidelim. Artık burada 
beklemiye lüzum yok... Cennetmekan 
pederin na.mazı bugün kılınmak gerek· 
tir. Biz de ta.htımıza bu gün calis olu-
ruz .. 

Ve vezir arkada, kendisi önde ko
naktan çıktılar ... 

Bir ıkaç dakika sonra etrafa yayı -
lan askerler yanyana gelmiş bir alay 
teşekkül etmişti. Mehmet bir ata at• 
la},p başa geçti .. 

işte üçüncü Muradın halefi sarayın 
yokuşuna, böyle bir sergüzeştten son
ra, ve böyle sade bir alayla düzUiebil
mişti. 

YIRMI YED1CI KISIM 
USKUDARDAKI EV 

- Olmaz ..• Birimizden biri bu ı1'ı 
becermeli. Senin sokakta görünmen 
çok tehlikeli olur ..• 

- Olsun .. Bu vazıyette kalmak 
daha mı iyi? 

- iyi olduğunu iddia etmiyorum. 
Fakat senin sokağa çı'kmamanı isti -
yorum ... 
- Peki, fakat hanginize diyebilirim 
ki "Hey arkadaş! Git kendini ate~ 
at!,,., 

- Sen karışma onun kolayı var ... 

Üsküd~rın ovaya en yakın evlerin
den birindeyiz... Ev Y esariye büyük 
babasından nasrl kalmışsa. öyle dur
maktadır. Hazret on senedenberi bir 
kerecik olsun e\inin semtine uğrama. 
nuştır .. 

Ev büyüktür. Geniş ve yemiş ağaç 
Janyla dolu bir bahçesi, büyücek 
bir ahın ve bir de dört odalı ı:-elAmlı
ğı vardır. Asıl bina üç katlı şahane 
bir yapıdır. 

Etraf son derece ıssız .• 
BeTeket ki ıssl7: .. Yoksa yüz atlının 

bu evde barınması herkesin şüphesi:ni 
davet edebilir ,.e bir iki saat içinde 
Derviş paşa en azdan üç bin kişiyle 
beş arkadaşm başına musallat olur
du. 

Böl ilkten kancıklık eden olmamış. 
tı. Herkes Vey!'>el tarafından verilen 
emri tamamı tamamına tatbik et. 
mişti. Hisardan geçecekler hi~ardan 
g~mişlerdi. 

Tıpkı askeri bir harekette, kıt'a .. 
lar nası:I kendilerine tayin olunan is
tikametlerden harekete geçerlerse 
bu iş de öyle olmuştu i~te ... 

Ala .. Artık mesele yoktu. Yoktu 
ama hayat daimt bir didinme deg· ·ı 

"d" ' 'I 1 . . 1 
mı ır. ., ese enın bıri bitince öbürü 
başlar ,.e muhakkak ki biten her 

1 . . d b' me. se enın peşın e ır yeni i vardır. 

Abdülhalim bir ilq saatin .. d 
o kadar dcği~i~ti ki .. Bani ar~çı: .' 
lan, bu eve iki günlük bir f<t8ıl~:~ 

Şarki Erdende 
ürk ere 

Muhabbet 
Bir n:üdclet evvel şehrimiıdef 

geçerek Ankaraya ve tek 
buraya dönen sabık Şarki Er~ 
başvekili Hasan Halet Pş. d 
bir muharririmize şunları sari 
miştir: 

- Seyahatim tamamen b 
muhiyettedir. Siyasi hiçbir 
sadım yoktur. Türkiyeyi çok 
kidenberi tanırım ve Tilr 
çok severim. Türkiyeye geJı ... nı~ 
ötedenberi benim iç' n bir 

di. Arzumun tahakkuku 
çok memnun etti. Esasen 
kiyede yetiştim. Balkan harb~ 
Pariste bulunuyordum. Har 
başlaması üzerine bilmecb 
Mı:;ıra gittim. Oradan Şarki • 
dene geçtim. iki defa 111• 

vekili ve iki defa başvekil 
dum. Dokuz sene baş vek • 
yaptım, Şarki Erdende Tür 
karşı muhabbet pek büyDk 
Gazi Hz. nio yarattığı iokd 
hepimiz takdis ediyoruz. ,, 

Hasan Pş . yarın Toros e 
preıile Suriyeye gidecek, or• 
Şarki Erdene dörıecPkf r. 

. . . Akn . 1' 
hkeçelı l\lerhum Niyazi beyın 

mesi Hacer hanımla merhum ishak 
de~ p::ı~a mahdumu doktor l\Jitha~. ~ 
akıtlcri 7 . I - 9:12 Per~embe günU 

.,. e 
kuvaz snlonlarında zevat muhceredl 
zurile tes'it edilmişt,r. Tarafeyne sal 
ler dileriz. 

Kına haberler :::1 
Ecnebi memleketlerd:. 

Hizmet eden memur ve müstabdi. 
maaş .. j.tıb . ucı et ve tahsisaıları nın. · ı 
lan baliğına 9.30 ilıhesile Tür~ 
·· · d d ır ~zerın en tediyat yapılmasıntı .8 

lısçe kabul edilen kanun dün ,·ılAY 
tebliğ edilmiştir. f;CI 

Doktorlar arasında -:--.
1
d 

odasında l\dnunusaninin ) irnıı 1 

fevkaldde bir topl:ına yapıl:ıcaktır· 
Ticaret odasında - i\]cdl 

lıooperatlfi bu sene yüzde on kı\r 
etmiştir. Kıl.r yakında memurlıır4 
lacaktır. 

Yeni neşriyat : 

Hayal perdesi 
Yazan: Hayali kUçiJI< 

Ramazan gt celerine ruabsu5 

lenceli Karagöz kitabı. Het 
tapçıda bu unut 



-] 

,- Gençlik göziyle 1 1 Ordumuzda gençlik faaliyeti 
Ramazan 

Dün akşamdı!... Çorbanın ilk 
kaşığını ağzıma götürürken bir
den bir patırdı koptu. irili ufak. 
lı, büyük bir kafile bekçinin pe
şinde kapıdan geçiyorlardı. 

- Ramazan geldi hoş geldi. 
Baklava tepsisi boş geldi. Çoluk 
Çocuk oymya ziplaya davulun 
ahengine, uymuş şevk ve 
heveıJle ilerliyoı lardı. iki ta
nede konserve tenekesinden 
rneş'ale vardı. 

Bazı camlar sürülüyor. Baş 
Örtülü kadın kafaları. Erkek 
çehreleri mütebbesim kafileyi 
&Üzüyor. 

- Çok şülcür bu güne yetiş
tik. ihtiyarların fersiz gözl~rinde 
birer damla yaş ... 

Davul bir kervan gibi yaklaş· 
tı ... Geldi... Uzaklaştı. Çocukla
tın gürültüleri kayboldu. 

llç beı sane evvel biz de bu 
davu.un peşinde kıyametler ko
Pararak aynı yolları, sokakları 
dolaşmıştık. O ~aman ramazan 
haşna bir ramazandı sanki! 

iki meş'ale değil yüzlerce 
meş'ale. Ellerimizde bayraklar 
kafa aramızda k ülôblar. 

- Ramazan geldi nidalariyle 
dünyayı ayağa ka1dırıyorduk. 
Neyse maziyi düşünmekte ma
tıa yok. 

"Belediye davulu kaldıracak 
filan dıyorlardı . ihtiyarlara bir 
~"·at acısı gibi tesir eden hu 
haberin kof çıkmasına doğrusu 
ben de galiba sevindim. 

Sokaklarda sanki bir başkalık 
"'"· Her zaman zifiri karanlık 
diye korkarnk geçmed ğim iğri, 
bGğrü, dar sokak ardan sanki 
C:eb rnde tabanca varmış gibi eli
mi kolumu sallıya sallıya geçi
Yorurn. Uzaktan bir nokta gibi 
~Öriinüp ıonra yal 'aşan fenerler. 

ilerinde tesbih hanımnineler, 
teraviye gidiyorlar. Karşıdan iki 
nur sutünü iİbi yükselen mina-
tele · C . k tın ortasında yazı•ar.. amı 

0 'Pısında birkaç çocuk. Omuz 
rn~ta okumıya uğraşıyor işte 

tarnaıan bize bir del or içinde

~~!di •• Bugün artık bir çoklarının 
I 

1 1 beyaz, rengi sarıdır. Kadm-
ar cami cami dolaşır, arada bir 

§U CÜrn( l ' . ·1· e er ışıtı ır: 

1
- Hu... Kardeş bugün Cam-

c:ı arda S" ı· . ' urmt" mm va zı varmış .. 
.- Fındık hafız da Lalelidey• 

rnış sonra ona gideıiml 
de~alı? bir minder. Önünde se-

lı bır rahle, hoca efendi ara-
8118 eliyle vurarak anlatıyor. 
b'I~ Şunu .. bunu yapan ncuzü
ı' Ah kafir olur ... Siyah çarşaf
c•r, rengarenk kıyafetli kadınlar 
h a11ıinin derinliği içinde buşula 
0aayı dinliyorlar ..• 

ti I en de düşünüyorum, mubar-
ok er, dört bu çuk kari 
k Ulrnak için alın teri dö-
1.~rken vaazlar böyle bir külfete 
uıurn .. d b .. l 
kı i g~rme en azen yuı erce 
kaş 1Ye hıtap ediyorlar. Vaıılık 

r 1 rneslek. 
• • * 

d' Vaız hocafendi kalkmıştır. Şim
bı karkasında sürülerle kadın 
aş a cam· 'd' B h li .. " ıye gı ıyorlar. u a-
gordukre d·· ü .. d' 

Y ... Uf nuyorum ve ı-
orum: 

kut;_1
11ihi Hüıeyin Rahmi bey 

BK aran çınlasın!... 
Nüaret Sefa 

.. mirde faal, çalışkan bir genelik vardır 

lzmlr mUstahkem mevklfnde sKrlm takımı 
(Altta 5ağ köşede; Cirit birinci ·i Tevfik efendi 
altta sol köşede gülle birincisi Mahmut efendi) 

lzmir müstahkem mevkiinde 
spor faaliyeti günden güne in
kişaf etmektedir. 

idman yurtları sporda atle
tizmdeki faaliyetlerini daima 
arttırıyorlar, her fırsatta futbol 
voleybol ve sağlık topu ekzer
sizleriylc müsabakalar yapı

lıyor. Genç zabitler arasında 
bilhassa s krim faaliyetleri göze 

çarpıyor. 

Skrim genç zabitler arasında 
büyük bir a laka uyandırmıştır. 

Gün geçtikçe amatörlerinin ade
di artmaktadır. 

Her yaz idman yurtları tara
fından tertip edilen yüzme, dal-
ma ördek kapma müsabaJarı bu 
sene de yapılmıştır. 

idman vurtlarının birinde son 
defa yap;lan atletizm müsaba
kr;sında genç bir neferimiz ls
tanbullu Tevfik ciridi .38 metre
ye, lzmirli Akif oğlu Mehmet 
gülleyi 16 me•reye atarak yurt-
lar içinde yeni bir rekor yapmış
lar dır. 

, [o E NÇLiK HABERLERi' 

Mekteplilerin Sömestr Kupası 

Galatasaray lise ve orta kısmı galip 

Olimpiyat spor mecmuası tara
fından tertip o 'unan "Sömestr 

kupası maçhm Litm ş, liselerden 
Galatasaray orta me tteplerd en 

Galatasaray orta kımı kazanmış
tır. Bu maçlarda ümit hilafına 

o!arak yeni teşekkül eden lnki· 
Jip lisesi kuvvetli bir takım 

çıkarmıı batta Galatasaraya kar

şı finale kalmıştır. Neticeler şun· 
lardır: 
Gazı Osmınpaşa • Galatasaray 
lstikldl • Galatasaray 
FeyziAti • Nafıa fen 
Gelenbevi - Ameli hayat 
lnkilAp Sen Jorj 
Sen ben va - f eyziye 

0 - 6 
0- 9 
3-1 
0-2 

11 - 0 
11-5 

FerziAti - lnkı!Ap 1-2 
Amel! hayat • Gazi O~manpaş:ı 2 - 1 
Galmısaray • Gelcnbevi 6 - 0 
Senbenova • Galatasaray 0- 1 
Ameli hayat · Galatns:ır:ıv l - 2 
JnkılAp • Galatasaray 1-2 

Kaleci 

Güzel bir mUsamere 

Gençler temaşa gurubu ikinci 

müsameresini kanunusani cuma 
günü Güzel san'atlar birliği mü-

samere salonunda vermiştir. 

istiklal marşıyla başlıyan müsa· 
merenin konser, şiir, zeybek ve 
monoloğ ve bir komedi ve (Ya
bancı) adlı bir piyes o mak üzre 
zengin bir programı vardı. 

Gençler bütün numara ve pi· 
yeslerde muvaffak olmuşlar ve 
tiddetle alkışlanmışlardır. 

Gençlik mUsamereleri 

G.T.G 
(Borçlarını Ödedi) pıyes 1 per-

de, (Karışık Dava) Komedi 1 
perde. 

Yazan : RECA.I B. 

Güzel san'atlar birliği salo· 

nunda 24 kanunusani pazar ak

şamı saat 20 de. 

(KOR) piyeı 3 perde 

1 

2 

3 

4 

Yeni Bilmecemiz J 

1 2 3 4 

ı_ı_ 
1 1 

ı-· 

Soldan sağa: 

1- Mülki taksimattan bir kı

sım, 2- Bir muzari fiili, 3- Bir 

renk, 4- iki sedalı harf. 

Yukardan aıağı: 

1 - Para saklanan şey, 2 -

Bir emir, 8 - Türkiyenin en 

yaşlı adamı, 4- Bir böcek. 

Geçen haftaki bllmecemlzln 
halledllmlş şekll: 

1 K o K 

2 1 K i 

3 K ı K 

1 1 H i k ay e m ü sa b a k a m ı ~' 

ŞAKA 
M. Raci B. bu haftaki hlk8ye mUsabakamızda birinci gelmlştlr 

Ahmet Kazım bir saatten beri o • 
kutluğu kitaptan başmı kaldırdr. Zih
nini bir an dindendirmek için kol -
Iannı sandalyenin iki yanlarına sa• 
lıvererek arkasına dayandı. 

Masa üstündeki isli l:imbadan dö
külen bakrr rt'nkli ışıklar dağınık kı
vırcık siyah saçlarını ve geniş alnını 
biraz daha aydınlattı. Alnındaki ilci 
çizgi \'e dudaklarındaki tebessüm iyi 
bir şey düşündüğünü ıi.fade ediyordu. 

Siyah cewal gözleri bir noktaya 
saplanmış sanki düşüncelerinin aksi• 
ni seyrediyordu. 

Nihayet iki ay kalmıştı. Hukukun 
son imtihanını da verdikten sonr.ı 

hayat arkadasıy la beraber daima 
mes'ut ya~yncaktı. 

Artrk Nerminle nişanlanmakta 

hiç bir mahzur kalmamıştı. Oooh .... 
Işte o zaman hayat tatlr renkleriyle 
onu saracak kimsesiz kalbini anlryan 
hayat arkadaşıyla beraber daima be
raber ve mes'ut kaşıyacaktr. 

}'akat: zihninden gene şüphe göl· 
gesi geçti. iki haftadır mektup ala· 
mıyordu. Aca ha ne olmuştu? Son 
mektubunda yazdığı gibi ... Yok .. Yok. 
Bu olnmaz<lı ••. 

Nermin onu betbaht etmezdi. 
Kendini bu düşüncelerden bir-

denbire ayırdr. Ye teluar önünde 
açık duran kitaplara daldı . 

• • • 
Saatin tik takları bir an için ke -

silmişti. Boşanan zemberek sükutu 
yırtarak gecenin on birini haber ver
di. 

Ahmet Kitzım eJleriyJe masanın 
kenanna dayanarak doğnıldu. Uyu
~an ndaleJerinj dinlendirmek için es• 
niyerek uzun uzun gerindi. 

Az bir para mukabilinde oturduğu 
pansiyon odru;mda cuma akşamlan 

müstesna her akşam böylece çalışır 

sonra lambasını üfler tahta karyola
sına uzanırdı. İstikbal liakkmdaki 

projelerini zihninde bir daha tekrar
lar ve gözlerini kapardı. Bu gün mar 
trn yedisiydi. Tam bir ay sonra 
imtihanları başhyacak ve bir ayda 
bitecekti. 

Ondan sonra bu senelerce süren u
zun sayin yorgunluğunu unutmak 
içrn lzmire, dayıSlnın yanına gide • 
cekti. Staj zmaanına kadar iki ay. 
Irk bir zamanı Nerminle beraber ge· 
çirecekti. 

Fakat tam on yedi gün oluyordu. 
Nerminden niçin h:ila bir mektup ol
sun gelmemi ti. YokM? .• Geçen meli• 
tubunda Nerminin bahsettiği doktor 
Cemille bahasının arasında geçen ha• 
disc bir hakikat mi oluyordu? 

Dayısı her ne kadar kendisi daha 
doğrusu intisap ettiği mesleği beğen
miyorsa da artık bu kadar feci bir 
darbeyi indirmiye de c~aret edemez
di. 

Dayrsının Ahmet Kazım için dü • 
şüncesj neydi, doktor olması .. Çünkü 
hukuk mezunlarını görüyordu. Sa • 
bahtan akşama kadar mahkeme kapı
larında dolaşmak; onun bunun derdi
ni dinlemek nihayet kitabına uydu• 
rup bir kaç para kazanmak değil mi:'. 
Halbuki Ahmet Kbım doktor olabil 
mesi için kendi asabına güvenemiyor 
bu meı5leği iktidarının haricinde gö
rüyordu. Doktor denin~e gozunun 
önüne gelen ilk Uvha şuydu: 

O zaten çocukluğundan berj ma .. 
riz ve şefkatle çarpan bir kalp ta
şıyordu. Buna nasıl tahammül ed~ 
rdi. 

1:. te hunun için doktor olamazdı. 
Ve gene bunun i~indir ki dayısı ona 
kızı Ncrmiıni ,:ermek istemiyordu. E· 
ğer da),sr Nermini doktor Cemi!t> ve
rirse; o zaman felfıl,ct haşlıyacak ve 
gene anında bitecekti. 

Bu düşüncelerle dalgın dalgın o· 
daı:oına girmi~ Jambayı yakmayı bile 

unutmuştu. Tahta karyolru ının !:e
narına ili ti. Oda kapısına 'uran 
iki küçük darbe Ahmet Kazmu dal • 
grnlıkat.an kurtardı. 

Pansiyon sahibesi madam elinde 
bir mektupla mütebessim içeri girdi. 

- Bu sabah siz çıktıktan biraz 
sonra postacr getirmişti, dedi, ~ıktr. 

Ahmet Kaırm h"ımbayr yaktı !'o • 

luk bir ziya altında mektubu okudu 

Sevgili Kazım: 
Müteessir olma sana bu satırları 
yazmrya mecburum. Vicdanım 

öyle emretti. lki gün enel dn • 
yının krzı Nermin doktor Ce!'l"IH• 
le nişanlandılar. Bir aya kadar 
da t'vleneceklermiş. Dayın hu işi 
scnj bir dakika düşünmeden ynp 
mış Nermin her e.}; itiraf ettiği 
halde fikrinden Yaz geçirememiş. 
Dün hcmşiremle görüŞ('n Nt>rnıin 
ağlıyarak vazr::reti anlatmış sııkı 
bir kontrol altındaymış bu hahew 
ri benden işit ve metin ol, Gözle
rinden öperim kardt'şhn ... 

Scrmet 28· ıllart .. 29 

Bu satırlar kafasına zehirli birer 
iğne gibi saplandı. Bir haftadanberi 
bozulan asabı tamamen muva:zenesini 
kaybetmfştL 

Demek mektup gelmeyişinin sebe
bi buydu .... Kendisini siyrul boşluk• 
lar içine düşmekten kurtaran y0o 

gane ümidinin de mahvolduğunu gör 
mek ne acıydr. 

Son bir kararla doğruldu. Masa

sının gözünü a~tı. Babasmdan ya
dikitr kalan küçük tahancasını arka 

cebine yerleştirdi. Madama bir §t'Y 

söylemeden çtl<tr, gitti. 

Madam bu gayr1 mutat gidişin 

manasmr düşündü kapıyı açmak i~in 
sabaha kadar bekledi fakat o gelme
di. 

Ertesi giin postacr getirdiği :iki 
mektuhu kapı aralrl:'1ndan madama 
uzattı. 

Bu mektupların birisi sermetten 
diğeri Nernıinden Ahmet Kazıma ge

liyordu. 

Serntet işleri yolunda giden bir 

ailenin şımarttığı kocaman bir çoruk
tu. Li .. eyi son sınıfından terketmiş 

pede~inin ticarethanesinde bulunu· 
yordu. 

Muzip şakacının da'ma hayatı gülünç 
tarafmdan gören bir ruha malikti. 
Ahmet Kazımla daha mektepten ta. 
nışrrlardı. Her zam.an da mektupla. 

şırlardı. Sermet bu ikinci mektubun
da geçende gönderdiği mektubun bir 
nisan yalanr olduğunu hakikatin yaz
dığıyla kat'ıyen alakasr olmadığım 

an la tıyordu ... 

Nerminse mektubunda gayet iyi 
haberler \'eriyordu. Hatta geçen ak• 

~m bnh:ısının bu sene mek~bi ikmal 
ettiğini bahane ederek Ahmet Kazım 

dan b3hsedişi her h:ılde hayra ala • 
metti. Urun tafsiIAtt.an sonra ken
disini çok bahtiyar bulduğunu yazı• 
yordu. .. 

Bir yatakta daha genç denebilecek 
bir insan; öksürüyor, çırpınıyor, bi -
tap dü!!iüyor kendi8i o zavallının b:ış 
ucund:ıdrr. Bir elinde saati, diğer 

eJinde saat kadar soğuk hastanın eli, 
nabzını dinliyor. Darbeler yal"&J ya. 
va~ ağırlaŞtyor \ ' e nihayet beş dakika 
eV\'el krmıldanan bu el, beş daika 
sonra bir kerpiç gibi lekeli çarp.fla • 
nn ür.e~ine bıraloyor, vazifesi bit · 
miştir. Ba§ı önüne dÜ§ılcek kılpıdan 
meyus çıkıyor... • 

Mektuplar geldi. Fnkat Alnnet 

Kbrm b.tr daha pansiyana dönmed.L 
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Davi 
Yazan: lren Nemirovski 
~~~~------~~~~~ 

Golder gene cevap vermedi. Çıktı. 
Koridorda, gayet kuvvetli olduğu için 
bütün kata yayılan Joys'ün koku:;u .. 
rıu, bütün ciğerleriyle teneffüs ettJ. 
Joys onun ayak sesini tanımıştı, içer. 
den seslendi: 

-Sen misin, Dad? Cel.. 
Odasında, aynasının karşısında 

.tyakta duruyor, küçük ayaklarıyla 

altın tüylü pckinua köpeğini itiştiri. 
yordu. Babasını görünce güldü, ba· 
şnu eğdi Ye sordu: 

- Dad, tuvaletimi nasıl bulu•yor .. 
sun? 

Beyaz ve gümüşü bir tuvaletti. 

ol der Tefrika 

12 

Nalcleden: fa. 
- Evet. 
- Ne zaman alırdın? 
- Hemen alırdım ama, goruyor-

sun param yok. Hadi beni rahat bı • 
rak. 

J oys sevinerek bağırdı: 
- Öyleyse hen ne yapacağımı bi • 

liyorum. Bu akşam oyunıı gideriz. 
Ben sana kazandırırım. Hoyos her 
zaman benim şans getirdiğimi söyler. 
Sen de yann otomobilimi alırsm. 

Golder başını salladı. 

- Hayır. Yeme!ı:ten sonra hemen 
eve dönece!im. Dün geceyi trende 
geçirdiı1:mi düşür.müyor musun? 

- Ne olur sanki? 
- Joys ... Bu gün hastayım ... 

ıı Günün Muhtırası 

Takvim - Salı 12 l\Anunusani 
1 inci a,· 1932 4 Ramazan 1350 ~enenın 
J!:CÇen günleri 12 kalan günle,. 348 

GUneş - Doıtu~u 7,25 ı'aıışı 17.2 
Namaz vakitleri - Sabah 7~5 

Üğle . 1223 ikindi 1448 ı\kşam 17,2 
Y :ıtsı 18 38 imsRk S.39 

Radyo 
lstanbul radyosu 

6 dan 7 ye kadar gramofon 7.30 don 
8 30 a kadar birinci kısım s:ız Nermin 
ve Bed;a hanımların iştirakile 8,30 dan 
9 a knc.lar Salih Murat bey tarafından 

konferans 9 dan 10 a kadar ikinci kısım 
saz Bedayll musiki heyeti tarafından IO 
dan 10,30 a kadar orkestra. 

Avrupa radyosu 
HEILSBRG (274 M. 75 kilont) 

9,30 bedeni terbiye - 12,20 haberler 

Artık haraç yok ! 
Bütün Alman fırkaJ,arı 

söylüyor .. 
aynı sozu -
Fransa ne yapacak ? 

• 
Berlin, 11 (A.A.) - M. Brünfag. sayı mevzuu bahsetmişlerdir. 

in tamirat hakkındaki beyanatının ihtiyari olarak dört ay müzake 
ecnebi memleketlerde \'e bilhassa edilmiş \'e i! i beynelmilel konfera. 
Fransa ve Belçikada Lausanne kon. tan sonra mer'iyet mevkiine konul 
feransına karşı atılmış bir bomba te· muş olan Young planı bir kenara 
sirini göstermi~ olması bütün Al • rakılryor. Mütareke mukavclena.nt 
manyada hayretle karşılanmıştır. ne ve Lansmg notasma rucu ediliyo~ 

Ecnebi efkarı umumiyesinin l\f. Ortaya bir takım arşivler ihtimaınl 
Brüning'in beyanatıyla mumaileyhtn intihap edilmiş bir ta..lom evrak Ç 

Ritlerle yapmış oldukları mülakat • karılıyor ·ve bunlardan Almanyanıl 
lar arasında illetle maltil münasebe- fazla tediyatta bulunmuş olduğu 
ti görmesi hayrete şayan tela.kki e- tice.si nhmoyr. 
dilmektedir. Resmi bir nota, bu usulü kc-ndiıı' 

Bnbasrnm kendisini seyrettiğini gö. 
rUnce, çenesiyle geniş ve har.iküHi. 
de omuzlannı, gerdanım işaret etti. 

- Pek açık saçık değilim, değil 
mi? 

- Sen mi? Sen hiç hasta olm:ız . 
sm! 

- Ya, öyle mi zannediyorsun? 
Joys birdenbire sustu: 

- 17,15 orkestra konseri - 20 şarkı 
resitah _ 20,30 orkestra: Verdi, Bnlt Alman başrnkilinin, Almanyanın mal ederek, bunu crkamla tefsir e 

umumi hissiyatına tercüman olmak • miştir. Bu nota, Fransamn 6. ınil' 
tan başka bir şey yapmamış olduğu yar mark (30.000.000.000) frank razı 
ve mumalleyhin (llükfımet namına) almış olduğunu beyan etmektedir 
artık tamirat nam.iyle tediyat yapıl- Bir Fransız not:ası tesvfüıtm hakil\9' 
mzyacaktrr, demesi için Hitlere kar• tini meydana koymuştur. FransızlS 
şı fedakarlrkta bulunması iktiza et • rın bu notası Alman delillerinden 1' 
mcdiği ve bu sözün sağ cenah mün• Alman ralcamlanndan başlta b!r 
tehasmdan !'!Ol cenah müntehasına dinlemek istemiyen Alman efüan 11 

kadar bir formül olduğu söylenmek. mumiyesine bildirilmemiştir. Bu şe 
tedir. rait altında Almanya hüktlmeti, Al 

Dedi. Golder: 
- Öpebilir miyim? 
Joys yaklaştı, yanağını, ve boyn

lı.dudağmm kö:.esini uzattı. 
- Joys, çok boyanıyorsun. 
- E ne yapayım. Az uyurorum, 

çok sigara içiyorum ,.e çok dans ed·
yorum. 

- Öyle ... Kadınlar aptladır .. He· 
le sen, üstelik delisin. 

Joys güzel kirpiklerini birbirine 
yaklaştırdı: 

- Dans etmesini o kadar seviyo . 
ru mki, 

Dedi. Bunları söylerken güzel du
daldan titriyordu. Ellerini lınbası • 
run avucuna bırakmış. gözleriyle a)• 
nnya bakıyordu. Golder tebessüm te· 
ti ve: 

- Joys, dedi, eskisinden dnha 
şuh olmuşsun.. Hoş, annen de söy
lüyordu ya!. 

Joys haykırdı: 

- Annem mi? Asıl o benden d:!
ha şuh ve hnL.k.ı da yok. O hem ihti •

1 yar hem de çirkin ... Halbuki ben ... 
Ben güzelim değil mi Dad? 1 

G1>lder gülerek l :ınaldarını s ı. tı: 

- Elbette ya' .•. Çir!•ln 1 zıro olmn·ı 
ınnı sevmem- 1 

Birdenbire durdu, ~<ırarr r:!.k eli
ni kalbine götürdü, sık sık nefes al-ı 
dr, gözleri ani bir korkuyla büyüdü .. 
Sonra kollarım ynnın:ı brralitı'". San• 
er, geçrn Ji. 'akat yavaş yavaş, is
tem~yc is1emfye ... Golder, kızını itti, 

• mendilini nldı, alnından ve soğuk 
yannklarmdnn akan terleri sildi: 

- J oys, su ver ... 
Joys hizmetçiye seslendi, ve bar

dağı babasına uzattı. Joys, aynnsını 
a1mış, saclarını düzeltiyor ve bir 
§arla mırıldanıyordu: 

- Dad? Alck hoşuna gidiyor mu? 
- Alck mi? .. Ha, şu küçük .. Güzel 

çocuk 
- Beni prenses görmek istemeıı; 

misin? 
- Bilmem. 
- Ama bana haşmetpenah derfor-

di ... 
Geldi, elektrik lambasrnın altın .. 

da durdu, altın başmı' geriye attı: 
- Bak bana, iyj bak Dad ... Ilnna 

yak·şm:ız mı? 

Golder, kalbini birdenbire çarp • 
tımn gururlu bir hareketle: 

- El·et •.. Dedi, yakışır ... Pek ya • 
kışır kızım. 

- Dad, bu iş için çok para verir • 
misin? 

Golder, hatif nadir fakat sert tc· 
bessürnlerinden birisiyle: 

- O kndar p:ıltalı mı, diye sordu, 
prensler şimdi so'mklarda doln.şıyor
lar. ı 

- Evet ama ben bunu seviyorum .. 
Joys bunu söylerken sesi ftriyor, 

ıhtirast:ın rcnm ucu yordu. Gol der: 
- .Gcş parası olrn:ıdrğrnı b"liyor 

mu. un? 
- E\ et. Fakat ben zengin değil 

mfyim? 
- Ililmem. 

- Ya ... nilmiyor musun bana bu 
dünyada ne l{ız:m? Her şey .. Yo!isa 
ölürüm (Ha:dm ve ateşli bir b:ıkı~la 
tekrar etti) her şey .. Her şey .. Öte.ki 
kadınlar bilmem nasıl yapıyorlar .•. 
Mesela Dafne fhttyar Behrlnglc para 
iç:~ ya~ryor.. Bnna dşk, gençlik ve 
her şey Hizrm ... 

Gol eler içini çe!dj: 
- Parn...... • . 

term.an, Starus, Marsenet'den - 23 
haber. 

ftlUHLACKER (360 M. 75 kilovat) 
11 konser - 18,05 Frankforttan nakil 
-:- 20,4:> dans. 

LONDRA. nord regional (479,2 M. 
70 kilovat) 12,15 günün havadisleri 
- 15,15 konser - 18 şarkı - 20,Sj 
kör çocuklar konseri - 21,45 orkes
tra konseri - 24,35 dans. 

ViYANA (517 M. 20 kilovat) 11,20 
müsahabe * 12,30 konser - 11 haber. 
muc:iki - 16,20 Shuman, Schubert, 
Bra.lrns, Strnuss'dan melodiler, piya• 
noda Alice Rohnvnsser - 18 Brahus 

konseri plynno ile - 20,10 birer per. 
delik i!d piyes - 22 - Straus konse
ri - 23,1:> dans. 

BAllSEf.,ONA (349 l\I. 8 kilovat ) 

9,30 sesli gazete - 21 trio: Rubunste
in, Rius!~y korsakoff, Tchaikowsky· 
den parçalar - 23,05 opera. 

LAHTI (1796 M. 54 kilovat) 18 Ei· 
no Ra:1:0 piyanoda ve lıja Busch rhı· 
nao!< - HMO Lconial l\filk piano -
20,30 or~testra - 19,15 şarki - 20 ki
lisede bayram. 

ROMA (4~U,4 M. 7:i kil<n·at) 9,15 
radyo gazetesi - 18,30 şarkı kor.st?ri 

- 18,45 ar:u•stra konseri - 22 piya
no, keman ve viyolonselle konse:-. 

OSLO (1090,5 l\f. 75 kilo\·at) 17 
lronser - 20,45 konser - 22 konser -
24,5 konser. 

l' ARŞOV A (1411 M. 158 
18,35 halk ısenfonik konseri, 
nik orkestrnst - 20,35 pl~k 
Vilno'dan nakil - 24 danıs. 

kilovat) 
filormc• 
- 21,1:; 

Joys neş'eli bir hareketle sözünli 
- Daddi, bana ne nldın baka .. kesti: 

hm? . 

BÜ KREŞ (390,5 1\1. 16 kilovat) 
18 orkestrayla ha.f if musiki - 19 ha· 
her - 20,40 plak - 21 orl•estr.ı: Stra
us, Gilg'den parçalar - 21,45 Opera 

artistlerinden Alcksiu tnrafmdan şar 
kı - 22,10 orkestra - 22,45 hal>t'rler. 

Golder cevap Yermedi. Kız ona doğ• 
ru koştu, dizlerine sıçradı. 

- Daddi, Daddi, bana baksana, 
ınen var? Benimle eğlenme .. Nen var? 

Golder, cevap vermeden cüzda • 
11nu çıkardı. içinden bir kaç tane bi· 
ner franklık banknot çıkarıp uzattı. 

- Bo Jrndarcılc mı? 

- Evet. Yetişmez mi? 
- HayJT. Yeni bir otomobil lst!-

J'Orum. 
- Nasıl? Var ya. 
- İstemiyorum artık, pek küçük. 

Dlr Bugatti istiyorum. l\tadrite gl • 
ıdeceğim... Birisiyle .. 

Birdenbire durmuştu, Golder sor-
Ctu: 

- Kiminle? 
- Ahpa:;>Inrla ... 
- Hadi. aptalhk etme., 
- Neden aptallık olsun .. Bir Bu-

ratti istiyorum. 
- Vaz geçersen olur biter. 
- Hayır, Daddi ... Daddi darting. 

Yeni bir otomobil istiyorum .. .Al .. Al .. 
Alırsan hiç yarama.ılık etmem.. Bak 
Pafne Manring'i.n yepyeni bir otoma
bili var. 

- işler fena. •• Gelecek seneye .. 
- Hep böyle söylüyorsun .. Vız gc. 

lir bana .• Ne yap yap al .. 
Gol der sabırsızlanarak bağırdı: 
- Eeh .. Yeter! 
J oys, sustu, dizlerinden indi, 

düşündü, gelip babasmıı ~iirtündü: 
- Daddi ... Eğer paran olsaydı a· 

hr mıydın? 
- Neyi? 
,.... OtomobilL 

- Para.. Pnra .. Tabit para, daha 

doğrusu pırlnntalnr ve güzel tuvalet
ler .. Her şey diyoruım Dad, her şey .. 
Bütün bunları öyle delicesine sevi .. 
yorum ki" O kadar mes'ut olmak ist:• 
yorum ki, bilsen, Sana yemin ederim 
ld aksi takdirde ölümü tercih ederim. 
Fa:kat müsterihim .. Dünyada ne iste
dimse oldu. 

STOKHOL~l (436 1\1, 75 kilovat ) 

12 dint merns!m - 12,50 Rikdagur ki:· 

şat semi ve Kralın nutku - 18,30 
haberler - 20,30 maliye nazınn;ın nut 
ku - 21,10 konser orkestra - 23 org 
konseri. 

BORSA Gol der başını eğdi, gülmiye ~alı .. 

1 şarak mırıldandı: •-~------~~~...----'1 
- Zavalh kızım, bana öyle geli • l l K. sani 931 

1 
__ A_-=,..•'-d1....1-"'-•P-.•_n_d•-ı 

yor ki sen on iki y~c;mdanbcri birisi. 
ne aşık olmuşsun galiba ... 

( ni.lnı ecli) 

lstenbul t:ıposundnn: 

Balatta Tahta minare mahal· 
lesinin mahzen sokağında eski 
bir yeni 3 No. h hane Yani ve 
Kozmadao vereseleri Arhondola 
ve Tenola hanımlar tarafından 
intikal için müracatta bulunmuş 
ve müstesna Karabet kilisesi vak
fmdan olan mezkür hanenin ta

sarruf senedi olmaması ve vakfı 
mezkur defterlerinin de devredil
memesi hasebile senetsiz tasar. 
ruf muamelesine tabi bulundu· 
ğundaa tahkikat. mahalliye icra· 
sı suretile tasarrufu tesbit edile· 
ceğinden bu mahalle tasarruf 
iddiasından bulunanların on beş 
gün zarfında vesaiki tasarrufiye· 
terini lstanbul tapu idaresine 
ibraz evle~~leri lüzumu ilan o.u· 
nur. l23ı9) 
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Bu ruhi halet bu memJe.'rette gün- manynnm artık tamirat bcdelleriıtf 
den güne vukua gelm~kte olan ta- tediye edcrniyeceğini söylel".ken Al' 
havvülleri tetkik etmek külfetini man efkfm umumiyesine tercümaO 
ihtiyar etmiş olan kimselerde hayret olmakta bulunduğunu .kabul etm~ 
ve taaccüp uyandırmamalıdır. müm'·ündür. 

Nasyon:ılist propagandasıyla ta • Diğer taraftan Almanya hükuınt' 
mamen istismar edilm;~ olan (Artık ti hu suretle beyanatta bulunurk~ 
har.aç yo!•) tezi son 6 ay r.arfmda cf- Bitlerin tazyildrne muhtaç olmnmtf 
kan umumiyenin bütün temayülle • olduğu da kabul olunabilir. Çünl<i 
rine l'lirayet etmiştir. BiitUn fırka . hükumet gazeteleri (artık tediye e' 
lar, siyasf, ikt"Sadt teşekl;ülller ve demeyiz) demiyor b~lki (Artık tedi)i 
amele teş!dlatlan bu tezi benims~· ye mecbur değiliz) diyor. 
mişlerdir. Fakat bütün bu müşahedattan ati' 

Memleketin heyeti umum iyesi, fa.. cak iki netke istihraç olunnbilir: 
hammülü kabil olmıyan bu yiikten 1 - Hitlerin ve Hugenberg'in m~ 
ya.1inyı sryınnanın kendi irade ve az. srm:ılist tezlerinin bir kaç ay zarfcJt' 
mine bağlı olduğu kanaatini hasıl da Alman efkarı umumiyesinin he' 
etmiştir. men, tamamını celbetmiş olduğudur• 

:Memleketin bu kanaati kendiıSine 2 - Alman hüktimetinin LausaJl' 
mütemadiyen borçlu oldufhındruı fnz. ne Jconferansında tamamiyle mfl 
lasmı tediye etmiş oldui:ru tekrar C• vafafk olmasmm pek az ol 
dilmek ve bu mecburi tediya.tın gerek duğunu bildiği bir teze knrf 
Almanya.nın ve gerek bütün cihanm mücadeJ~ etmiyerek onu nihayet ~ 

nimsem i ~ur tiyle mü ' üt bl val 
~el•mckte olduğu müsibetlerin başlı-
cası olduğa ve Fransa müstesna ol • yete düşmek tehlikesine maruz bu• 

lunmısıdır. 
mak üzere bütün memlel:etlerin bu 

Krediler tahdit edildi 
hale bir nihayet vermiye azmetmiş ol Berlin, 11 tA.A.) _ Beynelmiltİ 
duklan söylenilmek suretiyle n ko· tediyat bankası mecHsi Rek.hst }){lıı' 
layhkla tarsin edilmiştir • ka açılmış olan kredhi üç ay müd' 

Memleket, bu menfur esaretten detle ve diğer merkez bankalann1' 
~cilen yaJmyı ~ryırmanm zaruri oldc• bu krediye iştirak hisselerini ayn1 ~ 
ğuna kani olmuş ve cihanın altınla- ralt dairesinde tecdide muvafakll1 
rrnt toplamı~ olan ve harp h:ıraçla· etmeleri şzı.rtiyle yenilemiştir. 
nnt idame etmek iddiasrnda. bulu · Bant<a meclisi Avusturya, Macsl 
nan memlekete karşı tek bir adam gi• ve Yugoslavya ba.nkalarma aç.rlmı~ 1 
bi kalmasına hais olmuştur. lan krcdilcrj Uç ay milddetle tecd~ 

Alttan alta, bütün Almanyayı etmi tir. Banka meclisi Rckhst b3" 
kaldırmakta olan bu dalgaya Alman ka ait kredinin şart5ız olarak teC' 
hükumeti erkanından, bir kaç zat dit edilmesine Fransız bankası u' 
müstesna olmak üzere hiç bir set mu- mum müdürünUn kat'i talebi üzeriıt' 
kavemet göstermernel•tedir. Yüksek karar vermb'ltir. Bu karar l\I. J,ttt 
makamla.rdal\ gelen direktiflere kar- tcr'in itirazlarına rağmen ittifaJill 
şı hassa.c; olan efkArı umumiyeye ba- verilmiştir. 1\1. Luhter bu karar M 
zı hakikatleri hesaba katmak lazrm Jay:ısiyle Alman parasının akıbetin' 
olduğu, Alm:ınyamn 7 nydanberi t:ı• den endişe ettiğini söylemişse de ke11' 
mirat namiyle hiç bir guna tediyatt:t disine verilen cevapta böyle bir neti' 
bulunmadığı \'e hiç kimsenin ondan ceden do"'i'ncak mes'ullyetin Alınıı' 
yakm bir atide tediyatta bulunmasr· hükOmet~ne raci olacağı beyan edil' 
nı istemediği ve muvakkat bir hal su- mi tir. 
retinin müsait kat'i bir euretj halle Hind nburg'un yeniden 
tevafuk edecek beynelmilel bir vazı- intihabı meselesi 
yete intizar olunmasına medar oluna• Berlin, 11 (A.A.) _ M. Brüniıtf 
cağı ihtar edilebilirdi. le Hurrenbcrg arasmdalı:i mülı\kat ,,. 

Almanya nasyonalistlerin l\bl•si · rasında Hugenberg mareşal HindcJI' 
marist tezlerine aklı selimiyle mukn· hurg'un Raichstag marifetiyle det'11' 
bele edecek yerde kendisiyle pek ya• arayı umarniyeye müraca.ıt cdltm' 
kmdan teması olan gazetelerin sağ ce tarikiyle ycniclen int''tap edilm~rı' 
nahın delilJerfni kendi hcsaplanna nasyonalistlerin iştiralte amade btl' 
benimsemesine müsaade etmiştir. Bu lundu!darı söylenmiştir . 
deliller ~un1ardır: Mnmafi Hu'°'enberg. kat'i cev:ıbt1'1 

Almanya tarafından ne namla o- vermiş delHldir . 
tursa olsun tedlyat yapılm:ısı v~ her Tamirat konferı:nf:ı ne vakii 
türlü mu\"akkat hal suretleri kabili tcplanac k ? , 
kabul değildir. . Londra, 11 (A . .A.) - Resmi mııfı111 

Fakat hükumet, yalnız AJmnnva fılde beynn edildiğine göre t~unitıJ 
artrk tediyatta bulunamaz derk;n, konferansının 2:> Kanunusanide ıı.ç•1' 
bütün gazeteler hatta hükum~tin mi!.. ması hakkrnda İngiltere hükumeH ~ 
revviçi efkan olanları da dahil olmak rafından ynpılan te>!.Im ahlk:ıd" 
Uzere Almanyanm hulmkan hi~ bir deYlctlerin hcpsj kabul etmişlerdi~ 
borcu olmadığrnı n hatta fazlasiyle Yalnız Fransa henüz cevap ,·crnıeıt' 
tediyatta bulunmuş olduğunu tekrar tir. Fal·at onun da zımnt suretı' 
etme'<tcydiler. muvafa!·at etmesi beklenmektedir· 

Yüzlerce gazete makalesi ve bin · Bir taraf an da dahili mOcad_,rı 
l~rce nutuk, hunlara inanmalı:ta is • Lelpzlg, 11 (A.A.) _ Komün~!tl~ 
tıeal eden halka Almanyanm huku • le Nazisler milsademe etm'ı,lerdi 
kan FraMaya hiç bir borcu olmııd•ğı- 13 Nuis yarnlanmcşt.ır. Bir ~ 
nı fır.pata çaltfDUtl&r H yalmz Fra.n- tevkifat kra edümiotiıı 
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L~~~----------------be Ha"a kıtaatı ihtiyacı için (500) ton 

O. SA. AL Ko. dan yonumuzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere her gün ve 
mlinakasaya i tirak edeceklerin de te
minat ve teklifnamelerile komisyonu• 
muza müracaatlan. (683) (4633) 

Aa. mk. Sa. AI. Komisyunu ilan an 

sa nzın knpah znrt'la yeniden münaka• 
.Ya konmuştur. 

9 
İhale tarihi 23 - 2 inci kanun -

a2 en- t . .. ü 
lipı •11ar esı gun sant 11 dir. Ta .. 
ısı:rln şartMmesini görmek üzere 
tn nbut ve Ankara merkez satın al .. 
Sa a kornfsyonlrırma her gün münakn-

"ai~ iştirak edeceklerin teminatı mu
ta~ate ve teklif mektuplarile ihale 
lto . inde Ankara merkez satın alma 

lttis.Yonuna müracantlan. (680) 
(4617) 

J\. • • • 
latiı O. ~akliye ve istihli§m tabur -
l>alr e beşıncJ nlay için ot ihtiyacı k:ı
İhaı~~rfla münaknsaya lmnmuştur. 
gUnu 

1 13 
- 1 - 932 tnrih Çarşamba 

sanı ır: .. d . d 
nJ>ıla k ;>,u a komısyonumuz a 
:tıi aı:1 ktı~. Taliplerin şnrtnameleri
~a:ra i ~ litere her gün ve münaka-

ŞUrn.k d , . 
al'l'en'nd e eceklerın de vaktı mu-

1 le l\.0?tti~ ternfn:ı.t ve teklifnameleri-
1 ıuınıuıa münı.uatları. (685) 1 

(4516) 

K. O. ve topça taburunun otu 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 12 -
1 - 932 'alı gilnft sn:ıt 16 da komis
yonumuzda yapılııcaktrr. Taliplerin 
şartnamesini nlmak üzere her g{tn ve 
pazarlığn i§tlrak edeceklerin de vak
ti munyyeninde komisyonumuza mfl 
racaatlarr. (19) (96) 

• • • 
111. K. O. kıtaat hayvanatmrn 

ihtiyacı için ot kapalı zarfla mü. 
nak:ısaya konmuştur. İhalesi 13 
- 1 - 932 tarihinde Çarşamba g'Ü• 
nü ı-aat 15 te komfsyonumu~da yapı
lacakbr. Taliplerin ~rtname1erini 
almak üzere her gUn ve münakasaya 
f~tirak edeceklerin de vakti muayye
nlnde teminat ve tekllfnamelerile ko
misyonumun mfiracııatlan. (659) 

(4517) 
• • * 

.. * .. 
lzmlr Mst. l\lv. kıtalannın ihtiy:ı

cı için 500,000 kilo un kapalı zarf u
sulile mft.nakasnya konmuştur. lhalt·· 
si 1 - Şubat - 932 pauırtesi giinü 

saat 15 tir. Tllliplcrin şartnameyi 
görmek üzere her gün münakasay:ı. 
iştirak edeceklerin de ihale tıırlhi:nde 
lrmir Mst. l\lv. Satın Alma Komi!• 
yonuna müracnatlan. (23) (158) . "' "' 

Maltepe askeri lisesi ihtiyacı için 
1762,5 metre kapalı zarf ~uretile ve 
Konya askeri orta mektebi isin 1200 
metre aleni münakasa surctile cem·
ruı 2962,5 metre ladvert elbiselik ku· 
mnş iki şartnnme ile satın alınacak
tır. İhaleleri 6 - Şubat - 932 cu -
martesi günü kapalı zarf 14,.10 da a· 
leni mtinaknı!n ııınat 16 ya kadar Har• 
biye mektebindeki mahalli mahsusun
da satın alma komisyonunda. icra kı
lmacakhr. Taliplerin şartnamestni 
görmek için komisyona müracaatları 
\'e kapalı zarf için şartnamesi \'eçhi-

nmınnmı:ınmmummnuu1J111ıımmmııumnaı~ftllQ1IJIDfllm1 

İzmir müstahkem me\'kiine ait yapılacaktır. Taliplerin şartnamesi-
500,000 kilo ekmeklik un ha..'>kmd:ıki ni almak üzere her gün ve münakas:ı• 
30 - 12 - 931 T. evvel 686 say:ıh iHl- sına f~tirak edeceklerin de vakti muay 
nm şartnam~inde tebeddillAt yapı - yeninde teminat ve teklifnamelerilc 
Jacağmdan ilAnından Barlı nazar e • kombyonumuzn mürncaatlan. (668) 
dlJmf~tfr. (U) (157) ıa ıı: • (4550) 

• • a 

111. K. O. kıtaat hayvanatmm ihtfya. Birinci fırka hayvanatı ihtiyacı 
Orda sıhiye lhtfyscı için alınacağı 

ilan edilen 32 kalem rontken malzeme 
ginin görülen lilzuma mebnj ihalesin
den sarfmazar edildiği nAn olunur. 

et için saman kapah zarfla mtlnakll- i~n knpals zarfla ot mubayaa edile .. 
saya konmu§tnr. İhalesi 19 - 1 -932[ c:ektir. lhnlcsi 13 - 1 - 932 çarşam·I 
tarih.inde ealı gtinll saat 15 te kOl!fti&. ba gilftü sa.at 16 da komisyonumuzda (13) (67) 

Je hazırlryncnklan teklif mektuplnrra 
nr ihale gününün muayyen ,·aktinde 
müselsel numaralı ilmühaber mu'ka• 
bilinde komisyon ri) asetine l'ernıcle -
ri. (184) (163) 

* * * 
Harp akademisi dahilindeki €tı 

yolları ile Jağam mccralanrun tathi
ri pazarlrkla ynptmlacaktır. Pazar
lığı 16 - 1 - 932 cumartesi günü sa· 
at 16 ya kndar Harbiye mektebindeki 
mahalli ınahsusuntla icra edilecektir. 
Talipledn malumat alma.k ve pazar
lığa iştimk için her gün komisyona 
mürncnatları. (183) (164) 

• ı;: * 
Kuleli lisesi ihtiyacı için 1200 me!

re boz renkte kaputluk kumaş nle<1f 
müna.kasa suretilc satın almacaktu. 
lhalesi 3 - Şubat - 932 çarşamba 
günü saat 16 ya kadar Harbiye m~k • 
bindeki mahalli mahsusunda kra e
dil<'e ktir. Taliplerin şartnamesÜ'J 
görmek için komisyonn müracaatları 
ve icıtirak için de vakti munyyeniııde 
ham bulunnmlan. (181) (166) 
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1 Istanbul Evkaf Müdi-

. t• d uçu ı an ~~I . t• d rıye ın en: \ lOdefası yüz kuruştur~~. rıye ın en: 
Kıymeti mubamminesi 

Lira Kuruş 

7000 00 Tamamı 74 metre 50 santim terbiinde bulunan 
Bahçekapısında Hopyar mahallesinde Hamidi
ye caddesinde 18 atik 81-1 cedit numaralarla 
murakkam dükkanın dört hisse itibarile bir 
hissesi. 

Slıu 25 Tamamı 45 metro terbiinde bulunan Mahmut-
paşa mahalJesinde Şeref Ef. sokağında atik 9 
cedit 49, 49-1 numaralarla murakkam altında 
fmnı bulunan l: argir hanenin dört hisse itiba
rile bir hissesi. 

250 00 Tamamı 14 metro terbiinde bulunan Mahmut-
paşada mahmutpaşa mahallesinde çifte saray
lar caddesinde atik 34 cedit 26 numaralarla 
murakkam üstünde odaları müştemil kagir dük
kioın 720 hisse itibarile 360 hissesi. 

250 00 Tamamı 14 metro terbiinde bulunan Mahmut-
paşada Mahmutpaşa mahallesinde çifte saray
Jar caddesinde atik 32 cedit 24 numaralarla 
murakkam üstünde odaları müştemil klgir 
dükkanın 720 hisse itibarile 360 hissesi. 

334 00 Tamamı 24 arşın terbiinde bulunan ahi çelebi 
mahallesinde Limoncular caddesinde klin atik 
36 cedit 67 No. ile murakkam fevkinde iki 
odayı müştemil kagir dükkanın 120 hisse iti
barile 10 hissesi. 

Balada semt mahalle sokak ve numaraları muharrer emlAki 
mahliıle satılmak üzere dört hafta müddetle ilan ve müzayede
ye vazedilmiştir. Müzayedesi Şubatın 13 üncü Cumartesi günü 
saat on beştedir. Talip olmak istiyenler balada muharrer kıyme
ti muhamminenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile 
birlikte lstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında Varidat Müdüriye-
ti mahlulat kalemine müracaatları ilin olunur. (135) 

lstanbul Evkaf 
tinden: 

Mü diriye-

Kıymeti muhammenesi 
Lira K. 
448 

Tamamı 128 ar~ın terbiinde bulunan Aksarayda Koğacıdede 
mabaUesinde Asiyehoca sokağında 12 No. lı bir kıt'a arsanın 

tamamı sablmak üzere 21 gün müddetle ilan ve müzayedeye va-
zedilmiştir. Müzayedesi kanunusaninin 19 uncu sah günü saat 
on beştedir. Talip olmak istiyenler balada muharrer kıymeti mu
bammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile Istan
bul Evkaf müdiriyeti binasında Varidat müdiriyeti mahlulat ka
lemine müracaatları ilan olunur. (4603) 

'~------•-s_t_a __ n_b __ u_ı __ l3 __ e __ ıe __ d_ı_y_e __ s_ı ___ ı_ı_a_n __ ı_a_r_• ______ ~ı 
Haseki hastanesi için hastanedeki nümuneler gibi pazarlıkla 

on tane demir karyola satın alınacaktır. Talip olanların 42 lira~ 
lık teminat makbuzu ile 16 kanunusani cumartesi günü saat 
on dörde kadar levazım müdürlüğüne gelmeleri. (160ı 

Eminönü Belediye şubesi Temizlik işlerine ait bir Katır 
13-1-932 Çarşanba günü Fatih Atpazarında Üsküdar ve Kadı· 
köy Belediye şubeleri Temizlik işlerine ait iki Beygirde 17-1-932 
Pazar günü Üsküdar At pazarında saat 10 da aleni müzayede 
ile satılacaktır. Almak isteyenlerin mezkur günlerde mahallerin
de bulunacak heyete müracaatları. (159) 

Istanbul Evkaf müdi
riyetinden: 

Kıymeti muhammene 
Lira 
150 

Usküdarda Selami Aliefendi mahallesinde Çıkmazmesrup so· 
kağında 1 No. ve 300 arşın terbiinde bulunan bir kıt'a arsanın 
tamamı satılmak üzre 21 gün müddetle ilan ve müzayedeye vaz. 
edilmiştir. Müzayedesi Kanunusaninin 19 uncu salı günü saat 
15 tedir. Talip olmak istiyenler balada muharrer kıymeti muham
meneoin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte 
Istanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Varidat Müdiriyeti Mahlfılat 
Kalemine müracattları illn olunur. (4613) .................................................... , .............. .. 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız 

Para ve satıhk emliik 
Lira Oda Semti Nevi 

18000 21 Pangaltı Apartıman 

6300 7 Sultanahmet Ev 
5000 7 Beyoğlu Ev 
4000 8 Eyüp Ev 

Tahtakale, Fabrikaya elvirişli arsalar 

bunlardan başka her semtte fiyati uyğun 

emlaki görmek yahut seneliği yüzde 12 

ipotekle PARA ALMAK için 9 • 12 

arasında müracaat· lstanbul Bahçekapı 

dördüncü Vakıfh:m asmakat 29. (2288) 

mıı~ıııı ııımıı ıııııım 
Şehrimize yeni muvasalat eden 

Dans profesörü 

F. R U K ER 
az zamanda öğrenilmesini 

1
. teminen yeni metotla 

asri dans dersleri 
,~ veriyor. 10-12 arasında 

t1fJ. Telefon B. O. 2781 

SEYRiSEF AIN 
Merkez acentası: Galata köprü başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci Mühürdarzade han 2. 2740 

Bandırma hattının pazartesi 
aralık postası muvakkaten 
lağvedilmiştir. 

TFRMOJEN 
(THERMOGENE) 

Göğse kuru olarak tatbik edil

dikte meşguJiyetleı i icabı şe

daidi havaiyeye maruz bulunan 
insanlar için öksürük, grip, 
vesair arazm hudusuna karşı 

ihtiyati bir tedbiri şafidir. 

Bütün eczanelerde satılır. 

Masör Danyal Bey 
Sıhhıye vck~letinin ruhsatnamesini 

haiz Masör Danyal B. Beyo~lunda To· 
katlıyan oteli karşısında. Suterazisi soka
ğında 12 No. da yeni bir kabine açmıştır. 

Uzun müddet Galatasaray kulübünde 
sporculamnıza masaj yaparak büyük bir 
ihtisas kesbetmiş olan Danyal B. her 

türlü masaj yapmaktAdır. 

oğum ve adın asta ıklan J 

mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tel. 22622 

.,...__VAKii 
Adres: Istanbul Ankara caddesi 

Vak:ıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.38?2 idare 2.4370. 

Posta kutusu: 46. 

Telgraf: Istanbul Vakıt. 

Abone şartları: 

1 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Karuş 

Hariçte - 800 1450 2700 

!!!,n $artlarımız: 

Satırı 
San ti mı 

Resmi 
10 Kş. 
20 ,, 

Husust 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk ilan şartlarımız: 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1·10 Defalıı. 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğı için bir defa meccanendir 

B - 4 satın geçen ilAnbmn fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Kıymeti 

Lira 
1111 

muhammen esi 
kuruş 

12 
Bahçe kapısında Hopyar mahallesinde Hamidiye caddesinde 

32 atik 73 cedit No. ile murakkam bir bap dükkanın 36 hisse 

itibarile iki hissesi satılmak üzere dört hafta müddetle ilan ve 

müzayedeye vazolunmuştur. Müzayedesi Kanunusaninin yirmi 
nçüncü cumartesi günü saat on beştedir. Talip olmak istiyenler 
kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçe

sile beraber Çemberlitaşta Istanbul Evkaf Müdiriyeti binasında 
Varidat Müdiriyeti Mahlulat kısmına mürncaatları ilan olunur. (4530) 

Adana yedinci daire su ·şeri 
müdürlüğünden: 

Tarsus kazası dahilinde Kara bucak deniz kanalı ameliyatı
nın bedeli keşfi olan 64312 lira 50 kuruş mukabilinde ve kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkarılarak 932 senesi kanunusanisinin 
oo dokuzuncu salı günü zevali saat on beşte Mersin vilayeti hü· 
ktimet dairesinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin % 7,5 te
minatlarile nümunesine göre teklifnamesini ve şartnamesinde ya• 
zılı vesaiki havi kapalı zarfların mezkur saatte komisyonu mah
susuna tevdi etmeleri ve lazım gelen izahatı ameliyat mahallinde 
vermek üzere pazar ve perşembe günleri saat on dörtte ve mu
kavele ve şartname ve fenni evrakını görmek üzere her gün 
Adana'da su işleri dairesine müracaatlan ilan olunur. (1) 

Kiralık kagir dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden: 
Beşiktaşta Akaretlerde 1-3, 7, 11,19, 20, 28 numaralı dükkan

lar birer sene müddetle bilmüzayede icar edilıeceğinden şehri 

halin on ikinci gününden itibaren yirmi gün nıüddetle müzaye
deye vazedilmiştir. Talip olanlann şubatm ikinci salı günü saat 
on üçe kadar mahalli mezkurda 54 numaralı mütevelli dairesine 
Ye yevmi mezk6run' saat C>n heıine kadar Istanbul Evkaf Mü
düriyetinde idare Encümenine müracaat etmeleri. (150) 

' 
Mahkeme ve icra ilanları 

Biga icra dairesinden: 
Ismail efendi kızları Fıtnat lffet ve Nazif kızı L~mia hanımlara 

Bulunduğu mahal cinsi 120 sehme takdir izahat 
olunAn kıymet 

1 Biga K. Kesenkes sokak ekmekçi Lira Tamamı 151 ıehim olup 
120 sehmi Tekirdağda Meh· 
met Hulusi beye ve 31 seh
mi Ismail efendi kızı Fıtnat 

iffet ve Nazif klZl Lemia ha· 
nımlara aittir. 

furunu 400 

2 ada caddesi arsa 
dükk&n 

230 
300 

Bu dahi 

3 Biga teceddüt 
4 ., Şadırvan C. 
5 Kara Biga caddesi 

k!gir mağaza 1200 
arsayı şa.mil 

arabacı dükAru 640 ., 

Yukarda yazıh beş kıta gayri menkul emvalin 120 sehmi Te· 
kirdağda mukim keresteci Mehmet Hulusi beye ait olup bir bor· 
cun istifası .zımında 15-12-931 tarihinden itibaren açık arttırmıya 
vazedilerek 21-1-932 perşembe günü saat 15 te ihalesi icra 
kılınacaktır bu emvalin 31 hissesine malik olan lsmail efendi 
kızları fttnat ve iffet ve Nazif kızı Lamia hammların işbu sahş· 
tan haberdar olmaları için kendilerine tebliğ edilmesi lazımgelen 
açık arttırma ilin kağıtları ikametgahlarının bulunulmaması do· 
layısile tebliğ edilmediğinden ihbarname makamma kaim olmak 
üzere işbu açık arttlrma keyfiyeti itan olunur. 

Istruıbul 8 inci icra memurluğundan: 

Bir deynin temini zımmında 
mahcuz ve furuhtu mukarrer ha· 
ne eşyası Kadıköyünde Similis 
sokağında 60 No. lu hanede 
17-1·932 tarihine müsadif pazar 
günü saat 12 den 14 de kadar 
furuht edileceğinden talip olan-

1 

Fatih 3 üncü sulh hukuk hakimli· 

ğinden: 

Aksarayda Yusufpaşada Ke
çeci hatun mahallesinde mektep 

sokagmda 11 No: lı hanede uıu
kim müteveffa Mustafa Ef. kızı 

küçük Belkis hanıma annesiniı:ı 
dahi vefatı hasebile aynı hanede 
mukim av vergileri memurlarıı:ı" 

dan Kazım Ef. nin 9· 1-932 ta" 
ların mahalllinde memuruna mü· 

racaatları ilin olunur. (2320) 

Istanbul Sekizinci lcra Dairesinden: 

Bir deynin temini istifası zım· 
nında furuhtu mukarrer Malte· 
pede Dragoz kenarında Bağçı

van Tevfik Ef. bahçesinde mah
cuz havuçlar 20-1-932 tarihine 

müsadif Çarıanba günü ıaat 

l rihinde mezkür sağir Belkis ha" 

nıma vasi tayin edildiği alaka" ı ~ 

daranın mulümu olmak üzre i)all ~ 

oJunur. (2323) 

Dokuzdan on ikıye kadar ıneZ'" 

kiir Bostanda açık arttırma sıt" 

retile satılacağı ilan olunur (2324) 

1 

' 


