
• 

- - ~ _,... 
~ - -· - . .... - -4..-. - • -

Akbabal Yarınki Sayımız 

Yann: VAKIT'ın içinde 
iZ 

SA Y
0

IFA ...__ ______ ~~---------=~ 
"~~~1S~ln~c=l~Y=d~.===s=a=yı===:=5~0~3~4===~~==========~======ç~a=r=,a=m=;=b=a==ı~3~K~a~n=un=-=u=s~anı~.=::(l~i~n~ci=a=y~)~1~9~3~2:======-========================-=:s~a=yı==s=ı~5;:=;=;K~ur==u~ 

Almanya 
Mühim hadiseler 
Karşısında 
Bütün cihanın gözleri şu bir 

iki gün içinde Almanyaya döndü. 
Bunun sebebi ikidir : Biri Al
ınan baıvekili Brünning'in tamirat 
llleselesi hakkındaki beyanatı, 
diğeri ( Milli sosyalist ) fırkası 
deiai Hitler'in Münihten Berline 

avet edilmesi ... 
Hitlerin ıahsiyeti malumdur. 

Eaas~n Avusturyalı olan bu a
daın, Almanyada bir taraftan 
lcomüniıt, diğer taraftan miifrit 
lllilliyetperver görünen bir fırka 
teşkil etmiştir. Bundan iiç dört 
ay evvele gelinciye kadar hiç 
ehemmiyet verilmezken hadi
•atın tesiri altında hem bu fır
ka, hem de fırkanın reisi birden 
bire büyük bir niifuz peyda et
lbiştir. Hitler, el altından İngiliz 
\te Italya hükfımetleriyle temasa 
baıtamış, Almanyada hükumeti 
ele almak için bu memleketler 
ile anlaşmak teşebbüslerine gir
llliştir. Son belediye intihapla
rında Almanyada reyJerin ekse
riyeti hep Hitler lehine çıkmışhr. 

Şimdiyse en büyük bir intihap 
llleselesi ortaya çıkıyor: Reisi
cumhur intihabı. Marşal Hinden
burgun müddeti önümüzdeki 
lllayısta bftecek. Riyaıeticumbur 
İntihabı martın ortalarında yapı
lacak. Eğer işler kendi haline 
1irakdırsa bu intihapta Hitler 
etraftan bir reisicumhurun ka-
?anması muhakkak. Zira ilk in
tihapta kazanabilmek için reyle-
.;.. .... ••• ı.ı... -L.---: ...... :-:. --•--L 
lazım. Olmadığı taktirde ikinci 
intihapta nisbi ekseriyet kafidir. 
Birinci intihapta fırkalar arasın
da reyler dağılacaktır. Fakat 
ikinci intihapta Hitler mutlaka 
kazanacaktır. O vakit Almanya
tıın manzarası birdenbire değişe
cek, Almanyada iktidar mevkii 
&osyalistlerden müfrit milliyet
l>ttverlere geçecektir. 

Onun için Brünning hükumeti 
~İt çare düşünüyor: Reisicüm
~ Hindenburg'un müddetini ;•ha bir iki sene temdit etmek. 
•kat bunun için Almaa ka

~~llUesasisinin tadili icap ediyor. 
UOyle bir tadil yapabilmek için 
de Alman parlamentosunun iki 
diilGs ekseriyeti lazım olduğun-
an mutlak surette Hitler ta-

r•ftarlanyla uyuımak zaruri 0-
Uyor. 

itte HitJerin Münibten Berline 
~ğırılması bunun içindir. Hitlerle 

illan Baıvekili Brünning ve Al
~an dahiliye ve inzibat nazırı 

rilner arasında müzakereler 
Cereyan ederken birdenbire baş
~ekilin ıon beyanatı intiıar etti. 
f 11 itibarla bu beyanat daha 
•ıla eh~mmiyet aldı. 

l.1 Çünkü görilnüıe göre Hitler 
''tal Hindenburg'un bu iki 

'd~lle reisi cümburluğunun tem-
ıd' k •ne muyafakat edecektir. Fa-

k at filphesiz bu muvafakati 

8 "Yıtaız ve ıartsız olmıyacakbr. 
ru1111ing kabinesine bir takım 
~1•r kabul ettirecektir. Acaba 
b Q ._rtlar ne olabilir? Tabitdirki 
li~~ilnlco soıyaliıt bilk6metin 
ect·ı e~ taraftarları tarafından ilin 

1 llıı~ olan proğrama biç ol-
._41 Mehmet As1111 
~ 1 inci ayfanmda) 

Borçlar 
Zekai B. Parise gitti 

Türk Dayjnler vekili Zekat bey dün 
akşamki ekspresle Parise hareket et
miştir. 

Haber aldığrmıza göre ya.kında 
hamiller meclisi Pariste toplanacak• 
tır. Toplantıda İngiliz lirasının son 
zamanlardaki sukutu dolayısiyle ta
haddüs eden vazıyet görüşülecek, 

borçlarm ödenmesinde, ve fa.iz lıesa
bmda lngiliz lirasından başka bir 
paranın esas tutulması meselesi mü
zakere edilecektir. Toplantıda harici 

borçlanmızın ödenmesi hakkında 
hükumetimiz taraf mdan alman ka • 
rarlar da konuşulacaktır. Hamiller ı 
vekillerinin bu defa hükumetimizin 
noktai nazannı kabule mütemayil 
oldukları zannedilmektedir. 

Feci hesap 
Sinyor Musolini 
Muallak hesaplar 
slllnmeltdtr diyor! 
Alman beşı·ckilinin tamirat bedel. 

Zerinin vcrümiyeceğine dair söylediği 
sözler üzerine bütün Avrupayı sar -
san dedikodulu ve karanlık hava de
vam etmekte,· Alman gazeteleri Fran 
sızlara ateş . püakürmektedlrler. Po • 
pala Ditalya gazetesi bu arada mü· 
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ltalyan bıaşveklll Mussollnl 

Büyük Reisimiz Dün Sabah 
Istanbulu şereflendirdiler 

lst.anbul heyeti , Reisicümhur Hazretlerinr 
Hereke istasyonunda karşılamıştır 

Gazimizin bir müddet sonra Yalova, Bursa ve Izmirl 
teşrif etmeleri ihtimal dahilinde görilltlyor 

Reisicümhur Hazretleri dün sa• 
hah şehrimizi teşrif etmişlerdir. 

Büyük Reisimizi getiren hususi 
tren evvelki akşam Ankaradan hare
ket etmiş, dün sabah Herekeye gel
miştir. Büyük Reisimizi vilayetimiz 
hududunda karşılamak üzere Here 

Gazi Hz. istasyonda 
keye giden üçüncü kolordu kuman -
danı Şükrü Naili paşayla vali Muhit-

BUyUk Rerslmlz karşılamıya gelenlere iltifat ediyorlar 
tin ve f rrka idare heyeti reisi Cevdet mak üzere Haydarpaşaya gelmişleJ'I 
Kerim beyler burada trene geÇi?rek di. 
Gazi Hazrtlerine İstanbullular namı• 
na (Hoş geldiniz) demişlerdir. 

Reisicümhur Hazretleri merasim 
yapılmasını arzu etmedikleri cihetle 
Haydarpaşa istasyonuna asker ve 
polis müfrezeleri getirilmemiştL Yal
nız Haydarpaşa gan bayraklarla sü.~
lenmi~, rıhtımdan gar dahiline ka • 

Karşllıyanlar 

Akisler: 
=-~--"'"''• "':tar halılar serilmişti. 

Bu arada Tekıi.rdağ meb•usu ~ • 
mil, Diyar-bekir meb'usu Zülfii, Gire. 
son meb'usu Hakkı Tank, Artvin 
meb'usu Mehmet Asrm, Yunus Nadi, 
Nebi zade Hamdi, Malatya meb'usu 
Hilmi, Ali Fethi, Nuri, Tahsin, 
Ağa oğlu Ahmet, Darülfünun mü • 
derrislerinden Tahir, Etem Akil, 
Neş'et Orner, Nurettin Ali, Muzaf• Sabah saat dokuzdan itibaren bir 

çok zevat Gazi Hazretlerini karşıla- (Lütfen aaglayı çeviriniz) Gazetelerde okudum: Kadıköy ha. 
HAi 

ltrrtn apartmana tebdil edilerek daire r•ıı111ıı111111ııııııı111•ıı11111ıııııı111'.1ıııtıı1111uııııııı1i11ııııı'.ıı111111ııııııı11111ıııuıı111uırı111ıunıı11ıınu11ın•nı11mıı•1111n111nınıtı111nın' 
daire kiraya verümesi düşünülüyor· - -

-ı:;ılannda, "°"' kalaı, ıôhanaıa •• ( 30 Senel·k Siyasi Esrar j 
pos bıyıklı pıra.salar, srhoş burunlu. = e -
lıavuçlar, ahmak suratlı armutlar, [ f Ed ' ~ 
:ı~:~':::::;::·~u::ı:::ı~ı::·d~;: ! şa iyoruz • 1 
yapılan bu pazar binasında demek ~-=_ O O \ 
şimdi insanlar oturacak! • 

Hiç şaşmadım- lstanbulda hangi l Merakla Beklediğiniz. Bu Canlı Ve Heye- İ 
bina vardır ki kendi işinde kuuanı1. _-_=_- canlı Tefrika 3 ttncii Saydamızdadır =-=him teldkki edllebUecek bir makale sın? 

neşretm;.,tir. Bunda leci hesap- Darülfünunumuz, eski bir kışla. i • ~ 
lann kapanması lüzumıından balı. da oturuyor.. Süt damlası, yeşil l \ 
sedümekte "MatlfJp olan paralar a - parmaklıklı, mermer tezyinatlı bir sc- - H 

lınmı§tır. Lozan konleramında ta. bUdedir .. Boğaziçinin güzel yalıları ~ ~ 
miratı feshetmek suretiyle muallak tütün depoluğu ediyor.. Hastanele:. % 3 
hesaplann üatünden bir sünger çek- rimizin çoğu evvel zaman konaklan- ! ~ ~ 
mek ldzımdır,, demektedir. Bu ma - na yerleşmif... ğ 
kalenin; bu gazeteyle aldkası olan Bu arada, Kadıköy hali de apart- ~ 

man ol11W§, ne çıkar? Ş 
Sinyor Munolinin fikrine tercüman B h K i 

u al, yalnız adıköyünün h~ ~=== , 3 olduğu Udve ediliyor. Alman 111.e3ele. line mha.sus değüdir. Bütün Jstan - ~ 
ılne ait haberler dördüncil ıayfamız- bulun hali böyle! \ ~=- ; 
dadır.. Yusuf Ziya § 

Tıp Fa.kUlteslnln lsta.nbula. nakli \ ) 
mUnakaşaları mUnasebetile .• ; § 

~ i 

Doktorlar - Yavrum, sana tebdil hava llzım • Eler 
lstanbula tatınmazaan, zaflr•H•n kurtulamazsın ı. 

( Geçen seneki Irak seyahatinde Mahmut Medlm Beyi Basra ) 
e,rafl gece hususi vapurlarla kartllamıtlarch ~ 

[ Mahmut NedimBeyln solunda oturanlar sırasıyla Basra mutaaıımfı, belediye g 
_ reisL polis müdürü ve eş raftı:. l ~ 
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.Piyangoda büyük ikramiyeyi 3 185 
numara ı bilet kazandı 

On birinci tertip tayyare pi
yangosunun altıncı keşidesine 

dün aaat birde Darülfünun kon
ferans salonunda devam edilmiş
tir. 

Büyük ikramiye olan 200,000 
lira 31185 numaraya çıkmıştır: 
Bu biletin bir parçası Heybeli 
adada manifotracı Pandeli efen
didedir. 

50,000 liralık ikramiye 4238 

numaraya, 40 bin liralık ikrami
ye de 2895 numaraya çıkmıştır. 

Sonu ı 2), (7), (9) olan numa
ralar (5) lira amorti kazanmış
lardır. Keşidenio sonunda 100,000 
liralık mükafat çekilen 100 nu· 
mara arasında taksim edilmiş, 
her biri biner lira kazanmıştır. 

Dün kazanan numaraları sıra· 
ya konmuş bir halde iç sayfala
rımızda bulabilirsiniZ. 



ı. B:ışnıa alemiz<lcn maboat } 
mazsa kısmen yaklaşması .. 
Hatırlarda o'duğu üzere sene ba

şı münasebetile re's cümhur Hin
denburg radyo vasıtasi e bütün 
Alman milletıne beyanai.ta bu
lunmuştu. Bu beyanutında Al· 

manyamn artık ço'< ağır o an 
yü'.lere tahammül cdemiyeceği· 
ni söylemişti. Şimdi Alman baş 
vekılinin " :ırhk tamirat borcu 

veremeyız. " Demes vle vazıyet 

daha ziyade sarahat peyda edı· 
yor. Görülüyor ki A manyada sol 
fırkaların elinde olan hü'< fı net 
yavaş yavaş sağ fırkaların prog

ramlarını tatbike dogru gidiyor. 
Acaba bu vaz yetın sonu ne 

olacak? Fransız!ar dedikleri gıbi 

harp tehtidini fil'yata kadar gö· 
tOrebilecekler m? Bunu ıannet
m ·yoruz. Çünkü A lmnnyada pek 

ço'< logiliz. ve Amerikan serma· 
yesi vardır. Bu sermaye.eri kur· 
tarmak çaresi düşjnüldüğü b ir 

sırada bütün bütün sıhra inmesi 
demek olan bir harpte lnğiJte

reyle Amerikanm Almanvayı 
Franııa karşısında valoaz bırak
masına ihtimal verilemez. 

Bununla beraber vaı· yet haki
katen mühimdır. Almanya hasta 
Avrupanıo ameliyata ihtıyaç gös
teren bir uzvu haline gelmiştir. 

Acaba bu ameliyat alelade bir 

siyaset tebeddülnyle olabi'ecek
midir? Yoksa beynelmilel bir 

takım karışıl<lıklara meydan ve
recek midir? 

Hadiselerin süratle inkişaf et· 
tiğıne göre bunu anlamak için 
çok beklemek lazım gelmiyecek· 
tir. 

Mehmet Asım 

fer, beledıiye reis mua,·ini Hamit, va
li muavini Fazlı, polis müdürü Ali 
Rıza, Köprülü zade Fuat Beyler ve 
diğer bir çok zevat bulunuyordu. 
İstasyonun içi ve dışı binlerce halk

la dolmuştu. 

Tiren geliyor 
Saat tam 10,30 da tren istasyona 

geldi. Arkadaki vagonda bulunan 
Gazj Hazretleri trenden indikten son• 
ra karşılamrya gelen zevatın bir bir 
ellerini sıkarak hatırlarını sormuş -
lar, iltifatta bulunmuşlardır. 

Halkın sevinci 
Reisicümhur Hazretleri IAch·ert 

renkte bir palto ve nefti bir fört şap· 
ka giymişlerdi. Neş'eli ve beşuş gii
rünüyorlardı. Yanındaki zevatla ko
nuşarak ağır ağır ilerliyerek garın 
dışına çıktıkları zaman dışarda bu. 
lunan halk büyük reisimizi hararetli 
tezahüratla selamladılar. 

KUçUk kızın istidası 
Bu sırada sekiz dokuz yaşlarında 

temizce giyinmiş bir kız çocuğu Re· 
fsicUmhur Hazretlerinin yanına yak
laşarak bir istida ''erdi. Gazi Haz • 
retleri bir lahza duraral• bilahara tet 
kiık etmek üzere istidayı almışlardır. 
Bu sırada halk büyük reis1mizi şic!• 
detle alkışlıyo.·lardı. 

S6§UtlU yatında 
Gazi Hazretleri rıhtıma yanaşmış 

bulunan Sö;1ütlU yat·na maiyetlerin· 
de bulunan zevatla birlikte geçtikten 
eonrıt yat hareket etmiştir. 

Yat Kızkulesi önlerine f:Cldiği za
man Jimandn bulunan bütün gemiler 
mütemadiyen düdük ~almaıi sureti)"• 
le Gazi Hazretlerini 5elfımlamışlar -

d~ ı Yat Dolmabahçe sarayına yanaş· 
tığı zaman saray nhtımtnda Reisi • 
cümhur Hazretlerini hem,irelcri Mat. 
bule Hf. ve diğer zevat karşılamış • 
]ardır. 

Beraber gelenler 
Gazi Hazretleri bundan sonra sa

raydaki dairelerine çekilmişlerdir. 
Reisicümhur Hazretleriyle birlik· 

te Dahiliye ve Srhhiye vek'lleriyle r-i 
yaseti cümhur umumi katibi Te,·fi'k, 
Salih, Recep Zühtü. Re~ı Galip, 

erbest 11ırakıldığı 
tahakl< •'{ etmedi 

Bombayda :>.oın müslümanı 

tevkif etmi~ler 
Bambay, 12 (A.A.) - Henüz teer•ı 

yüt etmiyen bir şayiaya göre, Gandi·ı 
nin verdiği söı üzerine serbest hıra •ı 
kdmış olduğu, fai•at kendisine irae 
r.cl'lc-cck bir mahalde ikamet mccbu -
riyetinde bulunacağı söylenmektedir. 

llombay, 12 (A.A.) - Salahiyettar 
mahafilden alman malQmata göre, 
hiikumetin Gandiyi vereceğj söz üze· 
rine serbest bırakılmak teklifinde b11-
lunması iç.in en ufak bir ihtimal bile 
mevcut değildir. 

Madam Grtndl, niçin tevkif 
edlldl ? 

Bombay, 12 (A.A.) - Madam Gan 
di, halkı İngiliz mallarına boyko -
taj yapmıya teş,.;k etmiş olduğundan 
dolayı tevkif edilmiştir. 
Bombay borsalar1 kapahldı 

Bombay, 12 (A.A.) - Borsalar, 
bir ay müddetle kapatılmıştır. 

Cemaat halinde tevkifat 
Bombay, 12 (A.A.) - Hudut eya• 

Jetinde 5000 müslüman tevkif edil -
mlşür. 

Bombayda nUmayı,ıer 
menedildi 

Bom bay, 12 ( A.A.) - Mahalli ha
kim, bir kararname neşretmiştir: Bu 
karaname, alaylar tertibini, metmg• 
ler icrasını ve beş kişiden fazla kim
senin bir araya toplanmalanm me -
netl!!_c!:tç~r. 

Fran~ada kabine 
buhranı baş,adı · 
Patis, 12 (A.A.) - Dahiliye nez:ı• 

ret.inde toplanmış olan nazırlar mec
lisinin hitamında öğle üzeri M. La
val, matbuata atideki tebliği vermi~· 
tir: 

Başvekil, vazıyet~n ve aktedlle • 
cek olan beynelmilel i~timaların pek 
yakın olma.c;rnın kendisine umumi iş

lerin idaresinde hükllmet ve fırkaln• 
nn kuvvetlerini ~rik etmeleri arzu
sunu ilham etmiş olduğundan rüf e· 
kasına malumat vermiştir. 

Meclis, M. Laval'i müttefikan 
tasvip etmi~ ve kendisine tam bir 
serbestii hareket umin etmek için 
nazırlar ve müsteşarlar vazifeler4ni 
mumaileyhin emrine amade kılmışlar 
dır. 

M. Laval, hariciye nezaretlude 
Paris, 12 (A.A.) - 1\1. Laval, sa• 

at 11 de hat;iciye nezaretinden çıkar
lcen şu beyanatta bulunmuştur: 

"M. Briandla gayet samimi bir 
suretu görüştüm. Bütün meseleler
de tamamiyle mutabık kaldık. Na • 
zırlar ~clisl, saat 11,30 da topla • 
nacaktır. ,, 

Başvekil, müteakiben hariciye na
zın ile yapmı~ elduğu mülAkat hak• 
kmda arzı malumat etmek ii7:cre El
ysee sarayında rei:ııicümhur J\l. J>ou• 
mer'i ~örmil:e .:·:.m:ıt::r. 

Emnıyeti umum· ye bir 
kanun hazırlıyor 

laf atanlar, fazla serhoş Kadın!ara 
olanlar derhal yakalanacaklardır 
Ankara, 12 (Vakıt) Emniyeti umumiye müdürlügü, polisin 

vaz fe ve selahıyeti ' hakkında b r layiha hazırlamıştır. Bunda, 
diğer kanunlarac aki pdlise muta) ik hükümlerde birleştirilece .,, t ı r. 

Buna göre FOlis her 1 ususta ve her kim o :ursa o'sun icabında 
erke!Iİ merkf'zlere çağıracak ve halk da merkeze gıtm ye mec

':>ur o aca •tar. 
Fazla sarhoş olanlar, kadmlara lat atanlar derhal yakalanacak 

18 yaşından aşa~ı nkek ve kadınlar sinema, bar, tiyatro, otel 
birahane ve kahve gibi umumi mahallerde ça'ışamıyacaklar, ran

devu t:vi işletenler.o, kumar oyodtanların 1:-u iş!eri yaptı kl arı ma
haller derhal kapatılacak ve ancak mahkeme karar.le açılabilecektir 

Bundan başka layihada polisin vazifesini teshil için asri Ye 
fenni usullerle p<.rmak izlerine dair maddeler vardır. Layiha Ad
liyede le~kik ~d.:m~lıc_4. 

Bir miıyon liralık gizli emlak 
Ankara, 12 (Vakıt) - Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

g .zli emlakın ıihire ihracı için yardım etmeleri hakkında bütün 

mlidürlüklere tebligatta bulundu. 
Kadaslı o idaresi son altı ayda bir milyon lira'ık g:zli em:aki 

meydana ç: k-.r-!.~ 

Tapu, Kadastroda yeni teşkilat 
Ankara, 12 (Vakıt) - Tapu ve kadastro umu:n müdür.üğü 

y~ni teş'<ilAt lAyihası hazırlamıştır. Puna gö e teşkilat kadrosu 
ve tapu tescili bitmiş olan yer:erle, sicili emlakin tatbiki müm

kiirt o an yerlerde lsv.çrede olcuğu gibi tasarruf mua ·n e'atı mıo
taka itibarile yapılacak ve her mınta'<anm muamelatı doğrudan 
doğruva mes'ul memurlar tarafından idare edilece'dır. 
Tapu müdürlerınin tapu m.!murlan üzerındeki amirlik hakları 

kaldırılmaktadır. Yeni kanun çıkınca, tatbik edildiği yerlerde mü

dürlikler ilga edilecek ve mıntaka baş müdürlnlderi ihdas olu
nacaktır 

Seyrüseterın ıslahı ıç;.n ~ 
Ankara, 12 {Vakıt) - seyri'sefetin daha iyı surette temini 

için tetkikatta bu'.unmak üzre emn'yeti umumiye Vıyanaya iki 

po'~• ~anderecektir. 

Gümrük muhafaza kumandanlığı 
darlesl hazırlandı 

Ankara, 12 ( Va'<ıt) - G:imrük mu afaza ku11andan'.ığına ta
yın edi en Seyfı Pş. için müsteşarın odası yanında bir daire ha· 

zır)anmıştır. 
Eski muhafaza ku'llandam miralay Atıf bey mubafaıa fırkası 

kumandana o!arak kalacaktır. 

• • • 

ÇtndP j nonlar -----Bir şeiırı daha 
işgal ettiler 

Tokyo, 12 - Bir Japon piyade ti 
Jilğü n bir istihkam müfrezesi Çin ltt: 
dutlarının taarruzuna uğra.mışlard 
Bunun üzerine gelen takviye lntıı' 

haydutları püskürterek Hesimintuf' 
işgal etm:ştir. Haydutlar tiu şeb 
müntehi treni berhava etmişlerse i 
Japon k,taatınm duhulüne m!nf oV 
m:ı mışlardır. 

Havdutlar Fatavodak.i elektı1" 
fahrik~sını tahrip ettiklerinden ~ 
zulmet içerisindedir. 

Binlerce gayrj muntazam Çin il 
keri Şinsi mevlciine her taraftan ~ 
cum etmekte \'e yer yer şehirde 1" 
gınlar çıkarmaktadırlar. 

Tokyodaki Rus !'efiri, ha§' elı1 
ziyaretle Harbin demiryolunun Çiıt 
kum~ndaniyle Kirin valisi arasınd• 
muhtemel ihtilaf hakkında naZ' 
dikkati celb2derek hunun Sovyetıeri' 
menfaatini tchli!-rnde bırnkabi?eceğii 
söylemiştir. 

Japonyanıın son vakayie dair AJ'H. 
rilmya göndereceği notanın temini 
bahş bir mahiyette buJ.unacağı sö1 
lenm01dPrf İr. 

Tancııa• le;;ssmal Konferan9' 
ve Yunanistan 

Atina, 12 (A.A.) - Başvekil 
Venizelos ile nazırlar ve alakadl 
asl<eri erk~nı hükumetin tahdidi te 
lihat konferansında alacağı vazif 
hakkmda müzakerede bulunmuşlat 
dır. 

Tahdidi teslihat konferansına ~ 
rllecek bir raporda teslihatın taJ1di 
sahasında Yunanistanın elde etdl 
terakkiler izah edilecektir. 

Bu raporda Türkiyeyle Yunaniı9 
tan arasmda bir deniz misakı akt' 
dilmek suretile büyük bir adım atı 
dığı zikredilecektir. 
Yeni baktriyolojihane mUdUrd 

Ankara, 12 (Vaıt) - BaktrilojiJıİ 
ne müdürü Hüseyin bey tekaiid 
sevkedilmiş, yerime ~ube müdürl~. 
rinden Abdürrahman bey tayin ed1 

miştir. 

Maarif veklllnln tefti• seyahatf 
Ankara, 12 (A.A.) - Maarif 11 

kili Esat bey, refakatinde umu' 
müfctti. Kadri ve kalemi ma~ 
müdürü 1'thnt beyler oıaugu ı.ıı.1f 
bugün 5aat 11 treniyle Konyaya hl 
reket etmiştir. 
Köylerde seyyar muallid 

teşkilah 
Ankara, 12 Vakıt)- Ankarl 

Maaı ıf müdürlüğü köylere elli 
mua lim gönder erek seyyar tef' 
kilit vücude getirmiştir. Eu m&J' 

allimler muallimsiz köylerde öf 
liye kadar çocuklara, öğlede' 

Dünkü nüshamızda büyük Erl,am harbive reisi Fevzi Pş. sonra ka-1 mlara, akşamları dl 
Hz. n io bir teftiş seyahatine çıkacağını yazrrıştı 1{, An ara muha- er.,eklere yeni harfleri oku•J' 

birimiz.den son ııldıiımız haberde bu seyalıatin Fevz Pı. Hz. ne caklardır. Tedrisat beş ay de' 
değil Gümrükler Muhafaza kumandana Seyfi Paşaya a ıt olduğu vam edecek, bundan sonra köf 
bildirilmektedir. · lüyü mu,tar'ar olcutacaklardır. 

Sanayi borsaları tet;kll inhisar mUdilrlüklerJnln Ankaraya ednmıvecek 
nakilleri etrafında Ankara, 12 ( Vakıt) - Selt 

l k·ı· A · biyettar makam'ar, Sanayı bof Ankgra, 12 ( Va'ut ) - inhisarlar ve gümrük er ve ı ı ı dl 
k k d · sa'an teşkil edıleceği etrafııı Rana B. tetkiklerine devam etmektedir. B r eç ~ne a ar yenı ' 

ml"ıdu"rl'u'klerle lstanbuldan nak ledilecek mDdürlükler" vaziyeti çı .an haberin asılsız olduğudo, 
ve böy e bir şevin düşünQ'me r Ada llCıll .: ' p Ea gnu t>elli olacaktır. 

Ankara, 12, IA.A.\ - Şehri· ğin s · 11 ~i .. ,. 
1 b d~ Ziraat vekAletlnln yeni kalemi mahsus , miz.de grip sa gını ütnn • i oe· Fransız - ~og uz anıaşmaf 

tile devam edi~or.Men,nj t Arazı müdürü - tahakkuk etmıyor 
sık sık görii mcktedir. Ö enler Ankara, 12 (Valnt) - Ziraat veki.cti ka' em mahsus müdür- Berlin, 12 (A.A.) -Tamirat~ 
bu'un'"ak a beraber grip hafif f B d'l lesinin mm·akknt bir surette .,ı ... ü2u"ne 1 <t sat veka 'eti kalemi m'l t1ıııns s.e i Necmi • tay n e ı - o. R il ı 

kt J ~ için Sir Frederick Letwı o~ e .,1 
_zeç-ı:e - e..: r . m ştir. riste cereyan eden müzakeratın ır. 

Riisuhi Beyler ve d iğer bazı ze\'al şeh ------------im!---------- tanya hü' umetiyle Fransa hükull"' 
rimize ı;eımişlcrdir. Hariciye vekilimizi istikbal arasında bir anla§ma gayesine ~, 

Reisiciimhur Hazretleri ~ehri • olmnmıc; olm:ısı ,·e lngiltert'1 
mizde bir müddet kalacaklar ''e bu lran hUkOmetl hariciye mUsteşarenı istikbal için borçlar;n ,.e tamiratın tamamen ~ 
7,amanın bir k·smını Yalo,·nda geçi • P ... hlavlye gönderdi sı hususunda nz;m';flr bblunması J. 
recelderdir. Tahran, 12 ( A. A. ) - lrao harıciye müsteşara, Tcvfil< Rl.iştü linde mcmnunjyetle tclA.l<ki olun ~ 

lzmiri ve Bursayı teşrif etmeleri beye millA d olmak rzere Pe!ılcviye gitmiştir. Fakat Hazer deni- tadır. Bu hal, b:ışvekil M. Sd
4 

de muhtemeldir. ıindek: fırtı., :lr-i"'" rlo!nvı Pehlcv ye muvasalatı teahhür etm.ştir. ninS!in h~yannhnın ilk neticesi 8 

OUn öğ leden sonra lur.u:or. ~ 
Reisicümhur Hazretleri dtin og. Polis nıuouı-ıerı ara--=-======--====================:::::? 

leden sonra sarayda~ ~ıtireleı,lndc SID da bazı t e bed d Ü 11 er 
me,gu1 olmu~Jnr ve hıç bır yere çık· • . . 
mamı~lardır. Gazi Hauetleriyle bir• Ankara. 12-- (\akıt) - Ernnıye-ı ,6'------• 
Jil,te gelen Dahiliye vekili Şükrü K:ı· ti umumiye polis müdürleri aras ı:da 
ya bey öğleden sonra KadrköyUndekl batı tebeddUller ;·apılm~kt_adı.r .. ıu -
e,·ine gitmiş, geceyi crada ıe~irm~.,, ramame !H tastıka arzcdılmışWr 

a 
Tam 

tir. Sıhhiye -.ekili doktor Refik hey Vekiller heyetinde 
gece sarayda kalmıştır. Ankara, 12 (Vakrt

1

) - YekıHler. he: 
VAKi T yet:i ynn n toplannrati posta ko!ılerı 

Büyük reisi hörme1.le aeltmla.r ve hakkm<la nıu aııeraL iUilıaz edece~· 

Akşa Gazetesi 
Saat Dört e 

l\lilvezzllerden Jsteylnlz 
"H~ecld~~~~ ti~ ~------------------------~~ 
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1 ._I __ G_l_n_tl_n __ a_b_e_r_l _e_r_I_-'] 1 =G=n°_::~se_ıe_ıer_ın_de_n 
Hürriyet 
Esaret 

Ve 

Yeni çık mı ya başlı yan Azer· 
hayican mecmucsmm birinci sa

Adliyede: -
Heyecanlı bir 

muhakeme 
yısında Göprülü zade Mehmet Hadisede teammüt 
Fuat Bey l Dede Korkut ldta- var mı yok mu? 
bına ait notlar ) bas'ığiyle bir 
rnakale serisinin birin~:sini yazmış. Karasını öldüren Ali Sevket be· 

F t b b b" · · k 1 d yln avukatlara dUn mUdafaa· 
,, ua ey u ırıncı ~a. a e e larenı yaptılar 
Altın Küpeli Oğu7. bey.erı,, şek-

0
.. - hk · d 

lindeki bir tabirden istifade ede- B .kutn atgırckeza ma ell~es ~ ı:İ 
rck k T ki d l ki eşı aş a arısı mua ım c 

es i ür er e erce erin h '"ld'" Gü t ' ti 
L_, .. • anımı o uren ze sana ar 
ııu aga küpe takmoları adetınden · 
bahsediyor. Sonra tetkikatı ara· akademisi müdür muavini Ali 
sında eski lran edebiyatından Şevket beyin muhakemesine de· 
anlaşıldığı gibi kulağa takılan vam olunmuştur. 
küpenin mutlaka kölelik alameti Dünkü cı:'sede tarafeyn vekil-
olmadığıoı, çünkü A tın ordu hü- Jeri müdafaalarını yapmışlarder. 
krundarı Bereke Han'ıa sair bir Maktül veresesinin vekili Nuri 
takım büyüK padişahların kulak- B. , cinayetin taammüden ika 

larında kıymetli küpeler taşıdık· edildiğinde ısrar etmiştir. Maz· 
larını söy üyor. nun vekilleri uzun ve heyecanlı 

Mamafi tarihin bazı devirle- müdafaalar yapmıılar, hadisede 
rinde, bazı maha1 ı erde erkek- taammüt olmadığını, Tıbbı adli 

lcrin kulağına ktpc talulması da raporunun kat'ı birşey ifade et-
bir esaret aliimeti olduğu mu- mediğini, mütenakıı olduğunu 
ha'<kak. Meseli gene Fuat beym ileri ıürmfiıler, maznunun katil 
•erd ği malumata göre bir takım fılini işlerken, şuuruna sahip 
hUkümdsrlar kendi adamlarının olamadığı iddiasında bulunmuş-
ku'aklarına küpe takarlarmış. lardır. 
Selçuk hü~Cimdarlarından Alp Müddeiumumi Burhanettin B. 
Asian bile Gürcüstana yaptığı maznun vekillerinin sözlerine ha-
•eferlerde oralardaki bir takım 
beyleri esir etmiş ve bunların 
ku aklarına kendi ismi mahkuk 
bir ta1nm halkalar taktıktan 
ıonra azat eylemiş. Bu suretle 
takılan kiipelerin manasını anlı
Yoruz. 

Fakat acaba ~endi kulakları
na küpe takan eski hüki'ımdar
lar bunu ne için yapar:armış? 
Acaba bu hükQmdarlar kendi 
kulaklarına da küpe takarak dün. 
Yada insanlar için mutıak hürri· 
'>el. -1--...J.ö---,. ~-..J-.;ı-w ... 

bile hiç olmaısa vazife esiri ol-, -
c:ugunu mu gösterme~ iıter-
lermiş? 

M. A. 

ZeytlnyaQı thracabmız 
Harici ticaret of :si zeytinyağı 

ihracatı hakkmda tetkikat yap
llıaktadır. Bu sene muhtelif 
~trnleketlere 14 l in kilo kadar 
'-~tiny8ğı ih•8ç edilmiştir. 

raretli ve uzun bir cevap ver
miştir. lddia makamı , ortaya 
müspit deliller sürerek cinayetin 

bir teammfit eseri olduğunda ve 
binnetice, geçen celrede istediği 
cezada ısrar etmiştir. Muhakeme 
karara kaf nwtır. 

Ramazan pideleri yumurtalı 
yapllmıyacak 

Ramazan pldelerfoin yumartab 
olmaması hakkında verilen emre 

rağmen buna riayet edilmediii 
gorülerek dün i(aymakambklara 
bu şeklin kat'i surette men'i 
hakkında yeniden emır verilmit· 
tir. Yumurtalı pide istiyenler 
hariçten yumurta alacaklar, fu
runa götürecekler, kendileri ba
şında bekliyecekler ve pideyi 
yumurtalatacaklardır. Yumurtasız 
500 gramlık pideler altı ve 250 
gramlık pideler Oç kuruşa satı
lacaktır. 
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Son Yemen Valisi 
Nedim] 

[Mahmut 
Bey 

3 Senelik Siyasi 
srarı ll9a Edlyorl 
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:r· r:Dalıa o rakit çok tehlikeli bir dev.j 
~~l~ın seyahatine çıkan bu paradan 
t ıdı kesmiştim. Netekim aylar 
eçti, ses secla gelmedt 
NUı rı ayet bf r başka şifre bu para-

b ın sevki mümkün olamıyarak Istan• 
~la iade edildiğini bildirdil<ten son
lı Eşref bey (1) kumandasmdaki bir 

1,'Set:i seferiyeyle karadan gönderi • 
On (50,000) nltınm da yolda Medine 
rrı' l\fckke arnsmda Şerif Hüseyine 
h:ns~p bedeviler tarafından gasp ve 

Y1etin esir edildiğini ı,'ar ediyordu. 
taın ~te bir gailenin önünü alrp da 
taın geniş bir nefese hak kazandrğ:ırn 
teeı:~ hu düşünce ve endi~elerle mü· 

F' ı \"e mustariptim. 

~r alcat aıınimden, ümidimden bir 
leJre:in kaybetmiyordum. Bütün mem • 
tı da §U IS?ra:ıd çcktl:?i ve katl:ındı· 
lihhı ~nıJmaz ıstırabı düşünerek, ta• 
~k htf~ Çok Çetin günlerinde iki bu·ı 
bir nıes~o~ lnsanm başmda, çok ağJ1' 
htr ada tılıyctf yü dcnm'§ bulunan 
ltıfll ~· Slfati,> fo en bUyük t5lldh1 ·ı 

u llletanet olacağmı düşüne-

rek her yela ve ümitsizlik verecek 
hadise kaTŞismda kendi kendime sil
kiniyor ve canlanıyordum. 

Hele etraf rma dalma azmii kuvvet 
aşlama.ktan bir llhıa fariğ olmuyor
dum. 

Dilşmanlarım.tız Yemeni sil!hla, 
muhasarayla, hile ve desiseyle, teh. 
dit ve parayla alamamı§lardı. Bfl!kis 
biz İdrlsle ha, ba~ çrkmıo, Sultan 
Hamidin bir iradeyle bahşettiği 
nev&hii tia'ayi Jngflizlerden aldıktan 
ba~ka ~dl Adeni bile tehdit ediyor
duk. Bu vnrıyette parasrzJrk n onun 
tevlit ettiitf büy1Jk SJktntı, hatta açlık, 
düşmanın en b6ylik ümidiydi, ve iti. 
raf etmelidir ki bu,zay;f bl r ümit de 
değJJdi. 

Her ıeye rağmen 
Fak•t hayır ... Her 'eye raı· 

men Yemen mallOp olmrr•· 
cakh, olmamah,dı ve olmadı! 

Yemenin ya1çm ka:ralrklarmda, 
günt>ş altmda lmvrala.n yama~larm • 
da, şirin vadilerinde, zümrüt gıl>'f I 
ovalannda. .n.man 7.ama.n, fakat bol 

ilk ceza kanunu Belediyede: 

Et meseleleri Nerde ihdas ve tatbik 
edildi Hulftk Nihat 8. tetklr.· 

Bütün milletler için tek bir 
ceza kanunu olması için çalışan 
beynelmilel bir konferans vardır. 
Çinlilere nazaran onlar, bunu 
milattan üç bin sene evvel tat
bikine muvaffak olmuşlardır. 

Ceza kanunu, ilk defa olarak 
miylattan 2697 sene evvel Çin
de ihdas ve tatbik edılmiştir. 

Çin imparatoru Horng· Ti, or
dusunun başına geçerek, biitüo 
dünyadaki isyan harel<etlerini 
bastırdıktan sonra "beş kanun,, 
neşretmişti. Bunlardan iJk iki ce
za şu Eıuretle tatbik edildi : 

Asilarin reisi Çe - Yu yakala
narak kafası kesıldi, buna idam 
cezası deni!di. 

Çe • Yunun arkadaşları mem
leketten uzaklaştırılmak için ko
ğuldu, buna nefi cezası denildi. 

Milittan 2255 sene evvel lm
paratör Çun tahta çıkınca, na-
zırlarından Kao Yao ilk ceza 
kanununu tesis etmişti. Bunun 
başlıca ceıaları şunlardı: Kam· 
çıyla dayak, sopayla dayak, sür· 
gün, nakti ceza, saçların kesil-
mesi hafif cürümler için alnırıa 
damga vurmak. burnun kesil
mesi (Burnu kesilen katiller şeh
re girit kapılarına bekçi yapılır
dı) hadım edilmek, ayakların ke
silmesi (bunlar bahçıvan yapı
lırdı.) 

Kao Y ao ilk defa olarak ha
pisaneleri de tesis etmişti. Asıl
mak cezası Milattan 618 sene 
evvel Çinde tes:s edilmişıi. 

Fındık lbracaatımız 
Fındık ihracatımızın müraka· 

besi kanunu hakkında tetkikat 
yapmak ve fındık ihracatının 
İJIİ .bir 9ckilde yapılması esas
larını. arattırmak üzere tica
ret odaaından Halil lbrahim B. 
yarın Giresuna ~idecektir. 

Fransızlar aıacaıuarı ke· 
resteyi tahdit ediyorlar 
Fransa hükumeti keresteyi 

kontenjana tabi tutmuş, memle-
ketimizden logiltereye gönderi
lecek kerestelerin miktarını üç 
ay için 13 ton olarak tahdit 
etmiştir. 

bol akmış Türk kant '\-ardı., Isparta· 
nın, SiYasın, Trabzonun, Ankar:ı 

ve Konyanın, bütün Rumeli ve An:ı
dolunun esimsiz köylerinin ısımsiz 
gürbüz çocukları bu topraklarda ta • 
biatle, ateşle ve düşmanla boğaz 
boğaza gon nefeslerini vermişler, son 
ve ebedi uykularını uyuyorlardı •. 

Onlara hürmet, onların hatıras:• 
na hürmet benim borcumdu. Onlan 
talie terkedemez, brrakamazdım ! 

• * • 
Hays'da yorkunluk kahvelerimi 

zi henüz içmi~tik yaverim Mehmet 
bey (2) bir telgraf uzattı: 

Açtım okudum ... Bir daha, bir da· 
ha.... Gözlerime inanamryarak bir dn• 
ha okudum. 

Bu telgraf (BnbUlmendep) deki 
kumandanım:zdan geliyordu. Ku
mandan, kar~ında, üç mil uzakta 
Perim adasındaki İngiliz kumandan• 
lığından aldığı bir haberi yazıyordu. 

İngiliz kumandanı mütarekenin 
imıa edildiğini, artık do5t olduğu -
muzu beyn:nla görüşmek anumınu iz· 
har ediyordu. 

Mütareke 1 
Vakıa Mn günlerde umurnt harp 

vanyetfoe dair eJmcri itimadı rai:t ol· 
meyan membalard:ı.n ı;clen haberler 
fşlerin hiç de iyi gitmediğini iLhar et· 
mfyor değildi. Bu hirbirlni ekliycn 
ve kfıh kendi membalanmrzd:ın da 
ka~amaklı cümlelerle teyit edilen fe
na haberlere rağmen mütarekenin 
böyle gökten düşer gibi, hiç belden• 

kat yapacak 
Et meselesi yeni bir şekil al

mı tar. Komisyon maıbatasını 

tanzim ederek makama vermişti. 

Ete azami fiat konulması için 
ma7balamn Daimi encümene ha
vale edilmesi lArımdı. Yani en· 

cümen tetkikat yapacak, bunun 
icra şekli hakkında kararlar ve· 
recek ve latbıki için iktısat mü
dürlüğüne havale edecekti. Hal-

bu!d makam ete ne suretle 
azami fiat konulacağı hakkında 
mahallinde tetkikat icrasına 
mektupçu Hu!ük beyi memur 
etmiştir. Huluk B. derhal işe 
başlamııtır. 

Bundan başka otobüs ve oto
mobil kazalarına ait tahkikatın 
idaresi ve bu mevzu üzerinde 

tetkikat icrasına da Hulnk B. 
memur edılmiştir. 

Bir mtıtemet 
5 bin lirayı alarak 

kaybolmuş 
Belediye mutemetlerioden Nail 

beyin kendisine verilen beş bin 

lirayı alarak ortadan kaybolduğu 
söylenmektedir. Bu paranın iki 
bin lirası geçen sene vefat eden 

mühendis V ıfik · beyin ailt'sİne 
belediyece tahsis edilen paradır. 
Paranın Vefik beyin çocuktan 
namına Emniyet sandığına yatı· 

rılması kararlaştırılmış, Nail bey 
bey bu işe memur edilmiştir, 
işte söylendifine göre Nail bey 
gerek bu parayı gerek başka 

bir it için yedinde bulunan üç 
bin J;rayı alarak ortadan kay
bolmuştur. Evinde aranılmış, 
bulunamama~, polise haber veril
miş, taharriyata başlanılmıştır. 

Varidat tahminden az 

Belediyenin 930 senesine ait 
kat'i hesap raporları daimi en· 
cümene geJmtye başlamıştır. Şim 
diye kadar gelen raporlardan 
varidatın noksan olduğu anla
şıl maktadır. 

miyen bir zamanda tepeden inmes'i 
beni §~rtmrştı. 

Sonra da bunu bir İngiliz kuman
danının alel!cele yum~ .. Telgrafı 
br daha gözden geçirdim, ve: 

- Yalan ... Dütmanın yeni bir 
hileıi.. Diyerek tekrar kumandan 
pa§aya uzattım. 

Odadakilu hep fol öğreni'ftce ko • 
nu~mıya b~ladık. Ve uzun münaka· 
şalardan, mütalulardan sonra bu • 
nun bir (Yatan)olduğu.na hükmetı'k! 

Bu (Hükm) e ihtiyacım nrdr. 

inanmış gibi idim .. 
Vakit geçikmişti. Uyku ve istira

hat baha.nesiyle odaml%3. çekildik. Sa
baha kadar bir ldhz:a uyumadnn. (Ya
lan) dediğim bu telgrafa inanm~ gf. 
biydim. 

Hay'S ovasına bakan. pencerenin 
önünde, uzaktaki hurmalıklara ka • 
dar düm düz ve ~iz toprağa d<:• 
nuk bir ~fkat aydmlıtı veren par • 
lak yıldızlara b:ıkarak düşünüyor· 
dum. 

Bu mütareke ne biçim mütarekey• 
di? Ne kadar nman için, ne şer3· 
itle akteodilmi~? Her halde bir ka~ 
günlilk adt bir mütareke değı1di. öy
le olsa dii~an bunu böyle tahlüklt 
bildirmek lüzumunu h~di. O 
halde, harbe nihayet ftreft ~81t bir 
~y ... Ya 11onu baylt hirdeft bl~ kap 
ettiren eebep 1... Bir lada? bellı"'I ... 

Yeni bir Dınlt 
Ve y:rldrzlar daha parl:ıyor ... Daha, 

da.ha parlryor, Jçbnde yeni bir ümit 
doğuyordu: 

Para 
Konferansı 

Para işi beynelmilel mühim bir 
mesele haıine geliyor. lngilizler 
Sterlinin altın karşılığını kaldır
dılar. Almanya, lskandinavya, 
Japonya gibi bir çok memleket• 
ter onları takip etliler. Bir kaç 
gün evvel Amerika gümü§ün de 
nakit mikyası o~aralc kabulü hak
kında bir kanun l ayihası yaptı. 
Ayan meclis:oe verdi. Dün ge
len baıı Fransız gazeteleriyse 
başka bir tempodan çalıyorlar : 
Yüzde yirmi, yahut otuz nisbe· 
tinde altın karşılıklı evrakı nak-
tiye çıkarmanın tehlikelerinden 
bahsederek harpten evvel oldu· 
ğu gibi artık bu cins kAğıt para 
devrine nihayet verilerilerek doğ
rudan doğruya altın para basıhp 
piyasaya çıkarılnl a sını istiyorlar. 

Gu manzara gösteriyor ki pa
ra meselesi ancak beynelmilel 
bir konferanıta halledilecektir. 
On!ln iÇin devletlerin bir konfe
rans masası etrafında toplanıp 

bu meseleyi konuşmalarını isti
yen lngilizce {Observerı gazete
sinin çok hakkı vardır. Ve çok 
zaman sürmiyecek, bu para kon· 
feransı toplanacaktır. 

Fakat öyle zannediyoruz ki 
böyle bir konferans toplanınca 
reylerin ekseri yeti yalnız tek al
tın mikyasında değil, hem albnı, 
hem gümüşü nakit mikyası 

yapacak olan çift mikyas fize
rinde tezahiir edecektir. Onun 
için şimdiden biz de hazırhkh 
bulunmalıyız. Geçenlerde Ziraat 
bankası muayyen bir fiat üzerın· 
dtn altın satın alacağına dair 
bir ilan neşretmişti. Fikrimizce 
bugün bizim için altın satın al· 
maktan ziyade gümüş sabo al· 
maya ihtiyatımız vardır. Çünkü 
beynelmilel konferansta hem 
altın, hem gümüş nakit mikyası 
olarak kabul edilirse altının bu
günkü fiyatı düıecek, bil'akis 
bugün pek düıkün olan gümü· 
şün fiyatı yDkselecektir. Binaen· 
aleyh düımesi çok muhtemel 
albnın mtıbayaasını tevkif ede· 
rek gümüş salın almak elbette 
daha makul bir harekettir. . .. . 

- Belki de, diyordum ... Harp bu. 
kim tahmht edebilir belki de umul • 
madrk büyük bir zafer! 

Böyle, bu dü~üncelerle büSbüUm 
yorulmu§o. !aba.hı etmiştim. 

.Alelflcele ~ylanmızı içtik ve IA
hiç'e bir an ev\'el yetişmek üzere yoıı 
la çktık. 

.Ak~mki telgrafı, uykusuzluğu 
unutmak ve unuttuTmak için a
trmı silrdüın, ovanm giirelliğtnden 
başlryarak eözü ietediğıi.m Jneeraya 
eürUkledhn. 

Tevfik ı>• beni anlıyordu, n ı. 
na he.r ha.tiyle y:ırdrm ediyordu. 

Hamt ~ylerden bahsediyerduk. 
Yol üzerinde Barh'ta bir parça. dm• 
Ienece!dı1c, atlardan iner inmez eli • 
me bir telgraf tutuşturdular. 

Bu, (İmam) dandı. (3) 
lma.m Yahya, (Fevka.lAde bir ha-

diMI lmrşrsındayn;, çok endi~ ve 18 • 

trrap iç.indeyim, yemek yenriyer, uy
ku uyumıyerum, rica ederim mum • 
küm olduğu kadar ısüratle f5an'aya 
gelini~. ben de oraya mütencdhM 
yola çrktım) diyordu. 

Artık ne biçhn bir mütareke, aca• 
ba doğnı mu, yalan mı diyecek ha • 
Hm yoktu. Belliydi ki bu aleyhlnriu 
bfr mütartkedir. 

(Bitmedi) --------(1) Çeteci Çerkca Eıref. 
(2) Elyftme Mlrtılcıy, fırka kummt

danı. 

(3) Ell/(!mn Yemen kralı, miiü .. 
vckkül Allah Yahya bln Bamldittlll 
hazretleri. 



Feci hesapları artık 
kapatmak lazımdır 

Fransızlar beynelmilel bankanın kararını 
AJmanyaya ihtar teIAkki ediyorlar 

Poliste: 

iç sıkıntısı neyle 
geçirilir?! 

lsmail isminde biri zabıtaya 

müracaat ederek, Cela: isminde bir 
şahsın kensini dolandırdığını iddia 
etmiştir. Polise verdigi ifadeye 
göre, İsmail şöyle dolandırılmış-

1\.lilano, 12 (A.A.) -Popolo D'lta-ı sini reddetmek hususunda mutabık 
tır. Bundan altı ay evvel lsmailin lia gazetesi, (Feci harp h~batını kalmışlardır. 
bir sıkıntısı varmış. Celal, lsma-l-apatmanm zamanıdır.) ünvanile :Nasyonalist frrka mümessilleri, ev• 

yazmış olduğu makalede diyor ki: velki gün başvekille doğrudan doğ- yilin, bu iç sıkıntısını izale ede-
Lausanne konferansı, tamiratı ruya riyaseti cümhur katibi umumisi bileceğini, ancak bunun 480 ku

f eshetmek suretiyle mu lak m~ailin l\f. :\fefasmerle görüşmüşlerdir. Bun- ruş kadar bir masrafı olabilece
üstünden bir sünger ~ekmelidir. Al- Iarın reisicümhur intihabı meselesi • ğini söylemiş. lsmail derdinden 
manya, üzerine yüklenen (Haraç)ı nin ne hükumet ve ne de Rayştag bir an evvel kurtulmak için 470 
ödemek için belki hiç bir zaman fev- me.<;elesj olmadığını beyan etmiş ol - kuruşunu gözden çıkarmış, Ce-
kalade bir hüsnü niyetle mütehassis malan muhtemeldir. lal Ismaile okumuş, üflemiş. 
olmamıştır. Fakat mühim paralar Sa~ cenahın iki siyasi fırkasının A d J I 

ra an a tı ay geçmiş, ve s
ödemi.~tir. Şimdj tediye imkansrzh- ve bilhassa Nazis fırkasının nüfuzu- mailin derdi bir türlü zail olma-
ğmda bulunuyor. nu pek mahirane idare edilmiş olan 

mış neden sonra Celal kendisini Matlup olan paralar alınmıştır. bu müzakerat neticesinde artmış ol• 
Borçluların şimdi ödemekte oldukla• duğu meydandadır. dolandırdığını anlarr:ış ve polise 
n paralar hakiki , .e mecburi bir ha . Arbedeler müracaat etmiş, zabıta Celal is-
raçtan başka bir şey de;'tildir. Esa - Berlin, 12 (A.A.) - Geçen gece mindeki bu üfürü lcçüyü aramak-
sen fiatlann düşmesi dolayısiyle, al· llolştaynda kain Rendsburg'da 79 tadır. 
tın olarak hesap edilmiş olan borçla- ~azi.'ile imparatorluk bayrağc teşkiia- Beş bin tane kaçak çakmak taşı 
nn aynını vermek için iki misli &iy tına memmp 200 ki~i \'e bir takım ko- 12,55 Toros eksepresile şeh
ve iki misli mal lfmmdır. Tehlike münistler arasında kanlr arbedeler rimize gelen Hayrebo'ulu hile
de olan yalnız medeniyetimizin bir olmuştur. Bir kişi telef olmuştur. 18 zikçi Mustafa Hikmetıo bavulun
cephesi değil belki beyaz ırkın mede - kişi de az çok ağır surette yaralan • da bin a det kaçak çakmak taşı 
11iyetinin heyeti mecmuasıdır. mıştır. çıkmıştır. Kaçak eşya müsadere 

Duçe'de böyle dUşUnUyor Hindenburg'un yeniden Rel· olunmuş ve Mustafa hakkında 
Uoma, 12 (A.A.) - Daha birkaç slcUmhurlu§a intihabı takibata baıı;lıınılrnıstır. 

zaman eYVel Arnaldo Mussolini tara• temin edilmiştft 
fından idare edilmekte olan Popolo Berlin, 12 (A.A.) - Siya!l>i maha-
D' ltaliada bu sabah intişar eden fil, riyaseticümhur intihabının ev -
makale, iyi maIUmat almakta olan velce derpiş edilmiş tarih olan 13 
mahafilde şiddetli bir aliıka uyandır- marttan evvel icra edileceğini kabul 
mı~tır. Zira bu makalenin Du~e'nin etmektedir. Sağ cenah fırkalarıyla 
efk~irına sadrkane tercüman olduğu diğer fırkaların mareşali namzet gös 
mutalaasında bulunmaktadır. termek hususunda mutabık kal mala• 

Milano, 12 (A.A.) - Popolo d' lta- rı '\.'e sosyal demokratların da nam -
lia gazetesi müdiriyctinin Arnaldo zet göstermekten vaz geçmeleri muh-
1\lussoliniye halef tayin etlilmiyeceğı temeldir. 

haber Yerilmektedir, Şu halde karşı karşıya iki namzet 
:i\f. Sandro Guilini, baş muhar • bulunacaktır: Ihtiyar mareşalla ko• 

rir olarak kalmakta ve gazetenin mü- münist namzedi.. • 
dürü mes'ulü olmaktadrr. Herlyot borçlarını vermlyenleri 

Arnaldo Mussolininin genç oğlu mahhQm ediyor 
Vito l\Iussolini de gazete erk~nındaıı- Paris, 12 (A.A.) _ (Temps) gaze-
'drr. tesi, Belçlkada münteşir (La Meuse) 

Hitler propagandası gazetesine harici siyaset ve terki ~s-
Vdyana, 12 (A..A.) - Avusturya lihat hakkında millfıkat veren 1\1. He.o 

Hitlercilerinin Bulgaristanda ve Yu· riot'un beyanatını iktibas etmektedir. 
nanistanda bu memleketlerin nasyo- " Sarih ,.e açık söyliyeceğirn. Ben 
nalistlerJ arasında bir mukarenet TÜ- verilen sözün tutulması lazım gel
,·uda getirmek maksadiyle kuvvetli diği akidesiyle büyütüldüm. Alman
bir propaagnda faaliyetinde bulun • larm imza etmiş oldukları Versay 
duklan haber verilmektedir. muahedesiyle Daves ve Young plan• 

Bundan bir müddet evvel Bulga - lanrını ortadan kaldırmak istiyecek
ristana gönderilmiş olan A\·msturya- ]erini kabul eclemem . ., 
Jı nasyonalist sosyalistlerin bir me • ":Muahedelere tam ve kat'i riayet.. 
muriyetinin Sofyada ve Bulgar vila- benim umdem budur. Tediye kudre
yetlerinde pek ziyade iyi bir kabule tinde bulunan Te tediye etmeleri la• 
mazhar olmuş olduğu söylenmekte - zım gelen fakat tediye etmek istetni-
dir. yen insanları mahkum den ve etmiş 

Almanyaya ihtar olan yeg!ne ıinsanım.,, 
Paris, 12 (A.A.) - Gazeteler bey• 

nelmilel tediyat bankası meclisi ida- Darülbedayi Temsilleri 
resi kararının Almanya için hakiki Bugün akşam saat fsranbu/ Ddediyesi 
!::k!~;1:~.duğu kanaatini izhar et - 21,30 da ~ehirTı·yatrosu 
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kredilerin mutlak surette müddetle Yazan: ıı ııı 111 1 mukayyet olduğunu ve Almanya ta• Müsahipzade Celal 

::e:!g3:u!~ :u~::;e~:za~ i::~:~:: ira::~ '" 
,'V&rn etmelerinin mümkün olnuyaca- sikili komedi. 1111111n 
ğnn pek sarih surette kayt ve işaret 
etmiş bulunduğunu )"3.XllUkta ve M. 
BrUnhıgin beyanatına mukabil bun • 

Perşembe günü Aynaroı Kadısı 
Yakında Yal ova Türküsü ilk 

Cian daha a~ık bir ce,·ap olamazdı, müsikili komedi. 
ilemektedir. 

Kredi tecdit edilmiyor 
Bale, 12 (A.A.) - Fransa bankası 

Şehzadebaşı ------

Ferah sinemada 
mU<lürU, Rayşbanka yapmış olduğu Bu gece tam 9,:)0 da Ramazanı şerif 
krediyi şarta tabi olmaksızın tecdit- münasebetiyle: Beynelmilel büyük 
len imtina eylemiş ve banka meclisı varyete ve canbaz kumpanyaları 55 
idaresinin bu meseleden haberdar ol- artist 38 numara 4,5 saat bilA fasıla 
madrğmdan dola), idare meclis.inin zengin proğram. Localannı zı lucfen 
bu hususta '\.'ereceği karara hakim gündüzden tedarik ediniz. 
olmryacağını beyan eylemiştir. ----------------------------11 

mması 

GUlhane müsameresinde tet• 
k9k ve münakaşa edildi 
Bu seneki gülh:ıne tıbbt müsamerele

rinin dördüncüsü de yapıl mıştır. 

Evveli\ :\1u. Dr. Apttilkadir B. tara
fından l\larsilya humma~ı) arazı gösteren 
bir vak'a t:ıktim edilmiş ve bu münase
betle geçen müsamerede Mu, Kemal 
flüsevin B tarafındın taktim edilen 
(Mar;ilya humm:ısıı nın münakaşasına 
p;eçilmi~tir. Memleketimizde pek yeni 
ve nadir v:ık'alar halinde görülen bu 
hastalığtn münaka~ası pek haruetli 
olmuştur. BılAhare dahiliye muavini Dr. 
Hamdi bey tarafından "tetani., dahiliye 
muavini Dr. Refik bey tarafından bir 
"Gravitı., tümörü vaka~t taktim edilmis 
ve teşrih! parçaJarJ a;ö terilmiştir -ı.''füai!~ 
muavini Dr. Ziya bey tarafından Refık 

Münür hey usulü rahim tespiti '•c mual· 
lim Zeki F:ıik bey tarafından suyun 
klorfanm:ısı hakkında çok istifadeli bir 
tebliğ yapıldı. 

Münakaşıılara Mu. Dr. Aptülkadir 
Lutfi, Niyazi ismet, 7.eki Faik, Fahri, 
Nazım Şakir, Orhan, Kemal l lüseyin 
heylerle f)r. Trfan Ye Sılih beyler iştirak 
etmişlerdir 

Fakir ve yetim çocukları 
glylndirmek için 

T opkapı Türk fıkaraperver 
heyeti müessesi, o civardaki mek
teplere devam eden çıplak ço-

cukları, fakir ve yetimleri 2iyin
dirmek için ~alışmaktadır. Cemi-
yet yalnız belediyeden temin 
ettiği muavenetle bu ihtiyacı ta
mamile temine muvaffak o!amı-
yncağını düşündüğünden muhte
terem halkımızdan yardım iste
mekte ve bu çocukların ba~la
rıoa göre üç liradan sekiz liraya 
kadar kendilerini ilbas etmek 
mümkün olamıcağından hayrı se
ven bütün halkın bu muavenete 
iştirakini rica etmektedir. 

SPOR 
Lik maçlar. 

Istanbul Futbol heyetinden: 
15· 1·32 tarihinde Taksim stadyumun· 

da icra edilecek ilk maçları şunlardır; 
Topkapı · Kasımpaşa saat 9 hakem Şa· 

hap B., Anadolu-Vefa Kum kapı H s.ıat 
10,45 Refik Bey, Beşiktaş-Süleymaniye 
Jl saat 11 ,55 Adnan bey, Anadolu· Y efa 
Kumkapı sant 13 te Rdik bey, Beşiktaş
Süleymaniye t 4,45 te hakem Adil bey. 

Alman RelslcUmhuru nasll 
seçilecek? Bu Akşam 

Berlin, 12 (A.A.) - Reisicüınhur 
mareşal Hindenburgun riyaseti, 
Ra.yştagın alelade vereceği rey ve 
kararla tecdit edilmiyecek, bilakis 
kanunu esasinin derpiş etmekte oldu• 
ğu '\-"eÇhile bu intihap için arayı umu
miyeye müracaat olunacaktır. 

Kanunu esasinin Rayştag tara -
fmdan tadili için muavenetleri zaru• 
rl olan iki büyük muhalefet fırkası 
yani Hitlerdlerle Hugenberı taraf -

. tarlan dün akşam başvekilin proje-

MELEK SINIEMASI 
M A il 1 1 1 E L l' 1 N 

Bu mevsim zarfında g6rUlecek yeglne ve muazzam 

T A L 1 
SözlU filmlnl takdim ediyor. 

Bu eser RlVlERA oteJlerinin ıhtişamı içinde ve kumarbazlar 
muhitinde cereyan eden vekayii haıırayı muıuver bir romandır. 

Paramount filmidir 

Acuzenin Definesi 
MUe lfl: essamı : MUnlf ehtm 

- Cenaze namazında menedemez-
beni? ' 

sın ya .. 
- Oyle biı eder im ki ... 

-66-

Sevgilisi de bir başka türlü iç Ü· 

züntüsü olmuştu. Dündenberi yeme
den içmeden kesilmiş: 

- Babam da babamr - diye tut• 
turmuştu. 

Baba."lı?. l\.lademlq babMını bu ka-
dar seviyordu, kendi!lini niçin bu 
sergüzeşte sevket~ti? 

Kız ağlryordu; ağladıkça da gen
cin içinde bir ikinci az:ap burgulanı
yordu. 

Hadi bu i§leri bir ta.rafa bıraka • 
hm.. Ceplerinde para yoktu. Hani 
yarın sabah, ne atlara yem ne de 
kendilerine yiyecek vardı. 

Abdülhalim.in parası yok değildi. 
Hele Y~artnin yarım sandrk altını 
vardı. Fakat bu paraların heopsi e\• 
de, Veyselin yataiı altmdaydı. 

Maiyetindeki adamlar Abdülhn. -
limi severlerdi ve sevdiklerini bu se
fer pek AJa ispat etmişlerdi. Etmİ!• 
lerdi ama açlık ba,ka şeye benzemez:· 
di. Bu adamlar, bir gün aç kalcr -
lar, iki gün aç kalırlar, nihayet bir 
gün ölmemek için tüyüverirlerdi. Bi
naenaleyh para bulmak lbımdc. 

Bunun en kestirmesi de evdeki pa· 
raları almaktı. Abdülhalim işte bu
na karar vermiş ve arkad~larrna da
nışmıştı. 

Hepsi susmuşlardı. Yalnız Yey • 
sel itiraz etmŞti. O, her ne pah:ıs:• 
na olursa olsun Abdülhalimin Istan
hul tarafında gözükme!'!line taraftar 
değfldi. 

Ve .. itirazını bir daha tekrarladı: 
- Hayır yavrum.. Sen burada 

kalmalrsın ... 
Abdülhalimi bu fikre imale etmek 

pek kolay olmıyacaktr. Bereket ver
sin Yesartnin akıllılığına .. 

Kısa boylu arslan, böl ükbaşımn 
e(enliğine dokunmadan i'in hal1edi -
)ecek tarafını bulmuıtu. , ., 

Hemen mintanrndıtn bir kopça ko
pararak: 

- Bak! - dedi - Bulabili~~n 
gidersin... Bulamazsan biz gideriz .. 

- Güz:el ! - diye hatrrdı Vey~l -
- Peki .. - dedi Abdülhalim-
- Bul bakalıml-
Y~art iki yumnıfunu birden u • 

zattı: 

- Hangisinde?. Sağda mı solda 
mı? 

Abdülhalim: 
- Sıtğdıd. - diye homurdandı -
- Olmadın! Bulamadın ... 
Hakikaten bulaınam,~tı. Y esaıt 

sol elini açmea kOMll kfümin üetüne 
dü~tü. 

- Hadi sen keyfine b3k r Tut ba
kalım ... 

Veysel, bu sözleri söylerken Ye
sartye göz lurpmı~tı. 

Kısa boylu arslan yamruklannt 
rene uzattı: 

- Dul bakalım dev d&yı! 
Böyle derken !MI elini hafifçe kt

mılda.ttı. 

Buldum ulan! - diye bağırdı Ver• 
sel - Aç şunu bakıtynn .. 

Ve limon !lıkar gibi Yesa.rtni11 
sol yumruiunu sıktı .. 

- Hay yaşıya.sm !. 

Etrafta can sıkan bir se~c;izlik var
dı. Topkapc sarayrnın surlan dibİlltl 

den, ta.a kim bilir nerelere kadar ~ 
kaklar tıklım tıklım doluydu. 

Sarayın iç ve dış avlulannda Ye
niçerilerle sipihiler iki ıınra dizil• 

mişler, dimdik duruyorlardı. Her 
tarafta insanlar kaynnaşıyor, fakat 
hiç bir yerde bir çıt bile olmuyordu. 

Bu tezat üçüncü Muradın ölümün
den doğuyordu. Halk ve asker, ge
çecek cenazenin debdebesini seyret • 
mek ve harem ağalannın dağrt:lcak -
lan ıskat alt:nlanndan çöplenebil
mek için sokaklara üşüşmü~lerdi. \"e 
herkes başına bir bela gelmesinden 
korktuğu için cali bir matem içinde 
sessiz ve hareketsiz bekliyordu. Ne 
olur ne olmaz .. Böyle günlerde bir 
kahkaha, bir tebessüm, yahut bir 
dostun kulağına fısıldanacak iki ~ift 
söz insanın kellesine mal olabilirdi .• 

Az mı görülmüş, az mı işitilmişti? 
Üçüncü Muradın babası öldüğü gün, 
kafes arkasında fckırdaş:ın iki genç 
kız, sokakta kavga eden iki esnaf ve 
kim biJir sinirj tutup da neye gülen 
bir k~ap hemencecik tutulup param
parça edilmişlerdi. 

Akan göz ya~lan knrşrsrnda gad
darlığından zerre kaybetmiyen ı=;a • 
ra.y; kendi içinden çıkan bir cesedin, 
isterdi ki matemi alem şümul olsun. 

' Bir tecrübe bin nasihattan yek· 
tir,, derler a. .. I~te o tarihten tam yir
mi senesonra payitaht, aldığı dersi tat 
bik ediyordu. 

Sadnazam lbrahim p:ışa Tuna 
boylarında harple meşgul oldu''ll 
için, cenaze merasimini kaymakam 
Halil paşa idare ediyordu. 

Kubbe vezirlel"i, mazül vezirler, 
mirmiranJar, kazaskerler ve ileri ge-' 
len zorbalar, Ayasofyamn önünde 
atlarından iniyorJ:ır, sonra a.c;kerin 
ve aha.Jinin arasın dan geçerek !'ara
ya giriyorlardı. 

t~te İstanbul kazaskeıi olan şair 
Baki efendi de bu meyanda saraya 
girmişti. Fakat iç lrnpı önünde Da -
rüsseade ağasıyla burun buruna gel• 
mi, ti. 

Kara m:ırsığın suratında bugün, 
eski devirlerine rahmet okutacak bir 
nuhuset vardı. 

Şair dalgmdı. Yahya efendinin 
başına gelen hadise onu herkesten zi
yade mütee5sir etmişti. 

(Bitmedi) 

Memurlar 
Kooperatifinde 

Ticaret odası memurlar koo· 
peratifi hissedarları dün odada 
ıenelik toplantılarını yapmışlardır. 

Toplanbda bir senelik faaliyet 

hakkında mürakabe raporu oku
narak kal.:ul edilmiş, müteakıben 
hisse sahiplerine yüzde 13 ka· 
anç dai'ıtılması kararlaştırılmıştır. 

Gelenler, Gidenler 1 ._ __ 
- Buldu be! 
- Bultlu 'buldu be! 
Rüstemle Recep kahkahayr 

lar. 

Muhtelit mübadele komisyonu 

ba.."ltı- bitaraf mürahh,.slarından M. Ri· 

Veysel Abdülhalimi kuca.khyarak: 
- Artrk - dedi - Müsude eder

sin değil mi 7 
Bittabi kimse itiraz etmedi.. 
Y~art önüne düştü. Bahçeni~ 

hücra bir kısmından küçük bir kapr • 
ya. iletti: 

- Uğurlar olsun Veysel r 
-Allaha ı!lmarladık Y~aril 

YlRMl 5EKlZ1NC1 KISIM 
(BAKiNiN SARAYDAN TARDI 

- Eey Baki efendi r Ben Mna de· 
mem:iş miydim ki, o dayandıtm 
dağlara kar Yaillll~tır... Heh heh 
h~ heee. Hadi bakalım röreyiın ar• 
kanı... Artık yatma yok ... O &'Ünler 
bir hayald!, ha.ni (zaman olur ki ha
yali cıihan deıfer!) derler a... Bu da 
öyle ip... Heh hell ltek :heee ı. 

vas ve Türk murabhasiarıodan 

Mitat bey dün akşamki trenle 

Ankarava gitmişlerdir. M. Rivas 
hükumeti tarafıod3n sefirliğe tayin 

edildiği cihetle Ankarada hükii· 
met erkanına veda edecektir. M. 
Rivas Ankaradan döndükten 
sonra memleketine giderken 

Atinaya da uğrayacak; Yunan 
hükumet adamlarile vedalaşa• 

cakt r . 

Ticaret ve san rı odasının 

elllncl yıldönUmU 
Yarın lstanbul Ticaret ve Sa• 

nayi odasının ellinci yıldönümü· 
dür. Bu münasebetle yarın oda· 

da merasim yapılacak, bir ziya• 
fet verilecektir • 



----- -· -

Raago 
. Elbamra, seyahat filmleri gösteren ıinemaJann en batında ge· 
lır. Bundan bir kaç sene evvel Çang filmini orada görmüştük. Şi 
mal kutbuna 

retle eski, püskü, ağızdan dol
ma bir tüfeği yakalayıp barut 
dolduruyor ve daha emin olsun 
diye, Rango'nunda zincirini çö
züp barutla beraber tüfeğin 

ıçıne dolduruyor ve ateş ediyor, 
Kaplan ürküp kaçıyor. ıeyabat filmini 

de Elhamra 
gösterdi. 

Rango, Kis· 
ling'in insanı 
sonuna kadar 
heyecanla ıü
rükliyen eser• 
lerinden resim· 
letle yapılmış 
bir parçadır. 

Filmin baı· 
~~~gıcında, bir 

Uyük baba 
Çocuğuna bu 
h~rikuladde hi
kayeyi anlat

~aktadır. Hi· 
b ~ıe ile bera .. 
er derhal mev

Rango, hrıattan istifade ede
rek, kendini beldiyen tehlikeye 
rağmen evden kaçmağı düşün
müştür ve o da kaçıyor, amma 
kaplanın pençesine düşmek 
üzere .• 

Öte taraftan Ben, yavru may
munu aramak üzere yola koyul
muştur. Tehlikeden habersiz 
ilerlerken kaplanla karşılaşıyor, 

yegane çare olarak k -planın 
üzerine öküzü saldırıyor. Zira 
vahşi ormanlar hakiminin aman-

ıız düşmanı, ıadece bu ehli hay
vandır. Müthiş bir mücadeleden 

sonra, öküz, kaplanı öldürüyor 
ve efendisinin oğlunu kurfarıyor. 

~un içine, yani vahşi bir orma· lıyorlar, ağaçlara fırlıyorlar. 
~il ıiriyoruz. Orada avcı Ali· Fakat büyük bir Orang • utang, 
lle .k. J d k' v d t uştur B on ı ı yaş arın a ı çocugu yavrusunu yer e unu m • 

Ben artık tehlikeden uzaktır. 
Fakat öte taraftan, iri Orang -
utang, yavrusu Rangoyu beyhu
de yere beklemektedir. 

en bütün medeniyetten uzak, Şimdi kaplan gelip parçalıya-
\rabşi hayvanlarla daimi bir mü- cak. Ne yapsın? Annelik hissi * * • 
Cadele içinde yaşaaıaktadırlar, galebe çalıyor ve yere atlıyı:nk Ernst Shocdsack tarafından 
Y1~Pa yalnızdırlar. Fakat o ne? yavrusunu kucaklayıp kurtarıyor. yapılmış olan bu film, insanı 
Şte yalnız değiller. Sanki yer· Hem de tam zamanında. işte baştan sonuna kadar heyecan 

den birdenbire çıkmış gibi, Ali Rango bu yavrunun adıdır. Evet içinde tutmaktadır. Bilhassa ya-
bir kabile ile kartı karşıya 1e- Rango bir maymundur ve esa- ban öküzü ile kaplanın mücade-
liyor. Bunlar, sadece bir ~ rü sen ora lisanında bu, maymun lesi, sinema aleminde şimdiye 
tnaymundur. "Kedilerin olmadı- d~mektir. kadar görülmemiş bir hadisedir. 
iı yerde fareler cirit atar,, der- Bir gün avcı Alinin oğlu Ben • * * 
ler, işte bunlar da hoplayıp sıç- Rangoyu yakalıyor, zencirle bağ- Bu filmle beraber, Elhamra, 
~~orJar. Kedi de, kaplandan hyor. _, geçen hafta gösterilmiş olan 
aşka bir şey değildir. işte, Sonra Ali, oğlunu evde hıra- Marlen Dietrich'in «27 No. lu 
~aymunlardan biri onu gördü. kıp ava çıkıyor. Bu esnada bir Casus» filmini de temdiden gös-
~Yle bir bakışı var ki, adeta kaplan çocuiun yalnız buhındu- termektedir. Rango ile bu filmi 
111&an giöi. Kaplan yaklaşıyor, ğu eve gelip homurdanmağa tekrar görmek, iki dafa mem· 
~Gtün maymunlar tabanları ya<{- başlıyor. Ben, büyük bir cesa- nun olmak demektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ye harp Yar? Niçin! 

Siyah Knşlar 
louis Douglas'ın ilk filmi 

Berlinde gösterildi · 

Fakat bu aralık Fransızla Alman, 
birbirlerine düşman olduklarını ha• 
tırlryorlar, harp için dışarı çıkmak 
istiyorlar, fakat iki ateş arasında 

kalmış olan küçük mevkiimizden ~ık
mak kabil değildir. Mecburen bura
da bir teşkiiat yapıyoruz, herkes ~an• 
talannı çözüyor yemek yapmrya ba~-

trr llundan bir sene eITe1, Fransız 
trıı atrosunda (Siyah kuşlar) ismi al
ta da bir zenci heyeti oynamış ve Js 
\·e llbuı halkına, zenci musiki, dans 
tüktte~·esinin bütün inceliklerini bil • 
pl'a IJıı· zevk i~inde "·ermişti. Yalnız, 
ÇÜI( llsız tiyatrosunun sahnesinin kü-
1.u Ve dar oluşu, geçen mevsim, 
~ 1 tadan gittikten sonra bütün Parisi 
lıa~rtnnş olan (Siyah kuşlar) ın ra
}ah 0Ynamalarına mani olmuştu. Si· 
oy kuşlar bu sefer, asrı sinemada 
Srzll~Yorlar. Asri sinemanın, Fran
tıt·· tıyatrosu kadar ve oranınki kadar 

11 ll~terisi olmamakla beraber, sah· 
ç~' ."e seyircilerin sahneyi görmesi 

ly.id ir. 
da nu?, Tokatlıyan otelinin kapısm
\'ij (Sıyah kuşları) n klavuzu küçük 
oı cutıu fakat büyük bir san'ata sahip 
tı~n ~uğlasla karşılaştık. İki sene • 
~U .. hır ~rtist hatırasında bırakacağı 
80;d~: bır tereddütten sonra hemen 

by - nu akşam gelecek misiniz? Baş
or, 

dah Evet. Geleceğim. Yalnız size 
~r a ltlühim bir şey soracağım. Ha• 
arıttı aldı~ıına göre, bir filim yapmış-

, bıraz malUmat verir misiniz? 
:tap~k. Evet. Berlinde bir harp filmi 
liliıul Fakat bu filim, öteki harp 
11)-an eri gfüi değil, bir dramla baş· 
~rd· ve acı bir komediyle biten bir 
d,ı. ır. nu filimde bec:t küıi rol al • 

1\, ve be · -s :. 
törler 311ttizin ismi yoktur. Ak-
la her~~~ ku':~t1i ~h~iyetler olmak
dlll\ı tem : fıhmde meçhul birer a • 

llu nı ~) ehnektedirler. 
eç uı adamlar .şunlardır: Bir 

Douglas .,Hiç kimsenin memleketi,. fllmlnde, arkadaşları 
yemek haz1rlarken, canbazhkla meşguldUr. 

Fransız makinist, bir Amlan ma ·ı lıyoruz, banşıyoruzM • 
rangoz, bir lngiliz, bir yahudi. ter- - Bu filmin ismi ne? 
zi ve zenci dansör rolünde ben. - Ingilizcesi (No man's land) Al-

Mevzu başlarlnm ben bir kabare- mancası da (Niemandsland) .. Fran. 
de artistlik ediyorum ve harp ilan e- srzcasını daha bilmiyorum. Ben filmi 
diliyor. Herkes bunu alkışlryor. Ve de görmedim. Biter bitmez buraya 
ben hayret ediyorum. Zira, halk geldim. / 
harbi bir eğlence telakki etmektedir. - Filimde kaç Jisan görüşülüyor .. [ 
Ve üniformalarımızı giydiğimiz za - - Fransızca, Almanca, lngilir.-
man da bizi alkışlıyorlar. Sonra harp ce.. Ben üç lisanı da bildiğim için I 
başlıyor. Fransız, Alman ve zenci, garip bir şey oluyor, Fransızm söy-ı 
yani ben, bir yere ı:ırkışıyoruz, ora• lediğini, Almana, Almannt söylediği• 
da lngilizle yahudi terziyi kurtan _ I ni lngilize tercüme ediyorum. Bu su
yoruz, mecburen barışıp oturuyoruz. retle filimde üç lisanda görüşülmü~ 
Dışarda harp devam ediyor, ve beş oluyor, falı.at mükfı.lcmeler pek az • 

muhtelif millete mensup beş meçhul dır n filmin hareketi ço\tur. 
şahıs, bizler, düşünüyoruz: Ne di· - Filmi kim yaptr, artistler kim:' 

Ta 11 
Marie Bell'in bir filmi. Bütün Is-

1 
betmekted!r. 

tanbul, muhakkak bu filmi görecek- Netekim (Dauville) de son mUtelf-

Marle Bell, Fernand Fabre'ın kollarında .. 

tir. Onun için, filmin tenkidinde\ 
pek çekingen dananmak gerek. yok• 
sa, her taraftan taarruz veya (taraf
girlik yapıyorsun) sesleri yağar du • 
rur. 

Ne gariptir ki, evvela 1stanbu1da 
muvaffakıyetin sarhoşluğunu tatan 
bu güze], güzelliğinde kadrnlann da 
erkekler kadar müttefik olduğu 
artistin ismintn sadece ilfm edilmesi, 
bir miktatıs tesirini gösterir. lşte bu 
tesire (Cinsi cazibe) derler. 

Bizde bu tesirden kurtulamıyaca• 
ğımrzı zannederek, sadece filmin mev
zuunu anlatacağız: 

Tania zengin bir duJdur. Vaktiyle 
geçirdiği bir hastalık esnasında Gas
ton isminde genç, nazik bir doktor 
tarafrndan tedavi edilmiş, kendisi • 
ne pek fazla ihtiman gösteren bu dok
tora sade minnettarlık hissj duymak
la kalmamış, ona karşt kaJbinde de • 
rin bir sevgi de hasıl olmuştur. Fa · 
kat bu muhabbetini izhar etmiye va
kit bulamadan tedavisi bitmiş, dok• 
tor başka hastalarıyla me:;;gul olını

ya başlamıştır. 
Tania benliğindeki bu ıstırabı din

dirmek ve kendine başka bir iptila 
bulmak i~in işi kumara vurmuştur. 

Lakin .tali.hi de yoktur. ~~~.n~ kay· ı 
- Fılmı genç bir Rus reJısoru :raı:• 

tı. ismi Viktor Privas'dır. En·eke 
dekorları yapan bu rejisörün, bu fi
lim, ilk eseridir. Bana gelen haber
lere göre filim Berlinde gösterilmiş 
ve büyük bir muvaffakıyet kaznnmı~· 
tır. öteki artistler de yahudi rolün
de Sokdof'dur. Bu artist, (Dilenci -
ler operası) filminde hapisane gardi· 
yanı rolünii yapmıştı. Pransrz rolü
nü George Reclet, Alman rolünü 
Georges Dusch yapıyor. Zenci artist 
rolünü de tabii ben ... 

Ilurada, Duglas, müsaade istedi; 
- Saat 3, dedi, gidip prova yapa

cağım •. ._ Akşama görüşürüz. 

* * • 
Duglas'ın bahsettiği bu filmin Rcr 

]inde gösterildiğine dair tenkitleri 
ben de okumuştum. Bu filim için ha• 
kikatcn iyi tenkitler rnr. Hatta gö 
rüşlerine fazla itimat etti.im münek
kitlerden birisi ''1932 senesinin en iyi 
filmi olarak kendisinden bahsett're• 
cek filim, bu !ilimdir.,. diyor. Filme 
konulruuc; olan (No man's lnnd) ismi 
(Hiç kin; enin mcmlelteti) demektir. 
lnc:allah bu filmi, burada da görü -

' rüz. 
fa. 1 

ğine kadar verdikten sonra bütün el• 
maslanru da elden çıkarmıya mec • 
bur olmuştur. 

Tania artık Parise dönecek. Bu 
seyahate çıkmadan bir kaç gün evvel 
doh.1:or Yiktor isminde bir ahpabın e
"·ine davetlidir. Orada kime tesadüf 
etse beğenirsiniz. Doktor Gaston'a.. 
Bu sefer iki taraf da artık gururu hı· 
rakarak birbirlerine açılmışlardır, 

Neye yarar ki Tania'nın bütün sen:eo 
ti de gitmiştir, 

Hatta Parise döndüğü vakit ya
tacak yeri bile yoktur. Çaresiz dok
tor Viktor'a misafir oluyor. 

Viktor havai n nezaketsiz bir 
gençtir. Bu fırsattan istifade etmek 
i:ter. Tania'dan yüz bulama},nca 
bir vesileyle Doktor Gaston'u evine 
davet ederek, sevgilisinin kendi evin• 
de olduğunu ona gösterip intikam al
mak ister. 

Doktor Gaston bütün zevahirin 
Tanianın aleyhinde olmasına rağmen 
bu işe inanmaz. 

O zaman kadın da ne feci bir para 
sıkıntl?'ı geçirmekte olduğunu açıkça 
anlatır. 

Mamafi sen<lik varidatı gel • 
mek üzeredir. O bir gere eline geçse 
ferah lıyacaktır. 

Mühimce bir paranın ihbariyesini 
elinden alıyorlar. 

Demek Tania hahikati bir parça 
bile tahrif etmemi.5tir. O halde ara• 
larında samimi nişanlanma puscleri
ni teati için hiç bir mani yoktur. 

Prens·n 
Gece eri 
Yerner Roettlinck büyük bir tica

rethanenin umumi müdürüdür. Zev • 
ccsi Rcneyle yedi ~enedenberi mes'ut 
hir izdivaç hayatı geç.iriyorlar. Bir 
gün Yerner imzasız bir mektupla u -
mumi bir baloya davet olunu)or, ve 
kendisine iki bilet gönderiliyor. Ver
ner bu halk balosuna iştira.ke ka.rar 
veriyor. Kendisi merak saikasiyle, 
Rene de kocasını kırmış olmamak için 
bu baloya gidiyorlar. 

Dalonun bütün eğlencelerinde Pixl 
isimli genç Ye şuh bir kuz, Verneri 
zecbediyor, onunla dansa ye eğlenmi• 

ye başlıyor. İçtimai seviyesiyle nis. 
petsiz insanlarla dans etmek Reneyi 
sıkıyor ve yalnız başına bir locaya 
çekilmek istiyor. Kocasıyla küçüle 

(Lütfen sayfayı çeviriniz~ 
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a Golder Tefrika 

13 

1 Günün Muhtırası 
1 

Yazan: tren Nemirovski 

- Evet, fakat bu sefer ... Bu sefer 
seviyorum .. Dad, onu bana ver .. 

- Otoroobil gibi mi? 
Joys güldü, fakat neş'eli değildi. 
- Hadi, gel, çabuk mantonu al, 

inelim. ı 
Otomobilde, elmaslar içinde pırıl 

pml yanan Glorya, barbar bir mabu
deye ben:r,iyor, ve, yanında Hoyos ol· 
duğu hnlde, onları bekliyordu. 

ON 1KlNCl KISIM 
Gece yarısı, Glorya birdenbire kc• 

<"ruana doğru eğildi, sabursuzlukla 
sordu: 

- Ölü gibı ararm şsın David. 
Nen var? Bi , Sibana' gidiyoruz .. 
Haberin olsun. Sen eve dönsen dnha 
iyi edersin. 

Bunu işiten J oys seslendi: 
- Dndw Çok iyi bir fi' .. ir .. Gel, seni 

götüreyim .. Anne, ben sizi Siburn'da 
bulurum, olur mu? Dafne, otomo• 
bilini alacağım .. 

Alkol ve esrardan sesi boğulmu~ 
olan Dafne : 

- Al ama, parçalama, 
Diye tenbih etti. Golder, garsonu 

çağırdı: 

- Hesap. 
Bunu, ahşkınhktan söylemişti. 

Sonr.4 Gloryanın kendisine davetli 
olduklarını söylediğini hatırladı. Fa
kat, sofradaki erkekle rden kimse 
buna aldrnş etmedi ve hep başlarını 
çevirdiler. Yaln.z, Hoyos. müsteh· 
z.i bir gülüşle Goldere ba'uyordu. Gol
der, omuzlarını silkti, hesabı gör· 
dil ve kalkarak kızını çat'lrdı: 

- Joys, gel! .. 
Gece güzeldi. Dafnenin kli~ük ve 

asrk otomobiline bindiler. Joys rüz. 
gar gibi hareket etti. Yol un iki tara• 
f ındaki ağaçlar, bir kuyunun dibinde 
kaybolur gibi geçiyorlardı. Golder, 
sararak haykırdı: 

- .Joys. Çılg:'n kız .. Bir gün bu yol-
larda gebereceksin. ı 

Joys cevap ver medi, istemiye is • 
temiye yavaşladı. Ve gazinonun önün 
de durunca, irileşmiş gözleriyle ha -
basına bakarak : 

- Korktun mu D:ıd ! 
- Bir gün bu yollarda geberecek· 

sin. 
Yavan, m~fik bir hareketle. Joys 

elinin üstündeki kü~ük bir yaraya du
daklarını yep:ştırdı, emdi. 

- Güzel bir gece .. Balo tuvale . 
tiyle şöyle bir kaç kilometre ... Sonra. 
Her şey tamam ... 

Golder haşiyetle haykırdı: 
- Sus! 
Joys güldü: 

Pixiyi dudak dudağa . gören genç ka
dm mütee sfr oluyor n gitmiye, Ver-

1 
nerj de kendi eğlencelerine bırakmı- ı 
ya karar ''eriyor. 

Vemerin göndereceği otomobili 
locada beklerken muhteşem elbiseli 
ve arkasında yaverleriyle '...ır premı 

locaya giriyor ve Rene zaruri olarak 
onunla konuşmıya başlıyor, sonra 
dost oluyor ve nihayet dansı kabul e
diyor. 

Şampanyanın buharlan içinde 
kendini prensin nÜ'vazişlerine kapt·· 
ran Rene kocasının Pixiyle balodan 
gızlice kaçtığını görünce prensin da
vetini kabul ve onun oteline gKmiye 
muvafakat ediyor. Prensin otelinde
ki dairede dans. şampanya, müzik .... 
derken genç kadm bitap bir koltuğ:ı 
yığılıyor. 

Diğer taraftan, Pixnin erlne gi • 
den Verner balo biletlerini kendi.~ne 
bu kızın gönderdiğini anlıyor. Darül
fünunda mimarlık tahsil eden Pixi 
umumi müdürü görerek sevmi~ ve n
nu bir gece baloya davetle eğlenmek 
istemiştir. 

Sabah olunca, zevcesini hatırlı· 
yan Verner, Pixiyle beraber evine ko
şuyor, fakat zevcesinin henüz gelm'
diğtni göriince çılgına dönüyor, v. s. 
v. s. 

Bu filimde prens rolünü oynıyan 
delikanlı, kendisini muhakkak suret• 
te blr Valantino, bir Ramon Novaro. 
bir John Gilbert zannediyor ki. bu ka
dar mağrur ve ... Soğuk davranıyor. 
Bu filim \-:tsat de recede bir filimdir. 
Oynryan artistler 
Litke vardır. 

arasmda Harrv 

Nakıeden: fa. 
-------~ 

- Zavallı Dad ! 
Sonra birdenbire: 
- Eh. hadi insene, geldik. 
Golder ba~ını kaldırdı: 
- A. dedL Burası gazino.. Şim· 

di anlıyorum. 
- istersen derhal dönelim. 
Joys ona bakıyor, tebessüm edi -

yordu. Em:'lldi ki babasının, gaıino
nun ışıklarını, pencerelerin önünden 
geçen otomobillerin gölgelerini gör• 
dükten sonra oradan ayrılması kabil 
değlldJ. 

- Hadi, bir saatçik.. Yalnız bir 
saat. 

Takvim - c;arş:ınba 12 Klnunusani 
l inci av 1932 5 Ramazan 1351 Sencnın 

~cçen ~ünlen 12 kalan ı.ı:ünler 347 
GUnett - 1 >o~şu 7,25 l!anşı 17.2 
Namaz vakitleri - Sabah 7 25 

Ugle 1223 ikindi 1448 Akşam 17,2 
Yatsı 1838 mı:ak ~.39 

Radyo 1 -------- ·-------lstanbul radyosu 
6 dan 7 ye kadar ~amaıon, 7 30 dan 

8,30 kadar Artakya efendin!n iştirakiyle 
saz 8,30 Jdn 9 a kadar gramıfon vası

tasiyle opera 9 dan 10 ı kadar i" inci 
kısım Hell:ıshanım hanımın iştira hiyle 10 

dan 10.30 a kadıır cazbant 

BORSA 
Joys, kapmm önünde duran ha·._ ____________ _ 

demelere ve garsonlara hiç aldınş ıı K. sani 931 ~--A-ç_:ı_d•_,,_ ... _•P~•-nd_7"_-1 
etmeden vahşi bir sesle haykırdı: Kambiyo ı ı 

- Dad, Dad seni ne eeviyorum, 
1206 

120 
F ransı~ Frımıtı bilsen ... Muhakkak kazanacaksın gö. 

718
1
50 

71 
J lnRilit. liruı Kr. 

rürsün. ~ 1.L. mukıtlli r>nıar 
Gol der homurdandı: ı ıret 
- H .?r halde, yavrum, haberin ı ele~ 

olsun.. Kazansam bile sana metelik ı rıhnıl 
vcrmiyeceğim, la. frank 

Oyun salonuna girdiler. Orada, l.en 
Florin 

masaların etrafmda dola~an bir kaç 
kız, Joys'u tanıyarak kendisine, dost 
ça gülümsediler. Joys, babas:ına: 

- Ah, dt'di, Dad, ne zaman be • 
ntm de oynamama müsaade edecek -
ler. 

Fakat Golder onu dinlemioyrdıı 
bile. Gözleri ld.ğıtlara dikilmiş. el · 
teri titriyordu. Joys babasını bir kaç 
defa çağırmak mecburiyetinde kl\ldı. 
Nihayet Golder duydu, döndü l"e 
birdenbire, sinirli sinirli haykırdı: 

- E. Ne var, ne istiyorsun. Ca• 
nrmı sıkıp durma. 

Joys bir k:ınape göstererek: 
- Ben gidip şurada oturaynn, 

değil mi? 
- Evet, nerey~ istersen git otur 

fakat ba,rmdan defol ... 
Joys güldU, bir sigara yaktı, seıt 

kadife koltuğun füııtüne, ayaklannr 
altına alrp oturdu, incileriyle oyna
mıya başladı. Bulunduğu yerden, 
sade, etrafındaki kala.balığı göriiyor
du. Erkekler, titrjyerek ve s usarak 
duruyorlar, kadınlar, hep birden, 
aynı garip, haris hareketle boyunla• 
nnı, kağıtlara, paraya doğru uza
tıyorlar, sonra geri çekiliyorlardı. 

Etrafmda, yabancı bir sürü erkek -
ler dolaşıyorlardı. Bazıı.n, vakit 
geçirmek için, Joys birisine ~hvetli 
bir bakı~la kirpiklerinin arMmdan 
bakıyor,~ onu gayri ihtiyart durdu·• 
ruyordu. Sonra, kahkahalarla gülü
yor, başrru çeviriyor, yeniden ba~ · 
lıyordu. 

Bir defa yeni oyunculara yer ver
mek için açılan kalabalığın arasın • 
dan babasını gördü; elektn1< ziyası 

altıında yeşilleşen, ihtiyar uzamış 

ve çizgilerle dolu yüzünün ant, ve 
garip ihtiyarlığı dikkatine çarptı, mü
him bir surette merakmı uyandırdı. 

- Ne de rengf uçmu~, acaba kayıp 
mı ediyor? 

Kalkrndı, baktı, fakat ma.!3nrn 
etrafını halk çoktan kapatmıştı. Joys 
yüzünü buruşturarak düşündü: 

- Of.. Gidip biT baksam? Fakat 
hayır .. Oyunla alftkadar gibi masa· 
ya yaklaşırsa uğur bozulur. 

Gözleriyle etrafı a~trrdı, yaban· 
cı. bir delikanlı gördü. Yanmda ya• 

Kuron 
• • ~iline 

Pezeta 
~larlı 

• . Zlotı 

renıro 
.. & L.t\ 

ı 1 lirk llrası lllnar 
l en nner "uruş 

Nukut 
!O frıınt l i'ransız 

ı isteri in ı lnKlllZ ı 
ı Dolar { Amerikıı 
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BORSA HARiCi 

~~~~~;, 1 :;~ 1 :;~ 
Ingilterenln harici 

ticareti 
Londra, ] 2. (A.A) - Ticaret 

nezareti tar fından neşredilen 
iıtat istikltrden anlaşıldığına gö· 
re geçen KAnunuevvelde ithallt 
77 milyon 27,303 ve ihracat 32 
milyon 77,425 İngiliz lirasını 
bulmuştnr. 

geçen seneye ait ithallt • 1930 
senesine nazaran 181,800,522 
lira no!<san olarak· 862,174,709 
ve ihracat 181,591,599 hra nok-
san olmak rıere, 389,163,817 ln
giliz Jirasındao ibaret bulun
muct11r 

buğday piyasası 
Roma, 12 (A.A.) - Buğday piya

sa.siyle altkadar ba§hca teşkilAt ve 
cemiyetlerin mümessilleri ziraat na· 
ıtn M. Acerbonun riy~etfnde bir 
içtima yapmışlardır. 

Bu toplantıda cereyan eden mil • 
zakerc neticesinde mezkt\r mümessil
ler taraf rndıtn bir karar sureti kabul 
edilmlştlr. Bu karar !Uretinde hu • 
bubat ambarlan inşaatının tezyit ve 
teksifi, gösterilecek teminat moka· 
bilinde ödünç para vnilmesf husu • 
sunda müsaadeli davranrlmMmı te • 
min için hUkt\metin müdahalede bu 

rıya kadar çrplak bir tuvalet ıiym1ş __ S_E_V_R_l_S_E..,._F_A_f . .-N...,......., 
bir kız vardı. Amirana bir bakışlıı ._ _____ ' lunması temenni edflmi~tir. 

onları çağırdı ve sordu: 
- Baksan~za ... ihtiyar Golder ka

~erkeı. ıeentası Galatı kllpnı hışı R 2362 
Su be A. Sirke el 1\1 llhürdarude hın!. !740 

zanıyor mu? 
- Hayır öteki maymtJn kazanıyor. Trabzon Posta•ı 
Donovan, meşhur Donovan ... BU- (ANKARA) 14 klnunusani 

tün dünya batakanelerinde meşhur 
perşembe 18 de Don ovan. 

- Joys sigarasrnı hiddetle yere Meran Poatası 

attı, ne,·mit bir hareketle mınldan• (MAt .MUTŞEVKETPAŞA) 15 
dı: 

k )A 0 - t Kanunusani Cuma lL da Ga· - Ah, azanması 4zım ... ~u o O· 

mobilimi istiyorum ... Alekle l~panya- Jata rıhtımından kali<ar:ar. 
ya gideceğim. Yalnız başımıza... Ser• "---------------1 
best. Şimdiye kadar onan kollarmda Adliyede dektllo imtihanı 
bütün bir gece uyumad:m. Canım latanbul milddeiumumlliğinden: 
Alek'im benim .. Ah, kaıa.nmast ll- Daktilo vazifesine tayin edHmek 
zım, yarabbim, Allahım. babamı ka- içiTl müracaatta bulunup evrak ve' 
zandır?.. vesaiki m üsbitelerini ibraz etmiş o • 

Vakit geçiyordu. lstemiye istem'• lanlann berayı imtihan 18 - 1 - 93~ ! 
~c, Joys başınr koluna dayadı, dl!• tarihine ınUrn<f i f pazartesi gUnU saat 
ma.n ı:ö:r.lerlni ya.kı)·ordu. 110,50 ta Adli)e encü.nıe~ ınüıaca-

( Bitmedi) atlan 

Vakıt Karilerinden 

Elektrik isteriz! 
IBeşi ta~ta \1ışnezade mahallesinden 

sporcu Adil sokağında 49 numarada 
oturan. karilerimizden Necdet B yazıyor. 

"B zim sokağımız da dahil o '
duğu halde c ıvarımızda beş altı 

sokak vardır ki bunlar şimdiye 
kadar elektrik veya havagazıyla 
aydın!ablmak şerefine mazhar 

olamamıfhr. Bundan dolayı ev
lerimize gidip gelmekte pek 

büyük zahmet ve sıkıntılar çek· 
mekteyiz, bilhassa yağmurlu ve 
karlı zamanlarda bu fecaat büs· 
bütiin artmaktadır. 

Mahallemizin Çu~urçeşme de
nilen bir yeri vardır, burası altı 
sokağa nazırdır, eğer belediye 
(itfen buraya kuvvetli bir elek

trik lambası korsa h em so e< ak
Jarımız karanhktan lrn rtu ur, hem 
de gelip geçerken beled ıvemize 

bol bol dua ederıı. Ne olur biz 
de bu memleketin ev adıyız, bu 
ihtiyacımızın muhterem gazeteniz 
delaletiyle temin edıleceğ ne 
emin olarak miiteselli olm1kta· 
yız. 

Çinde bir ad ise 
Rahip ile rahibe ev
İenlnce kıyamet 

koptu! 
Çinin Kiang kasabasında garip ve 

şayanı dikkat bir hadise olmuştur. 

Bu hadise kendi muhitinde büyük 
bir alaka uyandırmış; ve bir takım 
kürUltUlcre sebebiyet vermiştir, 

(Lezeçung) manastırındaki buda 
rahiplerinden (Çünça.ng) (Gaginya • 
ta) manastın rahibelerinden (\"en 
kuang) la evlenmiştir. Bu izdivaç ~
ki adet ve an'aneleri ihlal ettiğinden 
Çin rahipleri buna şiddetle lt'uhalc • 
fet etmişlerdir. Çünkü teamül muci• 
hince Çin rahipleri nefislerini man:ıs
tıra vakfederek bekiir ka\nuya ycn1ln 1 

etmektedirler. Çunçang bu tnnhhüt
ten nükdJ ettiği için hareketi şayanı 
nefret görüJmektedir. Mamaf f Çun· 
çang bu hususta daha ileriye gitmi~, 
düğün merasimine frak ve silindirle 
iştirak etmiştir. Zevcesi olan rahibe 
Pen Koar g da bu merasime bir Av• 
rupah kadın gibi gayet asn bir kıyn
fetle i~tirak etmi~ ve bu hal muhit. 
te büyük bir dedikoduya mevzu ol -
mu tur. 

Marangozların 
iskeleti 
Alman ilimlerinden bir grup ay• 

1 
lardanberi bir mevzu etrafında mü ·ı 
hiın bir tetkikle meşguldürler. Bu 
tetJtike aynı znmBl1da Alman hUin1 · 
metı de iştirak etml~r. Şimdiye ka• 
dar i§ hayatında muvaffak olan Al. 
man erkek işçisi, ve kadın işçbıinin 
daha az maddi kuvvet sarfiyle daha 
fazla iş çıkararak, bir an evvel harp 
borçlarına bir nihayet vermek mc.se. 
lesidir. Bu uzun tetkiklere bir çok 
fabrika miltahassıslan da iştirak ' e -
derek i~çiyj, doğrudan doğruya na• 
zariyeyle değil, bilfiil işin en ince ' 
noktalarmı öğretmek emeliyle bir çok 1 
~hirlerde müsabaka sergileri nçm·;
lardır. Bu sergilere en fazla sandal. 
ye fahri.kalan iştirak etmektedir. Ma· 
rangozlarrn işlerken, .vücutlarının 

muhtelif aksamını işle aH\kadar ede• 
rek, az kuvvetle fazla i' çıkarmak . 
için bir çok marangoz u~taların :n iı;ı 

üzerinde yapılmı' iskeletlerini t~hir 
etmişler; ve evvelce bir marangozun 
pek fazla kuvvet sarfiyle çıknclıkJıı. .. 
n az işi, bu müsabaka neticc.s!ndc 
yüzde 15 faJ:l:tya ç ·karabilmi~lerdir. 

Bu neticelerden memnun olan al:\ ,:ı. 
darlar diğer f:an'atlar üzerinde aynı 
tecrübeleri tatbik etmiye karar nre
rek i~e bıt§lamı~hırdır. 

Lo a ı --ve-r<adın tıasta ık arı 
mtitehas~ısı 
Doktor 

1a it • 
seyın 

Türbe, eski Hili iarmer binası 
No. 10 Te. 2 ' 62'2 

J 3. K. O. Sa. Al. Ko. den 

Yerli fabrikalar mamulatında 
yüz yirmi bin metre haki renkte 
selik bez kapalı zarfla mUnak 
konmuştur. İhalesi 30 - Kanun 
ni - 932 tarihine müsadif cuma 
günü saat 15 te yapılacaktır. Ta 
lerin şartname ve nümunesini gör 
üzere her gün Ankarada merkez 
tın alma komisyonuna müracaat 
ve miinakasaya iştirak edecekleri~ 
gün ve saatinden cHel teklif ve te 
nat mektuplarının makbuz mukabi 
de mezkur komisyon riyasetine te 
eylemeleri. (12) ( 40) ...... 

lstanbulda levazım müdüriyeti 
rindeki kanije rukup motörü al 
müzayede ile satılacaktır. ihalesi 
- 1 - 932 tarihinde çarşamba gü 
saat 15 te komisyonumuzda yapıla 
tır. Taliplerin şartnamesini alnı 

üzere her gün komisyonumuza ve 
törü görmek üzere yollama müdii 
yetine Ye münakasasına iştirak ed 
ccklerin de \·akti muayyende komi~ 
yonumuz:ı müracaatları. (689) (466 

• * * 
Birinci fırka kıtaatı hayvanatın 

samnn ihtiyacı aleni mUnaJ;:a.sa ile 
lınacaUır. İhalesi 19 - 1 - 932 tar 
salı günü saat 15,::)0 da komisyonu 
muzda yapılacaktır. Taliplerin şa 
namesini almak üzere her gün ve 
zarlığa iştirak edeceklerin de 
muayyende komisyonumuza 
atları. (684) (4634) 

• * • 
, Askcrt ihtiyaç için 6500 kilo kı~ 
mızı mercümek 16 - 1 - 932 cum 
tesi günü saat 14 de ih:ılcsi yapılın 
üzere talik edilmiştir. Alıcılar 
şartname ve nlimuncsini görmek fi 
zere her giln ,.e muayyen ıı;aatin 

komisyonumuza muracaatları. (22) 
(l:lS) 

* • • 
Yerli mamulatından (3500) ad 

deri kadana yular b:ışliği kapalı za 
la münalmsaya konmuştur. 

ihalesi 21 - Kn. sani - 932 tarih 
ne müsadif per§cmbe günü saat 15 t 
yapılacaktır. Taliplerin şartname 

nümunesini görmek üzere her gün A 
karada Merkez satm alma komisyo 
nuna müracaatlan ve münakasar 
iştirak edeceklerin o gün ve saatin 
den evvel teklif ve teminat mektup 
larmın makbuz mukahllirde 111ezk1' 
komisyon riyasetine tevdi etmelen. 

(677) (4614 
• • * 

K. O. kıtalan ramazan ihtiya 
için pazarlıkla iizüm alınacaktır. lhll 
lesi ıı - 1 - 932 perşembe günü sS 
at 14 de komisyonumuzda yap:lacal\ 
tır. T::.liplerln şartnamesini görme 
üzere her gün ve pazarlığa iştirak 
deceklerin de vakti muayyeninde k 
misyonumuza r.1üracaatlan. (25) 

(182) 

Eminönü askerlik ~ubesi reisliğinden: 
Sinni mükellefiyete dahil olan 

efradın ilk voklamadan ihtiyata 
kadar o 'an bütün muamelata a!" 
keriyelerini yeni tabedilen ve 

nüfus memurluklarında me\1' 
cut bulunan yeni nüfus cüzdan
larmdaki hanei mahsusalarıP 

kaydı o!baptaki ~r anun icabatın

dan bulunduğundan yoklamala· 
rına b1şlanacak olan 318 
do umluların hemen yeni cüzdnı> 
tedarikiyle davet vu , uunda işbıJ 
yenı cüzdanlarla rnbcye mi.irn .. 
caatJerı. 

Davetler 

H.mayeı Et ial cem yeti i'ati~ 
kaıa şubesı heyeti umumiyesı 
15-1-3 _ Cuma günü saat 14 te 
Fatih kaıa mer kezı salonunda 
ı çtima e decektir. 

C emiyet, azanın gelmelerini 
r ica etmektedir. . "' "' 

Muallimler kongresi 
Jstanbul (\ luullı mler l3ırliğioden: 

Birliğim zin yıllık konsıres . 511tJ' 

müzdeki cuma günü saat 14 tt 
Heyazıtta, Darü.fünun konfera115 

s a o nunda toplanacaktır. TopJal1' 
tıdan evvel arkadaş arimıııl1 ~ 
B ı rJ ık le o an n uamelelerini tıı 

. 'k 1 tr0if mnmen taı zım ve 1 ma r. 
olmaları rica o uuur. 



-~ ... ~ ~ --· ,--- ..... -

._---~----------t!!!!"!'!!!!!'!!!!!!!!~!!!!!'""""------!-""!!!!!"~!!!!!!!!""-"'!!!!!"!!-....-~~~=~~~=~!!""!'!!!!!!'!!!!!!!!~=== 7 -VAKiT 13KAnunusani 1932~ 

1 

Dünkü e~idede kazanan Nunıarala.ır 
Beyazııtta Yeni kba ki~esi bayii Rıidt B. listemizin gösterdiği ikramı00yelerl 

biletlerin ibırtızında deırhal tediye edecektiır 
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Ttfrk 
No. lirası 

243 100 
249 100 

N 1 • ürk 
1 N ı l'ürk iN Türk r;=Ttürk N I ürk 1 ürk N 11 ÜrK 1 N 1 'l'ilrk -0

• ı l•rası 0
· lirası o. lirası I' no. l lirası 0 · lirası No. lirası 0 • lirası o. lirası 

m . It} 693 ı oo 508 ı ooo 137

1 

tUO SY3 200 :ı ıU 2UU 84 t ı oo 803 1u·"""oo:;\?1ı --
29ô 100 811 100 512 ıoo 151 200 9ts ıooo 230 200 868 2so 855 1000 

ı OO 

100 
ıoo 

~' 100 
·482 1 00 
534 100 
56'l 00 
6 '>0 1 00 
68 ! ı ooo 

74 ı 100 
76 , DO 
88 DO 
ll31 100 
Q(J ' 000 

100 00 
o 00 

32 100 
92 ı ıoo 

122 wo 
ısa ı oo 
271 !00 
311) 1000 
ı ı i 100 
418 1 00 
601 ı 00 
683 1001 
695 1000 
112 ı 0001 

832 100 
840 1000 
951 100 

202" 200 
180 100 
22 ) l 000 
23!1 100 
2~ '> ıoo 
2 75 l 00 
296 100 
337 100 
379 100 
557 100 
598 100 
651 100 
706 100 
733 l 00 
743 1000 

813 100 
871 100 
895 40000 
Q49 250 
904 100 

306Q 100 
1)2 1 00 

118 100 
131 3000 
148 1000 
162 l 00 
218 1 oo 
305 1000 
378 ıoo 
3Q4 100 
395 1 oo 
414 3000 
479 100 
489 100 
493 1000 
527 100 
698 100 
757 100 
830 100 
904 1000 
943 200 
910 ıooo 
989 

4100 
143 
226 

SQ l 250 
rn I l 000 lJ6ô 
412 ı OOO 8014 
474 1000 63 
ıs ı 200 74 
50 1 rn o s2 
ı70 100 217 
, 73 0 0 l18 
188 1000 H5 
-. ı o 
-. 19 
ll 7 
5 

5 12 ... 
1s 1 
O ı 

Hl 
~'B 
92 

ı 31 
55 1 
630 
100 
101 
711 
132 
821 
836 
851 
893 
IJ05 
g57 
963 
472 

0056 
109 
1 1 1 
183 
186 
223 
243 
280 
306 
330 
390 
407 
430 

433 
448 
492 
539 
558 
636 
746 
Y6Q 
079 
YSO 

703Q 
58 

105 
14i 
198 
239 
269 
319 
328 
369 
395 
420 
462 
516 
571 
574 
612 
614 
655 
682 
69'.21 

IOll l27 
250 343 
10 0 178 
100 li09 
100 1)17 
100 527 
100 :;34 
100 597 
.!00 6'13 

00 8 1 s 
1000 820 

100 830 
100 8 t1 
100 875 
190 Y0·11 

1000 170 
1 00 248 
100 255 

327 
')73 
576 
5q5 
603 
670 
719 
752 
775 
QOI 
980 

100 990 
200 10004 
100 6 
100 13 

1 • 
100, 19, 
100 59 
100 07 
ıOO 89 

129 

146 
203 
280 
28'> 
':!Ol 
314 

1000 ':155 
'200 456 
100 5 JFı 
1 oo 567 
ıoo 690 
1 DO 7QO 
1 oo 80~ 
ıoo ss1 
100 002 

200011014 
100 22 
100 60 
100 77 

1000 105 
100 132 
100 l 5R 
200 162 

1000 '=145 
100 151 
ıoo 11s 
200 fili 

1000 65() 
663 
604 
716 

ıOO 105 
200 l YS 

1000 305 
1000 j3l 

100 iô9 
100 52ö 
1 00 519 
100 052 
oo ası; 

1 00 ( 4 8 
!00 ı 91 
100 79Q 
100 81 7 
l 00 8 57 
100 Ql 1 

ıoo l 961 
10013004 
100 36 

1000 53 
100 50 
1 oo 116 
100 lô3 
1 oo 208 
100 .:! 04 
100 360 
100 .:!70 
100 39 3 
100 541 
100 583 

5Y7 
652 
~ 11 
817 

200 823 
100 824 
100

1 
t333 

100 841 
1000 865 

ı 00 SlJS 
100 IJ 1 ô 
'>50 Y23 
200 932 
200 Y3 I 
t 00 1 Y78 
100 14 ı 49 
1001 170 
2r;o 111 
100 2061 
'200 l331 
200 l41 
100 J06 

:~~ ~~6: 
100 33 ıl 
100 370 
1 00 3 76 
100 543 
100 56 7 
100 6071 
100 644 

1000 65Q 
ıoo 66 ı 

200 6 78 
1000 684 

100 706 
1 00 752 

1 00 79tıl 
100 841 
1 oo, Q66 
100 986 
1 00 CJ94 

')9 

C}Q 

103 
1 1 1 
1 73 
176 
222· 
366 
461 
41 l 
490 
559 
643 
051 
I') 72 
707 
764 
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Galatada Topçular caddesinde 
151 numaralı şarap fabrikasında 
bulunmu, olan ve elyevm ika
ınetgahı meçhul olan Vangel 
Ef. , e: 

tesı günü saat 14-16ya kadar 
yapılacağı hakkındaki illnat ga
zetelerle yapılmıştır. Tarafınıza 
bir kıta ildnnamenin tebliği ye
rine geçmek üzere ilanen tebliğ 
olunur. 2329 

madığı gıbi vekili mumaileyhin 
dahi mahalli mezkürdan çıkıp 

nereye gittiği meçhul olduğu an
laşılması üzerine mezkur arzuhal 
suretinin 21 teşrinisani 931 ta
rihli Vilayet ve 25 T cşrioisaııı93 t 
tarihli Vakıt gazeteleriyle ilanen 
tebligat yapıldığı halde davaya 
karşı cevap verilmemİf olduğun
dan bermucibi talep dava o!u

nan mezkur şiıket ve vekil hak· 
kında giyap karara ittihaz edil
miş ve tahkikat günü ) 1-2-932 
perşenbe günü saat 14 de tayın 
kılınmış olmağla o gün mezkôr 
şirketı veya şirketin vekılini tem
sil edecek bir vekil geldiği tak-

• . . . ... .. - . ... 7 ... 

dirde tahkikatın giyaben icra ve 
ikmal olunacağı i an olunur. (2328) 

Kadıköyünde Kuşdilinde Ha
sanpaşa mahallesinin türbe so· 
kağında 1 No. evde ikamet et
mekte iken halen ikametgahı 
meçhul ihtiyat mülazimlerinden 
Tevfik Fikret efendi ye: 

gerek müba ır ve heyeti ihtiya• 
riyeye tarafından verilen mcı· 

ruhaltan ve gere <se ıabıta tah· 
kikahndan anlaşılmış ve bittalcp 
hakkınızda ilanen teblıgat icra· 
sına karar veri lmiş olduğundan 

yevmi muha <eme olarak tayin 
olunan 13-2-932 cumartesi günü 
saat onda KadıkÖ}' birinci sulh 
hukuk mahkemesinde bizzat ha
zır bu 'unmanıı veya tarafımtdan 

J ,tanbul icra Dairesinden 
Taıaso ve llyadi efendilere 

Yedi bin lira mukabilinde ipotek 
etrniş olduğunuz Gal"tada Top
çular caddes nde 151, 151-1 ve 
Bülbül sokağında 18, 18·1 nu-

frnaralı elyevm alt katında şarap 
11 brıkası ve üst katlara tütün 

deposu olarak kullanılmakta bu
lunan binanın birinci artırmada 
llç bin lira bedel ile alacaklılar 
Gıerinde kaımışbr. ikinci artır· 
llıası 25-1·932 tarihinde pazar-

Asliye 4 ücü hukuk dairesinden: 
Dr. A. D. Paris Ef. nin ev· 

nice Galatada Naz lı hanında 
8 numaralı yauhanede Bokomon 
tana limted tirketi zimmetinde 
alacağı olan 971 lira elli kuru
şun tahsiline miitedair davanın 
arzuhal sureti mezkür şirkete 
izafeten nkil Sa1amon Rozner 
ikametglhına berayı teblığ gön
derilmiı ise de tirket orada ol-

Kadıköy birinci rnlh hukuk hakimli· 
ğinden 

Müdafai Millıye vekili Süley· 
man bey tarafından aleyhinize 
bir adet beygir bedelinden yir
mi madeni a ltının maa masarifi 
muhakeme tahsili hakkında ika
me eylediği davaya dair namı· 

nıza gönderilen dnctnamc üze
rine ikamctilhınıım mcçbuliyeti 

musaddak bir vekaletname ile 
bir vekil göndermeniz lüıumu 
ve aksi taktırdc hakkınızda gı
yaben muhakemeye karar veri· 
leceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 2330 
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Columbia Bayilerinden arayınız. 

Devlet Demlryolları ilanlar.~ 
1 Şubat Y32 tarihinden itibaren şebekemizin Eskişehir-Konya 

kısmı üzerinde kain Çavuşçuköy istasyonu kapatılacak ve bunun 
yerine 287 inci kilometredeki muvakkat Argıthan durağı bu cı
var için daimi istasyon olarak açılacaktır. .Mamafih 207 ve 208 
No. Iı muhtelit katarlanmız eski Çavuşçuköy istasyonunun bulundu
ğu no~tada birer dakika tevekkuf edeceklerinden bilet ve bagaj 
muamelesi trende yapılmak üzere buradan da yolcuların işbu 
kat:ularımıza binebilecekleri ilan o!unur. ( 176) 

Bakır lokomotif ocakları ve teferruatının kapalı zarfla müna

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

Tafsillt Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde yirmi beşer lira 
mukabilinde satılan ıartnamelerde yazılıdır. (42) 

Haydarpaşa geçidinde bulunan 182 numaralı gazino mahalli 
aleni müzayede ile ve 6 ay müddet için icara verilecektir. 

Müzayede 20 - 1 - 932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
15 te yapılacaktır. 

Bu hususta fazla malfımd almak isteyenler Haydarpaşa gar 
müdürlüğüne müracaatla buna müteallik şartnamelere 15 kuruş
luk pul yapıftırıp imza etmeleri ve 200 lira tem'n1t akçesiyle 
mezkUr günde Haydarpaşa işletme müfettişliği makamında hazır 
bulunmaları ilin olunur. ( 43) 

PE1ROL 
Saç dUkttlmeslnln ve kirpiklerin· en 

mtlessir lli\cıdır. 
Saçları uzabr; kuvvetlendirir, parlabr ve mikropları imha eder. 

Eczane ve Parlllmlerl mağazalarında arayınız. 

1. 1. 1. 1. Umum Müdürlüğünden: 

500,000 boş konyak şişesi 
Kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. ihale 30-1-932 

cumartesi günü saat 11 dedir. Taliplerin şartname ve nümuneyi 
almak ftzere Mübayaat komiıyonu kitabetine müracaatları. (52) 

Jandarma Satın Alma Kom:s
yon riyasetinden: 

Jandarma için ( 13500 ) çift kundura kapalı zarfla alınacaktır. 
Taliplerin ıartname ve evsafı görmek için her gün, münakasaya 
iştirak için de 2-2-932 Salı günfi saat on beşe kadar komisyonu
muza müracaatları. (178) 

Nafıa D. 8. Su işleri 
Müdürlüğünden: 

1 - Çarşamba kasabasından geçen Yeşil ırmak meoba cihe
tinde altı adet mabmuzun intası 32 bin lira bedeli keşifle mü
nakasa ve ihale kanununa tevfikan 7-1 - 932 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. Yevmi ihale 28-1-
932 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de Samsunda Ka
zım paşa caddesinde Selanik Bankası fevkindeki Müdüriyet bi
na1mda icra edilecektir. 

2 - Münakasaya iktidarı malisin-a ve hüsnühaline ve ehliyeti 
fenniyesine itimat edilenler kabul ve talip olanlar % 7,5 nisbe
tinde depozito ve yahut Banka teminatı olarak teklif mektubu 
verecektir. 

3 - Şeraiti münakasayı anlamak ve fazla tafsilat almak isti
yenler mezkur Müdüriyete müracaatları ilin olunur. (181) 

Jandarma Satın Alma Komis
yonu riyasetinden: 

Para ve sabhk emlAk 
Lira Oda Semti Nevi 

18000 21 Pangaltı Apartıman 

6300 7 Sultanahmct Ev 
5000 7 Beyoğlu Ev 

4000 8 Eyüp Ev 

Tabtakale, Fabrikaya elvirişli arsalar 
bunlardan b:ışka her semtte fiyati uyğun 

emla~i görmek yahut seneliği yüzde 12 

ipotekle PARA ALl\lAK için 9 - 12 
ar:ısında müracaat · lstanbul Bahçekapı 

dördüncü Vakıfhan asmakat 29. (2288) 

IJl llı llffi -
inşaat ilanı 

Türkiye Sanayi ve Maa
din bankasmdan: 

Bczkoz Dabagat uc Kundura fabrika
sında yaptırılacak olan fabrika müşte· 

milAtından kurutma ve dolap imalAt bü
yük daireleri inşaatı 28 ikinci kAnun 
932 tarihine kadar mevkii münakasaya 
konulmuştur. Talip olanların Beykoz 
fabrikası müdürlüğüne müracaatla şart
şartname ve pl:lnl ı:rı 30 lira mukabilinde 
allaman mın olunur. 

1 
As. Mk. SA. Al. komlsyunu 

ilanlar. 1 , ______ _ 
Harp akademisi dahilindeki su 

yolları ile lağam mecralarırun tathi
ri pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazar• 
lığı 16 - 1 - 932 cumartesi günü sa
at 16 ya kadar Harbiye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edilecektir. 
Taliplerin malumat almak ve pazar
lığa iştirak için her gün komisyona 
müracaatları. (18.1) (164) 

* * * 
Çengelköy askeri orta mektebi ih

tiyacı için 35 f;on kok kömürü aleni 
münakasa suretile satın almacaktrr. 
İhalesi 21 - Kanunsani - 932 perşem
be günü saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki mahalli mahsusunda 
icra edilecektir. Taliplerin şartname
sini görmek için komisyona müraca -
atlan ve iştirak için de vaktj muayye
ninde komisyonda hazıl' bulunmalan. 

Kilo 
3900 
5300 

58000 
7800 
3500 

28000 

lo67oö 

(171) (464.6) 

• • • 
Tıbbiye mektebine 
Tatbikat hastanesine 
Piyade atış mektebine 
Kuleli lisesine 
Çengelköy orta. mektebine 
Baytar mektebine 

Yukarda isim ve miktarlan yazılı 
mahallere aleni münakasa suretile 
106700 kilo ot satm alınacaktır. İhalesi 
21- Kanunusani - 932 perşembe gü .. 
nü saat 16 ya kadar Harbiye mekte .. 
bindeki mahalli mahsusunda icra edi
lecektir. Taliplerin şartnamesini gör
mek için komisyona müracaatlan ve 
iştirak için de vakti muayyeninde ko
misyonda hazır bulunmaları. (170) 

(4645) 

---r -.-YA KIT 
Adres: Istanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon : Y:ızı işleM 2.4379 ve 
2.38:'2 id:ıre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 

Telgraf: lscanbul Vakıt. 

Abone şartlar1: 

J 3 fı J 2 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
Hariçte - 800 1450 2700 

llAn sartlarmmız: -------
Sa un 
San ti mı 

Resmi 
10 Kş 
20" 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk ilin şartlarımız : 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1·10 Defalık 
100 Kuruş 

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

H - 4 satırı geçen ilinlımn fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur, 

1ürk 

lerinin en 

büyük vazitesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Ohalde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Baiiliasıad 

BiR Rllftll 

1. K. T. Demiryolu idare
sinden: 

Demiryolu müteahhit erine ilan 
l. K. T. Demiryolu üzerinde Urganlı mevkiinde icra edilecek 

araba ile tesviyet tfirabiye, hattın yeni mihverine getirme, balast 
ferşi ve rıhtım duvarı hışasına mütedair ameliyat, mezkür demir 
yolu idareıi tarafından münakasaya vazedilmiştir. Bu ba~ta . tan• 
ıim o~unan tahmini ketifnamenin nahk olduğu gayrı safı mıktar 
8500 Türk lirasıdır. 

1 - lfl:ıu· münakaaaya ait ıerait hakkında malumat almak 
yeya aldırmek üzre lzmir'de Basmahane mevkifjne müracaat olu· 
na bilir. , 

2 - Münakasa doıyHı 13 cari tarihinden itibaren 7 Türk 
lirası mukabilinde Iımirde: Rumahane mevkifinde emre amade 
bu:undurulmaktadır. 

3 - işbu ameliyata dair münakasa 20 
olan gfinün saat 10 112 anda basmahanede 

cari tarihine müsadif 
icra edilecektir. 

MüdürlUk 

ispirto ve ispirtolu içki er in
hisarı umumi müdürlüğünden: 

Sandıklık 7 50 metre mik'abı 
Sandıklık kereste kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuştur. 

ihale 19-1-932 sala ,Onil saat 11 dedir. Taliplerin şartnameyi al• 
mak üzere mühayaat komisyonu kitabetine müracaatları. 4690) 

Jandarma için 33000 metre Kaputluk kumaş kapalı zarfla 
alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve müna
kasaya iştirak için de 2-2-932 Salı günü teklif ve i:eminatlariyle 
beraber saat on bire kadar komisyonumuza müracaatları. 

V AKIT Matbaası -ı .................................. ~ml!ll------------wı----------~ Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayıoıı 


