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Eınniyet 
Buhranı· 
b "T aymis,, gazetesi Alman 
ubranı hakkındaki Jngiliz efkln 

•unumiyesini hülisa ederken bu· 
llun bir emniyet buhranı olduğunu 
binaenaleyh deYletler Almanyada 
Umumi itimadın iadesini temin 
ederlerse meselenin halJedilmiı 
~lacağını yazmıştır. '.-Iakikati 

alde cihan buhranının bir 
~araftan istihsal faz.lahiJ, di· 
ger taraftan istihlak azlıiı gibi 
hıubtelif sebepleri varsa da buh
ranı. bugünkü derecede şiddet· 
endıren en büyük sebebin sulha 

\te servetin mubafausıoa ait ıe· 
!'~ite karşı emniyetsizlik olduğu 
fUJ>beıizdır. 
V Aımanyada bu emniyetsizlik 
h trsav muahadesinin tatbikatıyle 
"~lamıştır. A lman milleti bu 

lbu.._bedeyi ve orun tatbikatını 
tlleınle 'celin takati haricinde gör· 
tllüştür. Alman hükümetinin bu 
~Uahedeyi tatbik etmek mecbu
:•Y~tinde kaldıkça şahsi servet-
er n muhafazasına imkan olma· 
dığı, muahedenin tatbik edilme· 
inesi suretinde de daima yeni 
bir harp tehlikesi bulunduğu ka
llaatine varmıştır. işte Almanya
da bu umumi kanaattir ki bu 
btcrnlekctteki iktısadi ve mali 
buhranın iİk amili olmuştur. 

Çünkü Versay muahedesi kaı
flsında Almanyanın tekmil ser
letini tehlikede gôreli lllalk ve 
l>Uhasea ticaret erbabı kazanç· 
lıtını memleket dahilinde tutma· 
ddar. Mesela Alman fabrikat6r· 
~I ri .... u...... ---": -a..a.~ 
tre sattıkları vakit bunların be· 
delini Almanyaya getirmiyerek 
tcncbi memleketlerde bankalar· 
da döviz olarak tuttular. Bu su· 
tetıe Almanyadaki · faal ve mü· 
teharrik sermayeyi her ğün biraz 
daha azalttılar. Kendilerinin 
lllubtaç oldukları parayı mümkiln 
~lduğu kadar ecnebi memleket-
Ctdcn borç almak surctile idare 
ttr· h 1 er. Bu hal sekiz on seneden-
ıt böylece devam etti. 
t"\. c,ola)' ı Almanyamn harici 
Jta~eti yolunda olmakla beraber 
~ atıılde iıtira kuvveti azaldı. 
ik"rasııhk arttıkça artb. Nihayet 
lısadi ve mali buhran patladı. 

ii Buhranın patlamast tabii ak
; laıneller yaptı. Bu defa cmni· 
~taizlik daha umumt bir şekil 

1 dı, Buhran var diye ellerinde 
:~ta. olanlar bütün bütün ken-
11 trıni itten çektiler. iş adam
;tı faaliyet sahalarını darlaıhr-
ı~ça iısiz.lik gailesi meydana 
~ !ı. Diğer taraftan fenalığın 
Ilı •1111 (Versay) muahedesinin 

P 
tvcudiyetinde görenler müfrit 

ten . 1 l ııp ere müstenit yeni fırka· 
k•t Yaptılar Bu suretle dahildeki 
t~:~niıtlik cereyanları baı gös
I 1. Bu da servetin muhafazası 
1c'l'altindeki emniyetsizliği bir 
,~t daha arttırdı. Emniyetsizlik 
ta..111

1
ca da buhran daha :ziyade 

•• r •ttı. 
Ga ··ı içind ru üyor ki AJman buhranı 

billld~ emniyetsizliğin tesiri mil
~l ır. Bu itibarla Ingiliz.lerin 

rtıanyad . t" • d a umumi emnıye ı ıa e 

Fransız kabinesi 
istifa etti 

Meclis önünde komü
nistler nnmayiş yaptı 

Yeniden kabine teşkil edece• 
il enlaştlan M. Laval 

• 
Son haberlere göre, Fransa kabf

ne buhranı Jllihayet filen ba~l~ttT. 

Gazi Hz. 
Yunan operası şeref. 

lerine bir temsil 
veriyor 

BUyUk reisimiz heyetin tazl· 
matlndan ve davetinden 
çok mUtehassis oldular 

Reisicümbur Hz. dün saray
daki dairelerinde meşgul ol
muşlar ve biç bir yere çıkma
mışlardır. 

Evvelki geceyi Kadıköyün
deki evinde geçiren Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Bey dün 
saat on dört buçukta saraya 
gelerek Reişicümhur Hz. tara
fından kabul edilmiştir. 

Yunan operasının Gazi 
Hazretlerlnl daveti 

Fransız tiyatrosunda bir 
müddettenberi temsiller veren 
Yunan opera heyeti reisi dün 
Gazi Hz. ne arzı tazimat ede
rek cumartesi akşamı şeref
lerine Puccini'nin "La Tosca,, 
isimli operasını oynuyacaklarım 
bildirmiş ve Gazi Hz. nio teş
riflerini rica etmiştir. Reisicüm
bur Hz. davetten fevkalade 
mütehassis olduklarını biltlir
mişler ve Yunan opera heye
tine selamlarım tebliğ buyur

Halledilemiyen dert ! 
Et meselesinde ihtilaf 

ihtilaf üstüne ... 
Bakalım bu işin sonu ne olacalt? 

. maa çağrılması temenni edilmi~ti. 
Halbuki şubat yrokla:?tı. Meclis te~ • 
rar toplanacak. Fakat et Jrnmisyonu 
halft mü-pct bir karar verememi~tir. 

Ge~en hafta ete azami fiat konul• 
ma~ı kararlaşhnlmış ve maztiutanm 
tanzimine geçilmişti. Hatta koıuis • 
yon şubatın yakla:?tığını he ap ccle ~ 

rek mazbatayı bitmeden karardan ve 
mazbatanın ihtiva edeceği noktalar• 
dan makamı haberdar etmişti. Dunun 
üzeııine makam mektupçu IlaHık be
yi bu meselenin mahallen tetkildyl~ 
tatbikine ait ihzaratın icrasına me • 
mur etmişti. 

Halbuki dün tere~~üh eöen Jmhcr• 
lere göre, ete azami fiat konulması 

hakkında verilen kararın formüle e
dilm~i üzerinde komi yon azalr.rı a· 

Et meselesi bir türlü kat'i bir ne-o· rasmda yeni bir noktai nazar ihtilafr 
ticeye bağlanamamaktadır. Tam hal Çlkmış, ve mazbatanın aslının tan • 
ledilmiye başlanırken yeni bir ihti- . zim edilerek makama verilmesi gene 
laf çıkınca mesele tekrar yüz üstü · gayrı ımuayyen bir zamana Jaılmıştır. 
kalmaktadır. Şehir meclisinin teş- Diğer taraftan. ·narh veya aı:uni 
rinisani celsesinde hararetli münaka• fiat konulması karannın daimi en. 
şalar yapılmış, nihayet işin sür~tle cümene ait olduğu, halbuki encüme
halli için hususi bir komisyon seçil : :nin bu kararlara tamnmiyle .mnh:ılif 
mişti. O vakit bu komisyonun tetki· ve mazbatanın bu defa da tanziminin 
katını acele bitirmesi ve şubattan· ev- geri kalmasında bu hususun amil ol 
vel şehir meclisinin fevkalade i~ti - duğu rJvayet edilmektedir. · 

muşlardır. 
Ba~l Lav al istifa etm~ ve istifa• ,ııı111111ııııı1111111ııııı1111111ınıı11111ıııııııuuııııııııı11111ıııııı11111ııııııı11!1nııııı1111111ıııııı1111111•"'"''""'""''"'''"ııııı1 ııııuuııı 11 uıııı' 
sı kabul oiuıimuştur. Gelen telgraf-1.,_..._...., ___ ..._ ______ _. = . = 
}ardan bir kmmı ~unlardır: ~ eıı· • " § 

Paris. 13 (.A.A.) - Kabine buh. Bugfln E ya ı r 5 
ranı matbuatta bu gibi huenslarda ~ ~ 

b ı lç sayfalanmı zdaki yazılar: $ ~ 

::~~;::·: ::~=~ Çocul< Sayılası ~-:= . ·' -ff Şa diyoruz ! ~--=; 
killerin sahnenin ön safmCJan çe'kTl-
meleri hasebne yenı kabinenin dün Greta O arbo i~in e ::. 
söylentn şekilde fakat bazı tadil~tla husust eserler ~ ~ 
~kGi~~emteiil'emrkum .. ~inohlaaclaktbu~~nan neza • -Beşinci sayfamızda- (U "'Al"' \) 
retıe;"için bir ç~k mühim siyasi rica· Kadın - Moda ~ mu~ı a· \~ 
ıı·n ; .. :-ıerı"n1• •a,,·makta, ezcümle ha· ~ka Uyandı· ~ 

.&D.UU ., .; -Altıncı sayıfamızda- - -
riciye nezaretine · M. Boncour'un ve S ~ran Bu Çok ~ 
harbiye nezaretine de ya M. Tardi· uriyede mücadele ~Canlı t Mü- ~ 

=e=u=~=U~n~v~e=y~~~u=t!~!ı:.~P!a~~~l~n~e=~=i=n=g=e~·!~~~!~!B!e!şi!nc!ı!s!~!·ı!fu!rn!ız!d!a~, 1 ~m~~ i 1 Alttar~h 2 inci sayfada 
§3üncü SaYı-

"Haber ., refikimizden güzel bir karikatür Türk ~famızda Bu-

Ve ~lacaksınız. "' 
Yunan 

Milli takımla-
nnın karşıla· ~------~·~".-
sacağı hsberi l\lahmut Nedim B. rsir ettiği İngiliz heyetinin ortasında 

dog"' ru deg" il i ı 
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Dünkü akşam 
refiklerimizden 
birisi son Atina 
maçlarının bı

raktığı tesirleri 
izale etmek için 
F e d erasyonuo 
Türk ve Yunan 
milli takımlarını 
kar ş 1laştırmıya 
karar verdiğini 
y a z mıştır • Bu 
haber doğru de· 
ğildir. 

Aerö kulüpte dünkü çay 

Aero kulüp tarafından dün ls
tanbul matbuatı şerefine bir çay 
ziyafeti verilmiştir. 

lenlere teşekkür ettikten sonra 
tayyareci Vecihi bey kulübün 
gayesi ve sivil tayyarecilik hak
kında birkaç söz söylemiş, buna 
Matbuat cemiyeti ikinci reisi 
Ahmet Şükrü B. bir nutukla mu
kabele etmiştir. 

L Al Mehmet Asım Gandl'yl Mesihe benzettller ı 
ttarafı 2 inci sayfamızda [ ( lteslm .Abidin Bey tar3f1ndın yapılmı~tır ) 

Dördüncü say 
famızda spor SÜ· 

tunumuzda oku· 
yunuz. B~ sü
tunda ayni za
manda yeni spor 
h a b erlerini ve 
Zeki beyin maç
lar için verdiği 
bir raporu da 
bulacaksını~. 

Kulübün salonlarında verilen 
çayda şehrimizde bulunan Türk 
ve ecnebi gazeteciler bulunmuş· 
lar; kulüp erkanile samimi has
bıhaller edilmiştir. 

Kulübün reisi Müfit bey ge-
Resmimiz çayda bulunanlardan 

bir kısmını göst~riyor. 

''Akbaba,, yı bugün gazetemiıin içinde takdim ediyoruz 



~ 2- VAKiT 14 K!nunusan· 1932~~-~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Emniyet 
B hranı 

[Baş makalemizden mabait] 

etmek istemeleri tamamen ye
rin:ledir. Kaldı ki emniyet ve iti
mat meselesi yalnız Almanya 
için bir kurtuluş çaresi değil d ir, 

bfitün cihan buhranı için de em
niyet ve itimadın en esaslı bir 
tedbir olduğu şüphesizdir. 

ı~:~~~~~ii 1 ~~S~o_n~T ___ e_ı ..... ı_r_a_ı_'ı _a _r _I 
Kaçakçılık mahke- Makedonya teşkilatı faaliyette 

Çünkü her memlekette iktısa
di amillerden mütevell t buhra
nın derecesi birse, buhranın a ğız
dan ağıza, kulaktan kulağa geç· 
.mesi bu dereceyi birkaç mis' i 
artırmıştır. Bu itibarla Almanya 
buhranı için o!duğu kadar cihan 
buranına karşı da alınacak ted
birlerin başı emniyet meselesidir. 
Memleketler ve insanlar arasın-
cl. emniyetsizliği doğuran sebep
ler neyse tetkik edip bunları 
bertaraf etmek Jizımdır. Yalnrı 
bunu kim yapacak ve nasıl ya
pacak? 

Meselenin can alacak yeri işte 
budur. 

eh met Asım 

Fransız kabinesi 
istifa etti 

lerinl o haki mlerJ 
seçiliyor 

Ankara, 13 (Yakıt) teşkil 
edilecek kaçakçılık mahkemele· 
lerine tayin edilect k hakim, 
müddeiumumi, müstantik ve baş 
katiplerin tayinlerini tesbit et
mek üzere Adliye intihap encü
meninin yarın gelmesi ve Cu
martesi kiinü i~e batlaması muh
temeldir. 

Bazı vekMetlerde 
siyasi müşavirlikler 

ihdas edilecek 
Ankara, 13 (Vakit) - işi çok 

olan bazı Vekiletlerde siyasi 
müşavirlik ihdası fikri bir müd
det evvel mevzuu bahsolmuştu. 

Bu fikir etrafında yeniden bazı 
cereyanJar hissedilmektedir. 

Siyasi müşavirlik ihdasını dü· 
şfinenler bu yeni memurluğun 

her VekAlette def i!, hariçle si
yasi münasebab fazla olan ve 
Millet Meclisi encümenleriyle sık 
sık temas mecburiyetinde bulu
nan vekilet!erde de ihdasını :ıa· 

Usı tarafı ı inci sayfada 
lucğini yazmaktadırlar. ruri görmektedir. 

l\L Briand'm çekilmesi şimdi kat'i Orman teşkllAtı 
görünmektedir. Petit Parislen gaze • U\yibası 
tesinin yazdığına göre M. Briand ya
kında Cocherel'e ~idecek ve orada u· Ankara, 13 {Vakıt) - Ziraat 
zunca bir müddet istirahat etmek için vekAleti Orman teşkilit 1iyiha
kalacaktır. sını hazırlamıştır. Liyiaaya göre 

Hiç şüphesiz, bugün vazıyet tenev- orman memurları da bareme 
Ytir 'decek ve her şey anlaşılacaktır. göre maaş alacaklardır. Bu su-

Laval kabinesini tekrar retle maaşlar bir miktar faz la-
teşkll edecek 

Paris, 13 (A.A) - Rei.sicümhur laştıra lacaktır. 
M. Doumer tarafından fikirleri soru- Akın sesli filme 
lan parlamento azasmm mütaleaları· alınıyor 
1ta göre buhran lnsa bir müddet de • 
T8.Jlt eci'eccktir. Aı -· 13 V.akıt) - Buka~ 

Vazıyet Gene 1\1. Laval'in riyase. günd1 ub ri burada oynanmakta 
tJnae bir kabine teşkiline doğru inki- olan 1- aı uk Nafiz beyin Akın 
§8.f etıııektedir. ısmindeki piyesi bir sinema şi•-ı 

l\t lloumer istişarelerine saat 14 keti tarafından sesli filme ahn-
t.e tekrar başlamıştır. kt d ma a ır. 

KomUnlstlerln nUmayl•i Belediyelerln imar faallyetlerlnl 
Par'11, 13 (A.A)- Dün akşam, n1cb gösterecek bir eser 

usan meclisi yakınında komünistler hazırlanıyor 
tarafından. t.erti.~ edi~m~ş olan işsiz • Ankara, J 3 (Vakıt) - Dahi-
ler nihnayışı, numayışç.ı kalmadı4ın • ı· ka.I t' b ı d. l · · 
d d ı t 18 d b'tmi ti ıye ve • e ı e e ıye erın ımır 
aı. o ayı saa e ı ş r. . . 
NümayfşçilP.rden 2800 kişi, grup hususuna göıterdıklerı faahyet· 

halinde meclis binasma yaklaşmak is- lerle, şehirlerin haritaları, piJAn· 
temişlerse de polfs tarafından grup tarı, su yolları ve kanalizasyon· 
tevkif edilerek polis komiserliklerine ları hakında bir eser vucüde 
götürülmüşler ve oralarda hüviyet • getirrnel, için hazırlıklara Lt. ,. 'c.-
JerJ tayin olunmuştur. Bunlar, birer · 

mıştır. 
birer birakılmışlard1r. Hali hazırda KUkUr 
mevkufiyetleri idame olunanlar ecne
bilerdir. m l 

Ank .. 

rimizi işletmek 
caat edılmemlş 

13 Yakıt) - '\. 
tedlkal sosyalistler reddediyor 

Pnris, 13 (A.A) _ Radikal _ Sos kürtler.r zi işl .. tmek üzre "' r 
yallet fırkasının hazır bulunan 18 3 • Amerik.,n gurupur. un hükun ı-
zası, 1\1. Laval "şrili:j mesai teklifi- mıze rrüracaat ettiği hab e nı 

nf reddetmi:.1 r. iktıset "kaleti tekz'p etme' 
Grup, bu t 'fl erin açık bir kabl· dir. 

ne buhranı o 'lması hasebiyle mev • Nuseyl: e musc.kkafat tahriri 
simsiı. olduğt ,anaat indedir. bitti 

Grup, harici vazıyetin miIJi ittihat A k 13 V k t) N 
kabinesi dahil nde kendi mevcudiyet- . 0 ar a, ' a i :-: ~sey· 
lerini mecburi kıld ığını i pat eyledi • bın musakkafat tahrırı n zamı 
li takdirde ezcümle baz ·n.hsiyetlc • dairesirce inkişaf ederek bit-
r.fn ıfntihabı meselesine it ihtirnzi • mist r 
prtlar dermc\·am sure• kabineye 
frtirakf reel r ·,.('("~' t · 

Bir y • "' ıaJ 
konfe ansı 
Cap, 13 (A A) - Baş' 

llCo yuvarlak masa Hind ' n - Af· ı 
rika konferansını nçmıst r )u kon • 
fe.rans, Hindis tan ve cenı..l.ı Afri'.a 

1 

murahhasla nndan mürcU.cp olup, cc 
n ubt Afrikncln oturnn Hintlilerin til · 
oldukları ahkiırnı tcsbit eden \'e 19!?i 
eenesfnde müddeti bitecek olan beş 
senelik ni1 .. amn" menin fP ·tfidine mc• 
mordur. 

Merk e z• '4mi:lr ıKaaa ş ddetli 
b ir fırbna 

Birmingharn, 13 (A.A) - Dün n!~
p.rn-dnnberi Atabama 1\lississpi bud u• 
<!n üzerinde esmekte bulunan müt -
hiş fırtına neticesinde ş:mdi) c kadar 
a~ kişi ölmüş \'e yüzden fazla insan 
da yarala.nmıetır. 

&ir tekzip 
Anka , 13 (A A ) - Vaşiııg· 

ton büvük elçisi , uhtar beyin teb· 
dil edıleceğine dnir ba zı Avrupa 
g azete cr:nde int şar eden şayia
l arın k iill yen hi afı hak ikat o l· 
c.. uğunu 

e1ı•n 

Amcr:. kaoa şıd etil 
bir zelzele 

Hirmingham, 13 <A.A) - Alabıma 
hükumeti dahilin de Carnavon kont • 
tuğunda ve Bir minghnmda bu s.-ı b ıh 
erkenden az sürekli faa kt şiddetli bir 
zelzele olmuştur. 1 t i.işi ölmüş n 130

1 
itişi yaralanmıştır. Carna\'On kontlu
ğunun cenubunda 20 millik bir daire 
dahilinde hissedilen bu ul~ele mad • 
di bir çok hasara sebep olmuc~ur. Bil 
hassa ha)"·anlnr arasında buyük z:ı·l 
yıat olmu~tur • 

Protogerol hizbine mensup olanlar 
Uldilrülüyor 

, 

Sofy<t, 13 [Hususi] Makedonya ihti lal komitesinin Protogerof 
hızbıi1a mensup o 'an (Netkof) Sofya kenarında bir ıui kaste uğ· 
ramış ve atılan iki kurşundan biri başına isabet ederek kat 'edil
miştir. Yakalanan katiller bu c rna!·eti Makedonya teşkilabnm 
em rile yaphklannı söylemişlerdir. 

Bu cioayel üzerine beşvekil M. Muıanof ve adliye nazırı ga· 
zeteci!ere demişlerdir ki : 

., - Buna benzer cinayetlerin önüne geçmek için şiddetlı 
tedbirler alınacaktır. Emirle cinayetyaphran teşkilatın bu faali· 
yetine kat'iyen müsaade edemeyiz Maamafib bu beyanata rağmen 
Kristan namında diğer bir Makedonyalı bu sabah tekrar bir su 
kasta maruz kalmış ve ölümden bir mucize eseri o arak ku, tu la· 
bilmiştir. Sui kastçıler otomobille meçhul bir istikamete kaç
mışlardır. Zabıta Makedonya cemiyetine mensup olan bu adart-
1arı tekio Phnek- t erli r . 

Darüıtünunumuzun ısıahı hakkında 
tetkikat yapacak olan mutahassıs 

isviçreden hareket etti 
Ankara, 13 (Vakıt) - Darülfünuna mutahassıs o'arak geti

rilmesi takarrür eden lsviçre darülfünunu marul profesörlerinden 
M. Marş lstanbuia müteveccihen hareket etmiştir. 

M. Marş Darülfünunumuzda iki ay tetkikat yapacak ve 
neticeyi bir raporla doğrudan doğruya Mı;ı ar if veka '. etine bildire
cektir. Maarif vekaleti bu raporu Talim ve terbiye c'airesile 
maarif erkanından mürekkep bir komisyonda müzakere edecek· 
tir. Hasıl olan kanaatlere göre Darülfünunun ıs l ahına ait çareler 
bir jayiba ile lesbit edilecek ve Meclise ıevko unacaktır. 

Umumi tahminler bu müessesPde bilh:-sct~ ciddi bir tasfiyenin 
lüzumuna matufıu 

Romanyada kurşuna dizilen yahudiler 
Bükreş, 13 (Vakıt) - Üçü kız ve üçü erkek olmak üzre altı 

yabudi genci kurşunla vurulmak suretile ö:dürfilmüş olarak Din 
yester nehri sahilinde buJunmuş ardır. Bu haber burada bilhasr 
yahud:ler arasında büyük bir heyecan uyandırmıştır. Resmi ha 
birJer bunların pasaportsuz olarak Rus hududunu geçmek te· 
şebbiisünde bulunmaları neticesi olarak hudut muhafızları tara· 
fından vu duklannı bildlraıekte ieede buna katiyen ihtima 
verilmemel<ter'ir. AIAkrr~r nezaret derhal bir anket yapı masın ı 
emretm cıfr 

Vekil ı er heyetinin dünkü içtimaında 
verilen kar arlar 

Ankara, 13 (Yakıt) - Vekiller heyeti bugün saat 14 de 
toplandı ve saat 18 e kadar müıakeratta bulundu. Bu içtimada, 
kaçakçıları muhakeme etmek üzre teşkil edilecek 16 mahkemenin 
mıntakaluının tesbit edildiği tahmin edilmektedir. Eundan başka 
Kilis ve Bayburt belediyelerinin barem cetvelleri tetkik ve teıbit 

edildiği g ibi ziraat yeldUeti için 32, vilivetler için 30 ve iş ban 
kası uır.um müdürü Celil B. :çin de 1 hayvanın kontenjan listesine 
ithal'ne kAr"'r Vt'"r il m'c·t r. 

Vebal bakariyle mücaoeıe teşklUllıyapılıyor 
Ankara, 13 (Vakıt) Ziraat vekaleti vebai bakariyle bir 

mi:cadele teş ı-. ilatı için ~;r layıba hazırlamıştir. Bu teşkilit sıtma 
mücadelesi g ibi müstakil bir teşki lit olacak ve bütün memleke· 
te teşmil edilecektir. . 

·ı eşki' atta 34 baytar 70 küçük ssbhiye memuru, 30 piyade 
70 suvari, garc yan istihdam. edilecek, icabında askerj ve jan· 
darma kuvvetlerininio de muaveneti alınacaktır. Bu teşkilat 
için 550 bin liraya ihtiyaç vardır. 

Heyeti vekilen'n tasvı bine arzedilE:cek kadroya göre teşkilat 
ıe ·sine 500, muavinine 440, mmtaka reislerine 400, baytarl1tra 
350 şer l ı r~ iicret ver lecekt ir. 

BulgarJstBn da tamirat borcu ödemiyor 
Sotya, 13 (Hususi) Başvekil M. Muşanof gazetecileri kabu 

etn iş ve " l:u garistanın mali vazizetinin verilen raporda gayet iyi 
anlatı dığınını, mem eketin tamirat borçlarını verecek halde bulun· 

madıAını söy!emistı r. 

elgrat konferansı geri bırakıldı 
Sofya, (• ususi muhabirimiz telefonla bildir yor) - lkinc ı Bat 

an 1 onferansında iti'af dilemiyen meseleleri görüşmek üzr 
Bulga r. Yogoslav murahhasları arasında bu ayın 12 sinde Bel· 

g ra tta yapılması k?rarlaştırı lmış olan konferans şubatın on beşine 
t<ı lı k edi lm iştır Üci;nct~ Balka n konferansının iil<reş• e olacağı 
anlaC:ı ' .... 

M. ut ı nt: . t:. . cıı.ı.n . huı 11 Dır 
muhhra gönderdi 

llerlin, 13 (A.A) - .Milliyetçi sos-
> alist fırkası reisi 1\1, Bitler başvekil 
M. Brüningin mevcudiyetinden habe-
ri yok gibi hareket ederek reisiciim .1 
hur mareşal Hi11dcnburga gönderdi~i 
bir muhtırada müşariinilcyhanın Hci· 

chstag tarafından reisicümhurhığu 

intihabı aleyhinde saıahaten vazıyet! 
almaktadır. 

• • ıa"nou.-9 Wi. ur~ning'i 

kabul etti 
Ilerlin, 13 (AA) - Reisicümhur 

mareşal Hindenburg dün akŞjm baş . 

vekil l\f. Brüni:ngi kabul etmiş ve mu 
mruleyhin reisicümhurluk müdcdeti. 
nin parlftmento vasıtasıla temdid i 
hakkında yaptığı istişare hal l ;ın dald 
ir.nhatım dinledi:.ten sonra bu m<$,... 
tenin parlamento yoluyla halli te,.eh·ı 
büslerinden sarfı nazar etınesini rica 
eyJemi$tir. 

Şikago 
Sergisi -----Memleketimlzden-

de bazı eserler 
gönderilecek 

Bir müddetten beri memlek, 
timizde bu 'unan Amerikada 
no:s darü!tünunu siyasi ılirıı1Aııtr 
profesörü Mr. Montagomery Aft'a 
Govern bugün Parise gidecekttf.
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Rrofesör gelecek sene Amerik ·ı 
da Şikağo şehrinde açıla 
o !an beynelmilel serginin ya 
Şark memleketleri mümessilid' 
Bu sergide medeniyetin tek t 

müJü safnaları gösteri l ecektır •. 
Mr. Montag omery dün ken 

s ile ~örüşen bir muharririrn; 
şun lan söylem· ştir : 

Şikago şehrinde açılac• r 

olan beynelmilel ıergiye yak 
Şark meml~ketlerinden gönder 
lecek eserleri tesbit için yerin 
tetkikat yapmak ve bu eserle ' 
bu '.unduğu memleketleıin erk ıı 
niyJe temas ederek Şi.<agoya g&' 
der lmesini temin etmek mak~ 
dıyla seyahat etmekteyim. Tür 

1 
yede bir buçuk ay kadar ka lar• ~ 
birçok Anadolu şehirlerini b r 

arada lımir ve Ankarayı ziyar• 
ettim. Müzeleri gezdim. Meml 
ketinizden evvel Irak ve lra 
da g ittim. lraodan sergiye g8 ıı 
derilecek eserler tesbit edilrıı' 
ve lran hfikumetiyle aramızda b' 
mukave le ı mzalanmışhr. Burad !d 
da hükumet erkiniyle temaı ed t 

rek bu şekilde bir mukaveleni' 
esas :uını hazırladık. Mukave · 
buradaki sefirimiz Mr. Gru t• 
rafmdan imzalanacaktır. Muk•' tı 
vele ımzalanmadan, ıergi içİll ;· 
Türkiyeden hangi eserlerin g6,
derileceğini söyliyemem. Göntie" 
rilecek eıerJer sergi kapandı 
tan sonra tabit ait olduklı 
yerJPrı~ ;aJ'" ,.diloeoot, ı ... ..1; .. 

Çinde harp 
Devam ediyor ! 

Tokyo, 13 (A.A) - Çinlilerin 
arruzuna uğramış olan Japon piy 
müfrezasinden berhayat kataııl 
Hsinmintun'u ihate eden binleru 
kiplerine karşı nevmidane muha 
etmektedirler. Japonlar, bu §ehi 
zuhur etmiş olan bir çok yangın 
Iikesine de maruz bulunma.ktadırl 
Çin·Japon ihzari mUkllern•' 

lerl hakkında bazı lf4aat ·"' 
Tokyo, 13 (A.A) - Sa13hiyetV: 

mnhafilde yapılan bazı ifşaata ~ 
Çin hariciye nazın Çin - Japon 
kalemeleri için bir hazıırlık zemini 
mak üzere Japonyanm esM teklifli 
r ini öğrenmek maksadıyla Şangh-1 
daki Japon cencral konS<>losfyle t 
sa girmişti. Çin hariciye nazın Aırı' 
kanın son notasını alır almaz bO 
teşebbtisüne süratle 'nihayet vertfl' 
tir. 

Resmi mahafiJ §imdiki NankiJt ' 
kumet nin vazıyetinin bu kadar 1' 
him müzakerelere girişmiye kafi I' 
recede müstakar olmadığı müt.ıl 
sında bulunmaktadır. • 
Amerikan notasına Çin hll' 

kOmetinln verdill cevaP 
Nanldn, 13 (A.A) - AmerikaJI 

tasma Çin hükumeti taraf'..ndan 1-' 
zırlanan ve dün ahşam Amerlk&.11 

neral konsolosune teYdi edilen c 
ta bilhassa şu fıkralar bulunnt 

dır: tfkt~ 
"Çin hükümeti dokuz devlet ~ ~"" 

sında aktedilen ve başlıca es38 Çf 
idari ve mül kt tamamiyetine inıı• ~ 
bipleri tarafından riayet gösteril. f 
si lüzumundıın ibaret bulunan 111 > 
kın ihlül edilmemesi hususund• lt 
me rfl,ayln birlikte çalışmıya haııf ta 
l unmaktndır. ile 

"Çin h ül\umcti Amerikanın b11 

usta d :ıha bnş1{a tedbirler atac 
da ümit etmektedir. BeyncJmUtl 
ahedelere rhıyctte 1 t•sur göskrfl 
harp tehlikesinin devamı JPaJI 
ifade eder.,, 
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r· ~tleşler birli!Ji Yeni propağanda afiş-. Devlet lnblsan altına Bttyttk ikramiyeyi 
cta ~bu1~a~j liseler taıebesi ara - Ierl yaptıracak alınıyor Kimler kazandı? hır bırlılt teşekkül etti. · 

il birliğin ad "Ka d 1 b" l"ği Turing kulüp idare heyeti dün Türk sulanndaki kurtarma ~le• Tayyare piyangosunun evvelki 
. ı r eş er ır ı " . . T""rk teb .. h r ışler- d d b k .k · Liseliler arasında doğan bu bir· öğleden sonra toplanmııbr. Top- rının u aasına murt 881 • günkn kqi eıin e üyil ı ra-

1.an d" • f d den olduğu maHimdur. Bu iş Türk k 1 d b" · • •e ıyorum kı, ) aşlıların sene- lanhda, geçenlerde ve at e en b ğı hamil 
1 

ak rt' le her miyeyi aıanan ar an ırının 
enberi b d ki b' l"kl · d - ayra nı 0 m p ıy H b li d d 0f t P da e aşaı:am~ ı - ar ıı· ı . erın sabık belediye ikhsat mü Uru fert tarafından yaprlabtldiği gibi iki ey e a a a manı o racı an-

'tlılan Y PYenı ~ır ~ey oldacaı..:ır. Kemal Ömer beyin ailesine ku- sene evvel de Seyrisefainin fştirakiy- del Efendi olduğunu ) azmııtık. 
. n şu son yırmı sene e nıce, l • b d"l G k l'-'ted .. .....,eti ti B b"l t" b' d l e hulya] k k . ti tc üp namına tazıyet eyan e ı • le ( emi urtanna rQH 9ua n u ı e ın ır parçası a ı-
l etmıe ~~ b~lra~a cekmlıye ert ş- mesine ve merhumun resminin vaniyle bir şirket teşekkül etmişti. tanbul Poliı Mtıdilrlliğil dördüncü rını ı mıyen ·a mamış rr. Ald ğ lti ta ·· hükQ 38 N Osnıanh leh~esindeki terkipler ka- kulübe büyilk hizmetleri doku- t b 1 .~ızdmal t~L,_ıore.ltı • tube memurlanndan 4 u-
r be...:ı. . . . . 1 . me u ışın ev e w1ı1uımn a na a • lı S tk Ef d.d d" .. erı· de · •Ql\etlı olan cemıyetler, ışte bu nan zevabn reaım erı arasına 

1 
tahl" . m müdür mara ı ı en ı e ıg 

!\ipler ...;.ı.. 11 bu t ı..: iJ T mm.asmı ve aye umu • '- 1 d M b t B 
ribi eoa:ui nane mo .a' . er~1P' asılmaBJna karar ver' mittir. op- lüğüne bağlı bir müessese şeklinde u.mit tOccar ann an e me • 

· e kad kof kaftan h~lındeydı. ~· Janbda bundan baıka yakında idare edilmesini muvafık görmi4 ve dedir. Mehmet Bey biletini Köp-
ar en c.ok cemıyet kurma mu- . k l b l . • ih h ._ • d N · H d n 

esi alın · 1 k t . . Nıste toplanaca o an eyne - hır kanun lay ası azırlanuşwr. ril giıesın en acıye anım a 
an mem e ·e yırmı sene• . . B ta A k h bi · f B b.l l • h' J • 'I'ürki edl lı n cemi. milel turizm kongresıne verılmek u husus n ara mu a nm ı - almııtır. u ı et erm sa ıp erı 

Y r. En az ça şa den gelen telgraf şudur: b li 1 l d ~nıenaleketi de Türldyedir. üzre ra~orlar ~azırlanm~sı ~ Ankara, 13 (Vakıt) _ Hükumet, yirmiıer in ra a mıı ar ır. 
O'tuklar söylenir, binalar tutu - beynelmılel turıng kuluplerın , . k rtarma işinin i hisar altına Elli bin lira kazanan biletin 

r, 
111

fihürler kazdınlır; defterler teşebbüsü ve Akvam cemiyeti· · !~ı:~a:ım ve ta.hliaiye ~um müdür bir parçası Ahırkapıda Nemli 11

'
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... 'l'llır S b" ·· · 1 p B · tiltO d • .: 
0?~a ır gun, reıs gc nıez, nin müzahereti ilzerine ar:ste JUğüne merbut bir mfte&ılese §eklin• zade Mitbat eyın n epo-

lttttı.ru~ ka~ıp ortad~~ kaybolur. toplanması takarrür eden güm- de idare edilmesini muv&fık görmüş, ıunda ultabaıı Miimin Efendiyle 
töreb~J endım heycıt.i Kıdare daz:~ rükler konferansına memleketi- ve bu hususta bir kanun layihası ha- yedi arkadqındadır. Bunlar da 
. ı ene aşkolsun oogre e ır zırlamıştır. d b b. ı· 8iiı ı · u .. mrükler müdOrlü biııelerine Bıen eı ın ırayı ınerakhsı gelir kongre sa o • mız namına g - Tahlisiye müdiriyetinin elinde to~ 
lllfa ~rtanlar top oynar. ğü muamelit mlidilrü Cemil be- ]anan 600 bin lirayla tahlisiye vesa• almışlardır. 

~------------~~-~ * ıı: * yin gönderilmesinin bükümetimiz· iti alınacaktır. Kanunun şubat ayı Abbas Hilmi Paşayı 
te kadar açılıp kapanan cemi - den rica e<lilmeıi kararlattml- içinde meclise arzecfilmesl muhtemel- k t 

ir ~ birliklerin isimlerini yazıp mıştır. dir. kızdıran bir hare e 
t t~ ınisal göstermek isterdim fa. Turing kulilp bu sene lstanbul, B Sabık Mııır Hidivi Adbas Hil-
e tıtdim. Bana berJm sütun değil, Ugu•• D · p l b" l"kt S • d 
g.ıı .. _ Izmı·r, Konya ve Ankara için mı aıay a ır ı e urıye en Ilı --te değil bir kocaman cilt l:l - d k 
i· tski nesil asla cemiyetçi değil- yeniden propaianda afışleri bas- Usküdarda ağaç dik- gelerek Ankaraya gi en ve te -
d ırtik yapmasını öğrenemedi. Ha• tırmıya karar vermiştir. Ayrıca me merasimi var rar ıehrimize gelen sabık Şarki 
~~ 8)·ru ,.azryette. Halbuki !Hal - Arapca, Rumca Te Jtalyanca Ji- O Erden Baıvekili Haıan Halit Pş. 
ql., Bugün öğleden sonra ak&- ıs 30 d T k ·ıurniyeti) ni şiar edinmiş bir sanlarıyla lstanbul rebperleri bas- Ş S diln ıaat ' a oroı e •· l~etteyiz. Yanı· insan zekası ve darın emsipaşa Harem, alacık H 1 b b k t . ti 

tırılacaktır. Bu rehperlerin tabı h ı · d preaile a e e are e etmıı r. n arzusunun canlanması için bu ci et erm e ağaç dikme mera• ml k • "d k · 
"e arzuların kitleleşmesi l.izım masrafJarını kulüple belediye simi yapılacaktır. Bu sahaya bin Oradan me e ebne gı ece tir. 

llhna inanan bir muhit bizi ~em- müştereken vereceklerdir. tane çam ağacı dikilecek ve me· DBnkG 0 Haber,, refikimiz Ha-

%r. rasimde Vali ve belediye reiıi san Pı. nm hareket ettiğini bil-
. llöyıe ama, biz gene kendi kendi • Belediyede : ' Muhittin beyle viliyet ve bel· dirirken ıunlan yazmaktadır: 

___. ...... Yaşar, fikirlerimiz kendi köşele- Kaybolan mutemet diye erkanı hazır bulunacakhr. "Abbaı Hilmi Paıa ve Hasan 
ti e tıpkı limonlulda yetişen ne- ! Paıa birkaç glin evvel "Milli-

8.r' ı!bi bir aca)ip toyıukta yeti • aranıyor Muallimler kongresi yet,, gazetesine beyanatta bulun-
~ Bir türlü fikirlerimiz tabiatın Bet bin lirayı ibtilis ederek hararetli olacak muılardı. Her iki beyanatın ga~ 

tarJalanna ben7iyen topluluk- kaybolan belediye mutemet-
! k fstanbul Muallimler Birliği zetenin aynı aayfallDa konulma-cf •• 

1 
amaz. Kendi limonhtklıırımı- !erinden Nail beyin araomasma k · D ..a. 1~-n-li1tyanın "En orijinal,, matn1ıını ongr,..sı cuoıa gllnü ••uıriİDuu • •e her ikisine aynı ehemmiyetin 

l'a. çıkaran bereketli tarlalar S?• devam edilmektedir. kooferua aalonanda toplaaaeek· •erilmffi, Abbu P,. yı Hn de-
~ Bu zan çok defa y lı lı - - tır. Kongreye bilHin muallimle- recede lazdarmıtbr. Sabık Hidiv 
'Ilı mnrrnm:mr lUltı me erın esapJannın tetkik e i - rrn ııttrakleri temin edileceğin- .. Benim beyanabmla maiyctim-
"'e toy kalmasına eebep olur. mesini ve badema hiç bir mu- den söylendiğine g6re kongre 

tıae gen"leri'llfo kardeşler birlig~i. çok heyecanlı ve ~nrilltu"lil ola- de bulunmuı olan bir adamın ue ~ temedin nezdinde para bu!un· e 1 aıl 1 d d 
rı sade müsamereler ve tanışma- caktır. Maaş II'eıefesi baıta ol- ıöz eri na o ur a aynı erece Lı durmamasıoı, bunların hesapları· ı b ı d k d" ·~111 değil, yarrnkj Türkiyenin ha- mak üzere diU..r bazı mcselele- ehemmiyeti ola i ir,. eme te ır. bir1:1-ı · hakiki · tı · · · nı günü gününe vermelerini bil- o- Abb Hil · p p 

" 111\ en, - . cemıye en ıçm rin bu yıl da balledileaıeaıesi yQ· 81 mı f· ayrıca erapa· 0~j,, zamanı addediyorum. dirmiıtir. zünden idare heyetine tiddetli laa otelinin milstabdemlerine "Mil-
ı......~11 nesillerden fazla bLr şey liyet,, gazetesinin kendisinden ~ll11'Yoruz. Onlar vereceklerini ver en canlı unsuru Use gençliğidir. Li- hücumlar yapılacağı anlaşılmak-

l'e ..... · t · · d b" se gefV'Uğinin ''.Kard-ler birlig·i,, ni tadar. Dig" er taraftan idare he- beyanat alan muharririnin gel-lll ...... mıye ışın c ır şey yapa• -·~ -:; 
t ... -larım ispat ettiler. iimitle selamlıyorum. yeti de raporunda büttin bu nok- difıini bir daha keudiıine bildir-
~laPçı Tilrkiyenin en. iimitli, SADRI ETEill talara cevap haZ'lrlamaktadır. memelerini emretmiştir • ., 

s::-;::~;:--1 

3ô Se~~.:ey Siyasi, 1 
tırarı ifşa Bdlyorl 1 

l'. llDBmır.ıııııııınııllll!lllDI~ Tefrika: 3 ııınnııııımı:ıl 
~Q de~tinniştik, şimdilik Lahiçl sem imamın bana fenalık edeceğin • 
~~rak merkeze dönmek icap den korkuyorlardı. Çünkü her şeye 

'Arkadan, mıntaka.j hare - rağmen vazıyetin değişmemesini, mU
teı danı AU Sait Paşadan aldı· tarekenin tanınmamasını istiyorlardı. 

lta.f da bu haberleri teyit e - Yemen bizimdir, biz ne istersek 
il ~~!tem arttı. Fakat etrafıma o olataktır. Ve biz hükumethnm w 
t~~ istemiyordum, sakin ve seni istiyonız .. Diyorlardı. 

Ji 
10

r1inmck istiyordum. Uzun müzakerelerden sonra hun · 
~lrrafı Taız mutasarrıfı Meh. lan İmamdan ~ bir f enahk geleml • 
htı (1) belediye reisi Ahmet Pa- yeceğine ve beni istediğim gibi çalrş
tt..."!"e takılmış olan bir alay ka- mak-ıa serbes birakmalarma ikna edt
_:-..ryıa getirmişti. Te1graftaki bildim. 

il), '-alltik ed~n satırlarYemem Bütün sui tefehhümleri izale et -
~~rnizden bahsediyordu. Da. mek ve Imantla esaslı bir surette ar.ı· 

.... a vakit kalmadan rüesa Jamn bulmak N-in de bunlardan yet• .rOrdu. -~· 
..... L • miş kişilik bir heyeti yanıma aldım, 

"illa_ '7 b" b"" 1 s . ..,. ta..-. .ta \'ali... Asla, ız oy e an aya hareket ettiım. 
a tJdllllYonız.. Ne askerimiz bir * .,, * 
~~k, ne sen bizi birakacak· lmam Sude'de otururdu. Onun a -

ltu-. lelacele n fena haberlerle San'aya 
a" Yavaş Yavaş teskin ettim. yaklaşmaauıd&n korkan San'adaki ve-

8"1tı:landııar, görüşmiye baş· kilim p "ir telAş telgrafla, San'aya gel• 
- .. ..__.•tcll r .esltidenberi (lmam) ı mekte olan lmruna karşı yapılacak 

~l91e Şilldiyse imamm İngiliz• m~meleyi soruyordu. Oraya lmamı 
~-=-~ Yemeni düşman aya- istikbal ve hakkında hüsnü muamele 
. ~den, San'aya cider. eylemelerini )'Udnn. 

Her vakit bana en basit §eyleri bile rece feei ve Yahim olacağmıasla talı· 
şifre ile yazdığı halde bu defa teli- min edememiştim. 
tıından ve heyecanmda.n telgrafı ~ık Bundan enelki telgra.flarm bu 
gönderen lama da ınüsterih n sa- noktalarım dilfman· uydurması addet• 
kin olmasını, işi izam etmemeaini, mi§, olsa olsa ortada fena bir müta
San'aya müteveccihen yolda olduto • reke var demiştim. 
m'U yazdım. Uzak cephelerdeki muvaffakıyet-

Imamın (Aden) de adamJan nrdı sizlikler, Yemende galip ve muvaffak 
Onlardan kim bilir nasıl haberler al- mevkide olan bizlere, harbiın neticesi 
ımıştı ki bu derece heyecana düşmüş- itıerinde bu derece müessir olabilecek 
tü. kuvvette görünmentlşti. 

Fakat kendi hesabına haksız da de Halbuki bu mütareke arkasından 
ğildi: Senelerdenberi lngilhlere dir • gelecek müsalehaya bağlanabilecek 
sele çevirmiş ve bütün harp müddetin- bütün Umitlerj kökUnden krrarak, O!m 
ce bizimle el ele vererek İngilizleri manh imparatorluğunu bir kelimeyle 
müşterek bir düşman tanmwş olan bu temeUnden yıkıyordu. Artık, 
zat tali ,·c mukadderatmı - belki de - Acaba? •• 
çarnaçar- artrk bütün manaaiyle bi- - Belki... Demiye mahal yoktu. 
ze bağlamıştı. Jngiliı:lerin zaferi onun Gayet mühim ve müstacel kaydiyle 
için de arzu edilmiyen vahim bir feY. tunu da aldık: 
eli. 1 - İngiltere Bahnsefit matta tel· 

Muzaffer ,.e lmamla kal"§ı karşıya grafisiyle Mısrr Vis Amirallrğı vası -
Jtalan bir İngiltere Yemeni işgal ede- tasıyla ve telsiz telgrafla Hükumeti 
bilir, Idrisi'yi saldırtır,- lma111J hal'e Osınanıiyenin 9 teşrinisani tarihli a. 
der, onu se\·miyc.n kabileleri ayaklan- tideki telgrafnamesi tebliğ olunur. 
dınr. her şeyi, imam içi-n fena olan Sureti Medine kD'lllar.dana Ferik Fahri 
her ŞCYİ yapabilirdi. Paşaya ve Asir kumandanı .Mirliva 

Hcce'de bir telgraf daha_ Ve ar- Muhittin Paşaya: 
tık telgraflar birbirini takip ediyor, Dört senedenberi din ve namus ug
,.e hepsi aynı fena haberi yetiştiriyor- ıımda muhayyerülOkul f edakirlıklar 
du. ibrazmdan sonra manzumei itti(akiye 

Nihayet BabıaJinin, İngilizler vas:• mizln matlup ve bittabil hezimete gi· 
tasıyla gönderdiği telgraf da geldi: riftar olması Devleti Osmaniyemizi 
l\lütarekenin (16) mcı madde&) muci- düveli ftilifiyeyle mütarekeye mecbur 
bi.nce en yakın düşman karargahına etti. Miitarekenamenin bir maddesin• 
mürac&atla teslim olmamız emrediH- de Hicaz, Asir ve Yemende bulunan 
yordu. kıtaat pmlzonlarmm en yakın itıilAf 

Bu telgrafı elime verdikleri zama.j kumandanlarma teslimi meşruttur. 
na kadar, itiraf ederim kl .ftin in& de- Va.zffei namaawıu eenelenlenberi na 

Hal çarelerini 
yazıyoruz 

Memleketimizin bütün mahsuUI bir 
buhran geçiriyor. Fi atlar f evkallde 
düskün olmakla beraber ekici de yok. 
Bu~ halden her tarafta şikayetler :ifi-. 
tiUyor. On iki senedenberi tiMiin ~ 
}eriyle meşgul olan salahiyettar bir 
2at bize bu buhrana karşı ahnmasr 
lazım gelen tedbirler hakkında şu 
sözleri söylemiştir: 

- 1923 - 1926 da Bulgarista.n bu 
gün tütün meselesinde bizim vazıye 
timize düştü. lstihsalat fazlaydı. Alı
cılan nvazıyeti meşldiktü. Mali mü 
esseselerle miJli banka blrleşerek bir 
çare bulamadılar. Banque Belge po
ur Les etranger"in direktörü M. Dovea 
bedeli imalat ve sair masrafları ban 

ka tarafından temin edilmek prtiyle ve 
zürraa verilecek bir kısım avanslar ub 
banka tarafından tediye olunarak 
mahalli kooperatüler teşkil edildi. 
Bu bankanın gösterdiği iki ~ ta 
.rafından tütün mübadele edilip İma• 
lit yapıldı. Ve muhtelif vadelerle 
bedeli tediye edilmek üzere ecnehf 
mahreçler temin edildi. l'.J~ altı ft 
dokuz ay gibi vadelerle verildi. h 
mühim alıcı olarak Almanlar k&qır• 
lanna çmt.ı. Bu tedbirlerden sonra 
idrak edilecek mahsulü de tahdit etit. 
Ier. Bu sayede tütüncülük ~ 
kurtanldı. 

Yunanlılara gelince, onlann bil,,ıı 

tün istihsalitlan da 1927 - 1928 H • 

nesinde (90) milyon kiloya çdanıftı. 
Bu miktar mahreçlerin alahilecell 
dereceden yüksekti. Diğer ta.taftan. 
evvelki senelerden de mevcut •tok 
vardı. Bu itibarla ticaret ve zi'l"a&t 
pek sıkıştı. Onlarda da tedbir ola.ralC 
aşağı mallan bizzat Yunan hüktımetl 
mübayaa etti ve yaktı. Ele gelebHe .. 
c~k kısımlarını işleterek zürra hesa
bına satmıya başladı. Tüccarları kurw 
tarmak için de milli banka.da olan 
faizleri birer senelik işliyecek faiz 
lerle beraber affetti. Tütüncüler • 
den mürekkep bir heyet te,kil ede • 
rek muhtelif Avrut>& memleketlerine 
gönderdi ve 1IZ1l1I vadelerle sa.tışlan 
temin etmek için uğraştı. Bu heye 
tin masrafım milli banka deruhte e~ 
tı. Mahsulün fazlalığı karşısında 
nispi bir tahdit siyaseti tatbik etU • 
Jer. Aynı zamanda hükfimet aktet • 
ımiş olduğu ticari muahedelerde Yu
nan tütünlerinin revacmı temin ede
cek maddeler koydu. 

Biz de şöyle yapabiliriz: lzmir 
mıntaka~ Marmara mıntakast ve 
Karadeniz mınta.kasmda üç esaslı ko

(Lütfen aagfagı ~eviriniz) 

etmiş olan siz asker arkadaşlanmız 
hakkında bu hükmü elime nza göster· 
menin ancak maderi vatanı mevti mu
hakkaktan kurtarmak gibi bir hisal 
vatanperveriden mtinbais olduğu el • 
bette takdir buyurulur. Hasmlamaı • 
zın bile hayret ve takdirini celbed• 
f edakarhğuuzı bu ağır yüke de kema· 
Ji metanetle ve itaatle tahammül ede
rek tetviç edeceğinize eminim. Hak· 
kımzda elan hayrıhahl ibrazından hali 
kalnuyan İngiltere devleti fahimesl • 
nin hissiyatı alicenabane ve hali9&1191 
sinden emin olmanızı rica. ve an ka.rip 
vatanı azize salimen avdetinizi 1Utt11 
haktan temenni eder cömlenizia gö• 
ler:inizden öperim. 

Sadrazam ve Harbiye Naz111 
AHMET iZZET 

Bir anda, yeis ve u;tırap iki kuv • 
vetli pençe gibi boğazımı sıkmış, nef eı 
simi kesmişti. 

Bu, bir an böyle oldu-. 
Bu bir an, bir asır kadar uzundu

Fakat ge~ti, atlarımızı hızla sürdük, 
canlı ve dinç hayvanlar yalçın kayala
rı ezmek ister gibi sert hamlelerle ko
şarlarken hislerimi, düşüncelerimi bir 
noktaya toplamak istiyordum. 

* * * 
Babraliye; düşman vasıtaaıyla verio 

len bu telgrafa inanmadıtmu, dot .. 
roysa bile Yemene taall6k eden mad 
deyi kabul etmediğimi ve etmiy1:ce• 
ğimi yazdım. 

(BUmedl) 

(1) Elyevm lıüuıbulda ekm.~Un. 
cemiyeti reisi. 
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fôftiilSP181t·~ ~j3~:;t~J:~I 
Uydaı ma bir haber 

Türk-Yunan Milli takım
ları karşuaşmıyacak 

Balkan kupası maçlan için yeni bir 
Milli takım hazırlanıyor 

Dllnkü ekşam guetelerinden 
birisi, Galatasc:ray-Fener mullte
litinin Atina maçlarıDda bırak
hiı feaa teslri izale etmek için 
futbol fedcrasyoaunua Y uaaa ve 
Tiırk Miltt talmnlanm KuJDaf" 
tıftaıya karar verdiğini ve T&rk 
talmnmm Jıerfıalde Y onan ta
kimmı yenebilecek bir kuvvett 
tqıdığına kanaat ettiğini haber 
vr:riyordu. 

Af• habere göre miıüi bıkım 
:httmbal, Ankara n hmir oyun· 
ddanndan terekküp edecek •e 
maç Kadı"öy stadında yapıla
caıdır. 
. &. dikkati calip haber \be

n.de. diiD tal*ilıat yaptık ve 
öpendik. Bu mevıimm lraber 
doğru değildir. Federasyon reisi 
Hamdi bey dedi lci: 

: - Hayır. Bö,le bir tasavvur
d• ı..L->e.imiz yok. Bu haher 
bqtmı btqa uydumıacbr. B'aaa 
ıimdilitc lüzum da yoktur. 

B3yle bir maça şimdilik Jümm 
olmad.wğı kanaatinde Hamdi beye 
biz de iftirak eduiL Aradaki 
doll:Juia bile miieuir olacak de
ruede DeJecana ve atabiyete 
sebebiyet ftren bu temaslann 
şimdilik bir iki sene için men
eaif mcıi bile dDtilnüliirken bi
ripci ma.pD asabiyeti bile henliz 
geçmeden yeni v~ billıasu milli 
bir maç yapmayı dütünmek pek 
batab ve ağft' bir iştir. 

Mi1l1 takımımınn Yunan milli 
takımına faik olduğuna yüzde 
yüz emin o!aak bile bu takımın 
hellitz taze hialerini muhafaza 
eden Atina maçlanadan ıaiitesir 
olmamasına imkan varmıchr? 

Çdtaracaiımız takımın bundan 
kabiliyetli maç yapabileceğini 
kim taabbfit ediyor 7 

• 
Dün haber aldığımıza göre 

y~i T&rk Mil1' takımının nisan 
başından itibaren hazırlanmasına 
baılanılacaklır Antrenör M. Peg
nam milli talmna oyuncu seçmek 
için 1apbğı seyahatin birinci lua
ma bitirmif ve hmird~n otuz 
kırk oyuncu seçerek isimlerini 
federasyona vcrmiftir. 

Antrenör ı;mdi Ankaraya gi
decek orada da oyuncu seçe
cektir. Y akmda lzmirde ttçilen 
OJUDCUlar ldaabula davet edile
rek burada ikinci seçmeye tabi 
tutulacaklardır. 

Gerek Ankaradan gerek iz-
mirden kat'i surette seçilecek 
oyuncular lstanbuldaki arkada,. 
lari1e birlikte Nisan başından iti
baren talimlere baılıyacak ve 
Haziranda baılıyacak Balkan 

;2penatil me~i tefkil ederek zürrRa 
ait tDtiinlerin kıymetlerini koopera • 
tinerin eksperleri vasıtasıyla tahmin 
ve takdir ettirerek bunların bir kı~ım 
bedellerini vermeli, mütebaki kısnıt• 
nı da mallan satıldıktan sonra zür
raa ödemelidir. 1'~1 edilecek bu 
kooperatifler Ziraat, iş bankası ~ibi 
mHU bankalnın muavenet ve müıa • 
heretleri:fJe vücuda getirilmelidir. 
tütünlerin sat:şları ic,:in işe ve sa~ 
vakıf bir heyet teşh;ı edilerek Avru• 
paya ve sair tütün ahc:ı memleketle· 
.re gerek Tadcylc ve gerek sair suret
lerle aatmlan teshil etmelidir ... 

kupam ~lams• ilaZ1r1atıscak.
lanflr. 

S..Cfnldi ~ı ... 
Bugün gerek 1'aksi111de ıerek 

Kadıki>)1iiade muhtdif i"~bol 
maçlan vardır. 

Taksimde 
Tawsimde yapı'acak maçlar 

lik maçlandır. T epkapı - Ka-
11mpa.şa maçından sonra Aaadol&ıı
Vefa, Kumkapı. Betiktaş - Sü· 
leymaoiye ikinci ve birinci ta
kımları kar11Uııacaklardır. 

Kadık61Unde 
Ma.çWa saat -'la be9lıaı

cak •e arasile R.obed Kolej -
G&tepe Amerikaa, F eaeababçe
den Topkapı. Kurtulut - Pera 
Fenerbabçe • Arnavutköyü birinci 
takun!Arı karıılaşacaklardır. 

Zeki beyin maçlar 
hakkındaki raporu 

tsta11bar, 13 (A.A) - Fewıe~ 
bahçe - Galetasaray mehtelitiyle 
Y unımisPanda Oltmpiyal«>ı, Pa
natinaikoı, Enozie rnuhteliti ara
sında ak.tedilea mukaveleaame 
mucibince iki maç yapılmak he
re 31 Kimnnıewel 1'31 Per
ıembe günü ~anbukian hareket 
ettik. Pirede kulüp rlffffl we 
bir liıa1111 .... tanfaildmt t.titıı
bat edildifr. lh2ar edilmit o:an 
otomobillerle Atinada b;rinci sı· 

nıf Akropol oteline indik. 
Y mtanhlar pek b6yük misafir

pervrrlik ve dostane hareket et
tiler Ye Atieada kalacağımız 
müddet zamnda tamim edibait 
programlanna verdiler. 

Bu programda aporcWlar111uzı 

yorabnccek ve rahatsız edecek 
biç bir ıey görmediğimizden ta
dil etmiye llhum görmiyuek lrf" 
nen tatbik ettik. 

Program ıuydu : 
1 - Cumartesi günü 4'2 kilometr~ 

mesafede bulunan w bcııdcri ge.zilecek 
ve öğle )tmeği bu yolun ortasında bu· 
!onan büyük bir otelde yentcek ve Üçt• 

:ı niet edilecekti. 
Sporcularımız güzel bir han almış 

'' zi~afe~ tarafevn dostane ııutuk lar 
soyli}:eıck çok sa~imt bir \akit geçiril· 
miştir. 

2 - Paur günü birinci mıçımıu 
yapaca ğ":mızd:ın t:ım:ımen inirah:ıtle va· 
ldt ~çirilmi$ \'c otelden çıkılmamışnr. 
Maç 20,000 ni m6tec:a\'İZ bir seyirci hu
zurunda oynandı. Bizim oyunculmn fa~· 
la heyecana kapılması rüzünden bclclc
nilen oyunu fosıercmcdik. \'e malum 1·• 
neticeyle ma~lt\p olduk. Hu maçta şayanı 
kayt hiç bir hadise Olmamı~ H nalk T.a• 
roan uman lt•himiıe tl'Zalıiırıt dı ~arı· 

mıştır. 

3 - l'a;:ar~i günü 1 1 de helcdi

' ede rcsmı kabul vapıldı. 
• Belediye ıaril c•di\mi~. bütı.il'I belediye 
Türk - Yunan bayraklar.yla si.ıslenmişti. 
holde hir ukerl mızıka milli marşımıza 

terenııüm cdırordu. Kesif bir hal:;: ıabaka· 
sının alt;ıllm arı ında belediyeye dahil 
olduk. Limon :ı'ta ,.e pastalar ılaam edil
rli. Beledi~c 1ei<i :r.ımına bir zııt Türk 
dMtlutunun trhiye 'e ıem:ıdisi hakl· ın· 
da ~amiml nutkuna H:ı)·n CeUI bey tı

r.ıfından aynı ınenu dahilinde CC\' li' 'e 
gösterilen mis.ıfirperverlikler;n~ te~clı:kür· 

le amlınmıştır. Bu meruiın binlerce halk 
t.1rıfından } apılan hiiriik hir tezahüratla 
hitam buldu 

Al.şam ~aıt 9 da Yunanistanın en 
büyük oteli o·an Grand Britanya otelinde 
resmi zirafete da\·ctliydik. Sefirimiz ,.e 
bclcdife reisi davetli"di. Bu ziyafette bi· . . 

ftç memura işten el 
çektirildi 

Oğrendiğimizc ~öre Seyrise
fain teftiı heyeti St>tl günlerde 
mühim bir sui istimal fteşfehlriş, 
bu husuafa maznu11 bufunan uç 
memura itten el çektirilmiştir. 

Hadise. laevulard& müstaru. 
dem ameleye tuı.. yevmiye t~ 
haldcM ettwmek: .. etiyle vuku 
bulllnlfl:m. 

5e,riaefain teftit bey~ti fMr 
kaf gıhı ewel haY&Zlarda yaptt
ğı bir teftit 'ft tarama esnasm
da vak'ayı mahallinde tesbit et
miş ve derhal faaliyete geçerek 
liç gün geceli gfindüzln taflkikat
tan sonra meseleyi intaç etmiş, 
neticede maznun memurların ida
reyle atal<aJarı katedilerek fez-
Iekelui müddeiumumiliğe tevdi 
kılınmışt il' -

Jtalyanlar ıthafat eJY-•n· 
ilan yeni bir re•im alaeakJar 

ltalya bUlliımeti 1 kAnununoi 
932 taribi.aclen ittb.en ltalyaya 
ihraç eclilecek iter ne•a q,adan 
hılUiye resmi namiy~ yeai bir 
resim aJacalctır. Bu resim "fos
tat,, ,,. "Nitrat,, ı. iayaat malze-
mesinden ton i:>qma bir veıair 
i>ilcümle eıyadan ton başına iki 
buı11k lra kadardır. Traaıit: qya 
bu reUnılea llliiSlemıad ... 

rer blrda~ şunp.ya içildi \"C mıraldar 

teati edildt. v~ il de ote:!imiz:e avdet 
edildi. 

4 - Salt ıünü sabah. saat 10.5 ta 

O\ na yacığta>JZ sahadaki mtremanı gittik. 
Y anm sau ehersis yıptrl:taıı som-a otele 
avdet ettik. EnHi pnü maç saatine ka
dar oeclde isrirahde nkit ıctirildi. 

5 - Çaışamba günü ikinci maça •Y· 
m hakee Ye~'" UiÜNca•b !eYir
ci hlıUUIUDda başbdıt; 

ilk maçı& ~lfmız vt biç bir 
'f1lnzı mucip olmıran •J1lt topla sahaya 
Çlkmlftıt. YuMa oyuneallln hndt fOp

Jırmı bıhmc göstererek bununla l~'nan
aıa~nf raftp ettiler. H"atem her iki topu 
nıuneneden ~nra bizim topu tercih et-

mi~ .ve btt suretle oyuna h:tşfa!'lmr~. 
&'~ıa oyondar ilk m&jtlthiretin acı

.51111 çıkarma ve Türkiyeye iyi bir ne-
ticeyle avdet etmek uml~le ır;üıel o~na
nııyı başfadı. Ye bunun tabii neticesi 
Yunan muhtefüin\ çok tazyik edi ·or ve 
müsl;t vazıyetlere sokurnrdu\;. 25, .30 
dakika devam ~den bo güzel oyuna \ u-
nan oyunculıın halka kar{ı bir ta'.ım 

c'.\·zt ve etYarhle fena oyunaılır1nı ıtırı 
topun fenaJı~lt ileri ıddiğini ihdu 
edi\'orlırdı. Halktan bittAbi kendi oyun
cobmun arnlamw yaptırmak için bttn· 
~.-orlardı Hakem eT'\~!den biJnmayene ' . 
hizim topu kabul etmiş olduğo11dan bir 
~e, yapnnyor. Ve o~·ıma denm ediyor
dak. Kale civanndı dolaşmakta olan ant· 
renörleri oldoğuntı bilahare ınladtğıra 
bfr zat topun peşinde koşmaktı \"C topn 
patlatmak için teşebbüste huhınd:ığunu 
gc:irdüm. Ukin te~ebbüsiinde muvaffak 
olamıdt Hakemi ftız ttrim. Aradan beş 
3Jt1 ddc;kı daha ~rçtikten sonra l)"nl rıt 
avuta ,;iden topu alarak deldiğini gör
düm. Toıt kaleden hnıle edildi. \'e 
bana geldi topu istoP yapar ya;>mız to· 

pun ses çı kardığını gördüm. Yakınımdı 
hoJunan h!lceme ropun padımı~ o1do!u· 
nu !'Öy!edim BU nzıyet karşısmdı bizim 
ovuncular ço~ sinirlendi 'e bir kısmı 
(~ha' ı ter ettr.ek iHediler(e de msni 
olun~rak uç dört dııki. ı de\"am eden 
bo lıadl~eden sonra ha~ka bir top!a oyu
na dl'nım etti' . 

Hakem : Birinci maçta oyunlan çok 
fena idare ctt1ği gibi fal'!iı tarafgirliıc 

yapmıştır. ikinci mnçın sonlarına doğru 
oyun çok sert ve fa\'"uilu oynanmı~tır. 

Halk : Birinci maçt:ı çolc iyi n sıi · 
ktlnetle ~errrtm'ş ve lehimh:e te7.ıılıürat 

ta bulu;ımuştor. 

ıkinci ırııçta oyunun çok heyecanlı 

bir ,ekli alması bittabi bı1k üzerinde de 
te~irini ı:östcrmiş 'e kendi oyunculannı 

ıeş\"ilc hosasunda azami tezahüratta hu
Jonmaşlardır. Bu maçta oyuncular ırasın
da favoller neticeşi münakaşalar nlmuşsa 
da bir hıciise teldinl almamışar. 

ikinci maçta ahali ıaraftncfın oyuncu
lınmız:ı taş atıldığını görmedim Yalnız 
kale arkasındaki ıcyircilerden müdafi O· 

yonculanmJ:sdan birine bir portakal ka
buğu ınldıtını işittim. 

Acuzenin Definesi 
MUelltfl ı Nlza111ettln llezlf Ressamı : MUlllt Fehllll 

Baki E'fendi deiigibi koşuyordu .. 
Hayır .• onu öldiirtmivecekti .• 

-67-

Yahya efe&ldi snn derece l'ıassa!Sj oluyordu. Talebesini, o tatlı g 
ve !811M bir adaındr. öldüreceklerdi ha .. 

Ç<Ok sndiğf kızını. erinden çıktığı Bu köpoğlu da cetleri gibi işe 
gibi eksksiı:I ele pc;inmeeiği takdir· lıyocdu öyle mi'! 

de Baki em.Uıdıi ki mü.Uü kırkım dol,.. Ah, hayır, hayır •• Bu11a mü.sa 
durmazdı.. Muhakkak. muhakkak o- etmiyecel,;ti. On" öldiireıni.yeceklet' 
na bir şey olurdu .• Ya inme iner, ya ili, oıııı öt4ü:r.tıniyecekti. 
bir tarafı tutulurdu. Fakat nasıl? 

ln~e. temriz 'Ye clazıl ifostanan an Şairill' ilk akhna gelen çare 1'9' 
sera.nnnııyla kaf~ı yocgwn. saraya 
girer:kea Kar.amanıJ{ onıt knlmıdan ya ef.ndiye koşınak olnıu~tu. 
tutmus ve o ~lerj.. $Ö.ylemişt4. Y~hya efr.di , hu it.c. bu rinaY 

- Sen saraya gireme1.sin.. bu kana rr.a1ti olabilecek yegane 
Baki bir saniye tadar, dalgın dal- retti .. Ne yapacak, yapacaktı, onu 

gın habcştyi süzdü; sonra gülümse • tağından ltaldıra.cak; tahta ~n 
miye t;nlışnnk : «ieşilt' icap ed•rse aya~larma Jmpall · 

_ Hu bıald..e şa.i.3: edryol'511ftuz - tirncak. şu l;:ard<?Şi olsun, yahnz ~ 
deti - htaıtbul kaz:ukcri sıfatıyla 1ttt olsun kurtara.<'aktı. 

mer.13ime iştirak. ha.klcu ha.İL hulu.ar mr yıldırım gi1Ji koşuyordu. 
duğum nıahimunuz olsa gerektir... Sarayın bUyiik kapısından ~ 

- E'·et ama ... Ya.sak... tm .. Ayasof)·a der.siAm1atmdan bi 
- Ya.sak da ne demek behey a - "' . · •·-- .J°' saraya giriyord.ıı. Şaırm ara.-ınv 

ğam.. Bet padi~ah. neveahıt biy"afa. baka kaldı. 

geldi•. Galiba o <la: 
- Ne ol\lrsa <Hsu-n- Sen saraya; .,, 

giremezsin... - Baki delirmiş mi! - diye 
- iyi ama. cenaze namazında bu· şiinda -

Junmaktnn da menedemezsirt ya be -. ., 
a1 •• 

- Etlemez ıniyilfl? Ederim ele, tla
la ~risme de Tannın .. 

Gelip geçen erkin bQ muhavereye 
•afif tertip ku•a.k kabartmıya başla• 
aııştı. Kapı önünde duran nöbetsi -
lerte harem ağalan pis pis sıntıyor
lardt. Bakinin ka.,lan çatıldr. Bir• 
tienbire hicldetlenm.işti. Ama nasıl~ 
Az kakm! lta~lyi ~}yaka edi:ııeıe • 
eelti. Fakat gene S8fuk kanhhğı 
elden bu-akmadı. 

- O halde ağa hazretleri .. - de
tli -Müsaade hiiyüruııuz da Mustafa 
ef endiıni:ıe hir lıaber sa)ayna.. Sanra 
ffndelerinc serzlıı.iş eierler .. 

I~te bu sözler dari!Maade aj83ı • 
aı lmhltallacfan patlatacaktı.. 

- Ne dedin? Ne dedin?. - dedi
Şehzade I~Iustafa efendi mi~ 

Ve etrafına geri bir nar.ar dfet
tik!en ısonra Bakinin kulağına aizatı 
yana§tırara.k: 

- Bud:ılaşair .. - diye fısıldadı-

( mtm:W'i) 

Potiste~ 

Yangnt war, diye ba§ıren lffıt 
mUrebbfyet 

Evvelki akşam 19 buçuğa d~ 
ru itfaiyeye Nişantaşında yaupi 
çıkhğı haber verilm.:ş. itfaiye 
dolaşbğı b .. lde yangmcan esef 
görememiştir. Neticede Nişaatr 
tında Mehmet Ali B. apartı:ta" 

nuıda bir mürebbiyenin iki çO" 
culda bir odada kilitli kaldıi' 
ve kapıyı açmayınca ımirlenere1' 
"yaı:ı.gm var .. diye bağırdığı, et" 
raftan işi' enleria de buna aldan" 
dti• a8'aşılm1Ştır. 
Bir çocull 41111tllrme lckll ... 

Galatada Arapcamiinde otar' 
ran Hatice isminde btr ka~ 
üç gün evvel Necati isminde bil' 
adamla kavga etmiş. bu kavg' 
neticesinde dün çocuğunu dil' 
şmm~trr Zabita tahkikata ba( Artık Mustafanm IA!ı edilmu bura• 

da. .• O şimdi odanır.<la çile çıkarıyor. 
Yanm sa:ıt sonra da canı çıka<'ak... lam::_:ı.ş_h_r_. -------~:-=-
Heh hch hcb heec! Damgasız Drahmilet 

Baki kulagı dibinden bir yılan ge~ Bir müddet evvel Yunanistal" 
ıniş gibi. ürkek ürI ... e~ ... gerildi.. rl' 

tşittiklerine inanamamıştı .. Rahe• dan gelen ban yolcuların be . 
şiye şaşkm ~aşkın b:ı!•tt.. berleriode getirdikleri Drahoıl' 

Ha),r. bu heri! ~.aka aöylemiyor • Jeri burada sarraflarda ve b•f" 
du. Böyle bir zamallda. hem de bu kalarda dcğiıtirmiye muvaffa~ 
~ilde bir şa\m kimin haddi? olamadıklarına ve borsa komis<.:f 

Çile çıkarıyor .. : "kl · · af 
tiö-ine müracaat ettı erını Y.~, Canı ~ıl\acak !. 0 lio-

Göduini oğu~turarak Habeşiyt mışlık. P.anl:alar. komiser • 
dikkatli dikkatli h:ı.k.tı- verdilllcri cevap ta Yunani9t:lıJ 

Ha)u .. Yandmıyo;:du. Bu adam, haric·ce çıkarı!an paraların daor' 
0 gün, o esrarengiz t:ıvruyla Mıısta · galı o'ması lbımgelciiğini ~ 
fa sultanı korkuya cfüşüren; köşkte yolculann yanlarındaki Dr~r' 
zavallı gence u:ı.tıerce göz ya~ d5k· kl · ıtl 

, terse damgastz oldu arı ıç tünn hfümü a~ılıyan ad:ımdı .. Tıp.o, r 
tıpkı 0 günkii gibi parlıyordu güzkri değiştiriimeciiklerini bildirmişlt 

Çile !:Jkarıyor- dir. Borsa komiserliği bankala~ 
Cam çıkacak! bu cevabı üzerine keyfiyeti ~·· 
Dc.mek ki, o snt ge1nıiıti. tal~ liye vekaletine bildirmiştir. .J 

sini ctU~dm yağlı kemendi a1ttnda ~ 
krrranır gibi gördü- Darü!bedayi Temsilleri 

Nerede bulunduğunu. ldın olduğu- Buglio akşam saat lıtaııbul aıtedi~d 
nu unut.:ıra3t ellerini yüzüne butı a· 21,30 da Sehil'Tiyaİl'V'. 
vazı çıktığı kadar haykırdı: ıımı 

Ra~;!h~:~~ pis 51nt1yordu: n,naroz Kı~ısı ' ıumı 
- Heh heh heh heee! Yazan: 11'11111 Ve vezirler. kubbe paşa.lan, k~ l\·lüsahipz~de Celal \ 

kerlcr, ka.\"uklnrı altrr:da l'akur. aı:ır Yakında: Yalova \ iti 

a"ır geçiyorlardı.. T" • .. ·· 'lk u- \l\\'\\\1 
b Bir deli gibi, gerisin geıiye dön· .u:~usu 1 d" m l ,I 

dü; ve öyle bir hrzl:ı koşarak uzak • sıkih kome ı. . _ .. 
la!'.tı ki Jrnpıdan: onu g:irenler: Cumartesı gunu: . 

""- şair Bıı1d efendi ka;ırmış!,. BiR KAVUK DEVRiL~,1 
- dediler - S ti t o81J 

Fakat ~air Baki efendi, kaçırma- Raşit ıza ya r 
mı~tı. (Şehzadeb•••> ~ 

Ko~uyordu. Bir çılgın gibi koşu· 14 ilflnci 'k4nun Pct$embe ~ 
yordu. fakat fırsatı kaçıT111amaık i~in 21,30 da. ıs C.Umı saat lJ de tal# 
koşuyordu. ve ı 5,:m da umuma (Acemi ÇaY1 (jl' 

Derhal anlamı~tı. Demek ki Muı" Komedi 3 P. Nakleden H. Suat. ıS"" 
tara sultanın betbaht kafasını gün· ma :ıkŞ3mı 21,30 d1 (Beşte gelrn) 
le~e yor:ın evham artık bir hakikat vil 3 ocrde. Nakleden Kemal Ra1!1°' 
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i eserler 
ı asına karar verildi heyeti 

e 

zencı 
-

Envelki akşam Asri sinema
da, pek asri bir temsil veriJdi. 
Bu temsil zenci artist Louis Dug· 
lıs tarafından yapılmı~ 8 tablo
luk, 2 perdelik fantaıist bir re
~dilr, ve ismi "Siyah şehrin 
lbanzaraları., dır. 

çok kuvvetli birer facıa artisti-
dirler. Bu arada Ralp Thompsonu 
zikretmeden geçemiyecegım. Bır 
de meşhur sineına artisti Al 

yaz 
Metro G 
yüksek ü r 

vin Mayer kumpanyası bu iş için 
t b·r ingiliz muharririni tu muştur 

Revünün muhtclıf tabloları, sı· 
ras"yle Mis sipi vi!Ayeti hayatını 
hir iıtas~ onu, Nevyorkta Harlem, 
fehrini, bir •inci plajını, bir 
Zenci izdivacını, Nevyork sekak
lannda bir işsizın felaketini gös· 
ltrir ve bOyük bir dans varyete 
ai "çinde b iter. 

R~vüy[l anlatmıya kalkışmak, 
far ıp o lur. Çünkü yukardan 
•t•tıYa bir buçuk saatlik dans, 
hareket, ~arkı, musıkiden ibaret 
olup, figüranları bile teker te
~er ınsanın nazarı dik l<atini ils· 
tünde durdurduran bir temsil 
b r dafada seyredilemiyor bile. 

Çü11kti, revünün her teferruah 
hi e batlı başına birer revil mev
lUu olabilecek derecede ı:eki 
buıaf 'arla do:udor. 

• • • 
Çünkü ı:enci dansı, biz. şarklı· 

lan, ıeyrederken düşündürmekte 
ea i hayatı batırlatmal<tadır. 

Doug as ve heyeti zenci Ye 
tarı zenci, kadın erkek, muganni 
t'e caıbantçı artist~ erden teşek
kot eder. Bu heyet, biç bir ede
biyat idd ası olmadan gösterdiğ 
e,un'erda, en yü sek beşeri h is
lere de dokunuyor, ..... yalnız 
lahb arayan kimselere, u ıhisle
ti11 ~lOnç taraflarım •erirken 
biraz hiısetmes ni bilenlere, za· 
itten zaman, meıell "ışs: z,; in 
derin felaketini da. latbrJv•• 

'Heyetin bütün sana\\cbları, 

fngiltercnin en meşhur p iyes 
muharriri roman ve hikayec ler n• 
den Somerset Mangbam, bundar. 
böyle Greta Garbo t, rafındu 
oynanacak eserleri yazacal<hr. 

(Metre Goldvin Mayer) kum· 
panyası, bu lngi iz muharriri. 
gayet büyük ücretle ıstihda~ 
etmiş bulunuyor. iki taraf ara· 
ıında mukave e ımzalanmış, fa. 
kat muharrir Holıivulta ikamet 
etmek istemediğinden onun Nev· 
yorkta oturmasına müsaade edil
mi,tir. 

Metro Goldv·n Mayer, Greta 
Garbo için eserler yazmak üze~ 

Louls Dugla• re bu muharriri is!ihdam etme-
sinin sebebi bu kumpanyanın 

Jolıonun "Sunny Boy,, ıarkıımı baılıca erkanından biri tarafından 
söyliyen Frauciı Moraeı, bu şu şekilde izah edilmiştir: 
şarkıyı taklit etmekte bOyOk Somerset Maugbamın son se-
bir muvaffakiyet göstermiftİr. nelerde yazdığı eserlerdeki baş· 

hca roller Greta Garboya son 
O kadar ki, onu bire, bizzat Al. derece elverişlidir. Onun için 
Jollson diye takdim etselerdi, kumpanya bu mubarrıri tutmuş-
bepimiz inanırdık. t ur. 

Douglas•a gelince, bu:ıdan ş;mdiye kadar Maugbam ta• 
bir buçuk sene evvel Iıtanbula rafından yazllan eser.er Mis Gla· 

"Siyah kuılar,. h eyetini getirmit dys Cooper tarafından temsil 
olan bu artist için söyliyecek yeni olunu, ordu. Sinema le umpanya-

sına göre aynı roller Greta Gar-
bir şey yoktur. Eski muvaffak bo tarafından mükemmel bir su-
"Forme,, unu u afaza ediyor, rette yapılabilir. 
bu sefer fazla · o arak fakesını Bundan başka Maugham nün· 
da işletiyor, daha güzel hulul· yanın her tarafını ve bilhassa 
JarfA heyetin muvaffakiyet dere• şarkı f' Zİp do Şmış olduğun.lan 
ces ni yükseltiyor. Dünkn sine- ba sey ..ıat er onun üs ubu üze-
ma saY,ıfamızda onun bir de film r :nde derin bir tes·r yapmış bu-

, Junuyor. Onun 1 'Sı.iveyş şarkında,, 
yapbğını yazmıştık. linvanlı eserinde şarkhlıkla garp-

Douglas'm zenci heycli, Is- hlık imtizaç etme.tle olduğundan 
tanbu da muvaffakiyct kazana- Greta Garbonun şahsiyeti de 

Fa. 
~~ ------=-=-ıt-hunlara kanştığı takdirde bu 

eserlerin pek büyük muvaffaki· 
yetler kazanacağı tahmin olu· 

Milliyetperverlik e 
Fransız emperyalizmi 

nuyor. ,. Greta Garbo ,, yeni çevlrdlQI Mata Harı rolUnde ..................................................................................................................................... 
l<nn ve ateşle boğmıya çah"rnışlarclır. A A d k b d 

Bugün Suriyede vazıyet bu mer • • 
kezdedir. Suriyeliler, Fransızlarm vrupa, sya a ay e e 
Amaline Alet olmamak i~tediklerini "11 • b • .. d ı f 
göstermi, bulunuyorlar. . . cegı ır m uca e e yapıyor. 

Fransaysa ancak kendısıne !ıl~t o-SurJyede bu iki kuvvet çarpışmakta ve 
Fransızlar, millt bir cereyanı boğmıya 

çalışmaktadırlar 

lacak ve onun arzu ve siyaseti dahi· Amerikanın en meşhur seyyah 
tinde hareket edecek bir Suriye isti • ve Alimlerinden doktor Herbert 
yor. 

Emelleri ve hedefleri tamıtmiy1e 
ayn o1an bu iki taraf arasındaki mli• 

Ceçe.n hafta zarfında komışıımuz m~ çünkii bu içtimalar taW olun • cadeJenin devam edeceğinde §liphe 
Suriyede kanır nümayişler ve kanlı mu~ miJUyetperverlerin hasrnılan yoktur. 
hadi~ler vuku halmu•, bu y·u·zden bir onlara ka'rCt tahrik edil-1• millıiyet• 

~ ·:w-· .. ws>t Fakat iki taraf arasında kuvvet ~k inHnlann 1 anlan dökülmilt ve perverlerln h88111llanna her türlii 
bir çok Suriye er yakalanarak hap. hürriyet verildiği halde milliyetper • tevazünü yoktur. Fransa, top, tüfek, 
.. atılmJttır. ı. riyelilerin intihap verlere kal'§I tazyik siyaseti tabik e- mitralyöz, tayyare ve tanklarla mü. 
ltakkını serbesçe istitnal etmek iste • lunmuş, bunun netleesJ olarak milli. ee.hhez son derece kunetli ve hüyiik 
lllelerine mukab vuku bulan bu ha- yetperverler nUmayioler yapmı§lar, bir devlet olduğu halde Suriye m:ıd· 
dıfseler neticesi olarak, Suriyede mili• bu nümayi§ler kanlı mUsademelerle dt si1Ahların hepsinden ml\hrum kü • 
1tt idare yerine asl(erl idare hQkim ol neticelenml§, Şam, Halep, Hama, Ilu- çücük bir ölkedir. Onun bütün si' ıhı 
ltıu tur. mus ve alr Sariye §'ehirlerinde bir millt uyanrkhğı ve milli gayesiclir. 

Tarih, bu ma.nevt !l!ilahtann daima ga Fra.nsa hükQmeti geçen !!enenin çok kanlı hadiseler nku bulmuştur. 
19 teırinisanisinde 1928 !lenesindeatbe Halbukj M. Pcms'nan beyannatınt Jebe çaldığını göstenni§tir. 
l'i Suriyede hlkim olan muvakkat hU- göre, Fransa.nm mabadı Sariyeyle Ô!t!ER RIZA 
~meti iktidar mevkiinden indirerek anlaşmak ve onun metru emellerini Surlyede Fransızların 
8Qrfye fe\'kallde komiseri M. ( Pon • ta.hak.Irak ettirmek, aynı zamanda meV kJf IDÜŞkÜ fleşf yor 
ile) nun nqrettfği vesikalarla yenf Fransanm menafifnf de temin dmek .. S . 
hır vazıyet ihdu etmişti. olduğu anla~ılryorda. Halbuki haki • dAhnan. ha b~~Jere g.ore kurı-

M. Ponso'nun o zaman neşrettiği katin buna zıt oldofu derhal meyda• ye e vazıyet gun geçtıkçe arı
"8ikalara ~öre, kendisi mMıd2lter na ~rktı. Ve Fransanrn an~ak emper- f!k bir hal alma'dadır. Son in
d""ıetin mümessili sıfatfyle manda yalist~e bir taktın maksatlar pefiTıde tıbabatta Fransız ar vataopeıvcr-
lbkAmınm tatbikına nezar< " U.30 ko~tuğu n ancak onun makntlarmı leri tazyık etmişler ve arzuları 
ltneainm mayısında taka eden takriyeye hadim adamlan teplıyarak bi!Afına aza seçmiılerdi. Bunu 
lıallunu esasiyi tatbik edece Bu • ve toplatarak Suriyeyi mUtemadiye11 protesto etmeki stiyen Sur·yeli-
"'llft Unrine S11riyede yenf 1 hQkQ. · Mir tutmak istediğini ispat etti. terin umumt bir grev i An ede· 
"-ı tesis olunarak batına b Fr.ın • Yoksa, Suriyelilerin, Frann tara· cekleri haber veriliyor. Bu tnk
atı retfrllmŞ. bundan ba~a kanona frndan arzu olu·nan adamları ıneb'us dirde Fransııların Suıiyedeki 
~inin a.hkAnhnı fcra Te tafhik için intihap edecekleri anla~lmış olsay• mevkii mllıt~r ıı" .. ~<'"'' tir. 
"'!' J'ransız mürakabe heyeti te~kkül dı, Snriyenm muhtelif ~hirlerfnde 

ırtihal ~f ,:tf. Yapılacak ilk i~, omuıut in· vuku bulan kanlr hadiMterin bfrf de 
ap yaparak Suriye halkının mü • Tiıko bolmar:, bil Akis intihabat ke • Suvari mirliva ığmdnn müte-

~'-illeriıni toplamaktı. Suriyeliler mali sükftnetle yapılır ve ~ilen lcait SOleyman Faik Paşa din 

'-
.. ._11 kabul etmlıler, ve fntihnb:ıtrn meb'aslarla arzu olunan moah,dder 

hı-. Şi~li Sıhhat yurdut1da vefat et-...__ ır htlrrlyet dair~inde y:ıpılac:ı- aktedilirdi • 
"illa dair ~rilen teminatı kalrnl ede- Suriye milliyetperverlerin11!, Hk miştir. Teıvildye camiinde bu· 
~ hazrrlanmrya Te [:ntfhıtıt i~timalıt· hamlede P'ransnlann Amaline hizmet gün ağle tıaı.:ıazı kılma.ktan son-
-• .., akte batlamı§lardı. ttmiyecek ftldoklannı göstermeleri ra Maçkadaki kabristnna def 

adams birkaç gün evvel, uzun 
seyahatinden Parise dönerek o· 

radaki Amerika kulnbilnde Şark 

memleketlerinin vaııyeti hakkın

da mühim bir konferans vermiş

tir • 

Doktor Adamı konferansında 

Asya fiı:eriodeki ve bilhassa Çin 

ve Hindistandaki Avrupa tahak

kümünün arhk zavale yüı tut
tuğunu söylemiı, fa at Avrupalı· 

Jarın Afrikada uıun bir müddet 

kalabileceklerini i lve etmiştir. 

Doktor Adams lngilterc, F ran

sa ve F elem engin Asyadaki va

ı:ıyetindcn bahsederken şu sörleri 

söylemiştir: 

- Asyalılar bizi sevmiyorlar 

ve bizi istemiyorlıır. Çin'de'd 

tetkiklerimden Anupaoın Asya

da kaybedeceği bir cidal içinde 

olduğunu anladım. Biz Asyalıla
rm hayatım islaha çalııtık ve 

onlara iktısadi bir sistem ver· 
miye u(!ra~tık. Bununla beraber 
bütün bu memleketler isyan ha-

lindedir. Bizim onlara ga'cbe 
etmemize imkan yok. Avru~anın 

en ümitvar olacağı bir sıha 

varsa Afrikadı::-, Avrupalıların 

başka b·r sahada tutu'labilecek· 

Hala kehanet! 
Bir çok çl tçd r mezarlarını 

kazarak kıyameti bekıemı,ıer 
(Deyli Ekspres) gaze~nin ve~ 

diği malllmata göre, Latvia çiftçile-' 
arasında dünyanın 1932 de harap ol .. 

t'ağma dair bir kehanet savunıhnuo, ha 
nun üzerine çiftçiler kendileri11• 
birer mezar kazarak işlerini bitirdik· 
ten sonra bu mezarlara yatmıya b&f' 

lam·şlar Ye kıyameti beklemi~ler. 
Falmt günler geçtiği halde keha .. 

netin tahakkuk etmediğini gören ~iıft-
tilcr nihayet beklemekten vazge~erelr 
tekrar işlerine, güçlerine denm. et. 
rnişlerdir. 

Bu gibi kehanetler ilk defa jJepf 
sürülmüyor. Mesela miladın bin se
nesinde dünyanın mahvolacağı ~ 
lenmi~. herkes eyini barkını satmıf. 
m:ıhsu1lerini ihmal etmiş, fnkat kea 
hanetin hoş !rkması üzerine tekrar 
işine gücüne b:ışla.mışb. 

O zamnndan bu zamana kadar 
bö.} le b"r şayia tekerrür etmemekle be-

raber 1931 de de bö.}le bir Jlkıriı 
çı1.rn ~ ,.e her ) erde derin aki~ltr 

bırnkmıŞı 1911 de bir doktor l'ed11~ 
bıral.rnış, 1911 de profesör Porta p 
neşteki lc!rnlcr yüzünden dünyana 
16 1\fınunucvclde hatacağmı !Öylemiı. 

fnknt onun dediği de çıkmamı~. 
192:> senesinin şubatında da dün • 

yanın en büyük f ela?\et .geç.ireceği11e 
dair türlü türlü kehanetler olmqm 
da. bu da tahal.ko'< etmemit. herkel 

.... Pak.at bu l~tfmnlarm aktfle li'ra,n- ka~sında Fraıum:lar da i~ yüzlerini nedilecektir. Allah gariki rah· 
ana ~ llbiüeri ıaey4ana cık hemea .. w milJt harM~· •!1fltlL.11ULu.IMin....~-__::._ __ ~_.ıu...-~-ı.:.&...--"'--..n..--~--...._--.:u..:...-...a--_.___._ __ ~----

ısin bu sahte kehanctfürqlara br • 
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Davld Golder 14 

Tefrike 

Ya.um lren Nemlronld 

lir riyada itıidr gilıi, milphem 
lir ..- mmldendıtmı duydu: 

- Bak.. Küçük Joya t1Y1170r .. Ne 
ile stRl-

u, ......... •nıı-da s8kf8, PJ\o 
..... - pldlata1annı. tatlı bir 
~;rt; laanbtb-1• -..., «laldı. 

Bir mldde& 80IU'a .,..dl. Gali • 
..- malen atta~ aoluyot n ,_,ili :bunlu. Afu'l8f""I ....... 
blda*, baktı. Şimdi, ...... et • 
ll:9fwla düa as adam ftftb. GoWer 
mit r•tcliJm OJ111V0nla. BlrlR •a 
fiy)ıf iııl1ledtltai dv;Jdu ı "Demin bir 
~ b,tııelclfti, ........ kazanı • 
:yor.,, 

Gihlef t*IJonlu. Jo19 Jilıdnii 
aydınWa ~ n 111..._ma devam 
'etti. Btr araJ* armldı, uyandı. Ay. 
ianıık olnmfta. Ellerini uzattı, ba • 
~ ....,.... mtt:ırjr .,.._tla-
11 aldı. Mlnldandı: 

- Da.dl.. Saıal ..... bıandm •1 
Goledr lmnrldMWfJOlda. pce 
~ olaa ..-ı. ,....... ldUltbor • 
,.... ~ ... eetap ftl'dl: 

- BaJv. ~ bir .u . 

E 
.. ,wtlm. l'lıbt eonra elU Mil 

fwJW)la lraanQa, Al ifte. 
' pL 

Da.& lUıilr1a 4otna ~l&le e bafl·dı. Jo,. J8.ft 1VUJk 
b&lıdıe, aıtrı-.-te• PcU.Yor, bir 

11CD J'91'de alı lluen lllllll&o • 
~ .... elılTle • &ftemıdaa ta-

jeJ'e dtilm hudmot deBte1ertni 
BJnleaWre, ........ 

....... llhl oınt- alr-

- ...,_ llrtlJenıa, .,. dl • 
...... ,...~ ... 1 
· Fabt ._ bu __.., bahammn 

t. :!'d .. lmıtmDc ...... ..ı . 
GoWer- ullanlll 11aYaya kal • 

~~ llotlnP trımaladr, Wll"& .... '* .pcm canb ~ blp
Wru bir tmltt atlııl 1•11• 
.... bfr ............ :ra-

ON OÇONCO KISIM 

Nakledenı fa. 
------~ 

8'zi biraz korkuttu deii mi? Pek tabil .. 
Fakat aeldz on güne kadar bir §eYcik 
aı.-,. Sade yorgunluk, fazla işten 
mfit.eftllit bir baypılık.. 

(Golder) e ne yaaplım, azizim Müs
rl, sinden giine ihtiyarlıyoruz. Da • 
marlanmız yirmi yaşındaki gıibi de· 
jL 

Glorya baytmarak söze karışlı: 
- Gördıfin mil? Kiiçiicfik bJr şey 

oı.a hemen ilecelini zannedersin. Du 
711yoman ya! .. Fakat bir şey söyle-
...e... 

Doktor derhal miidahale etti: 
- Hayır, hayır. Konuşmaması 1A· 

m. Biltkie tam bir istirahat. Şimdi . 
kMMIWne k~iik bir iğne yapanm, sa 
cım l'eçer, biz de, aziz madam, onur< 
hat blrakabm. 

Glorya sabunnızlukla: 
- Peki ama, D881lam, daha iyt mi· 

sin, Davlcl 7 
Golder - EUyle hafif bir hareket 

yaptı, dDClaklannı kıprrdattr. Glorya, 
kelimeyi duymaktan ziyade dudak ha· 
metüaden anlanqtr: 

- Fenayna. 
Doktor GedalJa: 
- Geliniz madam, diye tekrarla • 

41, pmdi konupmaz ama, bizi işitir, 
delil .ml M88yl7 

Sonra bsta babcıya bir göz işa· 
retı yaparak ~tı. 

Glol')'9 arkaamdan yetişti: 
- Bir teY değil, değil mı doktor? 

O laMlar ainirll ki... Biitiin gece uyu • 
J'8ılll&clnn... Bileenfz ne mötlıiş.. 

Dortor elini aakalma götilrdil, av· 
lmr bir 1118le: 

Derhal eözflntizil kesiyorum ma • 
dam. Benim prensibim, hastalanma, 
haataJJkl&n hakkında hiç bir şüphe 
nrmaaektir. Tabii teb.Hkeli vazıyet
lenle.,; Fakat bu tehlikeyi onun ya• 
bllarmclan akl&al)'& bt'iyyen hak• 
ima ,-ıar.. Aala-

- Ne demek WboiiiUDU? Ole· .. , 
Dillltor "O, 

nanla çeldngm dammımya Utzmn 
yok,, der gibi hayretkt Gloryaya IJak
tı, otvdu, ayak ayak iistiiae attı. ba-
1181 aıbya doift bl4uarak. Uby\ 
1*-le: 

- Hemen deiil, aziz madam, 
IWL 
-Neei nrT 
Doktor keUmelert birer birer ta • 

Wfu ederek een.p Yenli: 
- Ancor Pectoris. Yani bir 

lnumab •dır buhranı.. 
Gloıya llU8U)ordu, doktor izahat 

ftrdiı 
- tn bakılır ve bir rejim tat

bik edeme daha beş, on, on beş sene 
~ilir. Pek tabii itten falan \ az 
geçmesi llzun. Teemiir ve ) o un • 
~yok. Sakin, munta•m, h:ıt 
bir hayat.. Tam bir ietirahat t . ~· • 
,... 1Alna. Bu ten.it altında ma • 
«lam, tn olablleeeiine söz veririm
yani, ani buhranlan pek sık ve ba· 
zan tıelıUkell olan J;ir hastalrk husu
nnda ne denceye kadar söz vermek 
bMIM, o bdar. Ne yaparsmız, ma
dam, nllayel Allah değiliz ki... 

(TebeMUm ederek) ve pek ta.bit 
madam, bunlanlan kendisine bahset
tııııl1e Mlmm yok, daha doğ1'118U 91ras1 

detti.. • Eelulen k••"iemin ne kadar 
m119tarip oldupnu da bizzat gördü
nt&.. Fakat eeldz on güne kadar
._. ederim ki buhran tamamiyle 7.a-

11 olar n.. Kendiline oltimatomu o 
uman veririz. 

Glol')'&, Mtkin bir eele: 
- Fakat, eledi, kabil değil.. Ka

bil 4elil.. itte vaz geçmek.. Hayır .. 
Kabil delil .. 

Doktor Mlinl çlkamwlan onu 
4Unll10nlu Glol')'Bf ctimleeini tamam
ladı ı 

- it yapmama 6Uir- lptilisını 
bllmer.sinb:. 

- AıM madam, bu vak'a Dk defa 
ba.,.. plmij'or .. Mtişteıilerimin ek• 
...wnt, dflnyanm en biiyük adamla
n tefldl eder, diyebilirim- Vaktiy• 
ıe, bti)iik bir bangeri tedavi etmiş • 
Um- Şunu da ilave edeyim ki bü • 
161 meeJeldatla.nm kencUeinden üntf. 
dt kmmltlenli- Hutalıiı tabii Mnı. 
yl Go1derWd giblydJ. Kendilerine 
slll8 elrlediklerimhı aynını tal'!dye 
....... (Bıtmetll) 

( ADIN.MODA 
&-.ın ııııııınıınıqınııtlllHl1nınıııuıı1111111ttıııııııııııııınııııınnıııııını111111ııııııııınıu1uıı111nı1111111t~fllllllllllılutndnınn.-111101--..ııı11111111n11111•1· 

Cinsi Atmanyada Artistleri 
Cazibe Güzellik Taklit 1 
Sarışın mı, 

Esmer mi? 
Kraliçeleri Kadın muharrirler 

"Cinsi cazibe,, düsturunu koymuş 
olanlar (Erkekler sanşmlan tercih 
ediyorlar, demektedirler. Fakat 
bir çoktan da bunun aksini iddia ~ 
diyorlar. Sarışm mı? Esmer mi? Biz. 
ce bu şekilde bir sual yerinde bir 
sual değildir, ve hiç bir şey ifade et=. 
mez. Çünkü, bu sualin bir mana 
ifade edebilmesi "Nerede? Ne za • 
man? Ve nasıl?" gibi üç sualle bir
likte sorulması lazımdır. Ziıra, her 
şey, mekana, zamana ve p.rtlara 
tabidir. 

• • • 
Sanşm mı, esmer mi? Meselesi, 

siyahla beyaz, geceyle gündüz, ayla 
güneş meselesi kadar eskidir. 

• • • 
Cinsiyet meselesinde kat'I ~ bir 

şey söylenemez. Bizzat cinsler bile 
sadece fizyoloji noktai nazarından 
aynhrlar. Ruhi sahalarda, kadmla 
erkeğin birbirlerine bir çok zaman • 
lar kanştığını görürüz. Zira, elle tea 
mas, gözle kontrol edebileceğimiz ha
kiki cisimler b"le- ancak hendesi birer 
hakikn t, )'Bni muhayyel birer mevcu
diyettir. 

Tam anşmla tam esmer de, tam 
erkekl.. tam kadm ve tam güzellikle 
tana çirkinlik gibi ancak birer mef • 
hamL. r. 

• • • 
T .. >iat, kendilerinde başka ba:.•a 

11118Urlar bulunan vahdeUeri birbirle
ri)<le birleşmiy davet eder. Bd 
Wr ;re-.lptir. B enalqla, mantık, 

tellliıiNI• • 
Fakat sadece prensip olarak. 

• * • 
Kadmla.nn renkleri itibariyle batt 

hca ild sınıfa aynldıklanm kabul ea 
debilirb. Birincİlli kendisinde ruhi 
erkeklik 1111Surlan taş .. yn ve faal, 
müspet bir cinsiyete sahip olan e&o 

mer smıf; 
lkinci&i, f eft&llde 'kadm, maU, 

sakin bir cinsiyete ma.lik olaa sarqm 
smıf. 

Almanyanın 1932 gOzellik kra
liçelitine MUe Liebmann intihap 
olunmuıtur. On aekiz yaıında 
olan Mile Liebmann Berlinde 
M•nkenlikle mqguldtl. MOaaba
ka Marmonaal' de yapılmıı, , ha
kemin karar vermeli lzerine ge
çen ~neki kraliçe yeni kraliçeyi 
tetviç etmiıtir. Resimde eski 
kraliçenin yeni kraliçeyi tetviç 
ettiği j!'Örülllvor. 

Beller Ye ..,,.,4ilf!"I~~ ... 

lnceleŞiyor! 

Bu iki 8ID1f arasında miltemayil 
bir çok sınıflar da vardır. Bunlardan • 
orta bir sınıf olarak kumral sınıfı a
labiliriz. 

• • • 
Şu biiyük bir hakikattir ld,harp • 

ten sonra, daima gizli cereyanl:ın 
temsil eden 'JIKKİa, sanşma te\'ecrih 
etmiştir. 

Bunun da sebebi şudur ki, erkek 
kaha, ae~ vahşi ve kuvvetli hare
ketleri yaptıktan sonra, nazarlarım, 

yumuşak, tatlı ve zayıfa ~virmiştl. 
Ve bunun için bir ~ esmerler, saç
lannı boyadılar, ve, erkete bir san • 
şrnın yaldızlı rengini gösterdiler. 

• • • 

isyana başladılar 
Bir zamandanberi sinema ar

tialeri, kadmlann blltOn taklide 
&zendikleri &rneklerdi. Her ka• 
dm en çok beiendiii artiatia 
tiyinitini, g&rtlnllftlnll, taftletini. 
ve her halini taklit etmekle kf' .... 
diaine o artistin cazibesini ver
diğine kani oluyordu. 

Y alnaz kadınlar dejil, erkek
ler bile, erkek artistlerin mukal• 
lidi olmuılarclı. Fakat, anlqala
yor ki bu moda da geçti ve ka
dınlar artist mukallitliiinden YU 

geçmiye bqladılar. Çtlnktl artist 
mukallitliji. kadma cazip ghter
mekle beraber onun gençli;ini, 
zarafetini, hattı kadmhjmı uzun 

1 bir zaman yaıatamıyor, sonra 
kadınbiaa muumiyet ve fazileti• 
ni ifade edemiyor ve onu yalnm 
cazip ve yalmz iğfal edici g&· 
teriyormut 1 

Bu fikrin doiafllyla onun bir 
isyan halinde ortabğa l8l'IDUI bir 
oldu. Ve kadınlar, bilbaaa ka· 
dın muharrirler ba yeni fikri 
kunet ve belağatle ifadeye ba1-
ladalar. lngiltue lradm muharrire 
leriain hemen hepsi yeni •• 
!erinde, artist mukaUitlijiae ilAm 
hup ttmiı bul~pılat, 

Bq rqi eaed~ bir kapq~ 
..Ommae ı 
1 C.U.pıJ.wn - IOD 

... ~biri-
ne fU slSzleri ı8yl6yor ı 

.. Emin ol ti çok gUzelsla. Çtlnktl bir 
anlat gibi g&flnmflyomm, çtlııtf1 çot ti• 
bitsin. Seni teVeD, seni MyJe tördl1kçe. 
tenden vaz geçemez.. 

Muharrir Mabl Grundy cli7or-
ki: 

"LaTfnla nkdyle bir ten neler .Oy· 
lememlştl : Bir ertegi almak mı lıdyor
ıan, onu teıvik edecek bir harekette bu· 
lunma ! Fakat sıkılKAft. tutuk. makndım 
anlatmaktan aciz erkekler de var. Onlara 
bir az açılmakta zarar yok. Fakat saba. 
satın bir ırtlsı gibi hareket etme !.. 

Meşhur kadın muharrir Baro
nea Okzey, Pippa adh yeni eıe
rinde de aynı fikirlere tercllmaa 
oluyor. 

.. Bir kadın gözet oldutmıa lnand11111, 
mudıka muvaffak olur. Fıtıt aıtıa ar
dstlerİ taklit eden bdıalann muvaffakl. 
yederl dalma ~eçicldir.,; 

Emmilin Monison da son ro
manında fD fikirleri ileri allrll
yor: Kwl renkli kadmlar Jçin vfleutla. 

n kokar, derler. Bu bir yalandan 
ibarettir. Pek tabit kızıl bir kadının 
viicudunun kendine mahsus sırlan 
vardır, fakat onun cazip kuvvetleri • 
ne, ne bir anpn, ne de bJr esmer 
maliktir. 

"Olana aynının kaqısma geçerek ken
dini ıilzdU. Onun arkadql Jen düştıntl· 
yor ve annesinin bu yolunmuı klfb. 
kıvnlmış kirpikli. boyalı dudaklı arkadafl 
h•kbnda ne diyecegine akıl erdlremiyor

Yeni HDeDİD modalan kona• du. Acaba sinema artisd mi diyecekti.!!,. 
• • • salar kullandmasmı iktiza ettiriyor. Katelin Rodea de aynı flkir-

Canlı bir mil!lal eöyli)elha. •Aşk ,__ de oda kadmlarm artık taklit• 
Hazretleri,, f'.ı.lminde görda.ır.n-ız Ka- Bunlan kullanmaktan ma-at • b •:.:..a 

~ l05IUI b 11 • • kb ,.ilı·kten kurtulmalan ica etti•-ete von NBI')', Asri esmer bdm nU. e en ınce tutma r., ... 
Pariain kona mOtehhauıalan -e her kadmın kendini ifadeye munesidir. ,, 

~lan, gözleri, tebeMUmll, vtl • bu itle meıgul olmakta ve yeni ehemmiyet vereceğini llylDyor. 
cudunun hareketleri, her py, onu modalann istediği meseleyi halle G&rtılDyor ya, blltOn kadı• 
bir defa görenlerin hatıraamda iz hı çahımaktaydalar. muhanirler, sinema artistleriyle, 
rakır. yeni modalar kadm bellerinin onlann halleriyle, tavarlanyla. 

Lilian Harv~y de unşm kad~m f çok ince g8rllnmesini icap ettir- hareketleriyle, istihza ye adeta 
taım nUmunesid~r. Kendisini tanfel mekle beraber kadınm son de· b• _.. 
hacet yok, hep•nn•b ta• nıyoruz. rece tabii g&rünsneaine de ebem· birbirleriyle llzletmil gi ı 

ra karp duyulan isyanı ifade r 
Şimd" tekrar soruyoruz: Sarışın f miyet vermektedir. Onun i~in diyorlar. 

ım? E~er mi? Kaete von Nagy' mi? 1 yeni korsalann hedefi kadmlann ı:=::::;:=:ı.=-=-~=-~~~~jl1 
Lilian Harvey' mi? Doğrusnuu is • bellerini ııkmak ve zorla ince- bunlara illve olunan ellatild P 

tıeneniz, bizde şaşıyoruz. itmek defıil, yalnız vilcudun da· •mlarfa maksat basıl o1-11ur. 
Mamafi (Cinsi cazibe) nin rengi ha derli toplu g&rtlnmesinl te- Bu konalu, vtlcada illa hllllll"• 

yoktur. Daha doğrusu, bütün renk· min etm'ektir. makta ve bu suretle kadım 
ler, bizzat gllzell~-:!!'!t 0~~:!:i yeni konalar hazarlanmlf ve ptermekteclir • . 
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lktisadi buhran sahnelerinden: Aman bir mUşteri geldi 1 

Dünya Harp Tehlikesi Karşısında. 

Yolcu - Bu zamanda en 
tehlikesiz yollar, tren yolları .•• 

- Jngillz karikatürü -
"'-"nu nınmıı uııuııı 11111n1111111m111unınt11mn1nmmmnmnrmnmuım-11ruu•ımıa 

Dikkat 
Ediyor musunuz 

Dikkat ediyormusunuz? •• Baş
larımızdaki şapkalar, yavaş yavaı 
Şapkalıktan çıkıyor .. 

Dünyama her tarafında bi· 
Çimleri ve kumaşları malum olan 
bu serpuşun, bizde ne kadar çok 
llevi teri var · Siyah kıvırcıktan 
Yapılmış yandan kulaklık

lılar.. Onü müteharrik siperli
ler,. Hokkabaz külahına, karagöz 
ı~·~ırlağina, yedi dilimli Buhara 
takkesine beoziyenler .. Hasıh öyle 
tahaf lahaf şekiller ki, riyenlerio 
el erinde birer şakşağı eksik! 

D kkat ediyor musunuz? •• Yeni 
harflerde yavaş yavaş biç' mlerini 
değiştiriyorlar. Onları da batı· 
~zdaki şapka gıbi kııllanmıya 

Çocuk - Beş kuruşluk toplu 
iğne verir misiniz? 

Satıcılar - Baş üstüne Beye
fendi hazretleri !.. 

- Fransız karikatürü -
1tuı11uı11uıırt111nıuınııııuuııu11ıuttıınıııınnrmıımımn111nıınn11mr1111uımtııın111uıııııı 

Dikenler, 
Çiçekler!. 
ôlülerirı dirilmek ihtimali olsay. 

dı, doktorluk, ancak kahramanla • 
rın işi olurdu! 

* * * 
Borsada, bazan öyle dakikalar 

olur ki, kazanmak. için mutlaka ya. 
hudice bilmek icap eder! 

* "' * 
Tenbcllik, insanı çalışmaktan çok 

yorar! 

Rahatsızlıklarımızın bir çoğu ba§· 
kalarının ralıalından gelir! 

* ~ * 
Her münakaşada, kaç kişi varsa o 

kadar da haklı vardır! 

"' "' "' 
Aşkın son merhalesi dostluktur. 

ıtc * ı;ı 
haşladık. Onların da her gün 
Yeni bir nev'ioi, rik'asını, sülüsü
llü, talikmı, kufisini icat ediyo· 
tuı .. 

ınmııımıııımınrıııımııımıımıııımıı•ıııımııımıımıııııııııııuıınııııınıııınıııımnıqııııaııııuıııı·ınmı111111umı1111111111111111mı111ıııınııııuıııımıuıımııııııııı11111111uıııııııınııııuııınııııııııınm~ ... nıaıııın11111nıııuııınııııı11ıı111ııı11111aııııuıııu111111111111uııınıııwı11munıııı11mı ı· apabücceğinizi sandığuuz §CY • 

Tüy intizam Son tecrübe ler, yapabileceğimizin yarısı bile de. 
Tütik tic&ret.iyle büyük bir pan İki arkadaş ara~rnda: Leyla hanımefendi, büyük bir şap. ğildir ! 

kazanmı~, zengin bir adamdıın bıthse- - Dün hekime gidip kendimi mu - kacı mağazasında üç saattenberi bü- * * * ı 
tt . d' lfrkek zekasıyla, kadın lıassasiy• Oy.e mecmua baş ıkları, öyle 

tnakale serlavbalan görüyorum ki 
Uıerlerinde yalnız üs.ün ve esi
tesi eksik.. Karşısında evvel za
ltıan hattatları parma'< ısırırlar! 

diliyordu. ayene e ır ım.. tün şapkaları birer birer tecrübe et • 
- Yahu, bu adam nasıl oldu da - Ne dedi? yetiyle muhakeme eder. 

miş ve hiç birini beğenememişti.. * * * 
bu kad•r tü'ylendi' - Arasrra barlara, me'-·hanelere 

a • J Raflarda, çekmecelerde, vitrinde 
Öbürü cevap nrdi: gidip sab:ıhlara kadar içki ve kadınla A~kın ilk pusesi, sonraki puseltıo 

rin lezzeUnden de birer parça ta§ır ! - Koyun tüylerini kırpa kırpa.. vakit geçirdiğimi öğrenince derha! 
ınınmıııııınanıa ·---·-""'1wırnmıımıııı•ıınmmmııu. nasihat etli .. 

Dikkat ediyormusunuı ?.. Ya- yapılırken ~ir kiti vorulmuı .. 

Akbaba 

\ta~ ya va,, balolarımıı; da baloı- Demek, konfeti yerine de ar· 
laşmıya başladı •• Bunun da, tam- hk kurşun ahhyor !.. 
l>anyalrsı yerine rakdısı, danslısı Bu vazıyet karıısında düşü-
Yerine çifte tellisi rağbet görü- şünüyorum : Acaba, memleketi-
}'ormuş.. mize getirdiğimiz her yenılilc için 

Hatti, dünkü gazetelerde o- ayrıca birer de muhafız teşkilatı 
kudum : Bafrada verilen bir ba· mı yapalım ? 
loda, bıçak ve tabanca ıskası 

- Ee, neler dedi? 

- Böyle olmaz .. Size munt:lzam 
bir program lazım .. Hayatınızı tan • 

zim ediniz, dedi .. 

- Peki, şimdi ne yapıyon;un? 
- Ne yapayım birader, doktorun 

emrine riayet ediyorum,. Muntazam 
bir program yaptım .. Her gece 5ab:ı
ha kadar eğleniyorum! .. 

ne kadar şapka varsa hepc:;ini çıkaran 

tezgahtar, artık fena halde sinirlen • 

mişti. 

Leyla hanrmefe!ldinin: 

- Başka kalmadı mı? 

Suali, adamcağızı patlattı: 

- Kutular kaldı hanımefeudi, de-
di .. Emrederseniz birer kere de on • 

lan tecrübe edelim.. Belki ba~ının 

uyanr bulunur! 

"' * * 
Hayata her şey gibi aşk da i tire' .. 

hale muhtaçtır! 

"' * .. 
lnsanlann meziyetleri sıfırlar nl

bidir. Para, sıfırların başındaki ra• 
kam gibi bu meziyetlere kıymet ver • 
dirir! 

Fırıldağın ne kabalıati ı·ar? ... 01111 

döndüren riizgdrdır ! \., ................... " ................... -................................................................................................................................................................................................................................................................ .. 

.. Çocuk - Baba, içki içmek fena 
~•nn midir? 

Sarho• - S•rho ol•cak k•d•r 
Çok içilmezse fena d•llldlr. 

Bir sarhoşun nasihatle· 

Çocuk- Peki insan sarbot; oldu· 
lanu nasıl anlar ? 

Sarhoş- Bak, ow11u.cay11n •• 

biri iki görUr •• 

1 

Sarhoş- Sarhoşun gözU dalma Sarhoış- MeselA, ı~te şu kapının 
önUnde bıyıklarını bUken iki kişi 
var •• Şimdi, bu iki kişiyi dört gör• 
miye boşladın mı, sarhoş oldun 



Sayı: 3 

Erkek - Küçük hanım, Beya
zıt tarafına mı gidiyorsunuz? 

Kız - Hayır .• 
Erl<ek - Oyleyse yo umuz 

bir.. Bendenizde o tarafa git
miyorum f 

[-.. ············································-·····: 
Çakar~lmaz İ -.............................................. .,.__.. 

Emine hanım, kocasını tatJı uyku• 
nnun içinde, hafifçe çimdikledi: 

- Dey .. Bey". 
lsmnil bey, iri vücuduna, karyola 

eomyasım gıcırdatarak sağdan sola 
devirdi ... 

- Bey .. Bey •• 
- Hı 1 l 1 1 1 1 1 ! .. 
- Dişarda bir tıkırtı var .. 

- Kedidir .•• 
- Değil! .. 
- Faredir-
- Değil! •. 
- Hadi uyu, hadi oyu ••• 
- Korkuyorum... Bak.. işitiyor 

musun? 
- Yo'Ok! .. 
lsmail bey, bu uzun (yoook) a rağ 

men pek ala işitmişti. Dişarda haki • 
katen bir şeyler oluyordu .. 

- Bey, vallahi hırsız var.. işte, 
konsolun gözü çekildi ... 

İsmail bey, çaresiz, yataktan kalk
mıya mecbur kalmıştı. Büyük dola• 
bm aynası karşısında tatlı tatlı geri
nerek düşündü: 

Şimdi ne yapmak lazımdı? .. Pen -
eereden hırsız var!. .. Diye mi bağır• 
ma.lr .. Yoksa öksürüp hor:: fi kaçırma
h mı?-

Hayır, bu iki tarz da hoşuna gıt
medi. Senelerdenberj karısına dinlet• 
tiği kahramanlık hikftyelerinden son
ra böyle bir hareket çok gülünç olur
du ... 

Bu esnada, kansı pek tabii bir s~ 
le fısıldadı: 

- Bey .. Sakın silahsız çıkma ha. .. 
Tabancan masanın üstündedir 1 

İsmail bey, içinden bir: (Ya Al • 
lah ! } çe~ti ,.e ko~kudan soğuk terleı· 
dökerek masanın üstündeki tabanca
yı aldı, yürüdü ... 

• * • 
Kapıyı açar açmaz, sofada, hır· 

~la karşı karşıya gelmişti... Bu, 
iri ıkemikli, uzun boylu, sırım gibi, 
karayağız bir herif ti ... 

lsmaiJ beyi görünce, elini cebine 
atacak gibi seri bir hareket yaptı. 

Fa.kat, Ism:ı.il beyin, korkudan lir 
az daha acaipleşen sesi, onu olduğu 
yere, eller yukarı kalk:k, mıhlayıver 
mişti ... 

- Kımıldama ... Yakarım ha! .. 
Fakat, tam bu esnada, içerdc·n 

Emine hanımın sesj geldi: 
- Bey!.. Ayol, yanlışlıkla çocu • 

fun kapsül tabancasını almışsın! .. 
KAR(;A 

Gadır 

- Baba ... 
- Ne var oğlum ... 
- Ben de harbi umuminin gadri• 

ne uğrndm m:? .. 
- Uğradın ya.. Anneni harbi u -

mumf fçfnde almıştım! .. 

~ 

Yarı yarıya 
Ahmet b~y tiyatrodan dönüyordu. 

Mehmet beyle karşılaştılar: 
- Oooo, l\fnşaHah_ Nereden böy

le? 
- Tiyatrodan 1 

- Nasıl, bu gece salon gene yarısı 
bot muydu? 

- Yok, bu gece yarısı doluydu r 

.Jlll'!!:, ................................................. ·············································································································-···· .. ···~ ( ('OOOOeeoeeeeOHOOOeOOHOOHHHOHHOHOOOOOOOOHOOOHOOOOOOOOHOHOOOOOHOOOO .. OOO-HO-•-·H--HOHHOaoO ___ HO-.. H---··H-----·· ., \ 
. . . n Bir Kış Gecesinde 1 . . : 
: : 1 1 i Küçücük ayaklann brier donmuı güvercin Ne kadar üşümüpün.. Ellerin buz, göğsün bur/ 1 
! 1 Çırpınıyor elimden kaçıp kurtulmak için• O ipeJ; çoraplarla bacakların birer muz I 
1 : : i nu kadar çekingenlik, bu kadar korku ~ln? Soba yandı- gel, ıokul •• ıaınsın vücudumuz •• • 

i i Küçücük nyaklann birer donmu§ güvercin I Küçürük ayakların blrer donbuı güvercin ! İ 
......................................................................................................................................................................... )} ........................................................................................................................................................................ ~ f .................... A.i·ç·~·k·i ................... İ 

.............. -··························--······-..... : 
Adamcağtz, mahzun mahzun boy

nunu bükerek sordu: 
- Ayol karıcığım, bu ne surat? .. 

Ben sana ne yaptım? .. 

r ......... -.... "i,i;;i .. ki:::· .. ·-·· .. ·······
1 ....... .__ .........................................•...... 

Hanım, gayet fena ut çalar. Ga • 
yet berbat bir sesle şarkı söyler. 

Bir gece kocasına sordu: 
- Cemil, doğru söyle, çalıp söy • 

,-
1 

Hanmıefendi hiddetle kocasın~ lediğim parçalar sana bir ~ey düşiin• ~ 
dürmüyor mu? ' 

- S us, sus.. Bir de ben sana ne 
ynptım diye utanmadan soruyor .. 
Dlin gece hizmetçi kızı gözümün ö • 
nünde öpen sen değil miydin?-

- Hizmetçi kızı öpen mi? .. Aman 
karıcığım nerede? 

- Rüyamda! .. 

~ 

Geç kalmış! 
Kırk beşlik bir hanım, pürtelaş 

direktörün odasına girdi: 
- Beyefendi, müesseseniz için bir 

- Lütfen ıapkamzı çıkarır· 
mısınız?. Göremiyorum •• 

- Baş üstüne efendimi.. 
daktilo isti ormu unuz.. Bugünkü nıııııııınmınumıwııııınıııı11111ıuwmmwntllllAllllmr iiil!Mi!IBU 

y ~ ··--· .... ---.-.................... .--..... - .......... -
gazetelerde okudum.. i" N ? i 

.. l\d~~dür, hanımı tepedendi .tırnağa ........ _ ... _.~ •• .!~.P.~~~ .............. .J 
suz uktcn sonrn cevap ver • S t b kıl ık 1 l 

G k ld 
erme ey yı a y ı a nıey ıa · 

- eç a ınız... R · 
Y 

'

r h h A b b h neden çıkarken eşıt beyle karşılaştı - aaa... a , va ... ca a sa a 
1 

leyin gelseydim olabmr miydi? ar.R.. 't be ·ı 1 b' 1 d 
eşı y sı em i ır se! e so•· u: 

- Hayır .. on b~ sene evvel gelsey B' d b k d . 'Ji ., 
df niz belki olurdu!.. - ıra er, u a ar ıçı r mı .... 

Geçim dünyan 
İki ahpap arasında: 
- Yahu, nasıl bu sene roba kura

bildin mi? .. 
- Sobaya ne hacet birader? 

- Peki ne yapıyorsunuz? 
- Kolayını bulduk: Gündüzleri 

ben daircde)im, hanım da kom,uda .. 
-Geceleri? .. 

- Geceleri de beraberce sinemaya 
gidiyoruz-

Elbet! 
lki kişi arasında: 
- Birader, bizim mildfirilr '>k ze

kası var ... 
- Elbet olar birader .• Hiç sart'et. 

tiği yok ki? 

öteki peltek peltek cevap verdı: 
- Ne yapayım a.zi2:inı, da.ha ise· 

eektim ama param yoktu t .. --Cennet 
Bliyük anne torununa !Ordu: 
- Necdet.. Söyle bakayım, iyi in• 

sanlar öldükleri zaman nereye gider· 
ler1 

Küçiik Necdet, hayretle bUyUk an
nesinin yüzüne bakarak dudak bi.ik • 
tü .• 

- Bilmiyorslpt, öyle mi? ... Dur, 
ben söyleyim eona: İçinde çalgılnr, 
Huri gibi güzeller bulunan, yaldızlı 

mis kokulu-
Necdet, ihtiyar kadmm ıııözfinü 

kesti: 
- Bildim baba anne, bildim .. SJ. 

nema! .. 

Cemil bey, ha~n hazin başını sal-
ladı: ---------------

- Düşündürüyor karıcığım .. 
- Ne düşündürüyor? 
- Zavallı komşu lan! .• 

~ 

- Kuzum allah aşkına, seniD 
İçin kocasından ayrılmıı diyor
lar, aslı var mı? 

- Yok canım. insan bukadar 
Maşallah zamanlık kocasından ayrılır mı?. 

İki ahpap arasında: Sadece boşandım! 
- Dün, Uç saat bir lngilizle ko • ıaıımıımmınnıa -·-'"'""""""'""""''llJIUltllltPlftPmm- .-

nu~·ı;ıaııallah.. Zeki oğlansmdır r····M;Ş"i~;d·i;ı~·····;;i••M•ı 
bet.. • ........................................................ . 

- Ne gibi? .. 
- Öyle ya.. Sen hiç İngilizce bil· 

mezsin .. Halbuki, zekan Myesinde bir 
lngilizle üç saat konuşabiliyorsun .. 

- Evet. .. Gerçe bu işte zekdmm 
büyük ~iri yok değil.. Ama, zek1 • 
ma yardrm eden küçük bir §eY daha 
var •• 

- Neymiş o? .. 
- İngiliz, mükememl Türk~e bili • 

yordu! .. --
Tüy 

Sapkacı dükkAnında, ya§J, söz ara
mızda elliyi boylamış bir hanımef en
di. Son moda tüylü şapkaları tecrü -
be . .:yor .. 

Şapkacı - Ha.nımef endi, bu bhr 
tüy, sizi on ya§ daha genç gösteriyor. 

Hanımefend!, kendisini aynada 
süzdükten ıt0nr,a ceva v,e9r: rm 

- Şey .. n;r tüy daha takmn::? . ' 

Neciymiş? 
Doktor kadına sordu: 
- Zevciniz nevrastenik midir'! 
Kadın cevap verdi: 
- Hayır, nıaliyede kltiptir! 

Meşhedi Cafer, çoluğunu çocuğu• 
nu görmek için Irana gidiyordu. E1"' 
ki dostu Torik Necmi, bu ayrılık do
layısiyle evinde bir ziyafet çekti. Ye- 'ıı 
diler, istiler, eğlendiler .• 

Veda zamanı gelince, Meşhedi, v,. 
fakftr arkadaşının boynuna ko11anıtı -
doladı ve göz yaşlan arasında on' ~tı 
yalvardı: 1 

- Torih efendi dadda.şım, ille m .. ı6 
ne söz veresen ki üzüme ziyal"et içi'JI 
Eyrana geleceksen.. 

- Gelirim moruk, vallahi geliriıllo 
- Hay min yaşıya.sın menim çığı 

çığJ yoldaşrm., d 
• * • 

Bu aynlığm üzerinden bir kaç a1 
geçmişti. l\leşhediden Torik Necmiy• ı 

u7.un ve ~itemli bir mektup geldi. 
Meşhedi, bu mektubunda Iranı uzuıı. 
uzun methü sena ettikten l!lonra sözil ~ 
döndürüp dolaştırıp kendi evine ı;eti• 
riyor ve ikametgahını ~yle ttt~ ~ 
eaiyordu: (dört yüz odalı bir fakirlı• 
ne olup derununda otuz halayık, ye 
di ahçı vardr .• Ozünü dört g6zl~ ~ . 
lirem .. Serian gelesen-} 

Torik Necmi bunun üzerine ç~r 
cak hazırlanmış ve bir gün: Ver eıiı:J 
Iran diyip yola revan olmuştu.. ~i ... , ..........................•......................................•..........................•....•............................... 

• • • do 

Anne - Nasıl kızım, kocaya vardığına 
Yeni gelin - Ah anneci&'im, o kadar 

o!sa der hal bir baıkaııoa varırım 1 .. 

memnun musun? 
mem ....... um, o kadar memnunum kı.. Kocam ölecek 

Meşhedi Cafer, Torik Nec:miyj alCS ~ 
saatlik yoldan karşılamıştı. lki d~ '
uzun uzun sarılıp koklaştılar ve ~e~ , 
kalnn mc ·af eyi beraberce a~tılar .. 

Nlha~ . t, arabaları dar bir soka' ttı 
ğrn köşesinde durdu. Meşhedi, ilÔ 
katlı, kiiçük, harap bir evin kapllll'll' 
gösterdi· 

- l • özümün hanesi
Toril ... ' ecmi bu kulübe 

hayretle süzerek sordu: 
- Ulan moruk, dört yUz odalı f9' 

kirhane dediğin bu mu? •• Hay gazii• 
kör olsun •• Behey palavracı ba~ı. b1' 
nun, bizim Knsmıpaşadaki fakirhant' 
den ne farkı var? t 

Meşhedi Cafer, azametimi hl~ bo' ~ 
maksızın cevap verdi: ~ 

- İlle bu senin gördüğün !§etrılll' ~d 
hk gısmrdır, gardaşım .. llıe asıl bil' ~e) 
yük olan harem dairesidir.. ~ 

- Harem dairesi mi? .. Peki o rıl' ' 
rede?.. ~ıı 

- Gussura bahmn gardaşım, o~0 l 
göstermek an'ancmize muvafık dd'1" ~ 
dir ı.. G ltt 

ÇEKJRG ~ 
~ 

Uzuc >~ 

Lokantada iki ahpap: ~ldt 
- Jahu ne yapıyorsun? .. Hiç f"' t 

ğurt elle yenir mi?.. ~ 
- Affedersin birader... Ben oıı• 4~ ~ 

mahallcbi sandım! ~Ot) 

~ ~lı 
is bat ~~ 

· - Nasıl, karının seni ~evdiğindt- ~ı , 
ı emin misin? • ' t . 

- Emin olmaz olur muyum, bl ~ 
rader... Her gün grrtlak gırtl'' ~ l 
kavga ediyoruz! ~ 
~ ~~ 

Kabahat ~~ 
- Baban, sınıfın ~onuncusu otct' ' 

ğarıu işitince ne dedi? , ~~ ~ 
- Sizin için: hoca, hoca değil ' 

Dedi-
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00 OCUK SAYFASI o o 
C Resimli HikAye 

Rilya Perisi 
Güne, çoktan ıaldann&ıftı 
11 zaktaki mor dağlara ; 
Sisli göğe Btıplanmıttı 
iğnecikler ııra sıra. 

Mühim bir müla.kat 

1, 3 - V AKIT gazetesinin Ço
r ~ sayfası karileri için, seyyahların 

..._b olan Gezek beyle bir mülakat 
~ayı düşündük. Bni büyük bir 
'eıaketle kabul etti. Kend:sine NVr • 

~: - Beyefendi, Uçmakdengi mem 
lekeu hakkında bize biraz malUmat 
~eder misiniz? 

diyerek 
m. Bir de baktım ki fi.renk inci· 

ıt btiylimtış ve köpefi de yukanya 
çekerek asılı birakmış. Eğer 

'tinde yetişmcseydim zavallı hay• 
'- boğulacak, gidecekti. Nebatın 
~tığı dikenleri, çıkarmak i~i.n sa· 
'tlerce uğraştım. 
~ 8 - Bir ağacın köklerindfll bil-

yüyen bir küçük fidan bir ik; saat 

Beli'7rıifti uzaklardan 
Y or(IWl. argın bir ihüyar. 
Her geçtiği geri ıaran 
Karanlıktan nuıntoau var-

/ lerligor bof yollardan, 
Yaklaşıyor sessiz lroye • 
Bazan ıorar bir rüzgardan : 
"Uyudu mu herket? • dige •• 

Yüklendiği torba.tuuı 

Doldurmuştur bir '°" rüya ; 
Scllandıkça yandan yana, 
Gösterigor onu aya • • • 

Aynlmıft&r fimtli onlar, 
Türlü türlü çocuklara : 
Fenalara kabualar ııar, 
Uılulara gll.ul rüya •• 

Oaman MUhe,men 

sonra bir maymunu, akşama doğru"'------------...-----.& 

bir züraf eyi besllyebtur. Hatta bu Ci· 'ı ı Şen Fıkralar 1 
danın yapraklannı yemek için batı - ------ ____ .. _ 

nı eğmek mecburiyetini bile hiRıet - Hardarpa .. nın ell 
mez. 

9, 10 - Garip bir tohum var, Jsmi. 
ne fen Hu.nmda (Atmasiyaıta) kıtın 
kellum) derler. Bgn.11n hayrete layık 
bir huaası vardır. Mesela bir gün U· 

f ukta arslana benzer bir şey görmüır 
tüm. Yan1mda sil4h değil, bir çakı bi
le yoktu. Birdea aklıma ıeldL Bu 
tohumlarduı bir miktanm etrafıma 
serptim. Arslan ufuktan bana gelin
cfye kadar toınımlar f'1is balüıe gel
diler, fidan, ataç oldular. O surette 
ki etraf rmı Sik bir orman sarmış, ben 
de içinde kalmıftım. Anlan benim 
yanrma gelebilmek için boş yere ut · 
~r. ~-~._ bir 701 • 
rryordu. - Cidden ha)'?'e& edileak 

şeyler, Gezek bey! lnsanm pek de 

inanacağı gelmiyor. - Bununla be· 
raber anlattıklanm hem sahici. hem 
ehemmiyet.iz şeylerdir. Daha neler 
var, neler bihenizl Gezek bey bu de
fa Irana gidecekmiş. Avdetinde, ka

rUerimbe oradaki prip feYler h:ık -
kında da mal<tmat vereceğini vadey
lemiştir. 

Malatya meb'u.su Aptülmuttalip B. 
oğlunu Ankarada.n lstanbula ıönde -

rtyor. Çocuk burada bir metteoe ~ı 
recek. Trende Giresun meb'uaa Hak 
la Tank bey de bulunuyor ve çocuta 
IU&ller aoruyor: 

- Oğlum, biraz I01\ra Haydarpa
p.ya ıeleCıeğılz. İ8tanbula vanr va.r -
maz ne ya.pacaJmm? 

Ka~a kadar •rablllr ? 

İki kUçök kız konu§ll'yorlardı. Bİ• 
ri dedi ki: 

- Be.n yiize kadar ..,abllirr.ı._ 

Ya. 8eJI, kaça kadar IQ&nl'D1 
Öteki bira& dtlşiilıdU. unn eevap 

verdi: 
- Aanemdea ne kadar para hu. 

yeeebem, o kadar .ayanm. 

Sofnıd• 

Peder 90frada yemekten sonra ut· 
)una dedi ki: 

- Bana oradan bir ktlrdan ver. 
Çocuk elindekini uzatarak: 
- Bunu al, babal Ben dfffmi te

mizledim, artık lüımn11 kalmadı. 

Çocuk tereddüt etıaeclea eevap ve
riyor: 

e Uzak Memleketlerde 1 
- iptida Haydarplf8.l\lll elini 1-

peceiim. 

On bin senelik 
~ağaralar 

.._Siberyada Lena nehri üzerinden 
~ bir şimendifer köprüsünün a • 
L.larını genişletmek iç.in etrafı kaz· 
~ lazım geldL Bu işi yaparken on 
ı.~. sene evvele ait olduğu kuvvetle 
~ edilen bir takım mağnrnlar 
~d&n.1 çrktı. Bu magaralarda, şim
~ ill3anlarınkinden pek farkı olmı· 
~- bi.r çok insan iskeletlerı bulun -
""ftur. 

lı bununla bitmiyor. Asıl tarihi a· 
dar ed<?n mühim bir takım eser

lıı.... de meydana çıkmıştır. O zamanki 
~lann kullandıkları silahlar, on 
'ilene evvel, bu mağaralarda yaşı 
'141 larnı az çok bir meden.iyet sahibi 

1lkJannı gösteriyor. 

~aha dikkate layık olanı şu ki, bu 
\ lar hayvanların en büyükleııini 
~t~tndl işlerinde kullanmasını bili. 
~ -.lı. Hani buzlar devri dediği -
"it 0• zamanlarda şimdiki fillerden 
~ biiyükJeri vardı, ismini bi:eceksi· 

değil mi? Momut! 

>tt ~ mağaralarda ma.mutla.nn ga
\ ~'fi muhafaza edilmiş iskeletleri 
~11luıtmuştur. Demek ki on bin 
\i ~elk.i insanlar mamuttan şim· 

t~iller gibi kullanryorlardı. 
~ er bu sene okuduğunuz eski 
~ tarihinin ana hatlarım unutma
~' bu mağaralann da on bin 
~-~l yqıyan ecdadımıza ait o
• .,._ darhal &nlaramm. 

Saz 
Beşikler 

Daha buzla.r devrinde, ecdadımı • 
un hayvanlıktan kurtularak medeni· 
yet yolJannda yiiriimiye başladıkla • 
nnı, bu 80ll keşifle, görmek biT.Jım 
için ne büyük bir ,if t.ihar teşkil eder, 
delil mi? 

Amerikanın şimalinde lngiHzlere 
ait olan bir memleket var; biliyorsu
nuz delil mi? Kanada. 

Burada, hail, Amerikanın yerli a
halisi olan kırmızı derililer vardrr. 
Şimali prki tara.flarmda bulunan 
yerlilerin yalwı zamanlara kadar bir 
adeti vardı. Sazdan ayakkabı şeklin• 
de beşikler yaparlar ve çoeuklanrıı 
bunlann içerisine koyup uyuturlardı. 
Çocoklamı yalnız başlan meydanda 
kaJmlL 

Son zamanlarda yerlileriıı köyle -

Tepesi de blllronnuf 

Şehir meclisi uamwlan ellk:l w 
kıymetli hocamn: NakiYe Hammef~n 
di anlatıyorlar: 

Tanıdığım bir ailenin yanmda bu
lunuyordum. Bu afleein ~ulu blr 
rüya görmüş. Dedim ki: 

- Anlat bakal•, yavrum! ne 
~ör~tin? 

- Bir şeyler gördüm, elendim. 
Ama pek hatırhyamıyonım, bir ka -
zu muydu? At lllJYdı? .. 

Çocuk biraz düştladiikten sonra 
teyzesine döndü: 

- Teyze, sen de oradaydm, anhst
sana gördüğümüz §eyleri. 

rine uğnyan seyyahlar bu betikleri 
görmU,, pek beğenmlşlerdt. Bmalar -
dan satm alarak evlerine g6tUrdüler. 
Bu bir hadise oldu. Kanadalılar be
şiklert o kadar beğenmişler ki Kua· 
dada, hatta Müttehidei AmerikRda 
moda haUni almış. Herkes: 

- Aman biz de biyle birer betik 
bulalıım. 

Diye aramrya ._,l&Jllf§lar. Bazı 

açık gözler, kırmızı derililerin köyle
rine giderek bulduktan beşikleri sa• 
tm a1mış, şehirlerde satılığa pkarmpı· 
lar. 

Bunu gören yerliler, şimdi yalnıs 
Amerika şehirleri için azdtn betik 
yapıyorlar. Zenci vahşilerin dana -
lan gD>i Amerika vahşilerialu beflk
lert de medeni inaaalar arumda .,. 
da oluyor. 

l _________ e:_a __ ıe __ n_c __ e_ı_ı __ ES __ ı_ıg __ n_e_r __________ ~I 

YaO kandili de içilebilir 
Geçenlerde yaımuş bir mwnu na• 

sıl yeyebilecefinizi anlatmrştıık. Tabii 
m1111tu elmadan, fitili ceviz yahnt 
bademden olul"B& yenir değil mi? 

Pek Ali, timdi it biraz daha müş. 
kül gibi görünecektir. Mesele yalnız 
bir mumu yemek değil, bir bardak 
yaf ve bir yanan fitilden mürekkep 
olan bir >ai' kandilini i~mektedir. 

Ya! bir yağ kandili. fitiliyle bera· 
ber boja.zınızdan geçeeek l Bunu ki· 
me söyleseniz dünyada inanmaz; fa· 
kat ziyanı yok siz 18r&r edin.iz; hrk· 
maym, kolaylıkla ve seve seve içe • 
cebiniz, herkes de hayrette kalacak. 

Şimdi bu işin sırlanN anlatayım: 
Evveli kandil.in fitilini yapalım. 

Bir badem ah:rsmız; tabii tazesinden 
defil. Bunun ortasmı deliniz. G:ane 
bir bademi yahut bir ceviz parçasmı 
fitil biçiminde biraz kesip bu deMğe 
yerllfti,riniz. 

Sonra biraz ıhlamur kaynatınız. 
Bir bardala bir miktar atar, lifi de
recede au tllve edersiniz. O suretlck.i 
rengi a~ık olacak, biraz yağa benzi· 
yecek. 

Fitili de bardafa dikkatle koyu • 
nuz. Badem hafif oldufu için suyun 
yüıfinde duracaktır. Ama ortadaki 
fitilin muvuenesin.i boaeak kadar 
uza olmamasına dikkat ediBiz ve 
aonra bakınız-

işte size yana.n bir yağ kandili. Al'
trk alt tarafını anladmız, değil mf? 

Bardağı elinize alır, fitili söndü· 

rür, sonra yağ niyetine lli ıelamva 
yudum yudum içersiniz. Sizin i9n 
dalta İYi olmasını isterseniz, kimse 
farkmda olmadan ıhlamura biraz şe. 
ker de koyabllirsini7.. 

Seyredenler istedikleri kadar 
hayret edebilirler; tabif kendilerinJ 
mazur görmek lazımdır. 

1 Kış Meyva1arı j 
Yaza hasret çekmiyor musunuz ? 
Biliyorum, Fakat hen bunlardan şimdi değil, 
- Adam sen de! Bunları kim bil• yazda bahsedecektim. Doğnı&U111J 

mes? söylemek lazımsa o zaman aklıma 
Di7ecsldn& Öyle 7& nefis por - gelmedi. Gece, evde sofraya koyd•ık· 

takallar, 1'&711aalı .. -.u...ıar, arif· la b' n nefis ır karpuza göriim:e" ha. 
sel ...._.Ier, ... ·e verid kırmızı 
elmalar; daha sonra kuru yemişler• trrladım. Küçük arıkadaşlanma bi -
den cevizler, fındıklar, bademler, rfr dilim karpuz vereme7.8elll de uıak 
incirler, üzümler, birer birer 82.Y· tan uzağa lezzetini ) ahut iftihasını 
mıya ltizum ıörmediğim o kadar veririm dedim. 
meyvalar var ki.. • Artık gelecek sene siz de benim gi-

Evet bunlar doğru, tabii yukarda· bi yaz meyvalannı yersiniz, değil mi? 
ld aerlAvhayı altma aiitun doldurm.ık ------------
için koymq değilim. Elbette sizi a. 
il.kadar edecek bir pyler söyliyece • 
fim. Oh, ~aklar, ne kadar da sa· 
bunuznnu ! S8zlmil yanda kesti• 
nlz. Biraz bekleseniz ne olur sanki? 

Ent, kıt meyw.lan diyordum; da
ha dof1'11811nU Wenenı.iz öyle denıiye
llm de, laıt ortasında yenebilecek yaz 
meyvalari diyelim. Mesell dışarda 
lipa 1'pa kar Yaiaıken siz sofranızdıt 
nefis irim aaUamlannı görürseniz 
ve balan lezzeti~ ye neniz fena nu 
olur? 

Sonra Aıuat.oeta Jiyemediğiniz gU. 
ze1 armutlan kışın sofranızda bulun 1 

durunanız hoşfınuza gitmez mi? Ay
nı zamanda bunlar, bize geçirdJğ'i-mlz 
mcak yaz günlerini da hatırlatır. 
Vakıa 1U meyvanalnm lafta ye

mek için kompostolar, reçeller, mar
melatlar yaprbr ama, onlann d.Sll 
rayjhalan ve man:&ar&lan, muhafaza 
edilir m.f? Ne mömldln! 

lıte bunun için size b1r iki m~vya-
nin lap kadar nasıl muhafaza edile· 
cetfni anlatayım. 

Meaell karpm, yahut kavun! Bun• 
lann pek olsun olmıyaalan seçilir, 
etrafından ikim geçirilerek bağla -
nır, Mc bir yere detmemek prt.iyle 
havadar 'H serin bir yere asılır, me -
sel& tavan aruuıa. 

Taze kimler de böyle. Salkımla• 

nıun apmdan ballanır ve uılır. Sal 
kmHta çürtlk yahat ezik taneler var
•bular ela pkanlır. 

Arm11tl&r, pyet iyi çtlrilksil7.. le· 
kesls olaalan almrr, gene havadar 
n 1erln bir yerde samanlar üzerine 
bırakılır. Yalnız farelerin hftcumu • 
na utramaktaa meneUmek llzımdrr. 
Saman &zerinde durarka birbirleri
.. dtlmemellcllr. 

1 

1 

2 

3 

Yeni bilmocomlz 1 
1 2 3 4 

1 
1 ,-

Yukardan aıağıya: 1 - Ce
ketın bir kısmı, 2 - Bir mlizari 
fili, 3 - ı,ık, 4 - Arapça azap 
ifade eden bir kelime. 

Soldan sağa : 1 - Yazdığınız 
şey, 2 - Zayıf manasında Türkçe 
bir kelime, 3 - Bliyük laf, 4 -
Bir milleL 

Vakıt bilmece 
kuponu 

14-1·1932 

Geçen hattaki bllmecemlzln 
halledllml' •ekli 

L 1 A 1 L E 

A y A K 

L A v i 

ı-: K 1 i N 
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1 : Adliye Haberleri 

' Sıgara ateşi yerine 
abanca ateşi ! 

Ağır ceza mahkemesi diin Bulgurlu 
cinayeti da \Tasına başladı 

Bulgur!u'::!a Kireç O{:a.kbrın

da vukua r-elen -:inayet hadisesi 
'> 

davasına dün P ğırceza mahke-
mesinde başlaml:nışhr. Hadise, 
K~ra Ahmet sminde birinin 
ölümü ve clizcı bazı kimselerın 
ya; alanmasile netice!enen iki hı· 

raflı büyük bir kavgadır. 
Davanın, Defterdarlrk Maliye 

hhsil memurlarından lsmail, Is
m<>Hin oğfo Ih.san, Osman, Yu
suf oğlu Hasan, hireççi Koço, 
ar.:.b~cı Mehmet, kireç ocağı sa· 
hibi Nez..ir, Cebeci ojlu Hasaıı, 
Tzbs•n, Murat isimlerinde on 
n:ıcınu:m v.udır. lsmail ve oğlu 

lbf.z.n Kara Ahmedi öldürmek 
ve Ncziri yaraJamakJa maznun
dur. Yusuf oğtu Hasan, Koço, 
Osman Efendilerin hadisede 
d~ m.ethaldar o!madıkları anlaşıl
mı~ ve muhakemelerinin menine 
karar veri!mi:ıtir. Diğerleri ls:nail 
ve U:isım Eiendileri yaralamakla 
mazm.mdur;ar. 

Muha.\cemc safhatında·n og
rer.diV,i m ize göre cinayet hndi
sesi şöy!e 0Jmu41tur: 

Ismail Ef. bir gün oğfu ihsan
la ~ulgur!uda karpuı; tarlasına 
gidiyodar. lsrnait Ef. cigara iç
mek istiyor. Fakat yanında ateş 
yo:du(, oğlunu, civardaki taşo
ca~ından kibrit buldurmıya gön~ 
deriyor. Ihsan, ta~ocağına gidi
yor. Oc3k sahibi Nezir ağadan 
ateş istiyor, babasının eigara 
yakacağını, ateş bulamachğmı 
söy}Jyor. Nezir ağa: 

- Baban kim? 
Diye soruyor. Jbsan °lsmail!,, 

diye cevap veriyor. 

Nezir ağa hem ateş vermiyor, 
hem de ihsanın babasına küfre
diyor, Ihsan geri dönüp, vakayı 
babasına anlatıyor. Baba ve. 
oğlu ocağa gidiyarlar. NHir 
ağayla kavgaya tutuşuyorlar, 
bu sırada kavga yerine amele
ler yetişiyor. Kavga daha ziya
de büyliyeır. lsmail ve ihsanla 
Nezir ağa T"e amele arasında 
dehşetli bir n '1cadele başhyor. 
iş tabanca ve Lıç.ak kullanmıya 
kadar varıyor Neticede amde
den Kamı Ahmet ölüyo Diğer· 
leri yaralanıyor. lsmail ' lbsan
da amele tarafmdaR ht:m dö
ğülilyor, hem yaralanıyor. 

Ihsan, Kara Ahmedi öfdür
melde, babası lunail efendi, 
oğlunu tahrik vt teşvik cürmüyle 
maznundurlar. Muhakemenin dün
kü celse.ainde ş:ıhitler dinlenil
mi~tir. Şahitlerden bazılarının 
ifadelerine göre, kavganın so· 
nunda baba ve oğul val<~a ye· 
rinden uzakla ~ ·uşlardır. isminin 
Semahat oltlı· · uno söyliyen on 
bq yaşında ~ şahit, lsmail 
efeudinin, k< 5ini yolda gö· 
rünce elinde ~tkğu tabancayı 

aptf arasına · da dığmı anlat
mışhr. lsmail ~ Ihsan, şahitle
rin ifadelerin · ~abul etmem;ş
lerdir. 

Gelmiyeıı ~ şabi.dm celbi, 
· hem maznun lıe.n müddei Meh
medin aldığı paranın tesiriyle 
kaç gün yathğıem Tıp fakUlte
einden sorulll!ası, lsmait efendi
nin hadise hakkında döğillme· 
siyle ktiılakJarında ar na husule 
aelip gelmediğinin bilmuayene 

1esp"ti için 3 $Ubat çarşamba 
günü!1c bıralnlm1şhr. 

Muhakeme edtUrl\~en 
zabihıya hakaret 
Dün ağırceıa mahkemesinde, 

bir davanın rüyeti esnasında çir
kin bir had ise o'.muş, P.~ ihuı.n is
minde bir m.:ıı:nun, mahkeme 
ve sa ·r.iin huzun.ında zabıhmııa 
hakaretle buıunmuştur. 

Mihran, bir ba.ı s irf1 at& mese· 
l{s ı~ den d~<- er cürüm şeriklcrile 
b~rli kl~ mu hak~ıne edilmektedir. 
Mu~a:,eınenin li~m:ş o!masına 

raJmen, mazoun Mıhran dünkü 
son celsede matık~me riyasetine 
yeniden ou şahit ismi vermiş ve 
bunlann dinlenilmesini . istemiş
tir. 
Mıhrar.ıo gös:erdiği şahitln 

~vvefce dinlenilmiş olduğundan 

yeniden dinlenilmelerine fürum 
görülmemiştir. Mihran bunun 
üzerine, mahkeme heyeFne hi
taben: 

- O halde ıabllaoın suiisti· 
malini kabul ediyorıunuz demek
tir. Ne yaparsanız yaptnız1 

Diyerek ıahitamıu haka~t 
etmiştir · Ağırceıa reisi Hasan 
Lutfi B. derhal 7abıt vaıakaaı 
tanzim ettirmi~, m•'hakemeyi ta
kip cc!en gazeteciler ve s:ı mün
den birkaç kişi de şahit aıfatile 
tutulan ıabıt varak2amı imza~a

·ruş:ardır. 
Muam~~~. takibat icrası için 

müddeiumumiliğe verilmiştir. 

U~ sab•kah mahkOm edttdller 
Aksaray ve hava!isini haraca 

bağlayan ve bir müddetf en~ri 
Ağırcczada muhakeme o!unan 
Çamur Mükerrem, Aşık Cemal, 
pehlivan Afaeddin isminde üç 
sa':>ıkaliya ait dava dün bitiril-
miş ve her üçü de mahkum edil
miştir. VeriJeo kararla çamur 
Mükerrem ve Aşık Ali dörder 
sene birer ay, pehlivan Alaeddin 
12,5 sene hapis yatacaklardır. 
Hakime hakaret eden adamın 

muhakemesine başlandı 
Bir müddet evve4 ağlı: ceı.a 

mabk.emes:nde Rü.itü isminde 
birinin katli davaslnın rüyeti 
esnasında maınunlardan Lig0t, 
ağu cua reisi basan Lutfi btye 
taarruz ıoe hakarette bulunmuş 
ve Ligor hakkında a} m:a. bir 
dava ikame olunmuştu. Dün 
ikinci ceza mahkemesmde, ha
karet cavdsına başfo.mlm:ştır. 
M1'?znu.n bdk;me söYmediğini, 
"Sen bana ceza vereaıeuin ! ,. 
diye haykırdığını bilmediğini, 
o zaman tımarhaneden yeni çık· 
mış olduğuou, hasta burunduğunu 
söylemiş tir. 

Şahitlerin celbi için muhakeme-
24 Şubata bna!ulmJşf r. 
~vket B. hapse maltkum. 

edildi 
Bcf ik taşta zevcesi le· ii banL

m• ö~dürmekle mazııuo Güıel 
Sanafa.ır Akzdem:si m.ildür mu· 
avini Şevket B~ 12 sene ağıT 
hapse ve idil harımııı varisle.ti-
ne iki bin lira tazminat vermiye
mabkum o - u-,lur. 

Mut.aaeı.et vu ~ab21hk ,.efik· 
terimizin y~A1'1 ar'b 

Mı.sırda. çıkoın Mu.had.enet re
fikimiz; 6 ' )[aşma, Koııyacla ~ıkan 
Babalık refikimiz de 22 yaşına 

basmıştır. He:F iki refikimi2i de 
tebrik eder ,.~ mu•affaluy:'Ctler· 
temenni ederiz .. 

( Oilnftn Muhbrası ı · 
Takvim - Per~emba 14 KAnunusani 
1 inci av l9J2 6 Rıı.ma.z3n 1351 Senenin 
ı.;eçen ıünleıi: I 4 kalan ıı:ünlel"' 346 
GUneş - Do~-uşu 7,24 P.aoş-ı . ı 7.3 
Namaz vakitleri - Sa.hah : 7.'M 

Oğle : J2.23: ikindi 14.49: Ak~ıım 17,.3 
Yııt'ı . 18 39 imsak: 5,39 

Hava - Dün ba.raret derece.si aıamt 
4. a ~gırt 2 derece olarak: kaydecülmr ~tir. 

Bugün rüz~lr hafif kuvvette ~rktan l!Se· 

cek ,.e hııva kısmen bulutlu olacalmr. 

Radyo ----- .. ._.. ----
lstanbul radyosu 

6 dan i ye kadar grarnafon. 7 :10 dan 
8,30 k:.ıdar saz; 8,JO dan 9 a kadıır gra
mıfon vasıtasiyle opera 9 dan 10 a kadar 
ikinci kısım saz; l O dan 10.30 a kadar 
orke~tra. 

BORSA 
13 K. sani 931 

Kambiyo 
Fransıı Frangı 

ı lngiliz lirası Kr. 
•• T.T. mukarm Oolar 
~ .. Ltru 

.. .. • .. .. 

.. .. 

.. • 

Felta 
Or&lıınl 

iL Fıuk 
ten 
Florin 
K!lmıt 

Stll.ııg 

Peı:ua 

l\lııt\ 
Zloti 
F•oıf 

~ 
ı Türk lirası Dinar 

( en•oneı; 1-:nrıı, 

Nukut 

.. "'"' ("'""' 1 1 !stedln ( lnılllzı 
ı Dolar (Amerth) 

!O Liret iltalya 
~~ 21 
'21 

l As. Mk. sı: AL ko•••vunu. 
--~......_-~-l~Anlart t 

Fen tatbikat mekt.ebi ihtiyacı ~n 
iki adet elli santimetreUk elektrojen 
grubu ve &O hk bir I§ıldağm tamiri iki. 
şartname aleni münakasa suretile sa• 

tın alrna.caktrr. lhaleleri 23 - İkinci 
Kanun - 932 cumartesi günü saat 16. 

ya kadar Harbiye mektebindeki maha1 

li mahsusuda ~ı·a td.il~tiı:. Talip. 
)erin şart.namelerini &'Ötmek için ko • 
misyOQa nr.iiracaatları ıre iştirak için 

de: vakti m.uan-eeıiıaıle kuımisyonda ha· 
ıır balunma.Ian. (173) (4673) 
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" ~ i Sadık Zade Bira- ~ 
~ derler vapnrlan i; 
~ Karadeniz i! - -" r 
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liDumlupınari~ 
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ıı p s= i! Vapuru 1.7 azar~ 
!! K. sanı 1: 

İf akşamı nat 17 de Sirkeci ff 
~~ nhtımından bareket?e (Zen· Ü 
U guldak, bıebolu, Ayancık, iS 
=1 s od c· :: !İ amsun, r o, ıttSun, U 
fj Trab:ıon, Rixe ve Hope) ft 
li ya aıimet ve aynı isk:Ielerle ft 
h Görele Vakfıkebir ve Unyeye § 
iİ uğıryuak avdet e.dec.ekti.r. H .. .... Ü Fazla tafsilat için Sukecide !! 
:; Meymenet Hanı albnd.a zeen· ~ 
lf reliğine müracaat. Tel. 22134 b 
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Muvaffakiyet delU muzaf:fe1,yet 

Asrt Tiyatrosunda 
Tepebttş• 

Dan~Öl'ler kraft "'[)C)o~as ... ife yeni 
Jozefm Baktt ~Jm Cooh ve zenci 
Revü Heyeti,, ta~fından ~mru eörlmek-· 
te olan "Zenci Memleketi F ant~zileri,. 
Z kısımlık. n: 18 tabloluk re.'liiyü mut
laka gidjıp, ıQrmelistııiz:. 80 JO,in. matine 
!aat t7.30 d'a şm·aıc ~ut 21,30 da cu
ma günü matme saat 16,.aO da ta le.bele· 
re ıcnııilh 

Romanyada heyecan ! 
Bulgaristan da tamirat 
borcunu ödeyemiyecek 
Ameril~anın vazıyeti ne o~acak? 

Sofy:ı, 13 (A.A.} - Nazırlar mec· 
Ji.ı: i, Bulgaristanm m:ıli ve il.;hsadi 
Yaııycti h:ı.!;!.cndalii raporu üç gün 
tctki·k ettikten sonra kabul etmiştir. 
Bu rapor, Cemiyeti Ak,·amm önü • 
.müşdeki içt.im:-:ı. cevresinde cemiyete 
tevdi olunacaktır. 

Raporun muhteviyatı memleketin 
malt vazıyeüni SCi.dıkane tasvir etme.fi 
ve Bu1g:ıri:;tamn tamirat uamiyle 
olan taahhürlatrnı ifaya ilctidarı ol -
madığı neticesine varmaktadrr. 

nomanya'da heyecan 
Bükreş, 13 ( A.A.) - Romanya 

matbuatı, M.. Brüniugin beyanatıy• 
la Bulgaristan başvekilinin Bulgari&
tn.nın tamirat bedellerini tediye ede
miyeceği suretinde matbuat mümes .. 
sillerine vaki beya.oa.tınr uzun nz.adı
ya tefs.ir etme~dedir. 

Bükreş gazeteleri, bu son beya -
natı ~iddetle protesto ctmoktedir. zi,, 

ra şark tamiratı meselesi birinci de -
recede ala.kadardır. 

Fil"rnki, malum olduğu veçhile bir 
takım itilaflar akt.ediierek iki nevi 
sermaye ihdas edilmişti, bq serma
yeleri tamirat namiyle yapılmakta f>e 

lan tediyat vücuda. getirmekteydi. bu 
F.ermayeler, TransiJvanyah hakkı hl -
yar sahibi Ma.carlarrn zarar ve ı.iya

nmın tazminine tahsis edilmişti. 
Romanya matbuatı, bu itibarla 

tamirat bedellerinin tediye edilrut>mC• 
sinin pek vah~ n~ticeler tevlit ede
eğinj benn eylemektedir. Diğer ta -
raf tan Rom~n gazeteleri. Romanya• 
arn Fransa ve m.üttefilderin yan:ba
şrnda nıevki almış olduğunu beyan 
etmektedirler. 
Manayı izah eden bir nota 

Bcrlin. l~ (A.A.) - Nim resmf bir 
memba.dan mülhem o.lan bir notada. 
M. Brüningin ~yaaa.tnun m.uahede
lerin yek eibet olarak feshi suretinde 
t:eUkk.i edilmeaw:5i lb.ım geld~l. ya.l• 
nıı; Almanya.um Lausannede kabul 
edeceği noktai nazarın iJ.asınadn iba
ret addedilmesi jc:ıp edeceği b~yan 

C'>hınmaktadır. 

Gfzfi bir mliUikat mı? 
Pa.ris. 13 (A.A.) - Salahiy..ttar 

nıaharn Berli:nde-ki Fraıı.sız sefil'inia 
Hktler tal'afta.rl:ırıncian mühim hir 
şahsiyetle siyasi nrn.hiyette bir miila
liat yaptığı.na· dair İtalyan gazetele. 
rinden bfrinde görülen haberi kafi 
surette tekziıp etm~-tediT. 

Şikago, 13 (A.A.) - Bir natuk irat 
eden Sir Normaa AngcII, büyük Rrt
tany:ının Cemahiri Mütt.ehideye olan 
boremt~ ımrkabU harp ~ileri İ!tŞ!I 
etmesini ve bu suretle lngilizJterftl~n 
tesYiye edeceği borçtan her iki ml'm
leket maliillerinin istifadeleriD.ia te• 
min edilmesi fikrini temin eylemş -
tir. 

Borçlar ve Amerika 
Paris, 13 (A.A.) - Vaşingtondan 

Nevyork Herald gazetesfne bildirild~
ğine göre, Centahirl MUtteJı.idei A • 
rnerika, Alrn:ınya beyanatmda ısrar 
ettiği takdirde- müttrliklerin kendi.si
ne olan borçlarınn iptalini ht-kliye
cektir. 

Bu takdirde. 'Amerika 22 m.flyar 
miktarında bfr me&Iıiğ kaybetmiş o• 
laca.ktır. 

ifşaat mesclesf etrafında 
Paris. 13 ( .. \.A.) - Alınan baŞ'w'l! • 

kiliniıı tamirat ted'iy:ıtı hakkında ln · 
giliz. sefirine yap-trğ, beyanatı yeni • 
den menuu bahseden 're gU:ya bir pa
rolaya rfayet edercesine biı: lisan lml· 
lanaıı Alman matbuatı hu beyanatın 
Fran~-adn. uyandırdığı heyecanın hak· 
lı sebebe müstenit olmadtğmı iddia 
etmr:!ktedir. 

Bu &::ıcteler M. Br:iininglıı !ngi. 
liz sefirinin bu meseleden haberdarı 
etmeden evvel Fransız sefirin~ de 
malUm;ıt "ermiş olmn.sı muhakkak j 
olduğunu beyan ettikten sonra bu 
ndidcki mütalaafanıra de'-a.m ede - ' 
rek Fransn sef"ırinin hükumetine ynn 
lış: m:ıHim:ıt göndermiş olacağr neti • 
nsini Çika.rnr.Jttadırlar. 

Amr zamanda Alma:ı gaz.del.!ri 
M. Brüningin Hitleri kabul etm-...me~ 

niyetinde olduğunu kendi.sine söyle
diğine dair guya M. Frruıçoi.s P0, 

cet tarafından vaki beyanattan dol 
yı F'ransız sefir~ni rnuahaza etın~ 
tedirler. Bazı gaz.eteler Reuter aj• 
sının Bröning - Rnmbold müJali• 
hakkında verdiği ilk haberin üşa ~ 
dilmiş olm:ı.smı FranSILıann çevird1 

Jeri b?.ZT maenvralara atfetmek dert 
cesine kadar ileri gitmektedirler. 

Alman gazetelerinin bu şaşı~ 
ve zihin yanıltma. mücadelesine Jtl~ 
2>'ll.mundan fazla bir ehemmiyet '\'ttl 
memesi Umm geldiği aşikardır. P 
cak bazı Alman gazetelerinin Berl~ 
deki Frar:srz sefiri.'lin ecnebi bir tı' 
kumet reisiyle yaptığı müiakat bll~ 
kında kendi hükıimeti.ne doğru ın:.ıl~ 
mat vermediğini iddia eden yazılı>. 
ın garip b<Jlr.uırnak mümkün değildi. 

Reuter ajansının verdiği habetl 
ifşası dolayısiyle vuku bulan il!.'[!$ 

da sade gülünçtür. Esasen Alm:trt 
nın Lozan konferansında almak nH' 
tinde olduğu ,·azryetin cihan cfkıİ 
umumiyesine şu veya bu tarzda· bil 
dirilmiş olmasr bir ~hemmiyeti it 
değldir. Asıl mühim otar. cihet ' 
B.rüningin Wolff ajan.sına ya.p 
beyanatta tarif etmi şolduğu şekildi 
ki ''azıyettir. Frnasız hükumeti ~9 
nız bu vauyete ehemmiyet vernıeı 
lüzumlu görmektedir. Esasen ' 
La.va! Alman zimamdarlarmm bu ~ 
z:ryefuıin Fransaca. kabul edilemir' 
ğini gizlem~miştir. Al.n.:an ga 
lerini.n bu şaşırtma ve fikir yanıld' 
teşebbüsü siyasi havayı ağırla.ştrrıll 
tan ve Fransız hükumetinin vazıft 
sini göçleştirmckten başka bi meti 
h!!Sı l edem~. , 
~~----~----~~~.~---_.,,, 

1 Gelenler, Gidenler 1 
MuhteJit Türk - Yunan uıa~· 

kemesi reisi 1\1. Boik bir ay evvd 
mezunen memleketine gitmişti 
Dün şehrim;ze diinmi!ştür. B• 
gün bu mahkemede 16 dava.)'1 

bakılacakhr. 
§ Şirkete ait bazı işleri tak~ 

etmek üzere Ankaraya gitfll~ 
otan Hman şirketi müdürü HaıJ1' 
di bey şehrimize dönmüştür. , 

§ Irak bükiimetiyle hükômet1' 
miz arssında cereyan eden nıU' 
zakerelerde buiunmak üzere it•~ 
baş '1=e!lili Nuri Pş. ile birHktt 
memleketimize gelen Irak maliY' 
u:nnm müdürü lbrahim Kernııl· 
istc:tistik umum ı:ıüdüri Cor0 

bey!er dün T eros ekspresiyle t!I' 
Jebe hareket etm ·şlerdir. 

Oradan Bağda da g:dece~' 
lerclir. 

' Kısa hab'!r-~er J 
lktıset veka!eti - Sanayi ~ 

b:ıbına. _ ,·e: ilen ~rfm leri kaldırar~k ycrıG~ 
t;o \· rnusı:ıt ~eraıtle uzun \':ıdclı kredi: 
temin etmiye karar rerrn :şcfr. 

Bfr l~kl - :\1üskirat inhi ~ar ~&~ 
resi Ad:ınad:ı. k<?ça:.; c;ı ruda mücadele '~r 
ho~m~ denilrn mahalli içki) i imal ett',. 
mi~. yüz dirfrcınini orcı7. J..'lJrnş;ı 5at(llll 
başl:rm1şnrr. 

Bir fay in - ~ lu[!'la: maarif eııı' 
nclİ' mümrY~ 1.i Ali Ri7.a 8. Maarif ~-eı:l, 

' J 
leci yi.ı'hd~ tedrisat mümenizlı~fı1e 1 

yin edilmittir. ,, 
Tı:ıyir.9cr - Vak1f ?.ıralar miid~11 

H:ıc:1 'Hak-:ı.ı bey rniidüri veti umtıcıı~' 
mu:ıviııliğine, \-aridat müdürü fS"In-i bj 
Valtıl par:ı.for mi:irlürlü~ne, B:rh~c , 
r:\'k:tf mi!düru HiTmi bey- Varidat tfıii&l' 
Tüj!iirre, T:ıhsıUt müfettişi lh~rt ,, 
l\.T:ıhrô'M müdürlü.~rre tayirr edHmişler& 

Dönen tafebe - F ,i.!e ,-e e 
mekteplerde ilöi ~ne üst üste 9nJ6 g 
çemjyrn talebelerin diğer resrnf 01ei!' 
len !tabulu Te hurra döndi:ij!;ül ıntkft 
tavass.:cuı r~k:ı:-rür etmtştf•. .. ~ 

Şehir2er at'asında - Tora ;-1 

~hirlm ar:ısında tayyare ile postl ~ 
yolcu nakliyat1 yupmalc üzere hüit~ 
mür:ıca:at eden ecnebi grupla. müZalC 
müı--aft hfr ~fli:ıya girmiştir-



Bilecik Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Nev'i Adet 
44000 
22000 
55000 
33000 
66000 

Riparye Rüspestiris 
Riparye Rüspest ris 
Ş sla Berlendiycri 
Mürvedri Rüpestiris 
R üspestiris Dü Lot 

10114 
3309 

41 B 
1202 

2'.lOOOO Yekün 
1 - Salada miktar ve evsafı muharrer beheri 98 para mu

hammen bedelli (5390) liralık 220 bin adet köklü Amerika as· 
ma çubuğunun münakasa kaimesinde yazalı şerait veçhile 20-Ka
nunuaani ~32 tarihine mfisadif çarşamba günü saat l 5 te encü· 
meni daimice kat'i ihalesi yapılmak üzere l·Klnunusani-932 ta· 
rihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Müna!>asa şeraiti suretleri lstanbul Vali ve Belediye 
Reisliğine, lzmir, eursa ve Kocaeli vilavetlerine g~nderilmiş ol
duğundan mezkür mahallerde çıkaca~ taliplerin bo suretle ve di
ğer yerlerden çıkacak taliplerin de doğrura Bilecik Villyetine 
müracaatla ma'ümat edinmeleri ilin o'unur. (37) 

--25 Liraya Radyo makinesi --
Balak markalı ve dört l!mba kuvvetindedir. :\lüceddcttir. Biitün Avrupa telsiz 
merkezlerini hopartörle dinletir. Akümü!Atör ile işler. AkümülAtör, IAmba vcsair 
tefrrruann1 satın alan zat tedarik edecektir. lstan bul'da Yeni Postahanenln f1!t 

katında Tel~lz Telefon Şirketin• müracaat. 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

l - Şartnamesi daıreainde (300) metre Bez Hortum ve (22) 
adet Rakor ile (22) adet Bora. 21-1-932 Perıembe saat 10 1-2; 

2 - Ekselesiyor makineleri için nümuncsi veçhile (10 - 1 - 180 
mim) eb'adında (1000) adet müdevver bıçak satın alınacakbr. 
4 - 2 - 932 perşembe saat 10 112; 

Taliplerin % 7 1/ı teminat akçelcrini hamilen muayyen glln 
Ye saatlerinde Galatada Mubayaa komisyonuna muracaatları. (88) 

1 Mahkeme ve icra llllnları 1 
Beyoğlu Sulh Mahkemesı Hukuk 

• -Rakitnlltirıden: 
Zirdeki gayn menkul açık ar· 

brma ile aabhğa çıkarılmııtar. 
J - Bir tarah Galata da Y eai 

eami mahallesinde F crmenec lcr 

eaddesinde atik ve cedit 68 No. 
ile murakkarn bir bap dükkln 
.,.. arka tarafa yine Galatadı 
Y enicami mahalles:nde mukad
dema Haci Fotı ve elyevm Al 
Y aıici so <ağında l - 3 numaralı 
methalı o'up vukıı rıld odalarıı 
çıkılmaktadır 

2 - Gayrı mcuı.uı Fermene· 
eiler caddes"ndel<i tar fta yanı 

binanın tahtında bir sütçü dük
lcl"lı müştemil bu'.un 'uğu gıbi, 
Ali Yazici sokağmdakı metha
lindeo yu arıya çıkılma da ır. 
Buradaki ikinci katta bır oda 
Ye bir ha A ve üçüncü karia iki 
oda ve sonu ıcu kah yani dör
düncü katı teş1uı eden katta 
iki oda ki cem'an beş oclayı ih· 
tiva etmekte ve binanın katlara 
~kan merdivenler 'e döşemeler• 
ahşap ve baraptırlar. 

3 - Binanın iştigal et iği ar
•anm mcsahai saUıiyt-sİ 33,50 
ınetro murabbadır ve tamamına 
2700 l ıra kıymet t11kd·r ve tah· 
asin edilm f ir. 

4 - Binaı ın ıpote.k ve saırı 
ribi bir muamclrs yo lur. 

5 - Furuhti ha' ındak art· 
llıme mahkeme cıv nhıın's ne 
ta ik edrlmı,tir. Tapuca mfüıeccel 
• gayrı m ~eccd hft sahipl~rı 

20 ~(in !'.artın 11 VC"fliki hniı 
e ak s m er n kı.yt ettirme
" erı ta lird be elli mü. aye· 

ti~" "' p.,v "'"'m '' ~"'., h,.r:ç ka· 
lı 

- G. rı nıeu u l6·~-93. 
l arıhıne müsac'if salı günü saa 
15 t,n 16 ya ·a ar s tı Re oğ ı 
İk n<' u u u < ın l cmı t 
it. al O ı UD AC8il ıli 
o,._._. ~JJJ 

.Jsı~nb~ ~aliye it;}nei hukuk daire· 
sinden· 

Mildafaai Milliye veklletine 
iufetJi 11.ukat Slleymaa T enik 
bey taraf1ndan Ayaaofya kur-
bunda ishak pııa c.addeande 
44 No.lu hanede mukim Müddcsir 
efendi a'eybine mahkcmemiıde 
931-22~ No. tahtında bilvekl!e 

i tame o!unan 3j!S lira alacak da
vasmdao do'.ayı Mllddcsir efendi 

namına sıö"d rilen arzuhal nuı
lıayi san yes mumaileyhin ika
metgAhının m'çhuliyeti hasebile 
bi li teblığ iade edilmesi üzerine 
bermucibi talep i Anen arzuhal 
tc.bJiğ olunmasına rağmen müd
deia!e\•h müddeti kanuniyeı ıar· 

fınd~ cevap vermemiş ve 5· 1·932 
tarıhine m1:ndif salı g tinil tah
kikat ce ses ne dahi cabet ey
lememiş olması h:ısebiyle hak
kında ırmameles z gıyap k~rarı 

bilittilıaz bunun dabı ilanen teb· 
liğiile karar verılerek tahkiı<at 
icrası için 18· 2-932 tarihine mü
sadif pcrsembe gilnii ~aat 14 le 
tayin kılınmış olduğu maldmo 
olmak i:zere hukuk ~sulü mu
hakemeleri kanununun141 ve142 
nci maddeleri mucib nce ilAna 
keyfıyet o .unur efend ım. 2337 

lstınbul lkınci icra memurluğundan. 

Hir borçtan dolayı mahcuı 
bulunan ve paraya çevı ilmes 
mu Qrrer Beri ye markalı ı ki 
ton u müteharrik kamyonet 20-
1-93~ tarihine müsad f çarşam· 
ba gtinil e•at 1.5 ıll 16 arasın· 
da F~riköy Berliye garajı önün· 
de açık arthrma ile aatılacağın
dan taliplerin mahalli ın~zkOrda 
hazır m unm111ııır1 il~n olu· 
nur. 2::S35 

I~ Sehzad•b••• 

i Perah sinemada 
ı u gece tım 9,30 da Hcynelmilel 

varyete ve eanhaı: kurııpanyalan 38 

numara S5 artıst 

inşaat ilanı 
Türkiye Sanayi ve Maa

din bankasından: 
Bezkoı Dabagat uc Kundura fabri -a· 

sında yaptırılacak olan fabrika müşte 
mllAttndan kurutma ve dolap imalAt bü 
yük daireleri lnşauı 28 ikiııci kilnun 
932 tarihine kadar mevkiı münakasaya 
konulmu~ıur. Talip olanlann Beyı oz 
fabrikası müdürlüğüne müracaatla ~art
şartname ve plftnltrı 30 lira mukabilinde 
allaman ilAn olunur. 

f a. K. O. Sa. Al. Ko. dan 1 
Kırklarelindeki kıtaat hayvanatı· 

nın ihtiyacı için 354000 kilo , kuru ot 
kapah zarf usulile münakasaya kon. 
muştur. lhale tarihini 15 - 1 - 932 
pazar günü saat 15 dir. Taliplerin 
şeraiti anlamak üzere her gün münaka 
saya i~tirak edeceklerin ise ihale tari• 
hinde teminatı mm·akkatelerile bir -
ilkte Kırklareli fırka 2 süvnri S. Al. 
komisyonuna mürncaatlan. (678) 

(4615) 
••• 

K. O. nun dört aylık un lhtiy:ıcı 

Çanakkale Vilityetin
d en: 

Keşif bedeli (564072) lira o•an Çanakkale Vi ayeti dahiline 
müsadif 79 + 450 kilometre tulündeki Balya - Çanal<kale 
yolunun makadam şose ınşaata kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. Münakasa 14 - Şubat · 932 Pazar günii saat l 5 de 
Çanakka le Valiliğinde yapılacaktır. Münakasaya 1ştirak edecek~ 
ler teklif mektuplarmı ve muvakkat teminatlaunı aynı günde saat 
15 c kRdar Çanakkale Va liliğine vermeleri lazımdır. Talip'er 
münakasa şartnamelerini Ba'ı k esir, Çanakkale, lstanbul, lzmir Caş 
Mühendisliklerinde ve Ankara'da Yollar Umum Miidiirlüğünde 
ınütalen edebilırler. Ve ( 10) lira mukabilinde istihsal edebilirler. 
Maıalli tetkikat icrası için Çanakkale Baç Mühendisliğine müra
caat edilmesi lazımdır. ( 171) 

Jandarma satınalma komisyonundan: 
Alh bin metre yerJi haki yaıhk kumaş kapalı ıarfla sahn ahna 

caktır. ihalesi 24-1-932 tarihine m··sadif pazar günü saat on altıda 
yapılacaktır. Taliplerin şartnameyı görmek üzre her gün ve müna
kasaya İftirak için mezkur günün muayyen saatine dakar teminat
larile b~raber Gedikpaşadaki komisyonumuza murncaatları. (16) 

ı ................................ ...,lml!!Blll ......... ~Sll!------------kapah zarfla münakasaya konmuştur. 1 K R A M 1 y E L ı 
]halesi 18 - 1 - 9:.J2 tarihinde pazar-

• • • 

K. O. krtalan ~ ihtiyacı 
~n pazai1ık1a üdİ\ atınacaklıt. lha
lesi 14 - 1 - 932 perşembe günü sa• 
at 14 de komblyonumuzda yapılacak· 
tır. Taliplerin ışartnamee1nl _görmek 
Uzere her gün ve pazarlığa iştirak e· 
deceklerln de vakti muayyeninde k0o 
misyonumuı.a müracaatlan. (25) 

(181) 

• • • 
Müteahhit nam 'Ve hesabına üç ka· 

lam elbise malzemesi pazarlık suretiy 
le 16 - 1 - 932 cumarte.:.j günU saat 
15 te ihale yapılmak üzere rnünaka· 
saya konmuştur. Taliplerin şartna • 
meyi görmek ii:ıcre her gün ve nıüna
ka~aya iştirak için "Vakti muayyenin· 
de komi~yonumuza müracaatları. 

(26) (197) 

ogum ve Kadın hastahkıarı 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hila'iahmer binası 

No. 10 Te•. 22622 

Adres 1 t:ını..uı \nka r:ı ı·addesi 
Vakit yurdu 

Telefon: Yaıı ~lerı 2.4379 ve 
2 ::18" i ıdare 2..4S70 

Posta kutusu : 41> 

Telgref: lsıa lbul VakıL 

Abone •artları· 

1 1 ..\yık 
l)ıılııld~ l!'ifl 400 750 14{}tı l\ııru~ 

1 iariçte 

•IAn s"rtlıtrrnu:z 
_, _____ _ 

aur 
Sın tim 

l' ... sm 

o ''" o 
1 U!iU 

l~.50 1\ş 
.'i 

KUçUk nan rtlaremız 

.~o ~o 65 7fı 
1 10 Dcta ı 

100 Kt.ruş 

~ - Abonelerıtn 7.in ııcı üç aylı 

lı için bir detn nıeccnnendır 
i '4 satırı ~cı;en ılılnl:ınn ta7.l11 
uun için :5 kuru~ 1ıımmolunur. 

VAKiT Matbaası 
Sahibi: Mehmf't A~ım. umumt 

• .. rf)'al müdürü: Refik Ahmft 

Emniyet Çayını 

2000 M 3 çam kerestenin kapalı zarfla münakas:ısı 6 Şubat 
932 Cumarteıı gOnil saat 14,30 da Ankarada idare Merkeıinde 
yapılacakhr. Tafsillt Ankara ve Haydarpa,a veznelerinde beter 
lira mukabilinde satılan ,artnamclerde yazılıdır. 

Lokomotif Alev, Duman ve Regülatör borularının kapalı 
:zarfla müoakasası 13 Şuhut 932 Cumartesi günü saar 15 te 

Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve 
Haydarpaşa veınelcrinde beşer lira mukalilinde satılan ıartnamc
lerdc yaııhdır (185 - 186) 

Jandarma Satın Alma 
misyon riyasetınden: 

Ko-

Yirmi bin takım kısa kol ve bacak mamul çamaşır kapalı 

zarfıa satın ahnacaktır. ihalesi 24-1-932 tarihine mlisadif pazar 
günii saat on bire kadar yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nü
muneyi görmek Uıere her R"Ün ve münakasaya iştirak için meı:.• 
ldir günün muayyen saatine kadar leminatlarile beraber Gedik
pa~ada komisyonumuıa müracrıatlan. (15) 

Jandarma Satın Alma Komis
yonundan: 
Jandarma için 36000 metre kışlık elbiselik kum:ış 

alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her 
nakasaya i<itİrak için de 3 2 93l çar~amba giinfı 
kadar l· o'll isyonumuza mil racaatları. (190) 

~apalı zarfla 
gün ve mü• 
nrıt on be~e 

Ja darına Satın Alma Ko
misyonu Riy- se iden: 

Kazır{ ve leferrüati.e beraber b.n adet portatif çadır l<apala 
ıarfıa alın caklır. Tal"plerın nü rune ve şartnameyi görmek üıere 
er gün v miinakas ya ı~t ra çin de lem nat arile beraber 13 

Şu!Jat 9:S2 cumaı lesi gün"ı sacı on altıya kadar Ger ikpaşadaki 
om S} onumuza müracaat ları. 424 
~--------~------~---

J~ndarma satın alma komis
} onu riyasetuıpen : 

Janc'arma içın ( 12000) ~ift kunr um l-.apalı zarfla ahnacakbr. 
Talip erin şartnam yi görmek çin her gün, münalrns-ıya iştirak 
için de teklıf ve teminatlari e ,. 2· 932 Çarşamba günü saat oo 
bire kadar komaS)Onumuza müracaatları. (19}) 
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- Hayret ! bu adamın s1rtındaki ne ? 
- Ne olacak 1 bir dal 1 
- ?- ?il 
- Hem de 10.000 ton sıkletinde! 
- ? ?il 
- Fakat dikkat eti nereye bdsıyor! 
- Eveti gördüm: 

ZiRAAT 
nın un bara orına 

- Tamam ••• Bu adamın 
ZiRAAT BANKASI nda bir 

Tasarral Hesabı varl 
- Öyle lsc1 daha bunun gibi iki yük f atır ve 

Sırtı Te e Gel•ezl 


