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laldllat çanları çalıyor, Amerika kalak vernlelldlr 1 
-
Muahedelerin 
Kıymeti 

Y unanistanın mali 
vazıyeti fe~a 

Tamirat borçları ve
rilmelidir, diyorlar 

Bulgar Başvekili M. Muıanofun 
Bulgaristanın tamirat borçlarını 1 
bundan sonra veremiyeceği balr- · 
kandaki beyana
tının Romsnyada 
fena bir aksi te• 
sir husule getir
diği ~ibi Yuna· 
nistanda da iyi 
suretle karşılan
mamıştir. Bilakis 
Yunanistan ya
kında Lozanda 
toplanacak ola· 
cak tamirat kon· 

Maruf Fransız muharrirlerin
den (Stepbane Lauzanne) Maten 
razeteaine yazdığı bir makalede 
"geçirmekte olduğumuz bu gün
len buhran devrinin bariz all· 
illetlerinden biri de artık millet
ler arasında aktedilen muabe
delerin on paralık bir kiat par
Ç-aıı kadar kıymeti kalmaınası
dır,, diyor. Sonra bu tarzda 
lerdiği hükümden sonra bir ta
raftan Rusyayla 0 ademi tecavüz,, 
llıuahedesi aktedccek olan Ro
llıanyayla Leh'stanın safdilliğine 

rülllyor, diğer taraftan iddiasını 
İapat etmek için merkezi Avrupa 
devletlerinin en yeni muahede
lere müstenit o'·rn tamirat borç- feranımda tami· 
larını vermem yolunda aldık- rat borçlarının ö- Bulgar BasvelrOi 
ları vaziyeti gt~teriyor. denmemesi aley- M. Mu,anof 

Hakikaten dünya öyle bir hinde vetiJecek kararlara ittirak 
bunran devrine girmiştir ki dün etmiyecektir. Yunanistanın böyle 
filin veya filin devlet namına bir karar ittihaz etmesine sehet' 
i1nza edilmiş olan bazı muabe- olan hadise Yu- ~ • 
delerin bugün tatbik edilemediği nanistanın mali 
lık sık görülmektedir. Fakat vazıyetidir. 
fikrimizce bu gibi muahedelerin Yunanistanın 
tatbik edilememesinin sebeple· mali vaziyeti bak· 
tini yalnız bir tarafın baksızlı- kında Yunan baş· 
iına. suiniyetine atfetmek kat- vekili M. Venize
iyen doğru değildir. Bazı defa losun noktai na
lbuahedelerin tatbik kabiliyeti zarı şu tekilde 
olmadığı tahakkuk ettiği i$indir hti&Osa edilebilir: 
lci bOkümıih kalmaktadır. Ç6nk6 lngilizlerin altln 
llıuuu.t L...,pieıı~r~aa.Ji.D-..-- 4~-.mı-n:rrtnmlllw-
ıiyetine· sıeçen devletler hasım· leri 
larının boğazlarına basarak im- beri Yunan Başvekili 
ıa ettirdikleri her vesikaya sa- nın mali vaziyeti M. Venlzelo• 
dece kendi istediklerini yumıı- fenalatmaktadır. Evvelce aktedil
lar, asıl imza edilen vesikayı mit olan on milyon Sterlinin al-
tatbik edecek olan milletlerin tın eaasının terki üzerine kıymeti 
takati derecesini biç diitilnme- bir baylı dUşmUttür. 
~lerdir. Hatta bazan milletle- M. Venizelosa göre Yunanis
tiıı hakiki mümessillerini bile da tan lngilterenin para mikyasını 

Mehmet Asım 
1 Alttarafı 2 inci sayıtada 1 

30 Senelik 
Siyasi esrarı ifşa 

ediyoruz 
tok bGyilk bır a Akayla 
lr.rplanan bu mühim ve 
lııJmeW habralar.in en 
C:.nb fasdlan yakınlaı· 

makta dar 

detiıtirmesi üzerine Yunanistan 
Milli parasını korumak için çok 
müşkü!At çelc:mit ve bu hususta 
tedbirler alm.thr. Bu esası ileri 
aüren M. Venizelos Almanya gibi 
fevkalide iktısadi vasaitle mü-
cehhez olan bir memleket buhran 
karşısında yabancı sermayenin 
yardımına muhtaç olursa Yunaniı
tanın harici yardıma smuhtaç o· 
duğunu söylemeyi lüzumsuz bir 
hassasiyet meselesi addetmek
tedir. 

Yunanistan için tamirat borç
ları verilmelidir. Yunanistan ta
mirat borçları affeaildiği tak
lir de mali .. ~ - vetini kurtarmak 
için Bulga in tam zıddını 
ıbtiyar. ec.ı) J 8alkanların sulh 
ve sDkün ıbtıyacı önünde bu 
m•nzaralar her halde sahurlu in-
.tnlan sulha götürecektir. 

Bir ltalyan gazetesinin mUhlm bir yazısı ( 7 inci saylfamızda ) 

... 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün de sa· 

raydaki dairelerinde meşgul 
olmuşlar ve hiç bir yere çık
mamıılardır. 

Aero kulUbQa tazimat. 
Tnrk Aero kulllbü reisi Mü

fit, ikinci reisi Savni ve umu
mi katibi Hayrünnas B. ler 
dnn öğleden sonra Dolmabab
çe sarayına giderek Reisicüm
hur Hz. ne bilvasıta arzı ta
zimat etmişler, kulüp merke
zini ıereflendirmek lutfuoda 
bulunurlarsa minnettar kala
caklarını bildirmiflerdir. 

Başvekilimiz bu 
hafta gelecek 

Başvekıl ismet Pş. Hz. nin 
bu hafta içinde ıehrimize gel
meleri beklenilmektedir. 

Dahiliye vekili 
Şehrimizde bulunan Dahiliye 

vekili Şükrü Kaya B. yarın 
Ankaraya dönecektir. Vekil B. 
dün sarayda meşgul olmuş, 
ve bazı ziyaretleri kabul et· 
miştir. 

Yunanlstandan 
istenen istikraz 
Şeraiti 
Atina, 14 (Vakıt) - Pariateu 

plen telgrafnamelere pe De
bats gazetesi, Yunanistanın bllt
çeıindeki açığı kapamak için 
Paristen aktetmek istediği istik
razdan bahsederken, Yunanis
tenın böyle bir istikraza teşeb
büs için her şeyden evvel Os
manlı borçlarından hissesine iaa
bet eden miktarı tediye edece
ğini taahhüt etmesi lizım geldi
ğini yazmaktadır. 

Debats gazetesinin bu maka
lesi, Deyunumumiye mubafilinin 
bir telkini eseri addo.unmaktadır. 

Akisler: 

Ticaret ve sanayi odası 
elli yaşına girdi 

Oda zahire borsasının tesisi için 
40 sene· uğraşmış ... 

Mel'll•lmde bulunanlardan bir kısım 

Ticaret ve sanayi odasının ellinci 
yıldönüımü münasebetiyle dün saat 15 

te odada merasim yapılmıştır. Mera -
sime Habip bey zade Ziya beyin bir 
nutkuyla başlanmıştır. Yali Muhit• 
tin beyle lktısat vekaleti müstt!şarı 
Hüsnü bey ve Halk fırkası İstanbul 
idare heyeti reisi Cevdet Kerim beyler 
de hazır bulunuyordu. Ziya bey nut • 
kunda merasime iştirak edenlere , .e 
bilhassa müsteşar Hüsnü beye teşek· 
kür ettikten sonra odanan elli senelik 
işlerinden ve memleket iktrsadiyatına, 

ticraetine yaptrfı faydalardan bahse
derek sözlerini bitirmiştir. Bundan 
sonra lktısat vekaleti müsteşan Hüs 

nü .,~y söz almış ve ezcümle demiştir 
ki: 

- Vekil beyin namına bu şerefli 
vazifeyi ifa ettiğimden dolayı bahti -
yanm. Odanın yarım asırlık ticaret i 
leminde memleket iktrsadiyatina yap 
tığı hizn; ?tıeri cihan iktısat .sistemleri 
nin tekamül \'e istihalesini büyük bir 
dikkatle takip ve idare ederek mesai
sini ten·iç etmiş olması şayanı şükran 
dır. 

Mamafih, <Iünkü tacir mefhumiyle 
bugünkü tacir mefhumu arasında bU. 
yük bir fark vardır. 

Tacirler milli mahsuH\tın sarf ve 
[Lütfen s3yıfayı çeviriniz 

Fransız buhranının sebebi 
bir bardak sudur! 

Yeni kabine tekrar 
tarafından ieşk.il 

M. Laval 
edildi 

··~~~~-·~------~----
Fransa kabinesi yeniden M. Laı·a- ycueti takip edecek bir nazırın geti• 

lin rigaBeti altında teşekkül etmiştir. J"ilmesi ihtimali hatırlara geliyordu. 
Yeni kabinede en mühim tebeddül ha Fakat bu üıtimal tahalfkuk etmiyor. 
riciye nazırı JJI. Briand'ın çekUerel• 1Jaşvel·dl M. Lavalin bizzat hariciye 
gerine başvekil JJI. Lavalin aynı za • 

y enllik manda bu vazifeyi deruhte etmiş ol-1 

Düzgün çizgi, doğru şekU, uygun renk, masıdır. Bir kısım Fransızlar M. Bri·ı 
reaimden kalktı.. Şimdiki tablolarda! and'ı .bütün ~fziyetleri~le . beraber 
minareler çarpık, kapılar yassı, çeh- zcifla ıt/uun ~dıYorlar. . Daıma h~r 
reler murabba, gözler mustatil ... San. lkonferansta bır şey verıyor, fak~t bır 
ki, karşunızdaki levlıa bir ressamın şey alnuyordu,, dlyorlard. Yenı Fran 
fırçaaından değil de, darülacezedeki sız kabinesinin teşekkülü de Alman .. 
körlerin çolakların sarsaklann el.. yanın (Tamirat borçlarımızı artık 
lerinde; çıkmış! ' veremiyeceğiz ! ) Dediği br -zamana te • 

nezaretini derullte etmesi Farnsız 

hükumetinin harici siyaseti,nde bir te 
b~ddül olmıyacağıru gösteriyor. Bu. 

yeni muıiki de böyle .. Ne al afran· sadüf ettiği için kabineden çekUen 
Briand yerine daha ziyÔde ıiddet si-gaga ben:er ger; var, ne alaturkaya .. 

• !deta, Ermenl patrik; teravi namazı 
kıldınr gibi bir şey! 

Hele edebiyatınuz! .. Şür diyorlar, 
11113raın biri deve, biri pire... Vezin 
yok, kafiye yok.. Fail Yok, merul 
yok .. 

Hani, bir bektaşi ile bir mevlerıi 
milşaare edi!Jorlamuş. Bektaşi şu 

11113raı söylemiş: 

Estepeta, mestepcta, sepcta .• 
Mevlevi sormuş: 

nunla beraber vazıyet lıenüz müp -
hemdir. Yeni kabinenin tamirat me 
selesinde "takip edeceği hatu hareke
tin sarahat kespetmesi için bir iki 
gün beklemek lazımdır. 

• • * 
(Deyli Herad) ın Paris muhabiri 
l Alt tarafı 2 inci s3yfamızda ] 

o ..... 

Diğer taraftan Avusturya hn
kümeti de Cemiyeti akvamdan 
yeni kredi açmasını istemekte
dir Bunun üzerine Vıyana gaze
teleri Avusturyaya kredi açılma
dığı takdirde Almanyayla birle
teceklerini ve bu ittihada Ma
carlan da dahil edeceklerine dair 
tebditkir makaleler neşretmek
tedirler. Bakalım bu işlerin sonu 
ne olacak. 

- Aman erenler, bunan manası 
ı.· .nedir? 

••t harlıtye nazırı o vakit JSllndl fırka 
bulunan kumandanı olan 

') ~et Ps. AH Salt P,. 

~·· ---------------------\lncü sayıfamızda 
ulacaksınız 

Sofya, 14 ( Husuai muhabiri
mizden) - Bulgaristaaıa son 
karan ilzerine ateı phldiren 
Romen matbuabmnyazılan Bulgar 
matbuatı tarafından ıofP.' kan
htıkla kar,ılaDllllfbr. 

Bektaşi: 

- Bu sefer lcilzı mevzun sadır 01 .. 
du, demiş .. mana kaydında bulunma
dık! 

Fakat, zamane şairleri baba eren .. 
leri de ge~tUer. Onlardan dalma 
ldf n bimtina aadır oluyor. v mn kay· 
dııtdG da r,ulıı1UP1U11orlar I 

1 

Y••uf Zira 
'-Din Uilldld•PCI• •l•ç dikme merasimi repllmı~r. Resmimiz 

-imde bul-.alan g&sterlror. _ - Yamı 3ilncü npf~.=, 
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F ans z b ranının 
Sebebi 

Ust 1 ıncl larah saytada 

tarafından şu mnlümat \'eriliyor: 
"En basit hadiselerden ne kadar 

büyük meseleler hatta buhranlaı 

çıktığı, Fransada vuku Lıulan son ha 
diselcrle sabit oluyor. li'ransada vu• 
ku bulan buhran, Lozan konferansı· 
nrn gccilime ine bu konferansın ge 
cikmcsi de terki teslihat konrcransı· 
nın geri kalmasına saik olacak ınahi. 
yettedir. 

Fakat bütün bu buhranları çıka -
ran ehemmiyct:.iz hadi e nedir? 

Hadise şudur: 
Müteveffa M. Andre Maginot zi

yafetlerin birinde, kadehlerin idare 
edildiği sırada, her zaman mutat o!· 
duğu vcçhile ıı.arap içeceğine, su fç . 
mek üzerinde ısrar eder. 

Meğer harbiye nazırının su içtiği 
kadeh pipo mikroplariyle mülencs
mişl 

Onun için harbiye nazırının suyu 
içmesiyle tifoyla aşılanması bir olur 
ve kendisi bu yüzden ölür. 

Fransada kabine azasından mU • 
him bir şahsiyetin ölmesiyle kabine . 
itin istifası ve >eni kabinenin tcşkill I 
icap eder. 

M. (Brand) ın istifası Uzerinde ıs. 
rnr etmesi buhranı teşdit ettiğinden 1 

M. Lava! da l tifa eder ve malum o
lan hadiseler vuku bulur. 

Franaız meselesine ve yeni kabine 
nln nasıl teşkil edildiğine dair gelen 
habtrler 6 uıcı sayfanuzdadır. 

istihlA.kiyle umumi refahın teminine 
Amil ve hadim; ve büyük bir camianın 

1 

en.adetini kafildir. j 
Tacirler umumi menfaati temin '" 

den şah iyetlerdir. Bu itibarla müş ·I 
terek ve umumt menfnatlan tem il <'• 

den odanın vazifesi pek ulvidir. Elli l 
8ene evvelki mücnednt il~ milli mah- 1 
sulü müdafaa eden ticaret odasının 
bu ilnkü hurriyet ve serbestisiyle da· 
ha büyük ve meşkur muvaffakıyetler!· 

1 

ııe şahit olacağımız tabiidir. Cümleni-
r.e muvaffakıyetler hörmet ve temennı\ 
}erimi arzedcı ,. 

Hüsnü bey ,u,.• l n . ı n1&"'0' 1 
Umumi katibe ~·ekak t eden ticaret 

oda~ tetkikat müdürU Hakkı Ne.zihi l 
be soz alarak odanın, kısa bir tarıh!;e 
sini yapmış ve elli senelik iş hayatı • 
nı bir kaç devreye a},rarak bu tesel 
triilil a-üzel bir tasnife tAbı tutmuştur. 

Tarihçe 
Hakkı Nezihi beyin anlattığına eöı 

re 11 kanunusani 1882 senesinde res
men açılan oda bugün ellinci senesini 
görmektedir. Eski ka},tlarrn ve za -

ntlar 1880 tarihinde odanın ticart bir 
temiyet olarak açıldıfmı ve1882 senesin 
de de resmi ticaret odası şeklini aldı• 
fmı göetermektedir. Gene ·eski kayıt. 

lann ianesiyle 1870 tarihinde lstanbul 
da Avusturya Mac:aristan ticaret oda· 

Dahili 
Ve 

Ha.rıci 

Amerika Tes ihat 
Konfeı ansına 

Milşahit Gönderiyor 
Washington, 14 (A .A ) - M. 

St ımson, Amer.ka Cemah"ri Müt· 
teh idesi hükumetinin tamirat 

konferansına müşahit gönderme· 
yi düşünmediğini söy!e:niştir. 

Japonlar bir beyan-
name neşrettiler 
Tokyo, 14 (A.A) - Hü , fımet 

1905 tarihlı Çin - Japon iti afının 
imzasına tekaddüm eden müka· 

leme erin zabıt hü .asa larını havi 
bir beyanname neşretrr.ı ştir. Bu 
beyannameden maksat Çinin 
Mançuricle müvaz.i demir yol ları 
ınşa etm ıyece · ine dair verdiği 

ıözü tutmamış olduğunu isbat 

etme! ten ibarettir. 

Iranda, bir ·Ast 
teslim oldu 

T hran, 14, 6 ( A.A ) - Bir 
çok z manlar Irak hududunda 
Iran bükfımetıne mukavemet 

gösteren Asi Kürt reisi Cafer 
Su.tan, Irak 1 uvvetleri tarafından 
tozutmuş ve tes im olmağa mec· 
bur edi miştir. 
Zaro •lanın kltlblnln katlli 

ıdam edildi 
BeJfast, 14 (A.A) - Geçen 

ilkbaharda Ahmet ısminde bir 
Türkü öldürmüş o'makla itibam 

edilen Amerikalı Eddie Cullenı, 
dün sabah uılmak suretiyle idam 
edilmiştir 

Tahdidi teslihat Konferansı 
kaç ay sürecek ? 

Vaşı nkton, 14. (A. A. Hari· 
ciye nazırı M. Stimson tahdidi 
teslihat Konleransmm ıekiz ay 

kadu ue"Am edeceği miltalAa· 

sında t-uıuııduğundan bu Konfe· 

ransa iştirak edecek Amerikan 

murahhas heyetinin 1J1asarifioe 
kartılık olmak üzere lyen rr:ali· 

ye encümeninden 450 bin dolar· 
hk tahsisat istemiştir. 

Encümen bu tahsisatın veril· 
meaini kabul etmiıtir. 

Bulgaristan tesllhat konferan• 
•ında ne istiyecek ? 

Sofya, 14 (Vak ıt - Şubat 
başında toplanacak teslibat kon
feransına gidecek Bu:gar heyeti 
silahların tahdidi hususundaki 

noktai nazara itlirak etmekle 
beraber Buigariıtan için mecbu

sı namiyle bir teşekkülün mevcut ol• rt askeri hizmetin tekrar tatbi
duğu da anlaşılmaktadır. Ticaret oda 

kına mil!i!,ı:ı,.ı,. :!J•:,, .. <'•'· tir. 
mız dUnyada ilk ticaret odası olarali 
kaydedilen l\larsilya ticaret odasrn • 

dan da 283 sene sonr atesis edilmiştir. 
Oda ilk defa Galatada Mehmet Ali 

p~a hanında bulunuyordu. İlk reisi 
.Azaryan isminde bir zattı. Odanın 

t\ayaatiatade havalar 
Kayseri 14, (A. A.l - Ş•h

rımizde çok ş:ddetli soğu~dar hü

küm sürmektedir. Bu gece su· 
hunet sıfırdan &fağJ 19 derece 
idi. meşrutiyet devrine kadar ecnebi teba· 

alarmdan ve gayrı Türklerden bir 
çok azası ,·ardı. 319 idare heyetinde ~ Kayaerlde bir talebe yurdu 

tane ecnebi, Fransız, Rus bulunuyor· Kayserı, 14 (A. A.) - L:-
du. Meşrutiyetin ilanına kadar bu hal sedeki nabari köylü fakir tale
devam etti. O zamanki oda hassaten beler ıçin vilayet hususi idaresi 
ikJ meseleyle daha ziyade alakadar o- bır yurt tabı ı eylemıttir. Yurtta 
Juyordu. Birincisi lstanbulda bir tfca kalacak talebelere verilece öğle 
ret ve zahire bor asının açılrnastydı. yemekleri memleket ı.eng nleri 
Bunun için tam 40 ene uğraşılmış. tarafmdan deruhte edi.miştır. 
bil) ilk dosyalar vücuda getirilmişti.:-============== 
İkinci · milll anayiln himaye i me. neblllr. 
eelesidlr. Ayrıca ticareti bahriyenin 
nldşafı için de çalışılmıştır. Yalnız 

unu 1 titraten kaydetmek icap eder 
kJ o zıımnnkJ ticaret odasının ilk is • 
tfrhamınn alt olduğu nezaret tam se· 
ldz ene sonra CC\0ap ,·ermiştir, 

Odanın mecafsf şöyle bir ta.~nırc 
t5.bl tutulabilir: 
1299 tarihinden 1304 tarihine Imdar 
olan devre te is de' resi, 1:304 ten 313 
tarihine kadar nnayi devresi, 131!1 ten 
1319 tarihine kadar üçüncü devre. Bu 
devrede bilha a harici ticaret m0 se 
lesi inldşnf ctmi,t,r. 4 lincü de' reye 
tevakkuf ve hatta inhitat denesi de· 

1925 &enr inde kabul edilen ve el• 
yevm mer'i olan odalar kanunu muci
bince ticaret odası bir şahsiyeti hlil.• 
mfye olarak tanınmış n faaliyeti için 
daha hür \'e serbest bir sahn har.ırlat 
mıştır. 

Hakkı Nctlhi beyin sözlerini: 
- Ati fçin odamızdnn daha faal ve 

mü mir hnrekctler beklenebilir diye• 
bitirmiştir. 

Bundnn sonra Ziya bey gelenlere 
teşekkür etmiş ve merasim bitm:ştir. 

Mera imden eonrn hazırlanan büf~ 
den mernsimc l~tirak edenlere ça7 Hi 
pasta ikram edilmiştir. 

. Ad iye vekili Yucut Kemal 
azetemize bevanatı 

. ın 

~~~~-------------~ 
H pisa ne erimz·n ıslahı çareleri ve çocuk 

mahkemeleri 
An ara, 14, ( Yakıt) - Adl iye vek ı lı Yusuf Kemal Beyle 

görüştüm. Mubte .if suallerime fU ce\'apları verdi : 
" - Adliye int hap 1 omis~onu 1 ugünlerdc gelecektir. 

V ekald teşkılfıt layihasını tet- kikle meş~uliim. lstanbulda leş· 
kil edılecek münferit hakım er bu 1<anundn dır. Çocuk mnhh. e
mele ri te şkı li etrafında tet kikat yapı l maktadır. Hapısaneler n' zam· 

names ini Şürayı dev etten gerı aldık. Tet l:ik etmekteyic.. Hapı

sane'.eri'llizin is ahı çarclerinı düşünüyo ruz. Kaçakçılık ·çin teşkil 
edılecek hakimlik e r ve m ıntakalnrı Vele iller heyetince lc sbıt 
edildi. F rlkat t~ ,Jı' ~ 1 f 'r.,n t>t m,,r'P•• h r f ev c:övWvemem. 

u ı 
~---·----

~cnebi eri 
sa 'at ve 

menıle e im zde ya · cakları 
ında me .. le ' er kanunu h 

ne diyor ? 
Ati:ıa, 14 [Sııat 15] - Nim rcsıni •·Estiya,,ga7.etes ı bugünkü 

baş maka es ni Türki}ecle Ecnebi erin yapam yaca l. ları mes'el: 
ve san'atler haki anda çıkarılacak kanuna tahı s etmişt ir. 

M::.ka ede, B. M. Meclisinin kanun layı hasında bazı 
tadi.at yaparak Yunan teb'aaımn Tiirkiyede yapab;Jecek eri 
ışlerın t :ı ı, , •t " m "· "ft :..: ·· .... ,ı; : 71- ı> • ,.. i m"' ·'"~ .. 

Ziraat vekatetuıue oır su mudürJuğü 
teşkil edilecek 

Ankara, 14 (Vakıt) - Ziraat vekaletinde bir su müdüılüğü 
teşkil edilece:~tir. Su müdüriyeti ırva ve is~a iş;erile re'sen 

meşgul olacaktır. Konyadald sulama idaresinin de buraya 
raptı düşünülmektedır. 

Nafıa vekaletindeki su müdürlüğünün li~vi veya doğru doğ
ruya bu yeni teşkilat emrine Yerilmesi muhtemeldir. 

Ziraatımızın inkişafı çareleri 
tetkik ediliyor 

Ankara, 14 (Va'.;ıt) - Ziraat Vekili Muhlis Beyle goruş· 
tüm. Yeni ziraat projeleri etrafında beni tenvır etmesini iste
dim. Dedi ki; ziraatimizP. müsbet bir inkişaf s !yri ç izme'< için 
tetkiklerıe meşgulAm. Henüz teıbit edilmış birşey yodur. 

Izmlr belediye meclisinin fevkalftde içtimaı 
Urla mühtaçlarına yardım devam ediyor 

lzmır, 14 ( Vakıt ) - lzmir belediye meclis, cumar· 
tesi günü fevkalade olarak bir top!anta yapac:ıktır. lctimada 

ticaret odası azalarından sekiz ki~iden mürekkep bir heyet oda
lar nizamnamesinin üçüncü maddesine istin .. c' en meclisin İclimala
nna iştirak ederek oktruva mese:esinde odanın no!dai nazarım 

mlldafaa edecektir. Be ediye meclisi yerıi malıarımm himaye 
edecek ve sanayiimizi müteessir etmeyecek bir şe~il aramaktadır. 

Urla ye Kemal Paşa kazalarında muhtaç Yatandaşlara yardım 
olunmaktadır. Tire kazası merkezinde bu unan muhtacine de Hi· 

Jaliahmer Cemiyeti tarafından yardım tertibah alınmıştır. Ticaret 

Odasına Hıldliah:ner Cemiyeti namına bir bey' et g :tm ş, muhtac ni 
tespit etmiştir. G5nderilen un ve ıeytinya:rı ihtiyaca kMi gelmi'1, 
her tarafta muhtacine dağıtılmıştır. 

Bulgarca 1'öyündeki o u'Jtaç halka tohum tedariki maksadile 
Ziraat bankası tarafından 600 lira gönderi m=ştir. 

Bulgaristan başvekili tamirat borcu 
ödeyecek vazıyette değiliz diyor 

Sofya, 14 (Yakıt) - Bulgaristanı.n tam rat borcu ödeyemiye· 

ceği haberi üzerine ateş püsküren Rom'.lnya mat .uatımn yazıları 
Bu <?aristan mat~ u'ltı tarBfından soğuk kanh'ıkla karşı'anmıştır. 

Eaşvet. il Muşanof matbuat müm~!'S ilerine tam:rat borcu öde· 
mek stemed·k 'eriri de~:ı. ödevt>ce'· vaıivette o'm:ı 1 ı1-<larım tek

rar et niştir. 

Yunan hükumeti ve tamırat konieransı 
Atına, 14 (Va kıt) - Bugün baş ve.~A et dair es nde M. Venı· 

ıelos, haricıye nazırı M. M ha'.o .opu~os Dahilive nazırı M. Mori
s'in ışt rakile bir ct'mn yapıldı. 

içtimada, yakınca ~enevrede lop anaca.t oıan tamı rat kon· 
feral'sı 1akkında müdavelei etkar edıldi. Bu ' o 1ferarısa Yuna
nı slanın iştirak edeceği malumdu . Yunan s . anın tak p ec! eceıii 

tanı ıtreketi uzun mün1kaşalar a , sonra e·pit edilm ştir. 

Veni Arnavutluk sefh•I geliyor 
So.ya, 14 (huıı.:ı· mu ıabiri ır. iz en) - So ya Arn .vut u < mas

ahat~üzarı Lcs oviko Ankarav.a tayın edilm işt r. ikinc ı Balkan 
konferansı Arnavut'u c murahhas arınd;rn do to" Fu::lt As lani bev 
Sofya A·n '"t ı • n. ~· :ı t. :ı ~ ,,. ·ı., ..,.,. o ,.,, ., • 

Em ut( u o K r. ı n 
umumly iç imaı 

Ani arn, 14 \Vakıt) - Em ak 
b nka ı heyetı umunıiye içf milı 
aym on ce• iı i n d ro top ~nacak tır 
Lfı§vedtlen 2•hlre bor ı 
Acın l\, ara, 14 (Vakıt) - Gnzı-

Ayintap zahire ors sı ve il.er 

he yeli kararıle • vcdildı. 

uıcıaıa e öletl kara 
nüste arr At kar C: 

An ~ara, 14 ( Yakıt) - Mili 
müdafaa ve ilctı kara mı"steşar 
lığına b~yin d en ~ed l P a 
K1ıyserı trenile a akş m g yJdi. 

All n F hml 
llyc:! r 

V k ıtJ - Güm· 
.u.r YC · • A ı Rana 

uahedelerin 
'? • 
ıyme ı 

[ Baş maka1emlzden mabalt] 

rap çekiyor. Sonra bu bubrall 

da resi geniş l f':dikçe hakikaten 

hi' snü niyetle tatbik için imı• 
edil n ş olan bir takım beynel• 

milel muahede 'erin de tatbik ~ 

d ile mez hale geldiği gö ü lüyor. , . 
vet elmıy~ lüzu'll görmt!miş er,bıt 
kaç betbahtı bir milletin mü· 
me s "llni gı bi göstererek j[ll• 

za larmı a 1mak la iktifa etmiş• 
Jcrd r. 

U mumi harpten sonra Türki
ye na ı ına imza edılen Sever 
mu he des "nin ne g;bi ahval ve 
şerrıi t a ltında tanzi n edi ldiği 
malu mdur. Bununla beraber o 
zaman Fransanıo da aralarında 
bu unduğu itilaf devletleri tara· 
fı ndan bu muahedenin tatbiki 

ıçın ııe kadar çalışıldığı da hali 
unutuJmamıştır. Nihayet Türk 

mılleti senelerce kan dökti.ikteıı 

sonradır ki kendilerine Sever 
mua hed esinin yerine Lozan mu· 

ahedesi kabul ettirilebilmiştir. 
Artık itiraf etmek lazımdır ld 

diğer merkezi dev:etıere imı• 
ett ı r ılmiş olan ma~Jubiyet vesi• 

kalarında da Sever muahedetİ 
gıbi deği!se de her halde tatbi
kı im cinsız o an maddeler var 
dır. Bu maddeler yc:~ız merkeıl 
Avrupnnın buhranlar içeriıint 
düşmesini mucip olmıyor. BtJ 
buhr.anlar bizzat lngi ıtere ve Frao• 

sa gıbi gal p mt'm\eketlerin oı· 
zammı da bozacak vazıyetfer ib• 
das edıyor. Bu suretle bQtüo 
dünya tatbikı imkansız muabe-ı 

deler yüzünden dolayısıyla ish" 
Beynelmilel şö'ıreti haiz bütilO 

Hukuku düvel alimleri milletJe
rin yaşamak hakkı diğer bütllo 
hakların listllnde olduğunu k•• 
bul etmekte müttefik:tir. Bina" 

enaley her hangi bir millet na" 
mına imza edilmiş olan ııyast 
bir bo.ç vesikası o miJletin ya'" 
şamak hakkını inkar edece" 
derecede ağır olduğu anlaşıhrsa 
derhal tatbik sahasından kal
dırılması lazım gelir. Hiç bir 

millet diğer ne "'bana şu iP.netle 
şu ırndar borcun var. Sen yiye' 
miyeceksin, içemiyeceksin. icap 
ederse açlıktan öleceksin. Mut• 
laka bu senetle kabul ettığiO 
pualan vereceksin.,, Diyemeı. 
Çünkü bir mi.let için yememek, 

içmemek diğer bir milletin rabııtı 
için intihar etmektir. Bir adao:>' 
dan alacak istenebilir, fakat se• 
netle de olsa intıbar eimesi değil 
Herhangi bir milletten falan za' 
manda ha sız bir muharebeye 

gircii, yahut haklı olarak girdığ'İ 
muJ arebede mağ.up odu diye 
bü ün milletin mtıhan deme~ 
o lan bır muabedenin her pe 

bahasına o ursa olsun tatbikiode 
ısrar ed e .ilir mi? 

Ö le görülOyor ki Avrupa def" 
!etleri harpten sonra aktedileı1 
muahedelere karşı kati bir kar~' 
alacnk vn zıvete gelmek üıeredıtı 

'"• .. r..-~• Aeınt 
ınc ır v .,., ..... , ... auffı 

5 kinunuevvelden 5 ı.Anunuss• 
ni tari ııne kadar bir ay zarf•"~ 
da lzmir bo s sında 1,380,66 
o 'ka i'zJm ve ~30,280 o~ha '"s 
c r aatı.mıştır. Üzüm fıyatları S t 
kuruştan 55 kuruşa kadar, 10'1• 
fiyat ıarı da 9 kuruc;tan 30 Ji&l 

a y<:onı ,evkıtıet.1 
Lucknov 14, ( A.A) - Po 1b 

ma ;ı ili mer ezine bu 11ab0.ı 
v z y t ey emiştir. 40 kiş te"~1 

c.ı im t r _/ 

t .. t-ııı' 
u . \' e utı çe encumenı reıs 1, 
on Fehmi 6. bu akşam lıtaııbil 
ar el e ta er. 
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~-~~-Keyfi 1 

ramazan--- ilnln rlerl Günün 
o~-Meselelerlnden 

Cehenneme gideni 
Bir tramvay '. \ 

Bır kaç gün evvel a' şnm üs· 
tü Galatada tramvaya binen bir 

•danıın bir az: sonra geıe tek
rar inip diğer bir tramvaya bm· 
diği görülmüstür. Bu adom trarn· 
Tava Bebeğe g tmek fiz re bin
ıniş, fakat bile~çi bilet v~rmck 
İçin kendis"oio B bek hnmvayı 
Yerine Aksar y tar.ıfıno gidece 
tramvaya bind ğin; gör:ince ya· 
nlldığını haber verm şt r. Fal·at 
i~ n tuhaf c:il eh ikinci tramvay 
da gene Be k trnmvayı de w il 
di. Bu defa da Fati c decek 
tramvaya bin ışti. O un için 
ikinci defa o arak 'Jİ e ç" n ih
tarıyla trnmva} dan a ıığıya ın· 
ıniş l ir. 

Maamaf l:.u suretle Be· 
beğe gitmek ıçın tr~mvaydan 
İnen, diğer ne binen, sonra da 
Oradan inerek ne yapncağıoı şa· 
fıran adam, lstnnbulun yabancısı 
değildi. Sadece keyf er a 'l1nclan 
olduğu için akşam üstü işinr:len 
çıktı <lan ıonra bır mikdar rakı 
Çal.ıflırmıştı. Sarhoş olduğu her 
halinden belliydi. Adımlarını 
atarkPn zaman zamon sendeli
Yordu. 

N hayet Bebek tramvayını 
bir t~rlü bulamıyao bu keyf 
eh.inin hali yol ortasında yanın· 
dao geçen iki kişinin nazarı 
dikkatini celbetmitti. Bunlar işi 
anlayınca kendisini Galatadan 
a.mış!ar. Bırlikte Köprüyü geçir· 
rnişJer. Sonra Köprünün lstanbul 
cihetinde duran Bebek tramva· 
Yına bindirmişlerdir. 

Fak at bu suretle sarhoşa reh· 
berlik eden ıki kişiden bıri Be· 
bek semtine gidiyordu. Onun 
için o da arl<adaşıyla selamlaştık
tan sonra it Jhu~uu t.ı.u.ırgr rram· 
\'aya girmişti. Bebek yo cusunun 
tramvaydaki hal ve hareketlerini 
lıkip ediyordu. 

Sarhoı Bebek yolcusu garip 
bir tesadüf eseri olarak sakallı 
~ir ibtiya:-m yamna oturmuştu. 
0 u ihtiyar zahn da her halinden 
Oruçlu olduğu belli oluvordu. 
~deki tesbihi çekere, iftar 

--=-

Po "ste: 

Şüphei 
Bir ö:üm 
Evvcfüı gün 1 ophanede şüp· 

helı bir ö.üm valrnsı oımuştur. 

Sa ım efendi isminde 48 yaş· 
larında biri, caddede yürürken 

birdenbire düşmüş ve derhal 
ka dırı arnk Be\ oğlu hastanesine 

götürulmü se de hastanede ö:-
müı: tür. O ili nün baş nda görülen 
yarayı beledıye do',toru şupheli 
bu'muş ve had seyi müdde umu· 
m J ğe biJdirmiştır. Müdde umu
milik t•rnkikata başlamıştır. Ve
rilen ma!fıoıala göre, S ıim efen
di bundan bir müddet evvel Be· 
yoğ.u haslanesirıde ted vl o'un
muş b1 1ô ıare hastaneyi terket· 
miş za)ıt banyelı bir adamdır. 

Sir çocuk kayboldu 
Bc~i trfta Yenımahallede Ze

bir bey namında bir zatın kızı 

Şir ne hanım ıabataya verilen 
ma.urnala göre bir kaç gündür 
kayıptır. Diğer taraftan Niyazi 

isminde 18 yaşlarında bir çocuk
ta bir haftadır meydanda yok
tur. Zabıta kaybolan iki çocuğu 
aramakta~ır. 

zamanını bekleciğı aalaşı.ıyorc!u. 

Bebekli yo'.cu tramvayda bir 
müddet sııar gibi durc.u. Fakat 
yanındaki ihtiyar galiba ağzının 
kokusundan, kendisinin ıızar ıi
bi bir vazıyette o:uşundan ken
dis nin s_arhoı olduğunu anladığı 
için arasıra hoınutsuz'uğa dell· 
let eder bir tavur ahyor, yang6z· 
le yanındakine bakıyordu. 

Bir aralık bıyıklı yolcu uyku
aan uyanır gibi olmuş, başını 
çevirerek ihtiyara: 

Efendi hazretleri, bu tramvay 
nereye ..gid•yorı 
o~-·--.lur. Bu suale için· 

den haline hiddetlenen oruçlu 
zat ters bir cevap vermiş: 

- Cehenneme. 
Demiştir. Fakat bu cevap li· 

zerine sarhoş ihtiyara kızmamıt 
bilakiı kendi haline canı sıkd-
mış: 

- Eyvah, gene yanhı 
ıiml. 

Demiştir .•. 

binmi· 

ııııınmaımnımınnı:nııımıımııııııııımınıtımmnnlllllllillllillınnııııınıımmnııuıııınmınıınuıD11uımıımı:ıı 

Son Yemen Vallsl 
Nedim] 

[Mahmut 
Bey 
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30 Senelik Siyası 
Esrarı llşa Edlyorl 

lnaamla karşı karşıya gelince az Kim bilir, belki de e anda ~uuruna 
ıarn;ında bu adamın na kadar sar • dan şüphe ediyordu. Öyle bir b~ 
&ılrnrş olduğunu derhal farke1tinı. vardı ki .. -
d O, hiç mukaddimeye lüzum görm~ Onu teskıin ve karanını daha katı 
en, heyecanla: 8Urette ifham için devam ettim: 

- Ne ynpnı:a~ız? Dedi. - İmam hazretleri, dedim, mUta-
- 'Ne mi yapacağız, hi~ bir ~y reke telgraflann bildirdikleri ~ktl. 

~llJ>acak değiliz, her şey olduğu gibi de aktedilmiş olabilir, BabıAli buna 
evarn edecek..... · imza ve kabul etmi~ ol&bilir, lngilz. 

Benim vaziyetiıı "rehametini bil. ler her ne pahasına olursa oleun Ye
~ed~fımi zanneder bir halle izah et- mene taallQk eden maddeyi ta.tblkl 

ek ıstcrkcn, c-özünü kestim: etmiye ahtetmiş olabilir, yalnız böy. 
- Hepsini biliyorum. le bir mütarekeyi benim kabul etme. 
- O halde?.. me, her ne suretle olursa olsun bu 

de'":"" lşte tekrar ediyoruım, deği§miş, şeldlde Yemeni teslim etmem~ fmkAn 
gışecek bir §CY yoktur... ta.savur edilemez ... ltte bu ola.mazi 
- Ya mütare!:e, ya lngilizler? · imamın yüzü birdenbire deği._.onl, 

le - Ne rnütarckeyi, ne de lngiliz • deminki müt~reddit ve solgun çehre 
ti lanı .. ·orum ı \ " · canlanıyor, diriliyor, uyanır gH>i oltı 

t'· re karşıda tepedeki bayrağımızı yordu. 
oStererek: Birer yuaum k::ıhve aldık, ben de-

b,n- .nu bayrak hurda l::ılacnk ... Ve vıım ediyordum: 

hır Yere gltmiycccğfin 1 1 - HayJT •• Anlıyor musıınu:r: .. Ha-
ltı ~ntnrn Mırı endişcdcydJ, belliydi yır, ben bu mUtnrckeyl knbul etmfyc-
l!ltıaı·udnıtlarına kadar gele.., deminki rom ve bunu söylerken vnııyet!n ,.cw 
da 

1
' b'n'm bu lmt' iifadcrn knrım;.'tl• hamctini, neu1;:ctini, kar&nnıın tın ·I 
el.rar edemiyordu: lit rdrMleceği nctayl~ ve a"rakıbini 

'h - Ya il I . . .,.,. ve rtfıı rn tnreke, ... ya niılızlcr .. 
1 

~·hn.) et ı emeni, sizi, Yemenlileri dil· 
ııyet .}a İstanbul? J ~ünmüyor da değilim. Her ~yi kaçı 

•• u rd 
• . e as . ya 1 1 

Dün Üsküdarda lhsaniye 
mevkiinde ağaç dikme meras"mi 
yapı.mıştır. Vali ve Beledi\o'e rei

si Muhittin, Belediye yazı işleri 
müdüril Te at Mithat Beylerle 
Beled:ve erkanı ve sair davetli
ler Köprüden kalkan 14,45 va
purilc. Üs ,,üdara geçmiş er, is:<e· 
lede Üsküdar kaymakamı izzet
tin B. vcs2ir zevat tarafından 
lrntşılanmışlardır. Bundan sonra 
otomobillerle lbsaniyeye grdil-
miş, ağaç dikilen yerler gezil
miştir. D vctlıler burada Üskü-
dar orta mektep talebes"nden 
bir gurup tarafından karşılan
mıştır. 

Mektep müdürü Feridun bey 
vali Muhittin beye 

- Bizim Üs'tUdan da Adaya 
mı benzetmek istiyorsunuz .. Di
ye sormuş ve teşekkür etmiştir. 
Taşhk bir halde bulunan lh
saniye baymna kaymakam Iz
ıettin B. keodisi ıçin hazırlanan 
çam ağacını kendı elife dikmiş 
ve fizerine kendi elile toprak 
atmıştır. Bu iş bittikten ıonra 
Muhittin B. ağaçlara iyi bakıl· 
masını• çllnkü emeği olduğunu 
söyJemişt: r. 

Daha sonra bahçevanlara 
mahsuı mahalde hazırlanan bü
fe~e davetlilere çay ikram edil
mıt ve saat 4,30 da Istaobula 
dönülmüştür. 

Ağaç dikilen ıahanın sulan
ması ıçin lazım gelen tertibat 

alınmış, mus'uklar ve hortumlar 
hazırlanmıştır. Bu bayırdan baş· 
ka Havdarpaşadaki lngiliı --me
zarhğına kadar sahil boyunun 
da ağaçlandmlması kararlaştml 
mıştır. lbsaniye baymndan iske
leye inen sahanın bazı kısımlara· 
nında istimlak ed•lerek yoluil 
uzahlması da mevzuu bahistir. 

[ Kııa haberler • 1 
Belediye mahkernelerl - Ne 

ıamın teşekkül edeceği hakkında adlıye
de henüz bir malOmat yoktur. 

ründür ve kaç gecedir tef erruatın11 
kadar en ince noktasına kadar uzun 
uzadıya düşiindUm, ve öyle karar 
verdim: Yemeni düşmana teslim et• 
miyeceğim! 

Odada ikimizden b:ışka k:hnse 
yoktu, ild buçuk milyon iManın mn· 
kadderatını tayin eden iki baş. .. Baş 
ka kimH yok. .. 

İmam ellerimi tuttu. Ellerim he. 
yecandan titriyen iki zayıf el içinde 
sıkıldı, ısıkıldı ... Ve bu sanki bir ye. 
mindf. 

Se.s.siı, se~inf kaybetmiş bir ye-min: 
Sonra, bir müddet sonra dudak. 

lan kıpırdadı: 
- A11ah Mllden razı olsun! 
Ve daha titrek bir sesle: 
- Bu karannı ben de kabul edi • 

7orum ... Sonuna kadar!. 

- Evet, dedim, Babıali umumi va• 
zryet itibariyle mecbur kalmış ve bu 
mütarekeyi 3.ktetmişse... Biz kabul 
etmiyeceğfz. Nihayet bana Asi bir va· 
li diyecekler, i~te o kadar ... Falmt ln 
gilizler ne yapacaklar .. Ne yapabilir 
ler ... 

Ye içime brrden 
iman ve ümitle: 

- Türk milleti 

doğan yeni bir 

bu hacalt>t Aver 
va.zıyeti knbul eder mi sanıyorsunuz? 
Bir ldhza düşününüz.. Ve yerimden 
f:rrladım, hayır, hnyır.. nın kere ha
yır diye bai:'lrdım. 

imam dikkatle bakıyordu, bende 
ve ses!mde her vakit alıştığı hal ve 
nhcnk yoktu, 

- Mütareı,c .... Ye nihayet bir mil· 
tarcke işte ... i\Ifü:nUıhn dc~il ya bu, 
bekliıyeccğfa. 

Türkü gah bo~aı boğaza döJüşe-

Maarifte: 

Gazetecilik 
Mektebi 

Darülfünun emini Muammer 
Raşit bey, kend ıile görüşen 
bir muharririmizc gazetecilik 
mektebi hakkında şunları söy
lemiştir : 

11Ga2etecilik mektebinin esas· 
Jarı hazırlanmıştır. Bütün mesele 
dıvauın kararına bağlıdır.,. 

Ecnebi memleketlerde oku
yan ecnebi çoculkan ve 

Türkçe 
Maarif vekaleti ecnebi mek

teplerine yeni bir tamim gön· 
dermiştir. Ecnebi mekteplere de-

vam eden ecnebi tabıiyetindeki 
talebelere Türkçe ders1eri oku· 
tulmaeının ihtivari olduru bildi· 
rilm 'ştir. Bundan sonr~ ecnebi 
tabiıyetindeki talebeler arzu et· 
tikleri takdirde Türkçe dersi o· 
kuyacaklardır. 

Hariçten getirilen talebe 
şapkaları meaelesi 

Bir müddet ev.el Harbiyede 
Notrdam Dösyon Fransız lise· 
sinde talebelerin ~apkalarının 
Franıadan getirtildıği yazılmı~b. 
Bunun Ozerine tahkikata başlı
yan bat müffettişlik mektepte 
böyle hadise olmadığı neticesıne 
varmıştır. Ancak bu şapkanın 
mektepte bazı hizmetçiler n ço· 
c;ukJan oyalamak için: Şapl<ala· 
rınız gümrüktedir. Henüa çık-

madı." yolunda ı6yledik'eri s6z· 
lerden çıktığı anlaııh:ııştır. Ma-
mafih, baş mUfettiılik meseleyi 
Gümrük idaresinden de sor-
muştur. Oradan gelecek cenp 
vaz veti ivice #lv..fınht=-cakhr. 

Laylpzlg pRnaylrıne iştirak 
edece§lz 

Mart ayı içinde Layipzigde 
a\ılacak beynelmilel panayire 
resmen iıtırak edilmesine hükd· 
metçe karar verilmittir. 
Aımanyada Türk ticaret odası 

tarafmdan tertip edilen tetkik 
seyahati hakkındaki program o· 
dadan vekllete g5nderilmit ol
duğundan ihracat ofisi bu seya
hate iştirak edecek tUccar ve 
müesseseleri teabit ederek vski
lete bi'direcektir. 

rck, gah kucak kucağa sarılışarnk ı 
her hayada l'e her türlü tanıml'§ olan 
bu zelt« adam ruhunu MTIDI§ olan t~ 
rcddütten ·bir anda tnyrılm:ştı. • 

1 
- Ben de, Türk milletinin daima 1 

harikalar yuatacalt brr kabiliyet ,.c 
tıynette olduğunu bilirim ve l~te bu' 
hnan ve ümitledfr ki seninle berabe· 
riml. 

$ • • 

lm:ımdan ayrıldıktan sonra odam 
da }ıllnız kalmak l.5t~dim. Hb~metç!· 
ye i~eri kim~eyi almamalannı emret
tim, bir &§ağı bir yukan dolıı.şara.k 
düşünüyordum: 

Neye gUv~nlyorduın 1 
Yemendeki ordu ba§kumandanlık· 

tan aldığı emir Uz~rine çekilmek ÜZt•ı 
reydi. Lahiç'te Ali Sait P~~ kuman· 
dasındaki kıtaat Aden kumandanı 
Jeneral (Stvart) a teslim olmak ha
zırlığındaydı, öteki kuvvetler de n~ 

"redeyse gideceklerdi. Ben ana ntan-
dan kilometrelerle uza.k, maddi rabı
tası ta.mamiyle kesilmi~ bu memcl<ct 
te etraf ımda1kj bir kaç arkad~rmla 
y11lnız kalıyordum. Sağımızda Idri' 
senelerle hol lngiHz parası, lngllfz 
silAhı, lnglliz malzeme ve levazrmiyle 
teçhiz edilmL' bir dÜşman, solumuz• 
da artık bilhassa kun·ei maneviyesl 
ve gururu taşmı§ bir başka b:ıba dil~· 
man ... lngilizler. 

Deniz yolu ta.mamiyle kapalı. 
Yemenin iskelesi Hudeydeden al· 

dığım telgraflar her dakika birbirin· 
dan f enn. birbirinden ye'saver ha -
bcrlcr getiriyor. 

Para yoktu. 

Mah5ur bir vaı;ıyettcydik. 
Ordu kuvvetinden korkarak, ya • 

Belediye cezalan 
Ve esnaf 

Dostlarımızdan biri geçen 
gün Ankaraya gitmiş. Orada bir 
glin otomobile binmiş. işi acele 
olduğu için şoföre : 

- Yahu, biraz fazla sürat 

veremez misin?,, 
Demiş. Şoför bu söze kartı 

ne dese be yen rsiniz? Derhal: 
Aman efendim, ay başı· 

dır; Belediye daha maaş vermedi f,. 
diye mu1-ı: abele elmiş l 

Bu söz, hem Belediye memur• 
ları, hem de şoförler için haki· 
kalen üzerinde teva\<kuf edıle
cek derecede manalıdır: Çünkü 
bu söz 9unu ıfade ediyor ki şo
förler nızamnameye riayet et· 
mek için değil, sadece Belediye 
cezasından korlilu darı için oto
mobillerine fazla siirat •ermiyor. 
Belediye memurlanna gelince, 
onlar da nizama riayet etmek 

için değil, sadece :ıy başlarında 
~oför?ere ceza kesıp Belediyeye 
v~ridat temin etmek için oto
mobillerin süratiyle alakadar 
oluyor! 

Ankarada bir şoförün ıöyle
diği bu söz, dikkat edilirse Is
tanbulda bile şoförl"!rin ağzında
dır. Hem de yalnız şoförlere 
münhasır da değildir. Diğer bir 
çok esnafın aynı hükümde İ~tirak 
ettiği görülmektedir. 

Acaba belediye memurlarının 
mürakabesi altında olan esnafı 
bu yolda bir hüküm vermiye 
sevi<etmiye sebep nedir? Mu
hakkaktır ki belediye memurla· 
rmm vazifelerini muntazam su

rette yapmakta olması. 
Mese!a giloün bi,:nde şurada 

bir vak'a oluyor. Bir otomobil 
kazası. Her tarafta otomobillerin 
sür'atlerinden şikayet geliyor. 
Bir emir: Belediye memurları 
otomobillerin sür'atlerine dikkat 
etsin. O vaktt derhal bir faaliyet 
başlıyor. Cezalar kesiliyor. Fa
k at bu bir kaç günden fazla 
devam etmiyor, gene dünya eski 
devrini buluyor. 

Sonra ara sıra hadiseler üze
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

= 
hut gnlip bir Osmanlı lmpanıtorluğÜ 
hayalinden ürkerek muti görünen 
bazı ka;bail Ynrdı ki zaf hisscttiJderi 
dakikada ayaklnnnbilirlerdi. lmamı 

sevmiyen , hatta dü:i'man taııryan rü
esa vardı iti tamamen onun hükmil 
ve riyaseti altına gireceklerini zan • 
nettikleri anda muhakkak silaha san 
lırl:ırdı. Ve nihayet İngiltere ~leme 
karşı işi bir haysiyet ve izzeti n~fis 
meselesi yaparak, bilhas.._~ galibiyet 
sarhoşluğuyla şiddetli tedbirlere te. 
n~stil edebilirdi. Diğer cephelerde 
yükü hafiflediği için şimdi bunu Y3• 

pabilecek takatı de vardı. 
Ve beni padlşnha, hüktlmetine ls

YM etmiş bir \'ali diye t~hir ederde 
nUf uzumu da kırnbilirlcrdi ... Ne hı.

rafa baksam biraz gUlümslyen bir 
nokta yok! •• 

O halde ••• 

O halde neye gfiyeniyordum? 
Şöyle dilşünilyordum: 

Yemenden bir kere tamamiyle ~ • 
kar ve burasıyla büsbütün altıka.mm 
kesersek bir daha aYdet ~tmek mu • 
haldır. Burası ne İstanbul, ne Er • 
:r:urum, ne de Suriyedir... Yemenin 
hiç bir tarafla kıyas kabul etmez bir 
hususiyeti vardır. tarihse bize milta• 
rcl'e denen şeylerin lt1y~t ve kuT• 
vetini bildirmiştir. Kaç defa bir mü 
tarekcnin altına mağlıip mevkiindt 
imza koyan, bu vcs!:kayı galip hM -
mın suratına fırlatmıştır. Vakıa bu 
defa vaz·yet çok fena görünüyor, bil 
yilkün altından kalkabilmemiz bir 
mucir:cye ba*Irdtr. Fakat hıtrikıt, mu
cize Türk milletine has denecek ka • 
dn.r mal olmus hir haslet değil midir? 

(Bitmedi) 
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Dünya talihinde ~ü;:k etinden ( Acuzenin Definesi J 
1 En ehemmiyetli hadiseler nelerdir? meze istemiş! MUellln 1 Nlzamettln Nazif Ressamı: MUnlf Fehim 

Berlinde bir gazete dünyanın tanınmış Çolak Hayri ve Arifin mu• Yüz kişiyle, yüz atı bu çekmece 
adamlarına birer birer sordu hakemelerlne be.landı bir av yas, atmaz ! 

Bir eğlence esnasında Sabri-
}'İ öldürmekle maznun Çolak 
Hayri ve Arifin muhakemelerine 
dün Ağır cezada devam edilmit 
bazı şahitler dinlenilmiştir. Şahit
lerden Alaeddin, Hayrinin ej'· 
lenti esnasında köpek etinden 
meze istediğini, bir kara köpek 
tutularak getirildiğini fakat kö
pek kesileceği sırada kendiıinin 
mani olduğunu ve meze alınmak 
için on 1ira verdiğini fakat, bun
dan sonra sızmış kalmış olduğu
nu, bir şey göremediğini söyle
miştir. Diğer bazı şahitler de 
dinlenilmiş, diğer şahit Suzanın 

celbi için muhakeme başka gü
ne bırakılmıJtır. 

Berlinde çıkan '( 8 Uhr Abend- 11 - 1917 de Kerenski hükumeti-
blatt) gazeteai dünyanın tanınmış nin sukutu. Bizim için bu tarihten da 
§tM'ısigetleri armnnda bir anket yap.. ha feci bir tarih yoktur. Zira, bolşe
ntl.flır. Bu ankette sorulan sual şu., vizm, Asya. ve Afrikayı, Avrupa sal• 
dur: tasından kurtarmıştır. Ye bu öyle 

- Size nazaran, dünya tarihinin bir şeydir ki biz, Avrupalılar, bütün ha
en ehemmiyetli hadi3cleri hangUeri - yatımızda bunun tesirini duyacağız. 
dlr? bunun tesirini duyacağız. • 

Bu suale şu cevaplar verümiştir: A. l\L LOW'UN CEVABI 
WELLS'lN CEVAPLARI Meşhur kimyager diyor ki: 

1 - Milittan 323 sene evvel h .. Insanlann hususi hayatlanna en 
keııderi Kebirin ölümü. Onun ölümü derin tesirleri konforun artışı ve na
ta.rihin bir döıtUm nokta5mı teşkil e• kil vasıtalarının sür'ati yapmaktadır. 
der, ve vaki~iz ölümü bir fe11ket ol- Bunun için Faradi'nin doğum tarihi· 
du. nin en mühim hadise olduğunu zan -

2 - Milattan 146 sene evvel Kar- neyliyorum. 
tacanın imhası SlR OUVER LODGE'lN CEVABI 

3 - Mil!ttan 4A sene evvel Seza• Efkan umumiyeye nazaran za • 
rm ölümü manı hazıranın başladığı devri ta. 

4 - Miladm 476 rna senesi Odo - hi, tarihimizin en miihi.m noktası -
akr'm lta.Jyada tahta geçişi. 4 üncü JOSIAH STAl\IP'IN CEVABI 
fV8 beşin~i a.srrlar I.4ıtin imparator • İngiltere bankası müdürlerinden 
luğunun kat't surette bitişini göste • olan bu zat diyor ki: 
rir. - !sanın doğuşundan başka bence 

5 - MilAdın 632 inci senesi Mu - dünya tarihinin en mühim hadisele • 
hamrnedin ölümü. İslamiyetten bir rini Copernic'le Darwin'in doğuşları 
Avrupa dünyası doğmuştur, ve i81a.. teşkil eder, 
m.fyet Şark hristiyattlığına müthi~ BERNARD SHAW'IN CEVABI 
bir Jıücum yapmıştır. Anketi yapan muharrir, Shaw'ın 

(>.._ Mi:Iidm 800üncü eetıMi Şarlma• müphem bir tki kelimey]e şu sözleri 
tm Roınada taç giyıişi. söylediğini hayretle din1emiştir: 

7 - 1095 t.e ilk ehli salibin ilanı Siz kendiniz arayınız, A1laha ıs • 
8 - 1250 ikinci Fredrikin ölümü. marladık .. 
9 - 1415 tfı Jan Hus'üıı. yakılmr• Bunun üzerine muharrir aramış 

ya mahkUm oluşu. ve bulmuştur. Bu tarih 26 temmuz 
10 - 1492 de Amerikanın keşfi 1856 dır ... Zira bu tarihte Shaw dün-
11 - 1558 de beşinci Sartin ölümü. yaya gelmi~tir. 

12-1648 de Vestfalya muahedesi ------------
13 - 1776 da Amerikanın istikla- Arap zade Salt Bey 

llni ilan edişi. vefat etti 
U -1917 de Rusya ihtilali Bu ta-

rih 1776 dak:i Rus ihti.l!line bağlıdır. Sait Beyin M.arkopulo ismin
!Ju tarihte Şark, Garptan sonra bu • de bir tüccann ölümündençok 
g_ünkü tariht devreye giriyor demek- müteessir olduğu şayidir 
tir.M. DEKOBRA'NIN CEVABI lstanbulun tanınmış tüccarla. 

Bana kalrrsa, en mühim t:ırih mat rından Arap ıade Sait bey kalp 
l>aamn k~idir. Aksi takdirde bugün sektesinden vefat etmiştir. Sait 
t>lduju ribi 500 mi1yon kari okuya • Bey Sah günü avukat Ha1an 
ımyacaklardı. Bence maıtba.3.ı keşif • Hayri beyin yazıhanesindeyken 
'erin en harikuU.desidir. birdenbire fenalaşmış, doktor 
HENDRlK WILLEM VAN LO- gelinci ye kadar ölmüştür. 

Büyu~k CEVAPLARI Elhamra Hanının sahibi olan 
tarihşinas şu cevapları 

verm.jştir: Sait beyin yetmiş bin liraya ke-
l - Mıl!ttan 2200 sene evvel Ba· fili olduğu Markopulo isminde 

bil hükümdan Hammurabi'nin kanu· bir tüccarın iflasından çok mü· 
nunun neşri en mühim hadiselerden- teessir bulunduğu ve ölümüne de 
iJ.ir. Bu kanun olmasaydı, iki asır bu hadisenin sebep olduğu söy
fi()nra, Musa, yahudilere evamiri a • lenilmektedir. 

oeren ya.prp veremezdi. Bu •ayıayı ailesinden sorduk, 
2 - Mil!ttan 490 sene evvel yapı• Y 

J,an Maraton meydan muharebesi. böyle bir şeyden haberleri ol-
Eter o gün bir Yunan müfrezesi va- madığım sö ?!ediler. 
r:tfesi:nden aynlmış olsaydı, Avrupa 
:As,anm bir viH.yeti olacak ve bugün 
ktl asrl Avrupa belki olnuyacaktı. 

3 - Mil!ttan 323 sene evvel Is • 
\:enderi Kebirin ölümü. 

.( - lsanm doğıı~u. 
5 - 622 de Muhammedin hicreti. 
6 - 1354 te ilk defa barutun kul • 

hınrlışı. 

7 - 1517 de Luterin Roma ile mü 
cadeleei. 

8 - 1683 te Vlyananm Türkleriu 
ınuhasarasındaıı kurtardışı. 

9 - 1769 da buharlı makinenin ilk 
beratı almr~. 

10 - 1791 de .Mirabeau'nun ölümü. 

rine baılıyan takibatta bazen de 
ifrata gidiliyor. Bazı memurlar 
mutlaka kendilerinin çalıştıkları· 
nı ispat etmek için en küçük bir 
bata üzerine bir esnafa ceza 
yazıyor. 

lıte bu vaZ1yettir ki Ankara 
ıoförlerinde yalnız ay başlarında 
ihtiyatla hareket etmek fikrini 
uyandırmıştır. Bunlar oodan baş· 
ka günlerde otomobile nizamdan 
fazla ıürat vermekte mahzur 
aiSrm5yor.Diier eınaf da Beledi· 
ye cezasını yalnız memurlara 
maat vermek için ara sıra ihti
yaç zamanlannda müracaat edi
lir bir vurta ıeklinde telekki 
ediyorl 

Irakta Şeker fab
rikaları yapılacak 
Irak kralı Faysal Hz. nin da

veti fizerine Trakya ve lstanbul 
şeker fabrikaları şirketi müdürü 
Hamdi beyle şirketin umumi 
müfettişi Şefik bey Bağdada git
mişlerdir. 

Irak kralı Faysal Hz. memle· 
ketimizi ziyaretleri esnasında 

AJpullu şeker fabrikasını da zi
yaret etmeiş ve fabrikanm az 
zaman içindeki tekamülünü tak
dir ederek şeker sanayiinin Irak
ta da tesisini iste'Tliş!erdi. 

iki artist evlendiler 
929 senesi güzeJlik kraliçesi 

Feriha Tevfik . hanımla genç si
nema artisti rahmi beyin nikah· 
ları diin saat 17 de Beyoğlu 

belediye dairesinde kıyılmıştır. 
Nikah merasiminde Sami Paşa 
zade Sezayi ve müderris Kemal 
Cenap beylerle Darülbedayi ar· 
tistlerinden bir çokları hazır bu
lunmuftur. iki gence saadet te
menni ederiz .. 

Söme•tr tatili 
Bu ayın 24 ünden itibaren 

Darülfünunun muhtelif fakülte
leri yirmi gün müddetle sömes· 
ter tatiline başhyacaklardır. 

Laterna Mustafa, Tatar Fevzi 
iki ay evvel, Balatta Tanaıın 

meyhanesinde Arap Kemali öl
dürmekle maznun Y anile bu fi. 
ilde mütterek olan Laterna Moı
tafa ve Y orgiyi yaralamaktan 
maznun Tatar Fevzinin muba
kemeıioe dün Afırceıada bat· 
lanılmıştır. Dava, şahitlerin celbi 
için başka güne bırakılmıştır. 
Talibi öldUren mahkOm edlldl 

Kadiköyünde kılise meydanın· 
da çaycı Mehdiyi öJdüren Tali
bin muhakemesine dün ağırceza 
da devam edilmiş ve muhake
me bitirilerek maznun hakkında 
karar verilmittir. Bu karara 16-
re, Talip 448 nci madde muci
bince onbeş sene hapse mah
küm olmuşsa da 16 yaşında ba· 
lunması bu cezanın yedi seneye 
inmesini mucip olmuştur. 1 alip 
aynı zamanda bin lira tazminat 
verecektir. 

MaCl'u' gaz satan bakkal 
ne diyor? 

Mağşuı gaz satmakla maznun 
bakkal Mibalm muhakemesine 
dün ikinci cezada başlanılmışbr. 
Mihal Kadıköyünde Osmanağa 
mahalleıinde, Rızapaşa sokağın

da bakkallık yapmaktadır. Sat
tığı, ve mağşuş diye hakkında • zabıt tutulduğu gazları, kumpan-
yadan Peronaf unvanile aldığını 
fakat müşteriye gaz yerine ver
mediğini söylemiştir. 

Dava, tutu!an zabıt varakasın
da isimleri yazılı şahitlerin mu· 
hakemeye getirilmeleri için 24 
Şubata bırakılmıştır. 

Yedi ay hapis edilecek 
Bir çeşme başında aralarında 

çıkan kavga neticesinde Kadriyi 
bıçaklayan Mustafanın muhake
mesine dün birinci cezada de
vam o!unmuş ve dava b;tirilmiş· 
tir. Muhakemenin diğer celse
selerinde dinlenen şahitlerin ifa· 
deleriyle, Mustafanm Kadriyi 
yaraladığı anlaşılmış, maznun ev· 
veli bir ıene hapse ve 250 lira 
tazminata mahkum edilmiştir. 

Fakat maınunun on beş yatında 
bulunması hasebiyle hilabara bir 
sene hapis cezası yedi aya indi
rilmiştir. 

Sahte asplrincller 
Sahte aspirin yakmak ve sat

makla maznun Kirkor ve Mur
taza Efendilerin mubakemelerıne 
dün Birinci ceza mahkemesinde 
devam olunmuştur. Dünkü celse· 
de Kirkorun vekili hazır bulun
muş, Murtaza gelmemiştir. Da
vaya Murtazanm gıyabında ba
kılmııtır. 

Evvela, bulunan bir çuval 
sahte aspirinin zehirli ve muzır 
olup olmadıkları hakkında kim· 
yahanenin iÖnderdij'i rapor okun
muştur. Raporda, · y:ıpılan moa· 
yeoe ve tahlil neticC6inde, as-

-68-
Y1RMI DOKUZUNCU KISIM 

VEYSELLE BAKI 
KARŞILAŞIYORLAR 

Mamafi bu şüphesine ihtimal veP 
medi. Önde giden adam bir defacık 
olsun arkMma dönüp bakmamrştı. 
Zateıı köprüyü geçiyordu; ve i'büt 
tarafa varır varmaz eğere atladı, tt .. 
rısa kalkan hayvan bir ağaç kümesi• 
nin içinde gözden kayboldu. 

Veysel arkada§larına veda ettik -
ten sonra, atma atlamış, doğru Ano· 
dolu hisamu tutmuştu. Büyücek btr 
yelkenli sa.ltilde müşteri bekliyordu. 
Kambur bir gemici onu görünce: Bir müddet daha yürüdükten son 

ra VeyecsJ, atın admılannda bir zin• 
mı - Afa.m .. - dedi - Karşya 

gitmek :Ultiyorsun? 
- Evet ... 
- At da beraber mi? 
- Evet .. 
- ~ akçe kendin için .. On beş 

akçe de bunun için vereceksin ... 
- Amma pahalı be! Cehennem 

yolculuğu bu kadar masraflı olur 
ınu? 

Gemki. neş'eli bir adamdı, arkasr• 
nı döndü: 

- Sıvazla kamburumu! - dedi
Sonra hiç dü~ünmeden bayıl parala
n.. Doğru cennete gidersin .. 

Yeysel istemiye istemiye yirmi ak· 
çeyi bayıldı; evvel~ atı, arkasmdan 
da kendi!ıi gemiye girince yelkenler 
hemen şişiverdi. Ve müsait bir rUl• 
gtr hemen sekiz on dakika i~iııde 
yokulan karşı sahile ulaştırdı. 

delik hissetmişti: 
- Merhamet merhamet ama, bi • 

raz da bana merhamet! - diye mı· 
nldandr-

Ve hemen ata binerek dört na1a 
koşmıya başladı. 

Yağmur şimdi adamakıllI ıslatnu• 

ya başlamıştı. 
Bir kazanın iç.ine su doldurunuz, 

sonra evinizin damına çıkınız ve bir 
tencere suyu, bu yükseklikten kazann. 
dökünüz; ve ik,i !!!uyun birbirine çarp 
masından çıkan sesi namütenahi bir 
şiddete ref'ediniz .. lşte durgun denıi• 
ze düşen yağmurdan böyle bir ses Çl• 

layordu. 
Sahil boyunda epey yoJ aldı. Son-

ra hayvanm başmı eyip verdi kam • 
çıyı ve öyle 151kı bir dört nala kaldırdı 
ki, yarım saat ya sürdü ya sürmedi; 1 

Süleymaniye camiinin az berisinde 
Bebek kıyılarında bir kaç balıkçı küçük bir mahalle ahırının önünde 1 

sandalı satıanryor, ve bir iki çocuk gem kaetı. 
yusı taşlan deniz üstünden sektire- Hancmm iltüatlanna kulak as • 
rck eğleniyorlardı. madı; dizgini eline tutuşturmasıyla ı 

Gemide Veyselden başka, a]tı yol· gözden kaybolması bir oldu. 
cu ve iki at daha vardı. 

Dev adam davranıp da blkmrr'-a G~irdikleri sergüzeştlerin bir suç ' 
kadar bunlar kıyıya çıkm1'lar, hatta olduğuna emin ola..rı adamlar, daima 
bir ta.nesi atma atla.dıtı ribi, nerde mti.tehaşi, daima korkak olurlar .. 
bir tepeyj btırınıhyan da.r bir pıı.tika• Işte Veysel de, sabahki hadisenin 

vehmi kinde; biri taraf mdan göriil • 
da. gözden kayboluvermişti. mek, veJ tanınmak endişesiyle müte• 

Nihayet Ve}'Ml de yola. diizülebil· 
d' heyyiç, bir müddet, o sokak senin 

ı. Düşünceliydi. ömründe, korku bu sokak benim, dolaştı ve anca~ 
nedir bilmiy~ bu adama eon hıı.dise • ıssız mahal1eler arasm~an. uzun v 
fena bir ha~yet vermişti. dolambaçlı bir. kavis çevırdik~ ~n· 

Har lere girmiş, kavgalar -etmiş, ra iki 'katlı evı.n kaptsma varabıldı .. 
bu gün: kadar hemen ga.tte bir kı- Mahalle sükun içindeydi; ne ev~ 
Jıcrna el atmı~, ekseriya has1rularr• önünden geçen bir adam, n~ de dcı • 
nt öldürmü, ve bir çok defa da yara- var sokaıklarda bir ayak ısesı var 1• 

lanmıstı. Fakat Kubbe altı denilen Hemen Jro~ ko§a kapıya yaklaş
yerin bu adam ü~tünde gıırip bir tesi- tr, anahtara deliğe soktu. ~ak~.t aı 
ri vardı. O her yere ve her ı,eye sal • ka]srn ödü de kopuyordu. Çunku ka• 
dmr, hiç bir şeyden korkmazdı, ama pı birdenbiTe ardına kadar açılmıştı. 
Kubbe altından çekiniyordu işte.. Ve ıözüne ilk çarpan ne olmuştu, 

Gökte bulutlar toplanryordu. Or - tahmin edin bakalım? Kısa bo:U ~; 
taköyü geçti. Beşiktaşa vardığı za - boyundan u~~ _kılıcıyla Y esan; bı.. !1 

ban yağmur çiselemiye baş1amıştı. eli kapıda, dıhnı çkarnıış, alaylı a 
Sabahki uzun seyahatten scınra laylı sıntıyordu. 

hayvan bir iki saat kadar dinlene • (Bitmedi) 

bilmişti ama, ne kadar olsa gene Darillbedayi Temaillerı 
yorgundu. 

Kestirme bir yoldan K!ğıth::lne Bugün matine saat htanbul Bd,diy,s1 
l!Jlrtlanna ~ılctığı zaman, ne da.lı ~l:t? 15,30 da ve suvare ~!hirTiyaİttoSU ~ 
ne çuhçuh ... Hiç bir şey para e~ım~- saat 21 ,30 da \\\\\\lll\\\\\l : 
ye başlamıştı. Çarnaçar attan mdt, lln K ' . 
yayan yürümiye başladı. Dereye .,,ftHf OZ HlllSI ~ 

=~:m~tı~d~:d~:reMi~:~:~ık!!: Yazan: - 1 111 111 1 ~ 
man, kendisinden bir kaç yüz adrm Müsabipzade Celal ııı 

Herde bir. ba~ka. süvar!nin ~~' .. ;ene 1 Yakında: Yalova \\\\\\\\\ 
atıını yedıyerek yol a1dıgını gorunre; Türküsü ilk mu-
diişünceli ol~~~ı:na rağmen gülümse- sikili komedi. yarın akşam: 
mekten kendısını olamadı: BiR KAVUK DEVRiLDi 

- Ulan! - dedj - Az gayret et- Rem'"'zan .. b t'I badema . 1 ~ l'ba. ... munase e ı e sek atları bız srrt ıyacagız ga ı .. .. . . 
Acaba bu adam da kim? Sakın, bir pazartesi gunlerı temsıller ve· 
tonıaya düşmiyelim.. rilecektir. 

G LOR Y A'da 

Siyahlı Kadının Kokusu 
filmini görmeğe koşunuz •• 

Yarın saat 14,30 m3tincsinde ''SARl OOANIN ESRARI., Tema~ıkiran. ayni 
biletle saat 16.30 seansında SlYAHLl h'.ADI~IN KOKUSU filmini dahi 
görmcğe hakkı olacaktır. Bugün sab:ıh saat 11 de \C saat 14.30 daki ma-

tinelerde her il1 film birden gösterılecektir. J 
~~.--~~--------~~~~~~ pirinlerin 0,56 gram oldukları ve müekkiHnin sahte aspırın işite 
bir tuaf11ıda Franıır:ca "Bayer,. allkadar olmadıiını, sadece ya-
allmeti farikası bulunduğu, ha- pılan aspirinleri bilmiyerek a~-
mızı safsafi denilen mubriş bir mış olduğunu söylemiştir. Netı" 
m~ddeyi ihtiva etmesi itibarile cede, Murtazanın mahkemeye 
sıhhate muzir o!doğu kaydedi!- celbi kararile muhak~me 21 ka-
mitlir. nunu sani perşembe gününe bl• 

Bili are Kirkocun vekili, rakılmışhr. 
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Suriyede 
kanlı hadiseler 

Tank, bomba ve 
yüzlerce ölü 

&i ~ahirede çıkan ( Essiyase) gazete -
lanın Suriye muhabiri, intihabat do
~ısryıa Suriyede vuku bulan kanlı 
1ıı dfseleri tasvir eden mühim bir mek 
-: Yazmıştır. Hu mektubun verdiği 

1flrnatr naklediyoruz: 
lcotı"Suriyede intilıabatın icrası, en 
~ı hadiselere sebebiyet vermiş, bu 
llıl Cl8ebetle Suriyenin her bir kıs .. 

0 
flda askerler dolaşmış, en ehemmi. 

~taiz sebeplerle kurşunlar atılmı~, 

et Sinema yıldızlarının 
ibaret oldukları ispat 

ve kandan 
e ~liyor ! 

0 tıklar caddeleri doldurarak ortalı
Q dehşet ve ölüm saçmıştır. 
~u.rtyeliler intUıap hakkını kullan.. 
lıı ıatedikleri zaman bütün bu kor.• Meşhur sinema yıldıı:lan d6nyanın y.. .... tarafında sevilirlirler. Erkek kadın her kes, bu sevgiye 

tıç vesaitle karşılaştıkları hmde ge iştirak eder. Hatta zevceler bile bir sine L yıldızma karşı derin bir sevgi taşıyan kocalarını nedense 
~ llılnıamışlar, ve rey sandıklarının pek kıskanmazlar. Sinema artistlerine yıldız diye tapanlar bulunmasına rağmen onların da et ve 
'41 lln dairesinde kontrol edilmesini kandan ibaret olduklarını işaret eden bir lngiliz gazetesi, sanki buna inaamıyanlar varmıı gibi 
~ep etmişlerdir. Hükumet bu talebe 

IJafakat etmediğinden lıalk bu mu bunu, ispat için bunların çocukluk resimlerini bulmuş ve neşretmiştir. 
leyi protesto etmiş ve /ıükiımet Yukarki resimde de Nor Ma Şerer, Jan Krav Ford, Jan Kollin ile çocuklarını görüyorsunuz. 

lq, 1Jt•et1eri derhal harekete geçerek ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3::ı~:"m;:~::::;":~k~::,.~~şn::z Hitler partisi En Uzun Bacaklı Artist! 
~t olarak Şam, Humus, Hal,ep, Ha-
dt ~~ diğer Suriye ıehirleri kan için 
"'- lluzmüş, bu vazıyet, Frama taraf .. 
vı olan ve bir armık hül:ümct ba • 
~a bulunan Şeyh Taccttinlc nrka
-..,tarı tarafından üıdaJJ olunmuştur. 
ı Şam ve sair fClıirlcrdel•i maktul .. 
~itı ve mecrulılann sayısı yüzlere 
t"1ıştır. 
lrıtihap günlerinde Suriye şehir • 

i birbirine bağlıyan bütün mu -
Qla hatlan kesilmiş ve bununla bir 

de vuku bulan hadiselerin başka yu 
tde haber al,ınmaması istenilmi§tir. 
Suriyeliler intilıap lıürriyetine kar 
tatbik olunan bu zmimane siyasete 
llllrı eğmediklerinden Şamda inti
aı bila müddet geciktirilmiş, Ha
a da aynı hattı h,.rcket takip o. 

lllJıuş, Hal,ep ı·e Humus'ta halkta~ 
n hiç bir kimse intihabata i~ti -
etmediği halde oradaki intilıa .. 
"1cşru sayılmıştır. 

lJunun üzerine Şamda ve sair 
lerdç örfi idare Utin edUmi~ bulu. 

r, Suriyenin bir çok şehirlerint;;c 
k bu muameleleri protesto etmek 

bütün mağazalarını kapcınuş ve 
lı.areket bir l:aç gün devam etm~-

12 bin işsiz aç 
Vaşington da! 
Va,ingtondan verilen baber

tdt göre 12000 kişilik bir issiz 
. Uau, şehre gelmiş ve birleş-
~ir. Bu on iki bin işsizin ba

l Yames Koks isminde bir r•• vardır. Pitsburg şehrinden 
1
kan işsizler kamyonlarla şehre 

~ lbişlerdir. Kendılerine şehirde 
::1 tedarik edilmiş, bir ~ok 
1 'tden sıcak yemekler dağı-
lllak üzere harekete geçilmiştir. 
~Çen ay komünisler tarafından 
1~ edilen "Açlar yürüyüşü,,nden 

i~lın olan polis kuvvetleri, (Ka
~~l) un merdiven!erine mitral
li~r koymuşlardır. 

-. Ukiimet memurları, işsizlerin 
~11 'tıda bulunan papaza hürme
~I kendilerine iyi muamelede 
~Utırna k ta dırlar. 

•. 8Pas Koks Amerika cümhur "'•i . 't' tıın ve kongrenin nazarı dik-
't, '~i ~elp için bir istida vermiş
)} u ıstidada, ezcümle şunlar 
.. ennıektedir: 

1~ '\ınerikanın muazzam Si'! vetleri bir 
rıı· tarafından ithar cöilmlşlı:en, on 

~ 1 
11 Yon erkek ve kadın alın terlerini 

ı;-!k krallarına arzediyorlar. 
at bu beyhudedir. Buuların çocuk

l•r•ç kalıp hastalıklara maruz bulunu-
~ ·,, 

~~l'~lldan sonra istidada bükU:
~ .. ~ll beş milyar c?olarlık bir 
~~riia~e koyarak yol, hastane, 
~ltd· ınşası gibi iş er açmasın•, 
lı~iıı 1

Ye ere yardım edip işs"zli-
l>a Önüne geçmesini istiyor. 

')~Pas Koks bu istidanın bir 
1 d• "d C" b · · i' ıp um uue aıoe 

Son iki sene 
içinde 

Kanuna muhalif 1484 
harekette bulunmuş 

Almanyada Demokrat - Sos
yal fırkacı, Alman dahiliye ne
zaretine, L tler partisinin kanuna 
riayet etti.)ne dair vaki o!an 
beyanatının doğru olmadığını is
bat eden bir muhtara vermişCir. 

Bu muhtaraya göre milli sos
yalistler yalnız son iki sene için
de kanuna muhalif 1484 hareket 
yapmışlardır. Bunlardan 1162,, si 
ölüm "320,, si yaralanmakla ne
ticelenmiştir. 

Silah ,. taıunanın yasak olma 
sma rağmen 589 v~k'ada, 
Hitler taraftarlarımn tabanca, 
tilfenk ve hatta mitralyöz taşı

dıkları tesbit edilmiştir. Hitleris~ 

ler 26 defa kooperatif ve sendi
ka merkezlerine, on dört defa 
kendi aleyhlerine yazı yazan ga
zete idarehanelerine, otuz üç 
defada muhalif fırka merkezleri
ne hücum ve taarruz etm.şlerdir. 

Otuz beş vak'ada, Hitleristler 
Burjuva partisinden on to '. uz 
çocukla otuz üç kadına dayak 
atmışlardır. Bundan başka otuz 
bir defa cebren haneye girmiye, 
dokuz defa mezarlıklara taarruz 
veme1.arları alt üst etmişler ve 
Hindenbur2Un resimlerini parça
lamışl., rdır. 

Zaro ağaya bir 
rakip çıktı 

157 yaşında o'an Zaroağaya 
son zamanlarda Amerikada bir 
rakip çıkmıthr. Bu rakip Texas 
cümhuriyeti dahilinde Som-Feller 
isminde bir adamdır ki kendi
sinin 159 yaşında o~duğunu id
dia etmektedir. Fakat Aurupa 
gazeteleri bu rakibin iddiasına 

inanmamakta, ve bunun vaktile 
Zaro ağaya rakip olarak Çinde 
çıkmış olan ve kendisinin 252 
yeşında olouğunu söyliyen bir 
hamalın sahte iddiası kabilin-

. den bu'ur.duğunu kaydetmekte
dir. 

-·· .. -----····--········----··-··-.......... _. 
vermiştir. P.ıpaza ve işsizlerin 
liderlerine yapılan iyi muamele 
işsiz ler üzerinde büyük bir tesir 
yapmıştır. Amerika hükumeti iş

s izlik tehlıkesinin önüne geçmek 
için tedbirler aldığını bildirmişse 
de, i~s· zler kat'i netice alınmcı
ya kadar, Vatingtonu tahliye et
miycceklcr'ni bildirmişlerdir. 

Sinemanın meşhur lakat pJAtin renkli saçlariyle ve güzelliğiyle 
meıhur artisti Jak Harlo sinema artistleri arasında uzun ve gü
zel bacaklariyle de tanınmııtır. 

Onun kendi iddiasına iÖre sinema artistleri İçinde bacakları 
onunkinden uzun ve güzel bir artist yoktur. 

Maksut bir amma! 
Silahları tahdit etmek mümkün mü? 
Bir gazete muhtelif ecnebi diplomatlarla 

konuştu, yazıyor 

Paris, 14 (A. A ) - intişar 
edecek o!an Les Amales gaze
tesi muhtelif ecnebi siyasi rica
linin terki teslihat hakkında 
mütalealarını ihtiva edece' tir. 

M. Alfred Sze diyor ki: Biz 
Çin'de tahdidi teılihat meselesi
nin arzetmekte o!du ·,u müş'.ülatı 

bilmiyor değiliz. Fahat nikbin 
olmak için birçok sebepler oldu
ğuna lı aniiz. 

Eğer dünya, tedrici surette 
her türlü muharebe imkanını 
ortadan kald1rmıya muvaffak 
olmıyacaksa, Cemiyeti akvamın 
ve imzalamış olduğumuz suUı 

mukavelename ve muahedena
mclerinin ne faydası olacaktır? 

Harp haddi zatin<le - hem 
galip, hem mağlup için - o ka
dar menfur, o kadar tahripkar 
bir şekil almıştır ki: Daima bek
leni.en gayeye zıt bir netice ve
recektir. Harp, artık mücade e
leri hal ve tesviye eden bir çare 
olarak te'akki edilmiyecek ve 
bütün cihan onu dehşet ve istık-

.rahla karşılaş caktır. 

Çin daima müsalemelcuyane 
bir zihniyetle meibu o 'uğu u 
isbat etm'ı ve tahdidi le ı at 

konferansının mukaddemesi ola
rak teklif ve te!kin olunan tes
lihatın tevkifi keyfiyetini kayıt 
ve şartsız kabul etmiştir. 

Şayet bu konferans, akamete 
mahkum olacak olursa, Çin için 
hissetmekte o!duğu istikraha 
rağmen her türlü ecnebi tecavü
züne karşı kendisini emin bir 
mevkie koymak maksadile bir 
müdafaa seti vücude getirm;ye 
çalışmaktan başka yapacağı bir 
ş~y yoktur. 

M. S etsijo, juponyanın tahdidi 
teslihat meselesindeki hatta ha
reketinin hiç bir şüpheye mahal 
bırakmıyacak derecede vazıh ol
du- unu söylemiştir. 

Biz bunu Washington ve Lon
dra deniz konferanslarında da 
isbat ettik. Zannıma kalırsa tah
dıdi tesl hat emniyesi tahakkuk 
edecek ve fakat bu keyfivet 
tcdr' ci surette husul belacaktır. 
Fakat nikbin o lmama ıyız. Bes 
lenilen ~mitler ne kadar büyük 
olursa uğranılan inkisarı hayal
lere de o kadar şiddetli o'ur. 
Du mesele, hfllli 1 olay o mıyacak 
derecede h:.rışık bir me-eledir. 

M. Mr.ıc Doııald demi~tir ki: 

Havada 
Polis eş~<ila ı 

Amerika pol si hava· 
ya da yetişiyor 

Karada, denizde polis teşkilatı 
vardır. Havada niçin olmasın? 
Filhakika bava polis teşkilatı da 
vardır, ve akhnıza geldiği gibi. 
bu teşkilat da Ameril<adadır. 

ilk hava polis teşkilatı, 1929 
senesinin 26 Eylülünde Amerika· 
da yapı1 dı. Maksadı, sokaklarda 
olduğu gibi, havalarda da seyri
seferi tanzimdi. Zira, aynı se· 
nenin içinde, sekiz tayyare ha· 
vada çarpışmış ve altı kişinin 
ağır, yirmi bir kişinin hafif ya
ralanmasma sebep olmuştu. Bir· 
kaç gün sonra da bir pilot aym 
sebepten ölüyordu. Fakat bu 
kaza sonuncu kaza oldu. Zira, 
hava rolisi teşkil edildi, seyrise
fer tanzim edildi, kaza da olma• 
dı. Hava polisi bir tayyare Nev
york üzerine üçyüz metreden 
aıağı indimi, derhal onu takibe 
başhyarak yükselmiye mecbur 
eder, canba:ı:lık yapmak istiyen
ler menedilir, tayyarelerin sahip
leri tesbit edilerek ceza yazılır. 

(Bundan başka, hava poliı 
teıkilab plajlar civarında da 
uçarak, yüzücüleri veya sandal
la gezerken tehlikeye maruz 
olanları görür, imdatlarına gider. 

Fakat a1ıl mühim olan vazife 
bava polis için, kaçakçıları takip 
etmekt.r. malum olduğu üzere 
Amerikada içki yasağı, kaçakçı
hğm fevkalade artmasına sebep 
olmuştur. Hava polisinin bu işte 
feYkalade yardımı oluyor ve da
ha geçenlerde, Kanadada, polis 
teşkilatı, tayyare ile kaçmağa 

teşebbüs eden bir kaçakçıyı ha· 
vada takip eder~k yakala~ışhr. 

Hava polisinin en muvaffakı
yetli işi de şu olmuştur. Nevyork 
civarında teessüs etmİi bir ku
lüp vardı. Bu kulübün azaları 
sık sık buluşurlar, dans edip 
eğlenirlerdi. Fak at azanın bir de 
güvercinleri vardı, ve bu güver· 
cinleri her toplanışlarında uçu- . 
rurlardı. Bu hareket hava poli· 
sinin nazarı dikkatini celbetti ve 
tayyareleri ile güvercini takip 
ettirdi. Güvercin, onları, Katkil 
dağlarına götürmüı ve orada 
gizli, bir müskirat fabrikasının 
izini meydana çıkarmıştı. Güver· 
cin, kulüp azası halinde topla
nan içki kaçakçılarının mektup• 
larını götürüp getiriyordu. 

Amerikada havada bile seyrü
seferi tanzim eden teşkilatın 
bizde olmasına bittabi şimdilik 

lüzum yok. Sadece akşam, ?,'?den 
sinema çıkışına kadar tM?y~üıse• 
ferin tanzim edilmesi, şimdilik 
bize yetişir. 

................................................... w -

Son harptenberi emnü selameti 
temin maksadile sarfettiğimiz 

vahi mesai dolayııile hali hazır• 
da tepeden tırnağa kadar müsel· 
aellah bulunuyoruz. Bu tesHbatın 
istilzam ettiği masraflar, feci bir 
surette yükseliyor. Aynı zaman• 
da, ne galip!er ne de mağluplar 
hiç bir güna esbabı istirahate 
ve sükune mazber bulunmuyor. 
Mil.etlerin aklı selimin doğru yo• 
lunu tal ip etmek cesaret ve ki-
yasetinden mahrum oldukları za
manlarda kendilerini kaptırmış 
oldukları vahiliklerden birisi de 
budur. 

Mabatma Gandhi diyor ki: 
Diğer bir cih~m harbinin ari

f esinde bulunup bulunmadığımızı 
bilmek ve söylemek devlet adnm
lnrma racidir. Fakat böyle feci 
bir fe'a etin önüne geçmek için 
elimizden geleni yapmalıyıı.. 
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Yaunı tren Nemironki Naldedenı fa. 
. __......,,,,_,_ .... ---

Yakınındakiler de sizin sözlerinizi karşısında r.dip Golden •Artık iften 
tekrar ettiler ve intihar etmesinden çekil" dem~ delilik olurdu. Blraı 
kork1uklarını ilave ettiler ... Fakat bu sonra.. Meeell, dön tC5ylediii ribi yea 

büyük banger elan yaşıyor.. Ve ara• nf bqladıfı ifi bitirdikten eonra bu· 
dan on beş sene geçti Şimdi, Rene ·ınu yapablUrdl. Hem buo zaman fay. 
UDi devriM ait gümüş kakmalar kol dalı olurdu. 
Jekaiyonuna merak etti, onunla meş- Glorya tereddüt etti, kapıya b .. dı, 
gol .. Kolleksiyonu arasında fevkalfı.· sora yazıbanealne oturarak yazmıya 
JAde güzel parçalar ve bir de Ce111 - başladı: 

nl'nln. ilk eseri zannedilen harikulA • M. ProfalJr, 
de bir şaheser var .. Size temin edebi- Uzun uzun d1J11Jnd1Jkten eonra, 
Jirim ki, bunları seyretmekle, bfzim aziz luutanu Parue glJtllrmlge karar 

ban.r.r" , şimdiye kadar tapmad:iı bir verdim. Bu mektubumla zatı dlinize 
zc\ • i "tmaktndır. Emin olunuz ki, derin teşekkürlerimi
koc.:ı 11""~~ ilk ~amanlar geçince kcı:· Durdu, kalemi attı, oradan çıkıp 
dlsınc hoyle bir eğlence bulacaktıı. Gol derin yanına Jİtti. Hasta bakıcı 
Mesela: Ne bileyim ben? .. tnsaıı bu orada değildi. Golder oyuyor gibh·df. 
yUk bir çocul,tur.. Gözle seçilmesi mUşktll bir titrem~ el 

G!~~~a .~çint1en ne ap.tal hc!·if. dl· )erini sa ı s~J ordu. Glorya, ona "Öyle 
ye duşundu, aptal, sanJ.ı yeme.t, ıç · b;r hakt', etrafını arandı, nihayet bir 
mek, giyinme!, bedava mı olu) or'! ö ede elbilelerjnj ıördii, sandalye. 
Para. yerden ot gibi mi lı'tiyor? Bfr· ·n iistüne atılm:ş ceketini gördü, 
denbıre kalktı. başıyla do!ttoru se ciizclnnı çi<ardı. Orada dörde katlan-
llmladı: mış hin frankhk bir banlmot T:.rdı, 

- Te,ekl,ür ederim, profe ör, dt• aldr. 
di. Bu aralrk hasta bakıcı prdl, hu-

Gedalra hafif bir tebesüınle: tayı göstererek: 
- Fakat. dedi, hastamın oh,·ali _ Daha rahat.rzlaştı, dedL 

Bihhiyesini ta.kip edeceğim, zanneder· Glorya, ııkılarak lcoeuın-::n iletU. 
eem, bilahare, hu sözleri kendisine be ne eğildi Tt hDTah dudakJannı yana-
11lm söylemekliflm mtinasip olur. Biz ğrna dokund'Urdu. Golder, ıöğaUne 
41oktorlar, vUrudu oldufu kadar ruh do'.unan ıerdanlrfın ucunu defet • 
lan da teda,·f etmiye alışkınız. mek lıter rlbl elleriyle hafif bir ha. 

Doktor da kalkmıştı. Gloryanm "' reket yaparak birdenbire inledi. 
Jiai öptü, gitti. onu yalnız biraktı. Glorya, doirulda, içini çekti Te: 

Glorya odada J üriimiye başladı. - Onu yalnız bfrakmam daha fyf 
B,iliyordu. EYet. Golderi,n, kendisi için olacak, dedi, bent tanımıyor. 
beş para ayırmadıi;rını biliyordu. Hep ONDORDUNCU KISIM 

si, paranın hepsi, bir işten öteki ı.e 
Akıyor, kayboluyordu. Ya şimdi? Aynı akpm, profu8r Gedalya pi 
Dişlerinin arasından ıeJı.k çalar 1ribi di: 
eöylendi: - Mu'aUyetJ tlzerimden atma • 

- Kaiıt üstünde milyarlar, elde dan, M. Golderhl rıtlDflille mUeaa • 

Takvim - Cumı 15 KAnunusani 
1 inci av 1932 7 Ramazan 1351 ~enenın 
ıeçen f(irılen 1 S kalan rünler .~45 

GUn•• - ı>oı-usu 7,24 ı <ıuşı 17 4 
Namaz vaklUerl - Sabah '124 

dğle 12.23 ikindi 1450 Akşam 1'1,4 
Yatsı 1840 ımnk 5.30 

Hava - Dün hararet derecesi azımr 
S. asg ırf 2 derece olarak kaydedilm 'şrir. 

Bugün rüzır;lr hafif lcuvvı•tte şarktan ese· 
cek ve havı ekseriyeti" bulutlu elacıktır. 

'-

Radyo j -lstanbul radrosu 
6 dan 7 ye kadar ltl'lmofon. 7 30 dan 

8,30 kııdır Vedia Rıza ve Nermin H. 
bnn işlıraklerile saz 8.30 ddn 9 a kadar 
Habibe Molla 9 dan 10 a kadar i inci 
kısım uz 1 O dan 1 O ~O ıı kadarTango. 

Bugtln 
15 Cuma 

HEILS ~RG - (2:'4,4 m. 75 Ki 
lovat) 9,90 lımnJ .. tık ders'crl - 14 OS 
Konser - 17 15 Konser - 19 '25 or-
ltPstrııda Lnrtzıng, ~khrelner 'e Brahms'ın 
eserleri 20.20 Skeç Anton ç.·kov'· 
dan, R viera. l::kspresı'nden bir ıııbne -
21 Münihıen na il - 22 4 ld~ili ı on 
ser 

ViYANA - (:i l7 m 20 Kilovat) 
12 30 l\onser - 18 Or estra 1.onscr:-
21, 15 Uç perdelık Urvasi operası -
23,45 d nt. 

LAHTI - ( l 796 m. M kilovat) 
18,25 pl~·ıno re~irali - 19, I!' ~3rkı -
20,30 senfonik dans 
YARŞOVA - Cl41 ı m. l:'i8 Ki

lovaı) 18.35 hııfif musiki - 21 15 P lar
monlnln kt)nseri - 23,40 dnn~. 

PRAGA - (486 m t O kilov:ıt) 

1805 mus ki - 20 20 or ~~ıra nnse
rf - 21 5~ Trio - 22 p y:ıno on:cri 

MOSKOYA - o-ısı m 40 ki 
lovır) 18 den 2.1.:JO a k dar neşri\ at. 

Vann 
16 cumartesi 

anıçta hiç bir şey!.. de etmek fatemfyorwn, dedi, madam, 
muhterem zenlnlı ba uu1ıe _,... Hl!tLSSERG - !2744 m. 7S 

Daha geçen gün ".Ne merak edi - hat edemez, zannedersem abahltTfa lovar) Y 30 c mnasrik dersi - 12,40 
;ronun, demişt.i, ben daha burada) ım, kafi dereeede ... la edemedim. 1 Berllndt>n nakil - 17 ,15 Konser -
öl111edlm,, Aptal! insan 6.~ )aşmda -r - Bltikt., doktor hey, beni .. Bet• to 10 Dil• monlk konser - 21 Hrrlin· 
her gUn ölUme intizar wncmclı mfy• d k'I J k' 
dl? insanın ilJ rnzlfe~ı kurısına f.. "ıfı 1 ki de Jüzumundan fazla endişcve dü- en na ·ı - 22 10 l'cr;ın en na ıl. 
bir eervet tenılnl değil miydi? Bir 

şürd üo üz.. . VI YA NA - ı:ı 17 m 20 ki:ov:ıt) 
12.30 oı ectrı - 17 l 5 orkestra konse 
ri - 20,!5 lı:eman rapsodisi - 21.05 
Ke'rbek ooercıi üç perde - 23 20 .dıns 

911lerf yoktu. l;Ierl birakır biral\maı, Sustu. Bakışt·Iar. Profesör Ge • 
geriye bir teY kalmıyacaktı. Jş.. l~. dalya tereddüt edtt gibi oldu. 
Ba para nehri artık kuruyunca, geri· - isterseniz madam, dedi, hasta 
71 belki bir, nihayet iki milyon kala· nızı bir kere da1la muayene edeyim. 
caktı, omuzlarını silkti, Bir milyon, MistersMakay'ın köşküne yemeğe da. 
flındlkt geçirditterl hayat için ancak v~tliyim ama,. J&lftl 1a&t kadar Yak· ' 
altı aya yetl~lrdi. .. Bir de UstelH< srr• tım var ... Emın olunuz, dinkü mua .1 
tında bu artık bir işe yaramıyan haı- yen emin bana verdılfi kanaat'• değişti -
talrldı bunak kalacaktı. Glorya hay- rebilirse pek memnun olurum.. 
lora haykıra eöylendi "On bet aene - Teşekkür ederfm, doktor .. 
daha onun böyle yaıamaarna i:htlya- Glorya doktoru hutaam odurna 
c:mı yok, bayır, hayır .. " Şimdi ondan soktu, salonda yalnız kaldı, kulak ka 
nefret ediyordu. Bu ihtiyar, kaba, barttı. Fakat doktor hasta bakıcı ile 

LAHTI - (1796 m 54 .. ılo vat) 17 
moıı i - 19.1!; Balalayka ve b:ınjo -
~.OS dörı tlşilılr musiki - 21 dans or· 
e•rruı - ft. 'S danı. 

YARSOVA - U41 t ın 158 kilo 
\ltJ 18.35 ı.onser - !1.15 hdlf musiki 
konseri - !3,10 violoncel Ye piyano ıle 

Şope11'ia eserleri - 23,:;o dııns. 
PRAGA - <486 m. 60 kilovat) 

18.!S haftanın haberleri - 24 25 e ka
dar ltonffr. konferans. 

MOSKOYA - 11481 m. 40 ki-
sfrldn, para, yaln.rı paradan bafkn a1~ak sesle konUfUyOl'du, hlr annltıı evlıtı 18 den 23 30 ı kadar neşr.yat 
bfr ıet sevmiyen ve buna rağmen bu dan bapa bir §eY işitemedi, kapıdan 
en sevdliı parayı da ancunda tut • uzakla~tr. gitti, açrk IM!Merettin kee BORSA masmı bilmlyen Golderden nefret e - narına dayanarak d~namı N)'re ·---

diyordu .. Onu asla sevmemi§ti. Gol• baıladı. On. on bet dakika kadar 80D·---------------ı 
der una pırlantalar, elmaslar alı)·or• ra, doktor, ellerinj oğUJturarak içeri 14 K.. sani 931 ı--A-ı:J_4'1__.ı-K-•pe_·_dl_..ı 
ea, udeee kendisini bir camekan te - girdi.. Kambiyo 1 
tl.ldd ettiği içmdi. Hem. son zamanlar - Ey? Fran91z Frangı 1206 
da Joys büyümiye ba~ladığındanbcrf, - Aziz madam, hutamıı o kadar 1 lıtrfllz lfnsı Kr. 
bUllU da' ihmnl ediyordu Joys? .. Gol• iyHeşmlıt ki, buhranın •deee uabl "TJ.. mahhnt nnııı 
der onu seviyordu. bir membadan ıeklitfne inanamıya. • • 

Çhkll Joys gençti, güzeldi .. Par- cağım geliyor- Yani kalp nahiyeein• 
taktı. Gurur! Golderin kalbinde an • den deffl ... Haeta tlmdiki halde pek 

l.lret 
ı eı,~ 

nrahrrıl 
iL ~·rant 

l.ev.ı 
Florfn 

eak prar ve nahvet vardı. Kendine zayıf olduğu için katı bir surette hil 
gelince bir yüzük almak l~in kavga. köm Teremlyonnn, yalnız şunu slyll 
]ar olurdu. Golder "Birak beni, öl .. yebflirlm ld ba huasta dinden daha • 
memt istiyorsun, param yok,, diye ba· hodbin bulanabiliriz. Yani, M. Gol • : ~ 

tmnh. Ya ötekileri? ötekiler de Gol- deria daha nun eeMler, lflertnı bl· •• 

lturon 
~lllnı 
Peıerı 

Marıı 

Zlotı eler gibi ~alııırlar fakat hi( olma7.S8 rakmuına Ulztrlll olmryaeaktır. 
ilecekleri zaman. ihtiyar oldukları - Sahhnf 1 
aman kanlanna bir ~Y bırakırlardı. - Evet. 
Dünyada mes'ut kadınlar da yok d"' Doktor, durdu, eonra ilbe etti: 
fildi. Ona gelince, hakikatte Golder - Yılını elze tekrar ederim ki 
lrendlsfyle hiç meşgul olmamıştı. O. kendieint baratlaa bldmhp bq • 
au ula tıJeVmemi§tl.. Aksı takdirde, ka bir tarafa nakline hnkln yoktur. 
ona biyle beş parasız birakır mıydı.. Mamafih siz, fatedlfiai.z ribi hare • 

• • ... 
l'en~ 

• • ı.e. 

l'Drt Hraıı l>lnar 
ı en on er 1\ oruş 

Nukut 
it frıınt [ I• r1nsıı 

1 lıterlln · lnglll7. 
1 l>o!ar Amerika 

it Llreı i ltılya Glorya kendi sakladıtı paralan kette serbest.iniz, vicdanınıza kalmrt 
dlltiindü. •Fakat bu para benim, dl'- bir iş. itiraf edeyim ki, bunu 88.rle • 
il, benim.., Kendisine bu paradan sar melde, hen 'ricdanımr atıT bir ytRcten BORSA HARiCi 

ı ıo, 

fedeeeğlmi mi dü•ilnflyor? (Aklından kurtaraaıı oluyorum. 
Hoyos'u geçirerek) bir tanesini bn- - Oh. rlea ederim doktor, artık ~ .,, HeAMl~n~n. !,iyo~ı 1 ~9:5~ l 92:5~ 
ledlfim klfl defilmit ribf sanki!,. bana diifünmilyorum bile- (Elini a-

Bem 10Dra hald:kati kendiaine ne di· zatarak) lize bütün kalbimle tetH • '•------------• 
7e aöyllyecekti? Pek All biliyordu ki kür ederim.. Umtt ederim ld, oq!im •j 
yahudi tabauızlığryla iJi gücü bira - hkla yaptıj'na bir hareketi unutur 
kacak .. Yahws yapmayı dü~nttek ve hutawm rene tedavide •enrn e• 
ti- Fa.kıt Golder bu kadar sene son• derslttlz. 
ra rahat rahat ö1eh:hMk l~in bir ta- Gedalya teredcltlt eder rlbi oldu, 

rafa PJr& koymamı~ kabahat onaa ~eli. ...,et bltal .w. 
..,dut Öyle 7a, böyle bir vazıyet tllitmedi) 

Samsunda tUtUn aatı,ı 
Bu hr fta ıçinde ~amsunda 

150 uruıtın 44,90] okka tü· 
til• satı aut •• 11tı n ı-u tft
lftnler 1hraç edılnı "ttır. 

Sa111 .. nda S,948,lOI •kka ti· 
th aoka YarWI'. 

Buhrandan sonra 
Yeni Fransız kabinesi 
nasıl teşkil edildi ? 
M. Hrlyand'ın nez.aretslz nazırlığı 

kabul etmediği sUylenlyor 
Pari•, 14 A.A) - Kabine 

tqkiı edılm ıtır M. Lanl, bat· 
Yekit Ye bar.ciye n zırıdır. M. 
Catafa dalıilive, M. Tarditu har· 

biye Ye M. Fould ziraat neza· 
retlerini deru 1te etmitlerdir. 

Diğer nazırlar yerlerinde kal· 

mıtlardır Dahiliye ve ziraat ne
.zaretler'ndeki müıteşarlar değit· 
memi~tir. M. Lava! kabine arka
daılarım M. Dou nerg'e takdım 
ettikten sonra matbu , ta fU be 
yanalla bulunmuştur : 

M Bri ann'ı zıyaretim esnasın

da yeni hükumete müzaheret ve 
yardım1nı es rgememesıni ve ıs· 
tedi " i şekilde büyük tecrübe ve 

salahiyetlerinden hü iımeti m s
tefit etmesini şiddetle ısrar et
tim. Bugün bu mese'e hakkında 
M. Briand' a tekrar görüşeceğ m. 

Hükumet sair günü mecl s hu· 

zurunn çıkacaktır. 
Parfstekl tevklfat 

Paris, 14 A.A) Salı gunu 

~omünistler tarafmdan yapılan 
nümayiş es:ıasmda tevk f edılm'J 
o lan 328 kişiden 127 si ha i 
mevkuf bu unmaktadır. Bu mev
kuf arm 113 ü ecaebidir. Bunlar 
Fransaya yolsuz olarak girmiş
lerdir. Ve birço'darıoın hakkında 

memleket har'cine çıkarılmak 

kararı vardır. 

Palnleve bize saAIAm bir ek• 
•arlrot U\zım dlror 

P .ni8, 14, (A. A.) - T empa 
gaıete•İ, M. Painleve'oın bir 

maka:es "ni neşretmektedir: 

Biıi ıı ışhrmakta olan ağır 

beynelm lel meseleleri mllza '<ere 
ve bılledilmel< =çiıı hü'cametin 
keodisi!e ta'llamen hem fikir 

kuvvetli Ye sağlam bir ekseriyete 

istinat etme•İ •on derece arzuya 
ıayandır. 

Bu ilk ve en mllhim miitkül· 
dür, 

Filvaki yalnız bir takım umu

mi prenaplerde itilaf etmek de
ğil, belki aynı zamanda Franıa· 
mn meşru hukuku:1u, onun mıl· 

letler arasında mu!<areoet vllcu· 
de getirmek te:Akkilerioi ve 
mem'eketin emnil se imetioi 
mutıafazaya da~a ziyade e:veriı!i 
olacak kuvvetli bir siyaıet taka· 
binde rnutaoık kalmak mevzuu 

bah'stir. 
Ta '1lirat meselesine gelince 

atılması liıım gelen bir takım 
hudut ların tesbiti ı cap eder. 

Franaanıo borçlarını ibra ettiği 
halde tediı1atına devam ey eme 
aiae karşı herkes n isyanedeceği· 
ni zannediyorum, Fakat bu ka· 
darı, bu meselede kafi bir sara· 
hat tetkil etmez. 

Tıahdidi teılibata gelince, her 
feyden evvel milli e'l'lniyeti mu· 
bafaza etme.de beraber Fransa 

kadar lensı'c edilmit Ye teslihat 
müıabakasımn tehlike ve yükle· 

rincen azade bir ıu h iıteyen 
hiçbir millet mevcut. olma :l ı?i-ıoı o 

iıbat etmek IAzımdır. Bu mese· 
lede de kuvvetti ekst rİyP-t topla· 
ma < için bir takım tasrihatta 
bulunmak zıtrureti vardır. 

Perl• gazetelerl nasal 
dU,ilnUyorlar? 

Par s, 14 A.A) - Yeni La
val bü 6metinin te 11fts6, ihata 

ubası pek gen t o mıyan baıı 

~üta e m eeıdiae ••ydaa tel'· 

mektıdir. 

Eskı Lava! kabinesini takvif' 
etmiş o 'an gazetelerin hepsi buh
ranın bu kadar sür'atle izal• 
edilmesinden dolayı kendi ker 

dileı ini tebrik etmelde ve mr 
mafı beynelmilel büyük konfr 

rans1ann arefesinde M. Laval'i• 
daha genıtlemİf bir ekseriyet 
tesis edememiş o 1mattma teesıol 
eylemektedirler. 

M. Laval'la M. Tardieu'outl 
Har ıciye ve Harbiye nezaretlr 

rinde bulunmaları bu yeni teıw 
kibı n en bariz vasfı gibi telikld 
edilmektt"dir. 

M. Bria ~ d'ın çe~ilmeıi mumı• 
ileyh n uzun mü det istirahat 
etmesini mecburi ~ılmakta fakat 

hast ığı bütün gazetelerin mür 
t e rek bir surette teusOfünft mu
c ip olmaktadır. Bu gazeteler, 
nıuma'feyhin musip olacağı fe'" 
kil le yeni hi\kiıın le müzaheret 

e y iyec gı ve herşeye rağme• 
yü (Sek salahiyet ve vukufunda• 
hU <umeti mahrum etmiyecel' 
üm 'd nı izhar etmektedir. 

M. E:.rland l~hlne tezahUrat 
Paris, 14 (A.A - Siyasi mat

buat mürr ess"llerı bu ıabah Ptt. 
Briand'ı ziyaret etm 'ı'er ve keo
diı ne yakın vak tte iadei afiye& 

temennı eylemişlerdir. Mllmeasil

lerin reisi olan M. Valfori ıiyatl 
matbuata M. Briand'a baihyaJI 

samimi bağlar üzerinde i•rar er 
lemitlir. M. Briaod, g&ıterile• 

tezahürattan ço < mnta bassiı o .. 
duğunu aöyleınit ve gtıler yUzl• 

gazetecilerin heps'ne tetekkOt 

etmiştir. 
Nezaretalz naz1rhkl 

Para, 14 (A.A.) - M. Lav,I 
saat 17,30 da M. Briandla 16-
rüşece~tir. M Br:andlııı pek ııld 
temasta bu:unan!ar mumaile)'bİ• 
yeni kabineye nezaretıiz naııf 
ııfatiyle dahil olmayı kabul e&-
miyeceğini temin etmiyorlar. 

M Brandıo pek yakında bif 
müddet i•tirahat etmek Uzer' 

Coc'1erele gideceği •Öylenmek' 

tedir. 

Shnryaoa iti sene 
esiri 

Breı'Avdan bildirildiğine g5rf 
eski b r lopçu olan Lank iımi" 
de bir Alman, on alta ıene 1•1' 
bubetten sonra evine dönmUttOt• 

Lı1nk, 1915 de Ruslar tarafıo' 
dan esir edilerek S.biryaya g611' 
derılm ş, zengin bir k6ylOn8' 
yanına verılmişti. 

Lank atedenbert orada çalıf' 
yordu. Nıhayet on alh ıene SO~ 
ra ev:ne d6nmiye muvaffak ~ 
muf ve ailesı ile beraber N,,I 
yortu arını yapmış'.ır. 

Bağdatta hukuk me 
reseslnln mDdUrtOI' 

~ağdattan Kahire gHeteletio' 
veri en mafftmata g6re Bağclatt' 
tes s ed len hu'rnk medreseıi~ 
müdür.üğii Satı beye tevcih edt 

m ştir. Satı B., daha evvel B•l' 
dat maarif nezareti umumi t-" 

biye müı ettiti vdi. S th B. , . ~ 
mec r ... ıede çt maiyat dersll' 
deruhte cdec krr. 

Sata 8. , eskiden lıtanbul -
allim mektebi müdürOycli. 
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akikat çanları çalıyor! 1 D A v E T L E R 1 J a. K. o. Sa. Al. Ko. dan f ~-v AK T JIO~ 
TütUn beyiyeleri l K k } } 

K d
• . A Askeri ~htiyaç için 6:>00 kilo kır . üçu·· ı· a" n arı 

re ısız ima n Eminönü Askerlik şubesi Rs. mızı mercümek 16 - l - 932 cumar• 1 nya ın 932 senesi tütün beyiye ikramiyesi tesi günü saat 14 de ihalesi yapılmak -~ IOdefıısı yüz kuru~tur ~ 
için defter tanı~iminc başlanac:ığından üzere talik edilmiştir. Alıcıların Para ve SatshEt E IAk - l\1oda 

Vaz • k ? mülga Sultannhmet. Süleymıın i yc v~ Alı - ş.-ırtn3me ve nümunesini görmek ü - 6 odalı e\• Şışli - 5 odalı ev Fatih - 8 
ıye 1 ne 0 aca e saray askerl ik şubclerırı de muk:ıyyet şe · zere her gün ve muayyen saatinde odalı ev Şehzndehaşı. 5 odalı ev Cağal-

hit yetimle rıle malOlinln tc:.hit muamele- komisyonumuza muracaatları. (22) oğlu - 5 odalı ev Ga!:ı ta - ahında mağaza• 

U " b• d (erinin icrası için ell crind~ki vesaild res · (138) sila apartıman seneliği yüzde 12 ipotekle 
mumı ır moratoryom an miyeleriyle birlikte ~ubeye mür:ıeaaı la • • • l k nızat · bunlardan b·şka her semtte em· 

b h 1 
l kayıd;ırını icra ettirmeleri ve aksi takdir Kırklarelindeki kıtaatın ihtiyacı ltk için 9 12 arasında müracaat (2338) 

3 SeQell er de Var de deftere ithal c•l ı lemivece !erinden için kapalı zarf u.suli ile 120,000 kilo l st:ınbul Pahçckapı dördüncü 
932 ikrıımiyelerini alam ı};ııcaklnn ilin un münal<asaya konmuştur. ihale Vnt.., lhan nsmakat 29 

t Berin, 14 (A.A) - Franldur· 
ter Ze.lung, Han cıue de France 
•rafı ndan R~icbsba n ' 'a açı!m ış 

olan kredı er 4 mart 9.12 tarihi

:~ adar temdit edılmed ği tak
ırde böyle b ir lemdıtte bulunul-
ması İçin Fıansnyle A manya 
lira . d 'd .. k ! a yenı en mLı za ere er 
ic:r ı 'l u ' teme o ' u - u miitalea-
•· • b u nnm tadır. 

1 ı gazete Fransa tarafın· 
dan red n n t c dinden ı rn tiaa 
o 

u u takdırdc A lmanya 'nm 
Pe v '1im bi r ma i v.,ziyct knr

~s da krr-c "mı \L: mata ır. 
" e' ' t ı c s Jnnk tar fınc!an krecıi erin 
tdıyes , mez. .fır bankanın c öv:z 

•!o · ~rı ın nıüh m mil<torda te
tıa us etmcs c'o avsı ile hatta o 

~a :nan hu us borçbrın tcsv yesı 
Ususunu cfa mevzuu b~hsedife· 

te · ~ı beyan edilmektedir. 
k ~u şerait o.tında Almnn hü
u netı çin umu ni bir morato
~~um 1 6r:ınC.nn baş! a yapılacak 
ır~ey kalmı\acakhr. 

~ l:.u gazeıle. nı vet Fr s bü-
Oıne tıoin Reidı bar lt'a e.çı mış 

0
•
1an 1 redi!t:rin tecdit ed.Jmeme· 

•ın· 
1 

ın gayrı muvafı '. o aca ~ ını an· 
1Yacağı ve Lausanne konferarsı 
~•nasında bu k abil bir tozyiı< 
~Crasından \ a ~eçecc w ı üm id .nı 
llb u 

ar etme .tcair. 
liakfkat çan,ar1 çahyor 

~l Mi.ano 14 . (A.A.) - Po~oled'
Ya ga:etesı yazıyor: Vazıyet n 

~~ahtarı Amerikanın elindedır. 
tün <..ünı aya b r tn :.ım hara· 
er yığmış olan l: u feci vazı

l'ettcn çı kmama bir tek yo u 
".ardır. Bu da Avrupa c!cv.etle· 
tın· kd v • .n ye .germe karşı clain, 
llled>-un nzıyetinden çılcmak 
•lıı· ct yJe i~c baılcma!arıclır, 
A. Su ilk adım atıldıktan sonra 
ltı~erikaya karşı Avrupalı borç
' arın mfittehhit bir cepbesbi 
;~etmeli. Zannederm=siniz ki 
t llıerika, A!manyaya karşı ala
~k arından vaz geçmit oian 

1
/tupa dev'ctlerinden kredilerin 
~ .. n tediyesini istemek C"Sarct"ni 

0i erecel<tir? 
l "'nneder m:s niz ki Amerika 
~ Usilnne ~ o rı. cransır m J ırmak 
aı f s yl ü ' f ' - • . t, e nı • e o e: ugu aaı-

ic & fas c!ey ı ç zm ye Avrupayı 
~r etmiye kıyam ets:n? 

a\' tından sonra lu gazele Ho 
b l t rnoraloryunıunun zihinlerde 
il&ı t . d 

in" e m ş o u~u 1U1 un ve 
"'pahı batır a ' ma ' hıdır. 
'topo'o c. 'llalia i ave e diyor: 

tııilı ol . ~ir kere l:ugün bütün 
g

01 
et crı hareketsiz bir ba ı c 

dan ' 1 bil ve nı cş um ne t. e t:." eri hali 
ltt'l.ıtda bfitün mul i lerdc ak s
ili d ht?sıl 'Gen L u en büyük ma
tı~ an tathir ,dilC:il len sonra 
tlıu anın salaha nail ve kal'<ınmyıa 
ltıa~~~fak olacnf mda ş-pheye_ 

La'· Var mıd,r ? 
"-rn ~:ıc bir feragatte bulunmakla 
tı~retıkada kazanacak.ır. ÇUnkü 
~ık ıccdc tu hareket orun lehine 
ttıpacaktır, fakat ilk adımı Av· 

ıJ• atmalıdır. 
)or uk _&aıcte, netice o'arak, di

ı . 
D·· . 

f•kl~ny~, Amcr.kaya mubh. çtır, 
~"ru bı . mu!,abele Amerika da 
l\tıltP O ve dün,•ya muhtaçtır. 

4 Y•noaunun iki aahili 

arasında hakikatların büyük çam 
derin akiı!cr husule getirmek 
suretile mütemadiyen çalıyor. 

Makale etrafında fikirle" 
Roma, 14, (A. A.) - Ecne· 

bi matbuatı Popolo d'ltaLa ga-
zetesinin neırettiği ma <aleyi ay
nen dercetmektedir. Bu gazete
ler mezkur makaleyi müsait bır 
tarzda mevzu!! bahsetmekte ve 
Lozan Konferansının içtimaı are
f es" nde M. Mussolini'n"n fı lcirle· 
rıni nakl ve ifade etmesi itiba· 
rie haız olduğu ebe:mm ı yetı 
kaydetmel<tedı r. 

Du gaze teler mütalea la. ına 
devam a diyorbr ki : 

" Pop olo o'ltal ia'nın bu yazısı 
A manynııın b orcunu ödemekten 
ac z ka ması yüzünden karışı K 

bir şekil nlan beyne lmilel vazi
yetın nydm,anmasınn doğru bir 
adım teşk il etmektedir. l talya 
k endi hazınesi için e hem miyetli 
bir fedal.ür1ıkt a bu unmasını 
iJtııam e decek aHcen ban e b ir 
lla reket rapmış olaca br.,, 

A lmnn g"zcteleri d e ltalytm 
noktai nal ırını kabul e derek 
büyük haı pt en ke!~n feci hesap
lara bir nihayet vermek zamanı 
geldiğin i 1:-eynn etmektedir. 

Fransız g azeteleri her hangi 
bir m "" ta'ea s .. rdinden ıim ~hlik 
ıst inkaf et ıı ekted ir. 
Amerika tamirat konferansına 

ıştlrah etmiyecc k 
Wash·ngton, 14 (A A) Harici

ye n"zm M. Stirrson Amer;lca
oın Lozan konferansına ııtirak 
etmiveceğini ıövlem ~t r. 

Tedlyatln ta tili ve Amerika 
Nev Yorı< , 14 (A.A) - Hcrald 

Tr buna g8%eteıı Amerika par· 
Jimento mahafılinde Mösyö Hoo-
ve. in hat ta n im resmi ıurd~e 
de o:sa Amerikanın dığer borçlu 
cev:etJer bir ilde tamirata a =t 
tediyatın tatili yüzünden mey· 
dana çıkan yilkün bir kısmını 
yüklemJyi kabul etmeıi lazım 
geleceğini muta:ıammın olabile· 
cek hiç bir teklifi münakaşaya 
yanaşmıy:ıcağmı beyan etmekte 
o!du';lannı yazmaktadır. 

Eu gazete dıyor kı : Maamafih 
M. l .oo..,er tamirat bedellerinin 
tco iyeıioe müteallik muvakkat bir 
tadil yapmanın taahhlidah ifa 
etmemiye müreccah olduğu mü
talcasında berdeY ımdır. Müşa
rünı !eyb, tamirat nami1c vaıpılan 
tediyatı muvakkaten tadil eden 
bir iti ıafnamcni n hali hazırdaki 
buhran esnasında vücude getiri· 
lebileceğini de muhtemel addey
lemektcdir. 

Nev • York Times gazetesine 
gelince, bo gazete diyor ki: Av· 
rupanın mU eılefıyetlerini yerme 
getirmcm~ai mümkündür. Fakat 
resmi mahafil hali hazırda borç
lan fes h ve ilga etmiye katiyen 
mütemayil dciildir. 

Bu mahafiJ, borçların ilgası 
talepl~rinin böyle bir ılganın ha
rici ticaret fizerinde husule ge· 
tirmesı muhtemel akislerin Av· 
rupa milletlerince nazarı itibara 
aı:nması takdirınde Amerikalılar· 
ca daha iyi anlaşılabileceği mfi
taleasını serdetmektedir. 

Reşit Rıza tiyatrosu 
(Şehzadebaşında) 

BugUn saat 1 J de talebe\ e ı 5.~0 da 
umuma (Acemi Çaylıklar) Nakleden H. 
Suat bey. Ak,amı ıut 21,30 da (Beşte 
Gelen) Nal.:leden Kemal Rag,p bey. 16 
ikinci L:lnon Cumartffi p.ü aktamı Mat 

ıı ,30 da S.aıoa. 

olunur. tarihi 20 - 1 - 932 çarşamba gunu 
iş arıyorum - Oknr yazarım. 

her gün öğl eden sonra 'alışabili rim. Ke
falet gösterebilirim Askerliğimi bitirdiın. 

Toros gençler birliğinden: saat 15 tir. Taliplerin şartnamesiııi 
Olrliğlmlzin senelıK kongresi 15 1. görmek üzere her gün münakasayl\ 

932 cuma ~ünü sant on dört buçukta iştirak edeceklerin de teminatı muval<• 
Saraçhane başındaki Hayrıye lisesinde lrnte ve teklif mektuplarile ihale tar:. Kac:ımpaşa Seyrisefaln fabrika· 

sında bekçi Snkı efendi \ '1151· 

tısıvla Ahmet. 
yıpılacıığınd :ın bılOm um Aza ar ad:ışla· hinde Kırklareli satın alma komisyo-
nn gelmeleri r:ca ol unur. nuna müracaatlan. (664) (4536) 

--------~---------------
JJl,.t'namıza gelen eserler: 

----~-------------ll'Juhtarai Naci 
Berlinde Türkçe-Amanca li

sanlariyJe çıkan "G ~ rp., gazetesi 
sahibi mühend s Mch net Naci 
bey tarafından g üzel ve nefi s 
bir muh' ara tab v~ neşredi rn"ş 
t ir. ~70 SJyf l ı 1:t bir ci.t ya p an 
bu muhtar, da A fm .:.n s anayii 
hakkında ma Lırnat, beto!l iş.eri 
bllyük ve müh'nı A! ı an fırma· 
larınan adr s ve ıl5n 1 arı faiz 
cetvelı ve hcs p arı , pusu'a'ar 
kes rler, mihani :e ve dtısturları 
mukavemeti c eryan, m::se 'es.ıt 
cet veli, T ürkiye 1 arıtası, vezinler 
gibi ılim, fen ve t icaret a lemi 
ni c idden a altad r e decek b·r 
çok bahisl~r blr arada k o lay 
kolay buluna maz ciddi malumat 
vardır. Be deli ıki Türk lirösı tu
tan bu kitaptan edinmek is
tiyenler şu ndıese yazdcaldar 
ve iki lira gönderece lerdir, 

Mühendis !\khmet Nnci bcv, Gieseb· 
rccht~tr , AlmJnya · Bert n Ch:ırlımen 
burg 4 

M edeniyet 
İkinci sayısı d:ıha mü!\cmmel l.ıir 

tarzda fnydalı ve zengin münderecnt• 
la ,.e bir ~ok :resimlerle intişar etmiş
tir. Karllerlmlzc ta\•siyc eder iz. 

REŞAT ENiS 

IMiras ve ah ilk romıtnı 
Be •enenin 

En güzel 
En realist 

Edebi e•aridlr 
Sühu'et Küh.panesi Basıyor 

yakında çıkacak 

FiVATI 81 LiRA 

( Z A Y ı L ER .. , 

t>l inci fırkndao nl dı ı,:ım vesıkavı as
keriyemi ı.a rbcuim. Yen isini alac;~ ım • o 
dan gaip vesikanın bir hükmü olma~nc:ı 
4lını ı14n eyle rım. ı\Jithat 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlli hstahklar mutahassıaı 

Sıra numaran beklememek iı:ti • 
yenler, knbineye müracaatla \'eya 
telefonla randevu sn:ıtı almalıdırlar. 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan
bulda divnnyolunda 118 numaralı hu• 
susl kabinesinde dahili hastahklnrı 
muayene ve tedn\i eder. Telefon: ls
tanbu 1 2. 2398. 

lstanbul ıkinci icra l\1 emu:luğundan: 

Bir borçtan do'ayı mahcuz 
ve paraya çevrilmesi tekarrur 
eden Kanapc takımı, Yazıhane, 
dosya c'olabı, came. An kütüp
hane 23 - 1 - 932 tarihine mü
sadif Cumartesi günü saat 3, 4 
de Gala tada Perşem 'le paz" r 
Manukyan hanı ön:.inde açık 
arttırma ile satılacağından ta ip
lerin mahalli meı:l<Qrda hazır bu 
lu11malan illn olunur. (2339) 

• * • f 
lstanbulda bulunan kıtaat ve mü-

1111~~,~~~nırn mı ııı mı ll[~ıırıııııııı~ıooı~~ı 
cssesatın ekmek ve erzaklannın sene
nin nakliyesine pazarlıkla verilen ffat 
muvaf ·k görülmediğinden tekrar fia· 
tı zarfla münakasaya vazedilmiştir. 

ihalesi 23 - 1 - 932 cumartesi günü 
saat ı;; te komisyonumuzda yapılacak
tır. Taliplerin ~art.namesini almak ü. 
zere her gün \'e münakas:ıya iştirak 

edeceklerin de ,·akti muayyende tenı !· 

nat ,.e teklif n:ımelerile komisyonumu• 
za müracaatları. (681) (4618) 

• • • 
Ordu ihtiyacı için 51 kalem göz Ale

ti nkni münal<asa ile ihale edilecek -
tir. İhalesi 18 - 1 - 932 paz:ırtcsi 
günii saat lG da komisyonumuzda ya• 
pılacaktrr. Taliplerin ~artnam~inı 
görmek üzere her gün Te mUnaka!ayn 
iştirak etmel< istiyelneriD de vakti mu• 
ayyenindc kontiısyonumuza mürac:ıat
forı. ( 674) (4592) 

• • • 
III. K. O. kıta:ıt lıayvanatmın ihtiya 

cı için saman aleni münakasa ile alın:ı 
ca.ktır. İhal esi 23 - 1 - 932 t:ırih cu
martesi günü !inat l:i,30 da komisyonu
muıda yap·lacaktır. Taliplerin ~art
namcsfni nlmalc üzere her gün ve mü. 
naka"'nra iştirak edeceklerin de vakti 
muayyende komisyonumuza müraca -
atları. (687) (4667) 

• • • 
Ordu ihtiyacı !çin Ifompile makine

li tüfek st?merlerj Te teferruatının 25 
- 1 - 932 pazartesi Mat 14 de 1\1. l\1. 
V. satın alma komisyonunda kapalı 
z:ırfla müşnkasası icra edilecektir. Ta· 
liplcrin şeraiti anlnm:ık için ve nü • 
munelcrini görmek i~in her gÜ'D mura
caatları ve muayyen saatte de temi • 
natl:ırile birli!ite teklif mc!ituplaıını 
komisyona vermeleri. (68:1) (4665) 

• • • 
Mudanyadaki kıta.atın ihtiyacı °'"' 

lan (20,000) kilo arpanın alcnt müna
kasası 17 - 1 - 932 pnıar günii saat 
15 de Bursa merkez kıtaatı ile müCSS(ıo 
satının ihtiyacı olan (340,000) kilo ar

1 LAN 
Şark Dcmiryoll:ırı müdüri) etinden: 
Banli> ö hath üzerindeki seya• 

hatlerinde muhterem Ahaliye ye
ni suhuletler temin etmek mak· 
sad le 16 ikinci kanun 932 cu• 
martes gününden itibaren bera• 
yı tecrübe ve iş'arı ahire değin 
aşağıda tasrih ~dilen mukarre• 
ratın 6 ikinci kanundanberi tat• 
bik edilmekte olan ahkama ila· 
ve edilmit olduğu ilan olunur. 

1- Yenimahalle tevakkuf nok
ta t>ında durmakta o1an 11,13,15, 
17,19,21,25,27-26,28,30,32 ve 34 
numaralı katarlardan mada 12, 
23 ve ~4 numarah katarlar da 
mez1 . fır mahalde birer dakika 
t avakkuf edeceklerdir. 

2- Aşağıdaki munzam katar

lar her gün lstanbul - Balorköy 
arasında ve mütekabilen seyre
deceklerdir. 

"A,, Katarı 
Jr.t anbul - Bakırköy 

lstan ı..ul Hare .et 10,22 
Kumlrnpı fi 10,30 
Y cnikapı ,. 10,33 
Samatya ,. 10,37 
Yedikule fi 10,41 
Yeni mahalle ,, 10,47 
Bakırk6y Muvasal~t 10,49 

11B,, Katan 
Balnrköy • lstanbul 

Bakırköy Hareket 11,00 
Yenimahalle ,, 11,03 
Zeytinburnu ,, 11,07 
Yedikule ,, 11,12 
Samatya 11 11,15 
Yeni kapı ,, 11, 19 
Kumkapı 11 ,22 
lıtanbul 11,29 

nın da yüz yetrnişu bin kilo olmak ü- ~~!!!!!!~~~~~~...,.~~~~ 
:zere nyrı ayn şartıuı .. melerle kapalı JJosum ve aom nastalılıoau 
zrafla münakasası biri saat OD beş bu· mütehassısı 

Dokt or 
çukta ikincisi de OD altıda Bunada Fn- H N 

ka Satın alma Komisyonunda yapıla• ÜseyİD aşİt 
caktır. Taliplerin münakasaya i~tirak 1 Türbe, eski Hilifüıhm~r l:.iısatsı 
içi:-ı vaktinden evvel teminat teklifn:ı· No. 10 Tır.I. ~2622 
melerile Bursa.da Fırka Satın Alma 1~~~~~~~-~-~"""!:.."~-~~~~!!!!!!!!!i 
kontlsyonuna müracaatlan. (665) 

(4537) 

• • • 
Müteahhit nam ve hesabına Uç ka

lam elbise malzemesi pazarlık !uretiy 
Je 16 - 1 - 932 cumarle~i günli saat 
15 te ihale yapılmak üzere mün:ıka-
8aya konmuştur. Taliplerin §Artna • 
meyi görmek üzere her gün Te müna
'kasaya iştirak için vakti mu:ıyyenin· 
de komisyonumuıa mürac:ıatlan. 

(26) (197) 
• • • 

Birfoci Fırka hayvanatmın ot ihoı 
tiy:ıcı pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 

18 - 1 - 932 pazartesi günü saat 
14 - 30 da komisyonumuzda yapıla
caktır. Taliplerin şartnamesinf al· 
mnk üzere her gün ve pazarlığ'a işti• 
rak edeceklerin de vakti muayyende 
komrsydrlumuıa müracaatları (32) 

(216) 
• • • 

K O. ve birinci fırka · ile Çatalc:ı 
müstahkem mevkiin kuru üzüm ihti
yacı ayn nyn ~artnamelerle ve pa • 
ıarlıkl:ı al :nacaktır. ihalesi 18 - 1 
- 932 tarih Pazart~ı &"ünü saat 1r.-:;o 
da komisyonumur.da yapılacaktrr. Ta
liplerin oartnamelermi almak üzere 
her gUn ve pazarlı~& f~tirak edcceic. • 
lerin de vakt.i mua.yyende komisyonu 

muza müracaatlcm. (29) (213) 
• ., * 

K. O. kıtaatı hayvanatı ihtiyacı 

için ot ayrı ayrı şırtname ile pazar• 
hkla alınacaktır. lhalesj 18 - 1 -932 
tarih pazartesi günü saat 14 te ko • 
misyonumuzda yapılacaktır. Talip • 

]erin şartnamelerini almak ilı;ere her 
gün n pazarlığa iştirak edeceklerin. 
de vakti muayyende lmmisyonumuı;a 
müracaaU:ırı. (31) (Zl5) 

• • * 
K. O. ve Topçu taburunun Ot ih • 

tiyacı pn:ımrhkla almaca.kıtır. İhalesi 
20-1-932 tarih Çarşamba günü saat 
l:l,.10 da Jcomisyonurnuzda yapılacak 

tır. Taliplerin şartnamesini almak: 
üzere her gün ve jl:lza.rlığa iştirak e
deceklerin de \'al.t i muayycninde ko
misyonumuza mür:ıcaatlan. (28) 

(212) 

K. O. Ye birinci fır·m kıtaatı ihti
yacı için smnn a'eni münakasa ile 
gat:n alınacaktır. l ı:ıl esi G - 2 -932 
tarih Cumartesi g·· il ısaat 15 te ko-
misyonumuz.da yapılacaktır. Taliple• 
rin şartnamesini almak üzere her 
gün münakasaya i>< irak edecekleri!I 
de vakti muayycndc lcomisyonumuza 
müracaatları. (30) (214). 
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Tlrklye C:amllarl1et1 
Devairi askerıye 
belediyesinin ve 

ve mülkiyesile müessesatı • 
resmıye ve 

müşterilerimizin nazarı dikkatlerine : 
Bugünlerde Anadolu ve Rumeli müşterilerimizden aldığımız malumat üzerine fabrikalarımızın 

mamulatı olan ve piyasaca uzun senelerdenberi pek mühim bir şöhret kazanmış bulunan: 

• 
ALI • • Yıldız M .... 

VE 

HAC Ki • • ifte n 
Markal.arzmzzz takliden ve sırt şöhretimizden istifade kastile bazz kimseler tarafından bir takım 

sabunlar imal edilip piyasaya sürülmekte oldu!Juna muttali olduk. 

Umum devairl resmiye ile gümrük dairelerinin ve ahalit muhteremenin balAdaki maruzatımızı 
nazarı dikkate almalannı rica eyleriz. imal eden ve satanlar hakkında takibatı kanuntyeye 
mübaşeret edilmiştir. Bu gibi taklit sabunları ihbar edenlere de milessesemlzce aynca miinaslp 

bir ikramiye ita edileceğini llAn eyleriz. 

lstanbul' da .c 

ve 
Sabuncu 
Mahtumu 

Zade Mehmet Şakir 
müessesatı 

Janaarma satın 
,ıisyonundan 

jandarma için 12000 çift yerli yün çorap kapalı zarfla alına 
caktır. Taliplerin ıartnameyi görmek için her gün ve münakasaya 
iştirak için de 4 - 2 .. 932 Perşembe günU saat on bire kadar 
Komisyona müracaatları. (193) 

PE1ROL 
Saç döktllmesinln ve kirpiklerin en 

müessir ilacıdır. 
Saçları untır, kuvvetlendirir, parlahr ve mikropları imha eder. 

Eczane ve Parfttmleri maiazalarında arayınız. 

Jandarma Satın Alma Kom s
yonundan: 

Jandarma için 12000 takım kısa kol ve bacak çamaşır kapa
Jı zarfla alınacakhr. Taliplerin ıartnameyi görmek için her gün, ve 
münakasaya iştirAk için de 4-2-932 Perşembe günil saat on beıe 
kadar komisyona müracaatları. (192) 

Jandarma satın alma 
komisyonundan : 

Jandarma için 10,000 metre boz renkte kapotluk kumaş 
kapalı zarfla mubayaa olunacaktır. Taliplerin şartname ve evsafı 
görmek için her gün ve münakasaya iştirak için de teklif ve 
teminatlarile 2S. 1-932 pazartesi günü saat on altıya kadar ge-
tlkpaıadaki komİ9yonumuza muracaatları. (14) 

1932 Yılının Yeni Tertip 
Büyük Tayyare Piyangosu • 

Şimdiye hadar yapılan tertiplere nazaran iştirak edenlere 
en müsait bir Piyangodur. 

ÇDnkU bir tertip zarfında kazanmıyan hiç bir bllel 
kalmıyacaktlr. 

ı inci 
11 Şubat 

keşide: 
1932 dedir. 

pm:ıı-• nAKTERIYOLOG ---.IİI 
DOr. Ihsan Sami 
BAKTERlYOLO]l LABORATIJV ARI 

Umum kan tablilAtı. frengi nokt.ai 
nazarından (Wa~serman teamülü) kan 
küreyvan sayılması, tifo ve ısıtma 
hastalı klan teşhisi, idrar, balgam, ce-
rahati, kazurat ve su t.ahlilitı, Ültra 
mikroskopi, hususi :ışıla.r istihzaıı. 
Kanda üre miktarının t.avini ve kanın 
sedimaitation sür'ati. Öivanyolu'nda 
Sultan Mahmut türbesi No, 189. Te-

Jefonlst. ~ 981 

Şehrimize yeni muvasalat eden 

Dans prof esörll 

F. R U K ER 
az zamanda öirenilmesm 

teminen yeDİ metotla 
asri dans dersleri 

veriyor. 10-12 arasında 
Telefon B. O. 2781 

. . /• ---
'EYi BiR VAIJDE 
EvlAd101n sihhatinı dQşftnen, her 

-han«i bir rahat.azlık eebebile zail 
dOlCfOAtntı pren. bu mtınasebet
le kansız kalan. iJtibasız bulunan 
(oeaklanna lltif lezzetli ve mll· 
keınnıel bir kuvvet illcı olan 

enoferratos 
vermelidir . Her ecnarde ~aınar. 

~r-·YAKIT~------
1 Devlet Demlryolları ilanları Adres: Istanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon : Yıızı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt 

Abone şartları: 

l 3 tı 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 J 450 2700 

llAn •artlarımız: --------
Sarın 
San ti mı 

Rcsrnf 
10 Kş 
20 " 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk itin şartlarımız : 

1 2 3 4 l - l O Def alı 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç aylı· 

ğı içın hir defa meccanendir 
R - 4 satırı geçen ilAnl:mn fazla 
&atın için 5 kuruş zammolunur, 

VAKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. omomt 

De§riyat müdürü: Refik A.l\meı 

idaremiz matbaasımda mevcut işler bir vaziyette 1 adet 57X 
82 eb'adıncla hurufat ve yine aynı eb'atta bir adet taı makinesi 

ile 40 X 30 eb'adında bir adet pedal makinesi bilmfizayede 
satılacaktır. 

Müzayede 15-2-932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14 te Hayda•paşa matbaa Müdfirlüğünde icra kıhnacaktır. 

Tarıp olanlann her gün matbaaya müracaatla makineleri g6re· 
bilecekleri ve matbaa ile Haydarpaşa mağazasından da müzayede 
ıeraitini müı'ir ıartnemeyi tedan"k edebilecekleri ve m~zayede 
günü ve saatinde matbaa müdürlüğünde hazır bulunmaları ilin 
olunur. (217) 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 43 kalem kunı 
bezir, parafin, elektrik malzemesi, lamba şişesi, kurşun boru, 
lamba makinesi, matbaa levazımı, deri göztaşı, rezidü yağı ve 
saire gibi muhtelifü!cins malzemenin pazarlığı 18 - 1 - 932 tari• 
hine mftsadif pazartesi gl'inü mıtğazada icra kılınacağından talip· 
lerin yeYmi mezkurda saat 9 dan 1 t ,30 kadar isbatı vücut ede
rek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat 
listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune getirilm~si icap 
eden malzeme için pazarlık günü nümunelerinin beraber getiril" 
mesi, nftwıaneeiz vaki olacak tcklifatın kabul edi m.yccc.:i i all 
olullGI'. (219) 


