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Fransız Taarruzu 
Başladı 

Askeri bir taarruz değil. Top 
~~ tüfekle hudutlardan yaı>1lan 
ır taarruz değil. Fakat fikir ve 

Propaganda ve banka vesaitile 
rapılan bir Fransız taarruzu baş
~dı. Zaten tezelzül halinde olan 

lrnan itibarım bütün bütün 
'.

1krnak, Alman parasının kıy'De
lıni sıfıra düşürmek, bu suretle 
la · . ınırat borçlarını artık vermek 
'~lerniyen Almanları amana ge
l'.rrnek için maliye cephesinden 
tddetli bir Fransız taarruzu 
aşladı. 

'f aaruz Planının bir;nci hedefi 
IUdur: Almanyadan alacağı olan 
~evletlerle beraber bütün fert
e:-i, bütün şirketleri, bütün hu· 

111
Si müesseA!!eri de alacak me

•e:esinde Fransa hükumetine 
llıiittefik yapmak. Bu maksadı te 
llıin için 12 şubat 931 tarihli Temps 
ratetesi diyor ki: Almanya dev
ete ait tamirat borçlarını ver
:trnekle iktifa edecek değildir. 
ti U~dan sonra sıra Alman mille· 

11 rı fertlere ait hususi borçla
~•ııa gelecektir. Çünkü Alman
y, tamirat borrlarını inkar et-Uk ~ la len sonra hususi Alman borç-
.tını devlet borcu Ş:ekl ine çe

•ırrnek istiyor. Alacaldı!arı buna 
ltıuvafakat ettikten sonra Al
ltıanya nasıl ~imdi tamirat bor· 
Ctınu inkar ediyorsa devlet uh
~taine geçirecek hususi borçları 
~ arı..k veremiyeceğini öylece 

rı edeceAtu-. ,, 
~ Görlilüyo• L: ._...-rux tanı 
•kikaten c:~ ~:_rane bir şekilde 
~lbik ediliyor A'manya istediği 
•dar bağırsın: Tam·rat borçla

~tıı vermeyişinin sebebi hususi 

t 
0rçlan ödemek için olduğunu 
em. 

ın ets"n. Herhalde bu propa· 
t~llda Almanyada alacağı olan 

Ulün ecnebileri endişeye dUşürc· 
Ctkt· 

ır. 

d Taarruz planının ıkinci he
' tfı şudur: Parasının kıymetini 
t ı:ı~ak beynelmilel kredile mu· 
Qaf 
d. aıa eden AJmanyanın bu kre
ıa· . 

&ık •rıı kesmek, bu suretle onu 
ltı •şlıtarak amana getirmek. Bu 
d aksada varmak için (Banque 
k e F tance) daha şimdiden hare· 
ete • geçtı. 

a liatırlardadır ki geçen haziran 
h 011

lar1nda Amerika reisi cum· 
b 11

1\t M. Hoover Alman devlet 
arıka•ına (100) milyon dolarlık 

Mehmet Asım 
1 Alttarafı 2 inci ~anlada ' 

Cumartesi 16 Kanunusani (1 inci ay) 1932 Sayısı S Kuruş 

Gümrük ve inhisarlar 1 Galatasaray kulübünde 
vekili şehrimizde gürültülü bir toplantı ! 

lnhisarların vaziyeti hakkında tet
kikattaiı sonra karar verilecek 

lnhlsarlar vekili Rana B. 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana B. dün sabahki trenle 
Ankaradan ıebrimize gelmiş, 
Haydarpaşa istasyonunda içki 
inhisarılar umum müdürü Asım, 
tütün inhisarı müdür vekili Ali 
Rana Beylerle şehrimizdeki in
hisar idaresi erkanı tarafından 

karşılanmıştır. 
Rana B. Haydarpaşadan Sey

risefain vapurile lstanbul tarafı
na geçmiş, öğleden sonra Dol-

Gazi hazretleri dün Dolma
ba-bçe sarayınd~ meşgul olmuş· 
lar ve hiç bir yere çıkmamıı

lardır. 

Bo: ç ar meselesi 
Saraçoğlu Şükrü 8. 

Parice f6. diyor 
ikinci bir Amerıka seyahati 

lhtima 1 de vardır 

mabahçe sarayına gitmiştir. 

Vekil bey dün bir muharriri
mize şunları söylemiştir: 

- Jstanbulda ne kadar kalacağımı 
bilmiyorum. fstanbuldan sonra Izmir ve 
diğer vildyetlere gitmckliğim de şimdilik 
mevzuubahs değildir. Inhisar idarelerinin 
birleştirilmesi ve Anknraya nakledilmeleri 
me\'Zuu tetkik edilmektedir. Bo hususta 
henüz karar verilmemiştir. 

lstanbol inhisar idarelerinde yap:ıca
ğım tetkikattan ısonra Ankaraya avdetimi 
müteakip bu hususta kat't bir karar ve· 
rilecektir. Her halde ha iş çok yakın bir 
:r.amanda nnlaşılacak, işin sel~meti için 
icap eden tedbirler alınacaktır. 

Tettı,ıer yapılacak 
lstanbulda vekaletip burad:ıld işlerini 

tetkik ve Gümrük, Inhisar id:ırelerlnde 
l Alt tarafı 2 inci sayfamızda ] 

T~k Masallan 
TUrk muharrir ve hlkA· 
yecllerine Kastamonu 
meb'usu Velet Beyin 

bir teklifi 

Jlu9Un 6 lnçJ saylfa~a 

Ankaradan gelen habeı·Ierc göre Kastamonu meb'usu Velet e. 
sab:k maliye vekili Saraç oğlu Şükrü 
bey düyunu umumiye müzakeratmda ... ----o o----.. ı 
bulunmak üzere P:ırise gidecektir. Kaptan ha b 

Ali iktııısat meclisi umumi katibi a 
Nurullah Esat bey de kendisine refa· 
kat edecektir. Şükrü beyin kanunusa· 
ninin yirmi üçünde Pariste bulunaca• 
ğı anlaşılmaktadır. 

Nefis Türk hikayesi 

Y arınkl sayımızda 
Diğer taraftan Şükrü beyin ikinci~------------" 

Akisler: 

Sokaklarımız 

Besiktaş Süleymaniyeyi yenemedi 
Anadolu - Vefa maçı teessilfe değer hadise

lerle geçti. Hakem 8 oyuncuyu çıkardı 

DUnkU kros kontrl mUaabakasına giren atletler 
Şehrimizde dünkn spor hareketi ve · Beşiktaş talmın ı;ıkı bir mfidafaa sistem1 

faaliyetleri haylı gürilltülil ve dikkate t3.kip eden Süleymaniye takımını bir 
değer hadiselerle geçmiştir. Galatasaray tlirlü yenememiştir. ı\nıdoin • Vefa hl· 
lrulübünün kongresinde futbolcüler id:ıre rinc:i takımlan maçı da teessüf ve teee· 
heyetini şiddetle tenkit etmişler ve bazı sürte karşılanacak hadiselerle dolu geç. 
itihamlarda bulunmuşlardır, Galatasaray miş, hakem mütemadiyen oyuncuları 
takımının lik maçlarına sokulmaması. A- ~zılandırmak mecburiyetinde kılmı~ ve 
tina maçlannd:ıki mağlubiyet meselesi iki tarafın maç bittiği vakit sabada üçer 
görüşülen meseleler aruındadır. oyuncuyla kaldıkları hayretle gör01mG~~üı1 

Taksim stndında yapılan tik maçlann· Bugün 6 ınc:ı sapfada !}lor sütunu-
da da iki hadi~e olmuştur. Kuvvetli muzda okoyunoz. 

=======-

Muallimler birliği kongresi 
çok hararetli oldu 

ilk mektep 
girmek 

hocaları Darülfünuna 
hakkını istiyorlar 

bir Amerika seyahati yapacağı ve bu 
seyahatin mensucat sanayilnin rnem • 
leketimizde inkişafı çarelerinin temini 
teşebbüsiyle allkadar olduğu da söy • 
lenmektedir. Bu takdirde Şükrü bı-y 
Paris müzakerelerinden sonra Ame • 

lstanbulun, hald bütün Amerikalı 
seyyahlara uğrak olmayışına hayret.. DUnkU kongrede bulunin mualllmlerlmlzden bir gurup 

rikaya hareket edecektir. 
teyim.. Dün saat on dörtte darülfünun Şevket Aziz bey taralmdan çocuk ter· 

Parisin apaş kalı veleri, Vencdiğin konferans salonunda muallimler bir• biyesinde pedagoji ve antrepoloji teı. 
gondol sefaları, ispanyanın boğa dö- liğl senelik gongresini yapmış, yeni kik usulleri mevzulu bir konferans 

Ba ıkpazannda pıatbuat seri'.i•i ğüşleri acaba bizim lstanbul sokak .. idare heyetini seçmiştir. verilmiştir, 
lanndan daha mı görülmiye layık? Kongre .ba~lamazdan ~el doktor lstanbulda (4000) Türk çocuğu ü -

Caddelerimizi, yalnız üzerlerinde h4'~~~~~Dll'!Bl~~~Z:~ zerinde yapılan ilmi tetkiklere naza• 
insanlar yürüyen, arabalar dolaşan, · · ran, Türk yavrulannm vezin ve nema. 
otomobiller koşan, framvaylar işli.. 30 Seneıı·k itibariyle diğer ,·atandaşlanmızın ÇO· 
yen basit birer yol sanmayınız. cuklarrna hatta. Fransız çocuklarına 

lstanbul sokakları, nezlelilcrin bile faik olduğu neticesi alınmıştır. 
mendili, tıkışanların lıalcisı, evlerin Esrarı İfşa Bundan ısonra muallimler birliği 
çöp tenekesidir. reisi HA mit bey kı5a bir nutukla se • 

Şu burnu damlıyan ilıtiya1", ge1<:i· d • f nelik kongreyi açmrş; ve kongre ;ya-
nin bütün sızıntılarını yol üstüne e ıyoruz . seti için bir zatm seçileceğini umumt 
sümkürür. Bu heyete bildir~~ir. 

Şu çarleston figürleri yapar gibi mühim Köprülü z:ıde Fuat bey ekuriyet. 
tepinerek yürüyen genç, bir duv<tr di. tefrik2mız le .kongre reisliğine seçil m~, sabrk !da.-
binde rahatlanır. re heyetinin kongreye ,·erdiği bir seıo 

Şu evler, savan kabuğundan sof.. en calibi dik- nelik raporu okunmuştur. 
ra kınntısına kadar biltün süprüntü- kat kısımlan- Kongre reisi Köprtilü zade Fuat 

-. .. k~ 
~• - Bey baba, hangi gazetere sararım ?I. 

lerini kaldırımlar intüne yığar. na gelmiıtir. beyin talebi üzerine raporun diğer la· 
Yer yüzünde §OfOcak §f!Y arly:Zn Hergün 3 lin- sımlan üzerinde söz söylemek istiyen• 

Amerikalı seyya/ı gözünü, Topkapr cü sayfa- lcre rnfuiaade olunmuıstur. Bu esnada 
müzesi, Yercbatan sarayı, Kariye co. da bula- muallimler birliğinin, mtral1imlere la· 
miinden ziyade lstanbul S-Okalı:larıy· TeFrikamı:r.da ismı yıkı ,·eçhile muavenet edemediğinden 

caksı· la hayrete dÜ!JÜrm~k mümkündür. geçenlerden Ubey Ye ezcitmle muallimlerin darülfiln.una. 
Sokıaklanmızın kıymetini bilelim! dullııh ncv nız ! devamı meselesinin ha1ledilemedi9Jı 

Yusuf Ziya (LOtlen aau/auı 9t!V'İrlnla) 
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F ranSIZ Taarruzu lbv~ıi 1 1 
Başladı Harici 

tBaş makalemizden mab:ıitj ---m::mr:m:ıı:.. __ ... _____ mm ____ , _______________ , ___ ~---, 

bir kredi verilmesine karar ver- y ~ Y b k • ) • 
mişti. Bu kredi Fransız, lngıliz, eni bir devlet U gar' Unan aşve 1 erJ 
Amerika ihraç bankalarile bera-
ber (Bale) deki tamirat bankası Mançuriyle Mongo- M M f M V • } 
tarafından her biri (25> milyon Ustan birleşiyor • uşano ve • enıze OS 
olmak üzere temin edilmişti. Şangbay, ıs (A.A) - Muk- Cenevreye gidiyorlar 
Şimdiye kadar iki defa tecdit dendeki Japon menbaından 
edilen bu kredinin müddeti (4) Sofya, 15 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Baş-

gelen haberlere göre Mançuri k'l G M f b 
Şubatta bitecektir. Almanya ye- ve ı • uşano yarın ( ugün) Cenevreye hareket edecektir. 

ve Mongolistandan mürekkep B ı.·11 b b "d B ı hh h M ı· niden bu müddetin temdidini is- aşvet<>ı e era er gı en u gar mura as eyeti, a ıye nazırı 
olmak üzre vücuda getirilmesi S f f b ı d · d k s f d tediği için bir kaç gün evvel te ano , orç ar roü üriı o tor toyane , mili banka an Boji-

(Bale) bankası idare meclisi top- ta·savvur edilen yeni mustakil lof, Şişmanof ve Maliye nezaretinden bir memurdan müteşekkil-
} d devletin teşkiline matuf mesai d" B 1 hh b B d anmış ken isine ait olan (25) ır. u gar mura as eyeti ulgar tamirat borcunun ö enmesi-

snr•atle iler!emektedir. b milyon liralık kredinin temdidini nin te ir;ni ıstiyecektir. 
kabul etmiş, fnkat (Banqe de Bu yeni dev!etin Mançuri- Atina, 15 [Hususi]- M. Veoize!os Lo1an konferansmdan 
France) nın talebi üzerine bu deki Moukden, Kirin ve Hei evvel Lozanda bulunmak üzere konferansa iştirak edecek 
temdit kararının tatbiki devlet· Lung Kiang eyaletleriyle Jehel devletler ricalıyle siyasi temnslar yapmak istemektedir. But un için 
lerin ihraç bankaları tarafından mıntakasından ve Mongo'ista- önümüzdeki çarşamba günü Lozana müteveccihen şehrimizden 
tasdikine talik edilmiştir. nın idari muhtariyeti haiz di- hareket edeccektir. 

Fransız gazeteleri Baoque de ğer kısımlarından mürekkep --------------maı---------
Franc tarafından bu tarzda vuku olacağı, bir reis tarafından Telefon muhaberesi s.,. !ar 
bulan müdahalenin tamirat bor- idare edileceii söylenmektedir. 

cunu inkar etmek istiyeo Alman- Yeni hükumetin 11 Şubatta 
Almanya aie ~u garistan 

araslnda başladı 
ya için bir ihtar mahiyetinde ol- teessüs edeceği zannolunmak-
duğunu kaydediyorlar. Şnyet Al· tadır. 

Sofya, 15 (Hususi muhabiri • 
miz telefonla bildiriyor) - Sof ya 
ile Almanya arasında telefon mu 
haberatı başlamıştır. Muhabere 
Almanyadaki bilfu:ıum merkezler 
le yapılmaktadır. Barlin, Bres'av, 
Laypzig, Hürnber, Potsdam, Ha • 
le - Zale .merkezlerile yapııan 
muhabereden 0235 kuru~) Kase!, 
Frankfurt ve Ştütgart merkezleri 
için de (12Slkuru§) ücret alınmak 
tadır. Gece mükalemelerinde yüz 
de 35 tenzilat vardır. 

manya siyasi borçlarını tanımazsa 
Banque de Frans•m Almanyaya 
kredi verilmesine kaeıyyen muva-
fakat etmiyeceğiııi ve yalnız onun 
itirazı üzerine bu kredinin kesi-
leceğini sölüyorlar. . 

Eğer Almanyaoın muhtaç ol· 
duğu bu kredi kesilirse bunun 
ilk neticesi bankada Alman ev
rakı oal{diyesinin karşılığı olan 
altınların mevcudu qo 30 c!an 

% 15 e inmek o acaktır. Bunu da 
tabii olarak Alman parasının 
birdenbire yeni bir sukutu takip 
edecektir. 

Görülüyor ki Brüning'in beya
natından sonra Almanyayla Fran
sa arasında şiddetli bir mali 
mllcadele başlamıştır. Lozan ta
mirat konferansı bu mali müca
delenin büyük meydan mubare· 
' si olacaktır. 

Buhrandan 
Sonra 
M. Brianda 
Bir Teklif 

Paris, 15 (A.A) - M. Laval, 
dün öJ ledcn so ıra M. Briand'ı 
ziyareti esnasında mumaileyhe 
Cemiyeti Akvam nezdinde Fran-

Bu hat yakında fstanbul h:ıtti
le de b"'.Y "'"-""''·trr. 

Sofya sokaklarında 
siyasi bi el o ayet 

sayı daimi surette temsil etmek 
va7.ifes:ni teldif eylem'ştır. Yakalanan kc il, katli fJlake· 

Par·s, ı5 (A.A) _ M. Laval donra komitesinin emrUe 
M. Briand,la yeniden bir saatten yapll§ını söylUyor ı: 
fazla görüşmilşlür. Sofya, 15 (Saat 14) (Huauai 

Başvekil ve muhatabı, Fransa- muhabirimız telefonla bildiriyor) 
nın Cemiyeti akvamdaki rolü için - Dün akşam saat dokuzda Vi -
bilhassa ehemmiyetli telakki et- tuşka caddesinde gene Makedon· 

Mehmet Asım tikleri hali hazırdaki harici siyasi ya teşkilutının Protogerof hizbine 
........................................................... meseleleri gözden geçirmişlerdir. mensup birisi öldürülmü~tür. Öl--
den bahsedilmiştir. Hamit bey söz a • dürülen adam, Ustrumcalı 23 ya· 
larak demiştir ki: M. Laval, M. Briand'm iştiraki şmda Boriıkostof Potskoftur. Ka-

lçtimai muavenet meselesi lazım ve mesaisini temin için israr eyle- til 24 ya§ında Kostantin Todorof 
rıaruridir. Fakat geçen seneki biitce miş ve M Briand cevaben; yeııi Zlatanoftur. Katil yakalanmıştır. 
meydandadır; ve hatırlardadır. ~çti. - bükümetle olacağ nı derp ış et- Sofya 15 (Saat 15) Hususi mu 

Bulgar t u""udunda yeni 
terUbat sldılar 

Sofya, 15 (Husuı;i muhabirimiz 
saat 15 te telefonla bildiriyor) -
Sırplar, Sırp - Bulflnr hududun
da Bulgar ahalisini yol yanmıya 

b ' • mcc ur etm~.ctedirler. Ayrıca hu-
dudu muhafaza için tesb;:ıt \'e i'l· 
şaat vücude getirmi~1er ve !::omi -
tetilerin geçmesine k .. rr.ı hu~udu 
muhafaza yolunda tertibat almış 
lardır. Saat 6 d~ scnra Sır?Jlar 
hudut civarmdald hall;ın so'mP,a 
çıkın sına müsaade etınemeld:.:dir 
ler. Aksi takdirde ö'üm cezası ve 
rilc-e w 1 ; l A-. o 1··--·· .. • "'". 

Izmir rıhtım şirketi 
telaş içinde 

İzmir, 15 (Hususi mu ıabirimiz
den saat 15)- Muamelatına hükU 
met tarafından vaziyet edilen rıh
tım şirketinin müdürü M. Gif re -
nin oğlu lstanbula hareket etti. O 
radan Ankarayırgidcı ek liükfunct
le temas edecektir. Sirketin he -
sap defterlerinde ismi olmıyan bir 
adama mühim miktarda para ve· 
rildiği yazılıdır. Birçok defteı·le • 
rin d~ ortadan yok edildiği tah!ı:i
kat ne•· ,..,,..:n..ıo pınl '"ılmı~br. 

Hindistanda şiddet 
devam edecek 

mai mua,·enet için bütçeye hiç bf r pa- mekte bulunduğu muhtemel işti- ha birimiz telefonla bildiriyor _ 
ra ikonmuş değildir. Kufı varidat olsa raki mesai tarzının tes'Jitıni K ·ı K · d" w• 'f d d Madam Garadı1e alb hafta 

h k k d 1 atı ostantın ver ıgı ı a e e hapis kararı verildi 
bile bü~ede mevcut olm:yan bir fa • u u çu ve ip omat arKadaş- bu cinayeti dahili Makedonya ih • L S 
sıl için sarfiyat yapamazdık. Dunun• larma tetkik ettirmekte olduğu· tilal komitesinin emrile yaptığını ondra, 1 (A.A.) - Hindis· 
la beraber gene mümkün olan muave- nu beyan etmiştir. ve bu vazifenin kendisine bu ayın tan işleri nazırı, H"ndistan hü-
ııetler yapılmıştır. Hesap hulasası Başvekil aynı zamanda, terki on birinde tahriren tebliğ edildi- kfımelinin faaliyetinin muvaffa-
tetkik huyunılursa görülür ki varlda· teslihat konferansı hakkında M. ğini fakat bu tebligatı yapan za· kıyetle tet,,.vvüç ettiğini söylc-
ıtımız (1400) küsur liraya baliğ olu - Paul Boncourla da görüşmüştür. tın tahriri olan emri kendisine miş ve şu sözleri ilave eyle-
yor. Bunun mUhim bir kısmını teber- Muhalefet devam ediyor gösterdikten sonra aldığını söyle- miştir: 
ırular teşkil eder. Arkadaşların lwtirnk Paris 14 {A.A.)- Radikal sos- miştir. Hindistanın idaresinden mes-
:ve yardım parası (400) lirayr geçmez. I 1 Karısı ile iki ufak çocuğu ka • ul olacağımız müddetçe, hiikü-
Bu umumi varidata nispetle dörtt~ bir ya islerin dUnkO içtimaında meb- lan maktuıu··n bı"r mu""ddet evvel J met sürmek niyetindey·z. stisnai 
demektir. Eğer iştirak ve teberrular us M. Daladier, hali hazırda kendisini elli bin levaya sigorta 

F k d b • d - ş· ddet tedbirlerini muhafaza et-olmasa biitçeyi açıkla kapatacaktık. ransanın arşısın a u un ugu ettirdiöi anlaşılmıştır. 
Darülfünun meselesine gelince; lm umumi s"yas t meselP.lerini tet- mek istememekliğimize rağmen 

mesele bizi defaatla meşgul etml~, ar- kik ey!emiş ve M. Brüningin ta- rak karar vermeli, pek doğru olmaz. hali hazır için bu tedbirlere lü-
kadaşlanmızdan aldığımız ilhamlar- mirat hakkındaki son beyanata- Sonrn bu sermayenin ne makı:;ıılla zumundan ziyade muhtacız, bi-
la bu mevzu etrafında epeyce mUda - nm bilhassa dahili siyaset mü- konduğunu, neye tahsis edilmek is .. naenaleyh, hükümet devirmek 
velej efkar etmişizdir. cadelelerindeki mütarekeyi haklı tendiğini ctrafiyle ö~renmek, tahkik teşesebbüsünde bulundukça şid· 

Bizde muallimler, ya mualHm mek • b etmek ve ona göre krırar vermek nıcc- det tedbirleri mümkün olduğu 
tebini bitiTerek, yahut orta tahsili ik· gösterebileceğim eyan etmiştir. buriyctfndeyiz. kadar uzun zaman tatbik mev· 
mal ederek kurslara devam ve vuh:ıt M. Daladier, sözlerine niha- Dund"n sonra bük.e projesı' re ... ·e k k k · ş 

J " J iinde alaca hr. imdi cidal 
ıhu::;usi tahsille nıunllfm mektebi f-,ti yet verirken; birlığin gayre~leri· lwnmuş, ruzname mucibince idare. ha• 

k b l - · vazifemizdir. hanını \ererek muallim olmuşlardır. nio ha lı ola i ecegini ve mü- kem ve hesap J1eyetlerinin seçilmesi -
Mama.fi bu son şekilde muallim o. nevver ve müsbet fikirle itmam ne başlanmıştır. Reyler ta nif edilir· Fakat hüsnil niyete ve teşriki 

lanlar pek azdır. edilmesi icap ettiğıni söylemiş ken, yeni seçilecek idare heyetinden mesaiye avdetten mahzuz ve 
Darülfünun tahsiline devam acaba faltat hiç mevzuu bahsedilmemiş şu temennilerde bulunulmu tur. n:e":?Jnun olacağız. 

ııcden neş'et ediyor? olduğunu ifade ettikten sonra, ilk mektep muallimleri11in darül • Gendinln kar1sı 
Arkadaşlar tahsillerini yükselt • büyük f .kir hariciye nezaretinde fünuna girebilmelerini temin için ça. Sura le 15 (A.A.)- Geçenler· 

rnek, ifa ettikleri ilk mektep mual1im bu mesut el darbesini yapabil- lışmak.... de tev:df edilen Madam Gandi 
]iğini da.ha fazla vüs'at ve satahi;>et- meldi, şu itibarla muhalefetimiz Tekrar hararetli münalmşalnr baş- alh hafta hapis cezasına mah-
le yapmak için mi? Yoksa i!'· teılris devam ediyor., demışlir. lamıştır. Muallimlerin hemen ı;t\fesi kum edilmiştir. 
ziimresinden diğer zümrelere geçmek ============== bu hususun temin ve tatmin edilme .. ============== 
için mi ihtiyar ~ .. yorlar? teyiz. Herhangi bir teşebbüse ani ola- sini istiyordu. Münakasa arasında Hazretlerine, başvekile, Büyük Millet 

Şayet bunda diğer zümrelere geç• heyet tarafından imzalanan hesapla· Tahsin bey EÖz alarak, bu meselenin Meclisi rei&ine, Maarif vekiline tazi -
mek arzusu hakimse bugünkü mev - rın salim olduğunu söylerni:tir. nu -! cihanşümul bir mesele oldu •unu, ,.e mat telgrafları çekilmesi teklifi müt• 
zuata göre arkadaşlar için açık kapı- nun üzerine Kazım Nami bey sÖ.7. a • beynelmilel muallimler birliği ·con . tefikan Ye alkışlarla kabul edildikten 
lar ''ardır. Jarak senelik raporun umumi heyet gresfnin müzakcratı arasında bunun sonra kongre bitmiştir. 

Her sene darillfünunda yapılan or tarafından kabul ve tasvibini istemiş hususi bir madde halinde zlkrcclilrli • Yeni idare heyeti 
ta mektep muallimliği imtihanına ve ekseriyetle kalıul edilmiştir. ğinl söylernif;tir. ırnzım Nami hey cle Yeni idare heyetine yüksek züm -
girmek, yahut orta muallim mektPIJi - Bundan sonra Cevdet bey söz ala- bu meselenin muğlfık, mliphem ,.e bii- reden: Hamit, Sıdclik Sami ve Etem 
ıne kaydolunmak ''e en son şık olnmk rak, muallimler birlil:.;ne serma~e veri yük bir mcsel<ı olduı';runu ve garpta da beyler; Orta zümreden: Mnhir, Meh· 
da bakalory imtihanlarma h:l7Jrla • mck suretiyle neşriyat yaptırmak is- bunun için tetki1tler yapıldrğmı bina- met Ali Şe,ki \'e Ali Haydar beyler; 
ınarak lise imtihanı vermektir. Bu tlyen ve bunun yüzde ellisini gene enaleyh oradalci neticeleri bcklemP.k ilk zümreden: Tahsin Demir Ay, Ham 
takdirde darülfünuna devam hnl<kı birliğe terkeden zntın bu mUracanti· zaruretinde olduğumuzu. çünkü b{zim di Ye Ali Rıza beyler; Hnkem heye· 
kazanılmış olur. nin niçin ihmal edildiğini sorrnu!=:tur.

1 
de ancnk oraya merbut olcluıhımunıl tine: Krlzım Nami bey n Şaziye ha. 

Hamit l>e~;n sözlerinden sonra he- Hamit bey demiştir ki: söylemiştir. nım; hesap heyetine de Arif Şükrü ye 
saplan tetkik heyeti işini bitirmiş, fili Henüz bu meseleyi tetkik etmek· Kazım Nami beyin Rcisicümhur Yusuf Agah beyler seçilmişlerdir. 

Dahiliye vekili 
Aero ku'üpte 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya be

yin bugün Ankaraya dönmesi 
muhtemeldir. 

Vekil bey dün saat on üçte 
Cerrahpaşa hastanesine giderek 
Nafıa vekili Zekai bey rahatsıı 
bulunan pederini Ziyaret etmiş, 
hastaneyi gezerek doktorlardan 
izahat almıştır. 

Şükrü Kaya bey evvelki gece 
Riyaseticümhur baş yaveri Ru
suhi ve Gaıiaynitap meb'usd 
Kılıç Ali beylerle birlikte AerO 
kulübi; zi •a,.et etmistir. 

Gümrük ve 
isar ar vekili 
rim.zde 

Ust 1 inci tar:ıfı sa\ tada 1 

teftiş'er yap:ıc:ıl.'lm. Bilhass~ Gümrüklerle 
ço'c esaslı surette ıne~gul olacağım ve 
şı iı yetlı.:r yapı ırsn tetkık edeceğim. Tef· , 
tişlcr neticesinde mcs'tıliycti ıı;öriılen me· 
murl::r şiddetle tecziye cdilecı-klerdir. 

Inhi nr idarelerinin 'azl~ etlerinde 
şimdiki halde değlşmi. bir şey yoktur• 
Yalnız n·crci' cı i değişmiştir. 

Mııhtelif inhisar idarelf'rinin \0ilıiyet· 
!erdeki ~ube'erinde birleştirilecek kısım· 

!ar olup olmad1ı1111 aynca tetkik cdh·o· 
rum r len üz bir knrar vcrmrdım ., 

Bütün eşyanm bila istisna 
gümrüklerde açı'arak muayene 
edilmesi hat.l\ ında son gUnlerde 
verilen yeni bir emir bazı tüc· 
carların şildiyet! eıini davet et
mektedır. 

Bilhassa deri tüccarları derin
lerin hususi ambalaj ı çinde sev• 
kedildiğini, bunların açılmasının 

kendilerini mühim zararlara sok• 
tuğunu iddia ediyorlar. 

Rana bey bu mesele hakkın"' 
da şunları söylemiştir: 

- 1':vvelce Gümrilklerd~ "e~)a ı'l 
yıılnız beşte birı aÇl\ır ve mu:ı.yenc cdi· 
J"rdi. Şimdi he si açılmaktadır. 
Şi Ayetle, eğer reehhürden oluyorsa hak~ 

olabilir. Fakat şimdi gümrük i~leıi aı 
olduğu için bu mahzur da varit değıJdir. 
Mnmaafih şik:'ıvelleri tetkik edece~im. 

Gümrük muhafaza 
kumandanlığında 
Gümrük muhafaza kumandan' 

lığı heyetinde çalışacak olan zabi• 
tan Milli Müdafaa vekaleti tara ' 
fından seçilmiştir. 
Yakında kaçakçılık takibine d• 

ir Vekiller Heyetince bir kararn•~ 
me neşredilecektir. Kumandanlı"' 
için ayrılan ~abita?ın maaşları _b~ 
mali sene mhayetıne kadar MılP 
Müdafaa bütçesinden verilecek ' 
tir. 

Türk - Bulgar 
protokol o 

Bu hususta yaKında tatbl• 
kala geçllmek Uzeredlr 
Sofya, 15 (Hususi muhabiri' 

miz saat 15 tJ telefonla bildiri ~ 
yor) - M. Muşanofun Ankara ~ 
yareti esnasında takarrür eda· 
Türk - Bulear muahedesine 111 't 
zeyyel protokolun tatbikatına • 1

, 

eşkali tesbit etmek üzre bugiil1 
lerde müzakereye başlanacaktıt• · 

Mesele muhacirlerin emia kiıı' 
taalluk etmektedir. Türkiye na~ 
na müzakPreyi Tevfik Kamil ae 
idare edecektir. 

Bulgar heyeti Pançedorefin tf• 
yaseti altında hariciye memurları: 
dan Dnnçef ve avukat Pavlod' 
mütc<ıek'ki lcfü·. 

Romenler lluslarııJ 
şartlarını kabul 

etmiyorlar 
Bükreş, 15 (A.A) - Haric:r.e 

nazırı Prens Gikha Rus ar'ın bit 
ademi tecavüz misakı akdi içiO 
dermeyan ettikleri şartların şi~ 
diye kadar kabul edilemiyece 
bir mahiyelte oldu w unu söyle! 
mi tir. 



- • 1( - ... ........_ - ~ .- ~ -- • 

[ Gtln n. = ~~ rle 1 
& 

lVlağluplar 
Şef arıyorlar 

Ankara şofeo rleri r istiyo ar? 
te 

' 

Poliate: Dünya sarsılıyor. Dünya, ayakln
~n~aki zincirlerini şakırdatan e!'irle· s· 1 . ' 
l"inın gürültüsüyle rahatsızdır. ır eğ entı . 

Efendiler, galipler bu zincir uğul· Beşiktaşta Ihlamur caddesinde 
tıısundan korkuyorlar. benizleri atı -1 oturan kunduracı Kadri Ef. evine 
Yor. Galipler !Hemi, volkan patıamaz•I 
da arkadaşları Asım, Emin, lrfan n evvel yer altından gelen seslere S Ef 

nzer acayip gürültülere kulak ka· ~ be J adi • leri rag-ırmış, eğlenir-
bartryor. lerken aralarında kavga çıkmış· 

1918 de büyük harbin galipleri, tır. Bu kavgada odadaki bütiln 
ltıağJQplnrının ayaklanna bukağc vu- eşya kırıldığı gibi, gürfiltnye ko
l"Urken, dünyanın manzarasını ebedi, şan kiracı Salibattin Ef. de muh
e~li bir sulh başlangıcı addetmişler· ! telif yerlerinden yaralanmıştır. 
~ 1• Bu ümit o kadar cazipti ki, mnf· Bir yelkenli yandı 
Uplar bile sulh mua.hedelerini süküt-

la · Rizeli Ahmet reisin idaresin-1ntzaladılar ve insaniyetin hasret 
S~tiği sulh hulyasınn hiyanet etme• deki Hıfzırrahman namındaki 
l'llek için ellerini, boğazlarını, ayakla yelkenli, Silivriden ot ve saman 
tını zincire biraktılar. yüldiyerek limana gelmiş, Yeşil· 
h 918 denbcri g.!çen günler birbirine köy açıklarında demirlemiştir. 
enzedi, sulh ümidi yerine, büyük Fakat evvelki ak§am samanlar 

ha Ptea <lalın 1 ·)ilk bir !iktısat harbi birdenbire tutuşmuş, yclkenlide
ha; ladr. ki tayfa derhal yangını söndür

'.a'nrihın hiç bir devrinde galipler mek üzere koşmuşlarsa da sön
ll1ağ1Qplarmı bu kndar ezaya sokma.. dürmeye mkvaffak olamamı•I:ır-
dıfar. ... 

dır. Alevler her tarafı aarmca 
Bnbil esaretindeki ynhudiler, va • tayfalar kendilerini deni:r:e ata

~ancı mabutlara tapan muhafızl:11ın1 
l.nnında (Ychuva) nın ilahilerini 8c_;y. rak yanmal<tan kurtulmuşlardır 
lı Y elkcnli tamamen yanmıştır. Yemedikleri için mustariptiler. (Or .. 
§elim) Vahida'run hayali, onları be- SöndUrUlen baca 
§ert tarihe rnazlUm diye knydetti. Dün sabalt aaat 11 de Tepe 
llalbuki bUtün iktısndi usaresi emi • başında Istanbul klübün bacası 
len Almanya canlı bir ic:\elet halini tutuşmuş, yangın çıkmış ise de 
<tlclı, derhal yetişen itfaiye tarafından 

A \'usturya ciimhuriyeti betbant • söndiirülmOştfir, 
lar Ulkcsidir. Bulgaristan bliyiik SUAh muayenesi devam 
harbin ehramını Bnlknnlnrda dikmi ~ ediyor 
)"e rneebur edildi. Poliı merkezleri mıntakaların· 

Şimdi işitilen ses, 918 denberi kı • da sinema ve tiyatrolarda şüp
LSik, kısık alman nefesin kendisidir. heli gördükleri kimselerin üzer-

918 de söylenmiye cesaret edil· lerinde silah ve bıçak muaye
ltıiyen sözler, şimdi yarı belinden a- nesi yapmaktadırlar. Bilhassa 
Şağısl etsiz düşen adamın çığlığıyla Eminönü ve Beyazıt merkezleri· 
tnllictlerin hnnçerelerinden fırlıyc>r. 
~Tn~](ıplar bağmoyrlnr: nin bu iıe ehemmiyet Yermeleri 

teblfğ ediJrnİflİr. 
"- Bu muahedeleri yırtmn t Otomobil altında 

• • • 
918 den sonraki dünyayı hatırlı • Feriköyilnde oturan Tevfik 

~orunı. (Ölüm) muahedelerinüı çiz· Efendi dün numarası meçhul bir 
diğj dünya haritası içinde yeni Tür·• otomobilin altında kalmıı hafif 
lciycnin manzarasını daha iyıi çizebill surette yaralanmıştır. 
~Orum. ~~~!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!"!""""~ 

yet ediyorlar. 
Türkiye, ölüm muahedeleri içL'lde 

(V"ersay) ın kardeşi (Sevr) i yırt • 
lltak için (932) yi beklemedi. 

~ "' ~ 
Eski mü~f.iıklerimizin bizden tek 

bir farkla.n var: Biz ölüm muahede-
• • • lerini on üç sene evvel yırttık ye ye-

9 Büyük harbin mağlôplan 918 den, ni dünyada birinci saftayız. Kurlulu-
• d. 32 Ye kadar bir kör ebe oyunu oyna şun sırrmı biliyoruz. Kendilerine şef 

1 •~tan ve bütün etini, derisini galip• olarak bir Mustafa Kemal, bir baş,·e
~~ Önüne flğdıktan sonra bir inllti kil ismet bulsunlar. 

• ~de ölüm muahcdelerinden şiki. SADRI ET ı;,ıt 
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30 Senelik Siyasi 
Esrarı llşa Ediyor! 
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d. .:Nihayet mütareke musaUlha da de saray bu mevkideler ... Bekliyeee • 
~ıldir. Hiç olmaua musalahaya ğiz" Va.uyetin inkişafına intiza.r ede. 
ltı ar Yemende her §eyi olduğu gibi ceğiz •• İçimde öyle bir im3n var ki, 
le~afa.ıa etmek zaruridir, Türk mil bu kara günler geçecek, muhal gibi 
hp uı.ın bu çirkin mukaveleyi parçala görünen bu mucize olacaktır!. 
~U atacağından da eminim. Bundan Arkadaşlanm seı96izce dinliyorlar 
ltaPhe etmek için d:ıınarlanmda o dr, bir müddet dü§ünceleııiyle onları 

nın cereyan etmemesi ldzımdır. baş başa bir:ıktmn, sonra yava§Ça ısor• 
() Evet yeni bir güneş doğacaktır. dum: 
llt~akite kadar Yemeni emanet gibi _ Benimle beraber misiniz? 
,~ af'aıa etmek benim :namus bor- Birden başlannı kaldırdılar ve 

dur, 
:N hep bir ağızdan: 

tlliı e .Babıaliyi, ne padişahı, ne ln • - Son neleıe kaadr •• Eveti d~dlr 
\" lerı, hiç bir şey tanımıyorum .. 

emeni düŞmana vermiyeceğlm ! lcr Artlk ok yaydan çıkmıştı. Ve bu 
lcat~kt rlklnn başımda değildi .• Fa- oku fırlatmak i~in kaç gündür geri
daoı Yle düşünüyordum. Mesai ~rka len, ifliyen, bill fasıla didinen asa
Si>ıu anın odama girdikleri vakit ilk hım bu çetin ameliyeyle yorulacak 

rn §U oldu: yerde umulmadık bir kuvvetle yeni -nu 'l'Utk . Şntan tazyikinden azade, bir can, taze bir hayat bulmu,ıu. 
fiit \'4~1llet.bıin mukadderatına bil• Masamın b:ışma g çt.im n Baht • 
~kıtUl Ulyet bir kuvvet ve makam te- Aliye uzun bir telgraf ;a1.arak mlita· 
''k' ederek hu kuvvetin aktede • rekenin Yemene tultQk eden (16) ın
dar~ ıtnısalahnya kadnr Yemeni ınü • cı maddesini asla kabul edemiyecetf. 
\·eı v edeceğim. Ancak böyle bir kuv- mi tekrar ederek, esasen Yernenltle • 
liliQı_e ,;akarnın emrine boyun efebi • rln de başta imam Yahya ve bütiin 

aaıesef bugün ne Babıali, ne kaba.il rüesası olmak üzere sel"ki n-

An karada 
a 

işliyen otomobillerin 
edi 300 dür 

Yeşilay cemiyeti merkez he
yetin n alakadar makamlarrı mü
racaat ederek otomobil kaza
larınm önüne ge-

çilebilmeıi ıçın !!W"'!l,__.l"""'"":'I~~, 
şoförlerin sarhoş 

olmam al arını, 
sarhoş olarak 
veya heroin ve 
sair zehirli mad
deler kullanarak 
kalil yapanların 

elinden derhal 
vesikalarının nlın-

masmı istemişti. 

Bu kararlar Ye· 
şilaycılarln lstan
bul şoförler ce
miyeti anısında 

Anhra şoforler 
cemlyetı reis 
Hayri B. 

ba}h uzun mf a' n aları mucip 
olmu. tur. MOnnl aşııların Anhıra 
şoförleri taraf nd;m d:ı merakla 
takip edıldığmi &ören mu'ıabiri
mi:r., Ankara şo.br.er cem!octi 
reioi H?yri Beyle gorü mliştlir. 

Hayrı B. muharr rimizin sual
ler'ne cevaben demi'ıitir ki: 

Istanbulda Hilaliahdar cemi
yetinin sofôrlerin sarhos olarak 
çalışmamaları hakkında teşeb· 
büsata girişmiş olduİlJnu gaze
telerde memnutıiyetle okuduk. 

Cemiyetimiz şoförlerin iş za
mamnda kat'iyycn sarhoş bulun
mamaları iç'n bu işi kend sine 
vazife edinmiştir. Ao~rnrada oto
mobil kazalarının pek seyrek 
olması bu vaziftnin hakkıyla ifa 
edi:miş olduğuna en bUyük ve 
canlı delildir. 

Ankarada taksi Ucretlerl 
Ankarada taksi ücretleri pa

halı değildir ki tenzili düşünUl
sUn. Çünkü lıtanbul taksi kilo 
metresi ücretiyle Ankaradaki 
müsavidir. Yalnız Istanbul taksi 
antreleri 26 kuruı ile açıldığı 
halde Ankarada 50· kuruş ile 
açılması büyük bir fark gibi gö
rüniyor ise de lstanbulda saat 
açılmasından sonra 400 metre 
için licret yazılmadığı halde An-
karada 600 metre için ücret ya· 
ıılmaz. 

Bir de benzin, malzeme, icar ve 
hesap ıeraiti farkları da nazarı 

d ikkatealmacak o!uraa farkın bü
yük olmadığı an aşılır. Aynı za· 
manda lstanbul ve Ankara şe-
hirlerinin nüfusları ve ~ehrin ke
safeti, çoğrafi vazıycli yüzünden 
müşteri bırakılan yerde Ankara 
da muh:abil bir müşteri bulmak 
lstanbula nispetle çok güç •e 
adeta yüzde on derecesindedir. 
Aynı zamanda bir çok fabrika· 
ların da Ankarada acenteleri 
yoktur ve lazım ge!en bir yedek 
alet için Istanbuldan getirtmek 
ve bir alet için birkaç aleti bir
den satın almak zarureti de ha
sıl oluyor. Bu bal esnafı çok 
muta1.arrır ediyor. Bu yüzden 
memlekette kuliamlan otomo
bil cinslerinin yedek nletini bu-
lundurmak, acenteleri dairn 
mürak be ı::ltında tutmak çok 
znruridir. 

Otomobiller!n tahdidi 
Memlekette mevcut otomobil· 

feri tahdit etmek bugün imkan· 
sızdır. Ancak cüınhuriyct hükü
metinin yeni tanzim ettiği kon-
tenjan listesinde yapılan tahdidat 
bu maksadı temin edeceğinden 
esnaf hUkCımetin bu hayırlı te
şebbüsünden cidden çok minnet
tar kalmıştır. Bir de modellerin 
her sene değişmesi taksi sahip-
lerini fena vaziyete düşürüyordu. 
Kontenjan listesi bunu temin 
ediyor. Bununla beraber Anka
rada mevcut otomobillere oto-
büslerde tatbik edilen tahdit 
şeklini teşmil etmek esnafın İs· 
tikbali noktai nazarından çok 
zaruri ve faidelidir. Ankarada 
elyevm muhtelif markalarda 300 
otomobil iılemektedir. 

Se,-rlaefer l9lerl 
Cemiyetimiz esnafın huku· 

kunu ne dereceye kadar mü
dafaa ve muhafazaya çalışıyorsa 
hükümetin kanunlarını tatbik için 
alikadar makamata o derecede 
yardımcı bulunmaktadır. Ankara 
da seyrll&efer itleri pek yolun-
dadır. Bu şubenin başında za
bıtanın cidden iftihar edeceği 
Adil B. namında değerli bir za
bıta amirinin bulunması cemiye
timizin munff•kiyetinde en bü
yük bir amil olmaldadır. 

ruretle imzalanmış otan bu mutare: ranlık soka.klan, oralarda-ıtl~krran 
keyi tanımıyarak Yemeni kemafissa· insanlar, ve bütün lstanbul inliyen 
bık hükQmeti Osma.niyenin bir vılA - bir ruh gibi gözümün önüne geldi A• 
yeti Ye beni valisi tanıdıklarını ve tRıo nadolu, ıssız köyler, harap yuv:ıl:ır .. 
rumakta devam edeceklerini arzet .. Bir zamanlar dolaştığım, çalıştığım 
mclcte olduklannr. memur arlmdaş • yerler birer birer, h:ızin hazin kafam 
lanmın bazı zabitan ve dratla bu da canlandı, Cevat Paşayı düşündüm, 
karara bütün bir samimiyet ve aşk1a Cevat Paşanrn bu telgrafa imza. ko • 
i~trirak ettiklerini ve bundan dolayı yarken gıztıyan kalbini, titiriyen elini 
terettüp edece.\: bir mes'uliyet vırs:ı düşündüm, knr.ınhklar içinde çrrpı -
onu da şimdiden kemali şerefle l•a•ı n:ın milletimi ,10şu,dt.1ım •. Düşündüm, 
bulde teıed d;ıt ctm·)cceğimi bildir - düşündüm, tarihi düşündüm, 

dim. - Hnyır, dedim, hayır Cc,·at Pa· ,,. "' . 
şa! 

lstanlıul, z:ıvalh İstanbul ,.c bet- 1(. :;. lf. 

baht Bab:rfıli, elbette benim bu Jıare • 
ketimden memnun değillerdi. 

Bense buk:ıron verirken kimse • 
nin, hiç bir ir rnf ın memnuniyet ve a
demi memnuniyetini hesaba lmtma<lı• 
fım, aktt herh:ı1de karip rnüsalfihnya 
kadar Yemeni hakimiyetimiz nltın<la 
bulundurmaktan haşka bir şey düşiin 
mediğim için \'icdanımrn emrettiği 

yoldayım. 

(Harbiye nazırı Cevat) imznsiylc 
fU telgrafı aldım: 

(Devleti Alayyenin düveli itilafi • 
y"yle a.ktetmiş oldul'.;'11 mütarekena • 
menin size ait olan maddesi şudur: 
Hkruo;dn, Asirdc ve Yemende bulunan 
muhafaza kıtantl en yakın itilaf ku. 
mandanlarma teslim oıacaklnrdır. 

Binaenaleyh mnderi vat nı pek bii • 
yük bir tehlikeden tahlic; için şu mad· 
de ahkAmınn tedikiamalde müsueat 
gösterilmesini rica ederim.) 

Telgrafı masamın üzerine lcoy • 
dum, ve lstanbulu düşündüm, tstnn· 
bultrn, kenar ~mtlcrindeki loş, ka -

lngilizlPr Adendc:ı yağdırdı:darı 
telgraflnrla her giin 1 ir nn ene~ 1e • 
Jim olmamızı istiyorlar ve olmazs."lk 
terettüp edecek mes'uliyet.i ihtar edi
yorlardı. 

Adende lngiliz kuvvettelri kuman 
danı n nli ceneral (Stvart) benim 
kararımın kuvvetini anlamıştı. Fakat 
anlamamrş görünmek işlerine geldiği 
ıiçin çok nazile iradelerle pek kibar bir 
üslOpla - fak at ekseriya tehdit eden 
- Telgraflannı göndermekte devam 
ediyordu. 

Bir aralık Imam1a al'amı açmayı 
düşiindüler. Böyle benj Yemende büs 
bütün yalnız birakmakla telıdit et • 
mek Jstiyorlardı. Ben de S:ın"acla o1· 
mar..sa Yemenin beni se,·en herlıımgi 
diğer bir mıntnlrnsında, herhangi bir 
köy veya kullibcslnde, elimde bay:ra· l 
ğım, gene bildiğimden şaşmıyarak 

kalacağımı anlatbm. 
(Yemen valisi asaletlft Mahmut 

Nedim Beyefendi hazretlerine) hita • 

Güniln 
~ım:ıt\ eselelerinden 

Ithala Ve ihra
cat Devletleşa 
tirilecek mi? 

Son günlerde sık sık şöyle bir 
suale muhatap o!uyoruz: 

- Hükümet ithalat ve ibra· 
cat ticaretlerini devletle~tirecek
miş, öyle mi? 

Tabii olarak bu suali derhal 
tekzip ediyoruz. Fakat ertesi günt 
aynı suali diğer bir tarafta, di
ğer bir ağız tarafından iş:di} o
ruz. Buna benzer bir şayia bun
dan bir miiddet ev \·el muhiti
mizde inti,ar etmişti. Hatta o 
vakit reımi makamlar tarafından 
da tekz"p edilmiçti. Bütün bu 
tekziplere rağmen şayianın te· 
kerrUr etmesini hül~iimetçe bu 
defo kontenjan usulünün t atbik 
edilmiye başlnnmasma, ve bu 
usulün bir takım kimseler tara
fından maks t ve manası iyice 
aula.ıılmamıs bu!unmasına hami· 
etmek l'"zım g liyor. 

Kontenjan usulünde gerek 
dahili ve gerek harici ticaret 
tamamile bu gün olduğu gibi 
hususi teşebbiıs sahiplerine ait
tir. Hiil· !lmct yalnız ithaIAtın 
ihraçtan foz!a olmaması için 
u mumi surette yalnız ithalat 
ü:r:erine k ontrol koymuş bulunu· 
yor. Onun için bu glln ol
duğu gibi yarın da bu usul 
asla değişecek değildir. 

Biliikiı kontenjan usulü tatbik 
edildik ten sonra Türk erbabı 
ticaret ve sanayii için yeni bir 
faaliyet sahası açılmıştır. Bu da 
hariçten ithali tahdide uğrıyan 

eşyamn dahilde imalini temin 
edebilmek için teşebbüsata gi· 
rişmektir. Meıeli Osmanlı impe• 
ratorluğuoun son devirlerinde 
Beykozda cam ve klğıt fabrika
ları gibi tesisat vücude getiril· 
mişti. Fak at haricin dehşetli re· 
kabeti altında b!l teşebbüsler 
ezilmişti. O vakit gümrüklerimiz
de ecnebi kapitülasyonları bakim 
olduiu için hükumetin dahildeki 
bu teşebbüsatı himaye etmesine 
de imkAn yoktu. 

Halbu ki evvelce yapılamıyan 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

biyle başhyan telgraflanndan btri:i'. 
de ceneral cenapları bana aynen §ÖT· 

le yazı)·ordu: 
(Bütün şeraiti mütareke kuvayı 

askeriye taraf mdan yalnız Türkiyeye 
değil nhlren Almanyaya. da cebııen 

kabul ettirilmiştir. imam hazretle • 
riyse şimdiye ikadar bir bitaraf adde
dilmiş ve Türkiycnin mil<ttefiltt adde
dilmemişti. 'l'ürkiyeye şeraiti mütar~ 
kenin cebren kabul ettirilmesindtn 
dolayı İngiltere hükflmeti ve miittc • 
filden !marnla olan t•zun bir do " 
tan dolayı şeraiti mütareke)1 vcs:: t -
timle l.end 'c;ine ihbar etmişler ve 
Tlirk krtnatı .., 'ceriyesinin ,.e !d:rrei 
mülkiyesinin Yemeni tahliyesi husu • 
sunda her türl" mun,·encti ibra?. <:y • 
]emesine :mun clZlr olduklarını h'lilir· 
mişlerdir. 

Araziye ve sair hususata taalH\k 
eden mesailin ileride kendisiyle hal• 
ledilecei;•foe <lair olan lngilterenin 
kararını da bildirdim. l\lü:tarekenm 
(16) rnCJ maddesi Yemene ait biitün 
şcrniti muhtcvi<lir. Yemende bu!un .. n 
\'ali \ 'C lrnmnnd nın Istanbula nnkli 
hususundalti muhaberatın da nsate
timle icrn edileceği İngiltere harbiye 
nezaretinin e amiri cümluı':tdendir. 
!htiramatı hali anemi takdim eyle • 
rim.) 

Bu telgınfhr nıasnrnın üzerinde 
yı~n yığın duruyordu. İstanbul, i ·n 
telgrafla, muhabereyle ıintaç cdilemt 
) eceğini anla) ınca bir memur gönder 
meyi düşünmüş ve adliye nazın HnY, 
dar Molla riyasetinde bir heyeti yola 
çıkarmıştı. 

(BitrMdl) 
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Borçlar iptal e i m i ! Rokfeller ( Acuzenin Definesi ] 
• Hesabına _ _ 

Avrupalı r Ame 1 a Bir Kadın Şehrimizde MUellifi : Nizametlin Nazif Ressamı 1 MUnlf Fahim 

t k b• Tetkikat Yapıyor Baygın adam ayıldı: e ır cep e a ma ı Rokfeller müessesesi hesabına c k • • burası JOSf evı·dı·r 
Avrupada tetkikat yapmak üzre - , e ınmeyın U 1 

Roma, 15 (A A) - Popo!o 
d'Italya gazetesi neşrettiği yeni 
bir makalede Avrupalı alacaklı 
hükumetlerin harp borçlarını ip
tal etmelerini ve sonra da Av
rupa'lı borçlu hükumetlerin ala
caklı Amerikaya karşı tek bir 
cephe v ücuda getirmelerini tav
siye etmiştir. 

Makalenin akisleri 

Roma, 15 (A.A.) - ltalyan 
gazeteleri harp borçlarının bir 
an evvel iptalı haklunda Popolo 
d'Italia gaıetes:nde çıkan ilk 
makaleye dair ecnebi matbuatı
nın yürüttükleri mütalaalara ait 
uzun hülasalar neşrinde devam 
etmekte ve bu yazının bütün 
memleketlerde uyandırdığı derin 
akisleri ehemmiyetle kaydetmek
tedir. Popo!o d'ltalia gazetesinin 
bu makalesinde ileri sürülen ve 
esasen M. Mussolini tarafından 

da vaktile müdafaa edilmiş olan 
noktai nazar Almanya'da umu
miyetle tasvip edilmektedir. 

lngiliz gazeteleri bu makale
nin haiz olduğu büyük ehemmi
yeti mevzuu bahs etmekte, halli 
lazım gelen meselenin ehemmi
yetini, bugünkü karı~ıklık içinde, 
yalnız ltalyanm vazıh bir surette 
kavramış o!duğunu ve Avrupa 
meden;yetinin yıkılması netici!si
ni hasıl etmesi muhtemel iktısa
di bulıramn şiddetlenmesine ma
ni olmak irin büyük harbin feci 
bilançosunu kapatmak tavsiye

sinCle bulunduğunu yazmaktadır. 
Mevzu balıs melıalenin en e

saslı kısımlarını aynen derceden 
Fransız gazete!eri muhte1if tarz
da mulalaalar beyan etmektedir. 
Hükumete taraftar ve sağ ce
naha mensup gazeteler Popolo 
d'ltalia'nın mekalesindeki kuv· 
vetli delilleri mühim bir surette 
çürütmiye çalıştıkları halde sol 
cenah gazeteleri M. Mussolininin 
noktai nazarını bazı harp borç
larının ortadan kaldırılması fikri
ni - Fransa'yı yalnız başına kal
maktan kurtarmak düşüncesiyle• 
müsait bir surette karşalamakta· 
dır. Sol cenah fırkalarının fikir
lerini neşreden bu gazeteler 
Fransa hükumetine bilhassa si
yasi meselelerde Roma ve Lon
ra hükiimetleriyle anlaşmasını da 
tavsiye etmektedirler. 

Dally Mall ufransızlarla 
birleşmeli,, diyor 

Londra, 15 ( A.A ) - Daily 
Mail gazetesi Harmswork imza
s"le neşrettiği bir başmakalede 
Fransay'le lngiltere'nin müşterek 
bir siyaset takip etmeleri müna
sip olacağını ispata çalışmakta
dır. Bu makalede Fransız - lngi
liz mesai iştirakini Avrupa'mn 
mali itibarını kurtarmalc için her 
vakitkinden ziyade elzem olduğu 
beyan edilmiştir. 

Tamlrllt meselesi ve bUyUk 
Brltanya 

Londra, 15 (A.A.) - Şimdiki 
---ımtınmıfQft'UIJmmııa11unınm111 uıımmmııuurı:ıııımıırmıımıtmmı 

bu himaye bugün filen tatbik 
edilmektedir, Türkiye cümhuri
yetinin Lozan Milli istiklalini 
elde etmiş olması bu imkanı ver
miştir. Binaenaleyh Türk erbabı 
ticaret ve sanayiinden şimdi bek
lenecek şey Milli ik.tısadiyahmıza 
ait olan hu inkitaf yolundan is
tifade etmektir-

••• 

halele tamirat meselesinin daimi 
surette halli şeklini değiştirebi

lecek hiçbir hal o lmamakla bera
ber, zannedildiğine göre, Büyük 
Britanya hükumeti bu bapta 
alelade bir tedbirle iktifa edil· 
mesinden memnun olmıyacaktır. 

Büyük Britanyanm selahiyet
tar mahafiJindc uzun müddet bir 
moratoryom kabul edilmesinin 
mahzurlu olacağına dair serde
d ilen noktai nazar, oldukça ta-
raft~r bulmaldaclır. Şimdi hu 
meselenin daimi surette tesviye 
imİ.<am elde edilemezse yapıla
cak en iyi şeyin, daimi sulhu 
tehir değil fakat tacil edecek 
bir iHl5f akdedilmesi olacağı 
söyleniyor ve büyük Britanya 
hükumeti de bu noktai nazardan 
tamirat meselesini tetkik ediyor. 

Hükumet in gayretleri, daimi 
surette halli teshil e clece'f, müm
kün kılacak yolu daha ıyı ve 
daha müsait bir bava ile ihzar 
etmek hususunu istihdaf eyle· 
mektecl"r. 

Toros ge ç.ierı bir
liğinin kongresi 
Toros Gençler birliği dün, 

Saraçhanebaşmda Hayriye lisesi 
binasında senelik kongrelerini 
yapmışlardır. 

Kongreye Tıbbiyeden Hilmi 
B. riyaset etmiş, idare heyetinin 
raporları okunmuştur. Nizamna
menin bazı maddelerinin tadili 
luzumu olup olmadığı gölüşül
müş, neticede aidat meselesin
de ufak bir tashib yapılmışhr. 

Daha sonra idare heyeti inti
habatı yapılarak Tıbbiyeden Na-
dir, Hilmi, mühendisten Mustafa, 
E debiyattan Kemal Hayyam, 
Hukuktan Kamil ve Nedim bey
ler seçilmişlerdir. Esl<i idare he
yetinin işlerini tetkik için de 
Yüksek ticaretten Cevdet, Yük
sek muallim mektebinden Ce-
mil, Tıb fakültesinden Sami B. 
ler murakabe heyetine seçilmiş
ler ve kon{J're b tmi 'ir. 

Kartal - Y a_iacı yo
lunda asfalt 

Kartal - Yakacık yolunun 
kum ve çakıl dökme işi b "tmiş 
asfalt döşenmesine başlanmıştır. 
Bundan başka Topkapı - Yeşil
köy asfalt yolunun da taş dök· 
me işi bitmiştir. Her iki yol 
mayısa kadar vapılmış ol11caktır. 

a •if vekili 
Kon yada 

Anadoluda bir teftiş seyaha
tina çıkan Maarif vekili Esat B. 
Konyaya vasıl olmuştur. Vali iz
zet beyin evinde misafir edil
miştir. Vekil bey Konyada dört 
giin kad~r hal:ıcı ·tır. 

Afyon mt1Gı.tohs .,eri arasında 
kooperatif 

Iktısat vekaleti afyon müstah
silleri arasında bir kooperatif 
teşkiline teşebbüs etmiştir. Bu 
kooperatife Ziraat bankasının de 
yardımı temin edilecektir. 

Ge 1 en!er, Gidenler 

Borsa komiseri Ihsan Rifat ve 
Fransa sefareti mtisteşarı Mösyö 
Babiye dün Ankaradan gelmiş

lerdir. 
BUtçe encUmeni reisi 

şehrimizde 

Büyük Millet Meclisi bütçe 
encümeni reisi Hasan Fehmi B. 
dün sabah Ankaradan gelmiştir. 

seyahat eden Mm. Neuman bir B k ~ r d. 
kaç gündenberi Istanbulda bu- a l eTen ı ••• 
lunmaktadır. Mm. Neuman dört 
aydanberi seyahat etmektedir. 
lstanbula gelmeden evvel Paris, 
Londra ve Berlinde tetkikat yap
mıştır. Mm. Neuman bir muhar
ririmize seyahati hakkında şu 
izahatı verm"ştir: 

Avrupada tetkikat yaptıktan 

sonra şark mem!eketlerinde tet
kikata başlamazdan evvel Tür
kiye ye gelmekliğim son sene
lerdeki terakkiyatınız nazara iti
bare alınıraa benim için bir borç
tu. Henüz burada pek az zaman
danberi bulunuyorum. Fakat he .. 
men hemen kat'iyyetle söyliyebi
lirim, bütün dünyayı sarsan müt
hiş buhranın tesirleri Türkiyed~ 
nisbeten çok ehemmiyetsizdir. 
Fılhakika işsizliğin başlıca sebe
bi olan fabri!<alar Ye sınai mü-
esseseler sizde pek fazla değil

dir. Fakat yeni fabrikaların te
s isi hareketi zamanın icaplarına 

gfüe idare edilmektedirki şüp
hesiz çok iyi bir şeydir. Yakın

da Ankaraya gideceğim. 
T etki katımı tamamladıktan son 

ra bazırlıyacağım raporu Rok
feller müessesesi merkezine ve
receğim.,! 

Mm. Neuman düşündüklerini 
şöyle anlatmıştır: 

- Almaoyadaki siyasi vazı
yet istikrar halinde olmaktan 
çok uzaktır. Siyasi işlerde ev
velden bir şey söylenememe~le 
beraber HitJerin ikt idar mevki
ine geçmesi pek te ihtimal ha
r ;cinde değildir. Çünkü ge~çl e

rin e~seriyeti ve gayrı memnun
lar tamamiyle HitJer taraftarla
rıdırlar. Hitler eğer Katoliklerle 
anlaşabilirse iktidar mevkiine 
geçeceği şüphesizdir. 

Hitler'ın iş başına geçmeı 
Almanya için büyük bir saadet 
teşkil et .a·y.,cektir. Çünkü Hitler 
partisi ç - müt~teddit bir vazı
yettedir. Komün"stıiğin düşmanı 
olduğunu söylerken bankalarmın 
kapatılmasından, Kapita izmln 
mahvından bahsetmekte ve Bol
şevikliğe pek ziyade yaldaşm:ik
tadır. Bu parti takarrür etmiş 

p lanla ve sabit fıkirleri olmal. sı

zın büyük inkı lap istemektedir. 
Bazan bir nazariye, bazan da 
diğer bir nazariyeye mütemayil 
görünmektedir. Bunun için bu 
şerait dahilinde Hitler'in iş ba
şına geçmesi Almanya için biç 
te iyi bir şey değildir. 

Almanya Fransa vaziyetine 
gelince, söylenildiği g 'bi iki 
memleket arasında bir harp çık
ması kati'yyen mevzuu bahs ola· 
maz. 

Almanya Bugün her türlü 
maddi vesaitinden tecrit edilmiş 
bir vaziyettedir. Silahsız harp 
belki yapılabilir. Bitmez tü
kenmez para talcplerile mem
leketimizi mahva sürükliyen 
Fransaya karşı Almanya da za
man, zaman şiddetli aksütamel
ler uyanmaktadır. Fakat bir harp 
bilhassa Fransaya karşı bir harp 
imkansızdır 

Ecnebi mtkteplerindeki tarih 
ve coftrafya hocaları 

Verilen malumata göre ecnebi 
mektcplerindeki tarih ve coğrafya 
muallimlerinden bazılan yapıla • 
cak tetkikatı müteakip bir tasfiye 
ye tibi tutulacaklardır • 
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Gözlerini oğuşturarak bir daha dönen bu ani tehlikeyi zerre kadat 
bakmak istedi. Aacaba bir hayal mı hissetmemişti. Bilakis, daha nıuııis 
görüyordu? Hayır, bumu dibinde du bir tebessümle: 
ran adam Yesarinin ta kendisiydi; - Niye cevap vermiyorsunuz? -
ve onu kolundan içeriye çekip derhal dedi - Beni de alsanıza .. 
kapıyı kapadı: - Ne yapacakmışız seni ? 

- Az kalsın ödümü patlatacak • Bu sözleri Ye5ariye yan yan b:ıl<a• 
tın be! rak homurdanmıştı Veysel.. 

- Sus! Böyle söyleme gözümden - Ne mi yapacaksınız? 
düşersin.. - Öyle ya.. 

- Ne arıyo~un burada sen?. - O halde neden demin bir hcki· 
Krsa boyluyu bu sual hiddetlen · me ihtiyacınız olduğunu söylüyordu• 

dirmişti: nuz .. 
- Ub.n ! - dedi - Ne arasın da Bu sefer de diş göstermek sırası 

laf mr? Hiç yalnız birakır mıyım st• Yesariye gelmi~ti: 
ni ben? - Hekime ihtiyacımız oluyorsa 

Bu sözlerde öyle tatlı bir arkadaş sana ne? Yoksa seni dün gece ölüm 
samimiyeti vardı ki Veyselin bila jh.

1
• den kurtardık da hata mı ettik? 

tiyar gözleri sulandı. Yesari kendisi• - Bilakis iyi hareket ettiğiru~e 
ni bu kadar seviyordu ha? kaniim ve bunun içindir ki beni de M 

- Fakat ne taraftan geldin? raber alınız diyorum. lnsan insana 
- Sen nereden geldiysen, ben de lazım olur derler a .. Ben iyice bir he-

o tarilcten geldim. ldmim, zannederim ki bir diğer bbip 
- Tuhaf şey, hiç te gözüme iliş - ten ziyade iyiliğim dokunur size .. 

medin.. - Yaa!. 
- Ben senin bu ahmaklığını bildi - Bak sen hele ... 

ğinı için arkandan yola çıkt:m ya.. Iki arkadaş birdenbire vazıyetlerl-
Ve krsaca izah etti: ni değiştiriverdiler. 
Veysel evden çıkınca o da atına Hekimi gökte ararlarken yeıde 

atlamış, kestirme bir yoldan önüne bulmuşlardı. Yesari bu işi de başar • 
geçmi~, gözden kaybetmiyecek dereı dık)anna memnun: 
cede açılmıştı. Anadolu hisarındaki - Hay Allah razı olsun! - de~i 
gemiye bindiği zaman, yelkenli yola - Düş arkamıza bakalım.. 
çıkmıya h:n:ırlanrrken Veysel de ye- Ve hemen sokağa fırladılar .. Fır• 
tişebilsin diye yalvarmrş bekletmişti. ladılar ama, köşeyi henüz dönmii~ler 

Bereket sahile çıkar çıkmaz :ıtına di ki, yokuş başından koşa koşa ge
atlayıp uzak inşan ve k!ğıthane köp • len bir adamla Veysel göğüs göğ füıe 
rüsünden yayan geçen yolcu kendi • gelmiş; ve müsademe o derece şiddet 
siydi. li olmuştu kıi zavallı adam, k:ıyaya 

Hikayesini bitirince: çarpmış keklik gibi arka üstü yere 
- Şimdi., - dedi - Çabuk ola• düşüvermişti. l\famafi düşen yalnız o 

lım .. Bu evi bilmezler ve bulamAzlar. değildi, Veyselin koltuğu altınd:tld 
Fakat yapacağımız i'ten zfya<le gl - çekmece de kurtulmuş, tam adamca
deceğimiı yol uzundur .. Hadi yukarı ğızm omuzu dibine yuvarlanıvermi~ 
çıkalım... ti. Yesari başından büyük bir küfür 

Veysel cevap vermedi. Halimin 0• savurarak herife salrlırdı. Ve galiba 
dasında tek ~ilteli bir yer yatağı, bir bu ani hadiseden gelen hiddeti teskin 
halı iki üç kılıç ve bir sedirden ba~ka için za;aıı.ının _ta~ kafası~a ~~r d~ 
bir şey yoktu. Dev adam sediri kal . tekme mdırecekti . ki Veyselm gozlerı 
dırdı; gencin tarif ettiği ~ekil de, bil• · hayretle açılıverdı: , 
yücele bir çekmece meydana çıktr. Ye - Vay canmaaa[ Va~ z~va~lı .. 
sari bunu iki kulpundan yakalayıp Yesari arkadaşının gobeglnı durt 
şöyle bir t:ırttr. Sonra ağzrnr buru • tü: . ~ .. 
nunu oynatarak bnş! nı 15nlladı: - Hiş~t.. Hış~t 1 Budalah

1
ga lu : 

- Pek h::-fif .. Yüz kişi, yüz at ve zum yok.. 1nsanhga sarfedeceK vaktı• 
bir ka<lınla bir h:tStayı, bu sandık miz yok .. 
bir ay yar.atamaz gibi gelir bana.. Lakin Veysel birdenbire deği~h·er• 

- Ne~ yapalım! .. Ya.,:ı.tacağı ka . mişti. Sanki bu az evvel hekimi, b~. ~ 
dar T:t"!lbm da.. Hem, hadi durma, sit bir şüphe i~in temizlemeyi düşlt • 
çabuk ~l... . nen adam de~~ldi .. Gözl~rin~ yer~~ Y~ 

Yeysel sediri biraktı, odadan ÇIK• tan adamın gozlerıne dıkmış, dıkakt 
tılar. alt k:\tn inerleı·ken: le bakıyordu. Bir iki saniye ses çı : 

- Hcp::ıi iyi ama.- eledi Ye..~ari -
Bu k:ıdma bir tabip lazım., Tabibi ne 
reden bulacağız? 

- Ararız .. Bulursak buluruz, bu
lamaz5ak, ne yapalım .. Kaderine küs~ 
sün .. Hem fazla durmıyıtlım bu1-ad11. .. 
Ba!=:ka alacak bir ~eyimiz var mı'! 

~ 

- Benim yok .. 
- Benim de .. 
- Öyleyse hadi!. 
Kapıya doğru ilerlediler; lakin a• 

dıml-arını atmalanyla birbirledni 
dürtmeleri bir oldu. 

- Ye ben! 
Bir kapı gıcırdıyarak açrlmı~tı; 

eşikte bir genç adam belirmiş ve ha-
fifçe aksıyarak üç be~ adım atmı~, 
gülüm~iyerek Yeysele yaklaşmı~tı: 

- Ya ben .. Beni niçin beraber al
mıyorsunuz? 

karmadan durdu, sonra birdenbire ço 
meldi: 

- Acaba öldü mü? Tabip gel ~· 
na bir bak! 

Aksak genç hemen koştu, kısa sü -
ren ihtimamlı bir muayeneden sonrıı: 

- Hayır!. - dedi - Baygın .. Çııt 
prşma neticesinde bayılmış .. Bir kaÇ 
dakika sonra ayıhr .. Yüzüne su seri"' 
meli. Bileklerini oğuşturmalı .• 

- Ya.a. •• 
- Fakat deli misin sen.. Madett\ 

ki ayılacal<m~. Birak şunu .. Acı pıt~' 
Jıcanı kırağı çalmaz... Hişştt Had1ı 
biz gidelim.. Yolcu yolunda gere!c.. 

Yesari hem bu sözleri ~öyJiiyor• 
hem de yakasından kavramış oıtll 
muttasıl tartaklryordu. 

Fakat Veysel, arkadaşının arzu~ıı· 
nu yeri.ne getirmedi. Çekmeceyi iş3. • 
ret ederek: Yesari dev cüsseli arkadaŞYna göz 

etti. Bu dün gece Veyselin eve bay• (Bitmedi) 
~----------~--------~____.. gın getirdiği adamdı. Evet o adamdı Darülbedayi Temsilleri 

ama, kimin ne5!iydi ve böyle bir za - B .. k t 
manda vücudu fazla gelmez miydi? agun a şam saa l~tan&ul Belfdi~Sl 
Hele kendisine ait olmıyan işlere bu- 2l,30 da ~ehir'IYyatl'os&I 

::~i:~~~~::::i~p::.:::~ Bir K~~~.~ril~ı 111111111111111 
dra bir şıl·~~~ktsuh··rli:tidyle ~-e~~vernl ıişdti. Müsahipzade Celal 1 
"\ aDyet crını e ıH.e e goruyor nr ı, y k d y l 
böyle zamanlarda fazla gelenlere iki a ıo a : a ova m 
bir edilmez, kaide neyse d-erhnl tat• Türküsü ilk mu
bik edilirdi. Bu kaideyse malOmdu: si kili komedi. 111111111 
''Fazla olan temizlenirdi,, Pazartesi stünü: 

Lakil\ ~adam, ba~ etrafmda ı (ONLAR ERMiŞ MURADINA) 
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Kız mı, Oğlan mı? Mavi Tuna 
Brlgltte Helm yeni 

filminde ilim doğacak çocuğun 
hakim olursa ... 

~zJournal gazetesinde "Clement Yautel., 
I lYOr: 

• • 
cınsıne 

- Kız mı, oğlan mı? 
h Mesut baba, bu ananevi suali, 
eınen daima ebe veya doktora 

&orar. 

l:u, değişeceğe benziyor. llim 
~daınları, bundan sonra, baba· 
ara • rnüstakbcJ babalara · sorn

Ca!dnr: 

- Kız mı istersiniz, oğlan mı? 
b' Z:ra, pek tabii Amerikalı bir 
hıyo'oji alimi, doğncak çocuğun 
b angi cinsten olması isteniiiyor, 
unu temin edecek bir çare bu -

ttıu -tur. 

d Bir çok kimseler, ta.im seyrin: 
e~· 

h· gıştirecek o an bu l eşfin aley-
ıncJedirler. Ben de öyley'm, bı-

ta'·a' b' . d" .. ı .. ·• .ım ızım l.ŞLnce.erımızın 

anlıyamıyncağı ve kendisine gö
td~ bir düşi'nc~Gi o!an tali, di!e-
ı·. 

gibi yapsın. 
" nnenin l•arnında tekevvün 

' den esrarengiz ve şayanı hay
~~t hadisenin aksine gıt:nck, ne
~cerj karıştırmak den-ek değil. 
"'l ,clır? 

t l<.im iddia edebilir ki cinsiyeti ti·n edecek olan kimsenin mü-
ahalesi tam zamanında olacak 

~e biı,aenaleyh, kadınlığa do~ ru 
~eyletmi, o'an n"ve, onun emir
~tini itiraz etmeden kabul edip 
\rnsj etini değ ştirecek? Belki de 
t/'l. namzedi, programını değiş-
t'fllek istemiyecektır. 
Başka itirazlar da akla geli

~I or. Çocuğunun cinsiyetinin böy-
t . 
~marJama oluşu, karı koca 

F·gar 

arasında niza mevzuu da olabilir: 
Bey - Ben bir erl<ek çocuk 

istiyorum. 
Hanım - Ben de kız istiyo

rum. 
Doktor bu iki jddia ve israr 

karşısında ne yapacak ? Bir de 
kızmı, erkekmi o.sun bir türlü 
karar veremiyen mütereddit ai
Jeler düşünsün, bu takdirde, dok-
tor, uykosundan uyandınlacak, 
telefona koştorulacak ve : 

- Doktcr bey, dün çocuğu
muzun im: olma~u iç'n rica et
~iştik.. Şimdi fıkrimizi değişt i r
dik, ille erke'< istiyoruz. 

Asıl mühim mesele, genç bir 
kmn ailH'ne ıu itirazı olacaktır: 

- Siz, bana, hiç te hoşlan
madığım bir cinsiyeti verm·şsiniı: 
Ben erke!~ olmak isterdim. 

- Oy!e amma kızım, sen he
nüz ortada bi e yoktun. Fikrini 
alamazdık ki .. 

- Fakat sız beni muvaffak 
olamadığım bu sahaya, bu cin
siyet sahı:sına kendi keyf ınizle 
çıkardınız, pek hotgimsınız. Eğer 
bıraksaydınız, şüphesiz ben er
kek olur, meb'us olur, her ak
şam yalnız başıma sokağa çıka

bilir, eğlenebilirdim. 
Dünyaya doğacak bir çocuğa, 

bir c'nsiyet vermek bana kalırsa 
çok büyük bir mesuliyet altına 
g'rmektir. Esasen onu hayata 
çılrnrmak bir mesu'iyet teıkil 
eder, nerde kaldı ki, o İDSdnın 
kadın veya erhek olmasını iste
mek, tabiat ve AIJahın hakkına 
taarruM; etmek olur. 

c haleti 

Maruf Alman yıldızı "Brigitte 
Helm,, yeni bir film çevirmiştir. 
( Mavi Tuna ) adını taşıyan bu 
film, seesli filmlerin en güze!le
rinden biridir. Gözü ve ku'.ağı 
dolduran bu filmin çok büyük 
muvaffakiyet kazanması bekle
niyor. 

Resmimiı yıldızı, "Mavi Tuna,, 
da stösteriyor. 

···························································· diye kadar Musevi, Rum ve Er-

Ş rkta Fransız lisanının vazıyetl 
neymiş, okuyunuz! •• 

meni memleketlerde en çok oku
nulan Fransız lisanım istihdaf 
etmektedir. 

l\lakalenin bu;asın d:ı Yunanisunda 
da bö) le bir karar alındığından b:ıhse

dildi kten sonra, Ermenılerin milll varlık· 

Jannı idrak etmelerinde, Fransızların ted
risatının Amil olduğu kaydediliyor ve 
şöylece devam ediyor: 

bit Fransada çıkan gazetelerin ekserisi, 
~ Ço' fırkaların fikirlerini neşretmekle 
,;•ber. hakikatleri halk:ı, tamamen tah
ıı ederek. sadece, kendi görüş za nyele· 
ı.~e. temsıl ettikleri fırka \'e\·a sınıf nok-
'<11 • 

l'lazarına göre arz ve tefsir ederler 
i·· Fakat be gazetelerin kinde "Fig:ıro,. 
•IQıJ• . 
ı~ 11ğı 1 bır gnete \·ardır ki cehaletin, uka-
h n "chuvin,.. liğ n ta l.endisid;r. Daha 
'ltı~~nlerde bu 1-iazetedc Fram:ız a:.ade
ı. •l Azasından "Louis Beı trand. ın bir 
:ıc~-ey 
"tllıi •.nnamesi çıkmış, biz de bunu nak-
'ş Ştı . Bu 5cferde. aynı ga7.etedc de 
bi~kta Fransiz lisanının vaz yeti,, isimli 

.~~kalP okuduk, b:ıkınız, su: 

il' Oç senedir, Türk hükfı=neti
aJ: hl_dığı tedbir er, Fransız lisanı 
la Y ıne düşmantı;_ını sa:. lamak-
'fl/1 t geri durmamaktadır. Haklı 
~ ~ eslo:arın - ne ynzık ki nadır, 

t cekinJ"en - •npılmtsırıa ra fı-

men, Kemalist rejim altında Tür
kiyedeki nufozumuz azalrnakta
tadır. 

Vaktile de söylediğimiz gibi 
bütün bir pilin, bi metod dahi· 
linde tatbik edilmektedir. Bütün 
mesele, bizim harsımızı yıkmak, 
Darü.fünun ve diğer teıekküller 
muhitini, bizim medeniyetimız-
den çıkan bütün cereyanlara 
kapayarak, Tftrkiyedeki ecdattan 
kalma rolümüzü oynamıya mani 
o 'ma: hr. 

Ankaradan verilen haberlere 
göre, Maarif vekalet' nin emrile 
ecnebi mekteplerde, ecnebi 
lisanlarının tedrisi menedilmiştir. 
Nimi resmi mahafilin d~ inkar 
etticri bu karar, bilhassa ve şim-

asalları 

Kemalizm, modereizm cereyan
larına ttmayülünü isbat etmiyor. 
Bazan softa aleyhdarlığı, hazan 
geri bir ecnebi aleyhdarlığı, ha
zan da her ikisini de birden ya
pıyor. Her halde, siyasetimiz bu 
hücumlar karşısında yavaş yavaş 
mahvolan, Karadenizden Eie de
nizine kadar olan ananavi rolü
müzil muhafaza için, elindeki 
vesaiti kullanmıyor demektir. 

Gaetan Sanvaisen 
... . . 

"Fig:ıro., g:ızctesinde çıkan bu ın:ıb
leye h:ıyret etmekten başka çare yoktur. 
Herke~ bilir ki, Türki\'erlcki ecnebi mek-

rapçaya. (Ebülfaris) unvaniyle tercü
me edilmi~tir ki (Faris == gemi süav-

Kas·amo u meb'usu Velet Beyin 
Türk muharrirlerine bir teklifi 

risi) manasına olduğuna göre (Ebiil • 
faris) de (Kaptan baba) diye dılimizc 
nakledilir. (1) 

Bu kaptan baba hayatında bazı fe
laketlere uğrar, bir badireden lrnrtu -

lur, daha fena.sına çatar. İşte bu ~al
kantı esnasında adam };yen bir çoba-<le ... ~ .. h'~ • . . 

-ctiıı ~goz) ı.ı<ayesının es!ti medeni 1 
lerı etıerin ek.serisinde karışık ri\ ayet• 
hıı ~ nı Çok görüldüğünü, §U ı;urette 
~tıd asaı beşeriyetin en eski rnac;alla-ı 
~h.k~ olmalcla kemali ihtimamla 
t.._t'ı. ve tetkike layık olduğunu müe .'i ıl\Je . . 

V r e.<;Judcnbcrı yazarlar. . 

dit k~· ıa hen de e!'·i zamnnlarda na
kerı ~ta~Jarı okumak fırsatına malik
~l>la ç hsanda türlü türlü hikaye ki• 
~İderı da okumuştum ,.e bazıları fa
ltitıt n - belki de farisiye Türk. Çin, 
lttle nte.ıttbalarından gelen- Elifül • 
~~ "elleyJ Eın·· 'h ··· ıı...· <t)'at e, unnt ar, camıu .ıı • 
'l hah 8enteratülevrak gibi şimdi hep :t Uç ~tına gelmiyen, hemen hepsinin 
~tıeıe ~anda en eski metinleri kütiip 

hiil'lt ~Jttizd~. ıncvcut olan kitaplarda 
0Pcgoz) hwayesine yakın hi· 

kayeJer görmüttüm. -;;-tnıağma. düşer ki bu çoban (Te • 
1\foselfi: (Elif ülleylc) nin (Sündii- pegöz) den başkasr değildir. 

badı bahri) sinde (Acayibülmshllıkat) Gerçe Tepegöz bir peri kızından 
ın baı:ı hilt!yelerinde (Tepegöz) hiklM garip bir ~ckilde doğmak ve ahunda. 

ye-si bazı tılhrifatla görülebilir. bir tek gözü bulunmak gibi h:ılleriyle 
(Camiülhik~yat) ı da tahminen ve kılıç kesmez, ok geçmez gayet iri 

(750) tarihi h icri i hal~linde Türkçe- dağ parçasına mü~ahebetiyle mümtaz 
ye tercüme edilmiş, hemen de 0 !aman bir vücutsa da. insan eti yemesi, ko • 
yazısıyla yuılmı~ Kaun ağniyasm • yun besleme.c;i dağ dibinde bir mağa
dan Abdullah ~yin Üs!..:üdarda Sul • rada eğleşmesi (Busat) m kızannı~ 
tantepcsindeki hanesinde bulunan kiı· 
tu .. ph · d ·· ·· · t' 1. k ~işle (Tepegöz) ün gözünü kör etmesi, :ınesın e gorup ıs ıare ey ıyere 
okumu~tum. Aradan haylı zamanlar koyun ağılı kapıs:nda duran Tc-pcgö-
geçtikten Mnra kütüphanemde kalan zün bacaiı arMmdan bir koyun gibi 
kitap bakiyeleri naSinda bu yolda. geçmek için Busatın derhal bir ko!; ke 
(Hikayat) tll.1\ bir cilt elime geçti. serek postunu sırtına alıp dört ayak• 
Hemen tercümesi e5nasmda yazılan la bacağı hizasında Tepegöz koçun 
bu Türkçe eserin otuz beş!.ncit'li şu ya:ı- boynuzlannı yakaladığı esnada altın
dığım (fülpta.n be.ba) hikayeeidir. A •ı dan !ırl:ımaeı gibi hallerle Kaptan ba-

Delhi 1 Garip 
Maymunları Tesadüfler 
Şehrin başına 
af et kesildiler 
Delhi şehrinde, İstanbd ~ehrin 

de ne kadar kedi ve köpek varsa 
o kadar maymun vardır, ve şehı·in 
en büyük caddesi olan Gandni -
Şank'ta mevcut maymunlar, şehir· 
de hakiki bir afet kesilmişlerdir 
Bunun için, şehir belediyesi bu 
maymunların imhasını bir müteah 
bide vermi§tir. Yalnız Hintlilerin 
dini taassubu maymunları himaye 
ettiği için bu işte büyük güçlük çe
kileceği muhakkaldır. 

Delhi maymunları, pazarlara 
musallat olurlar ve ellerine geçen 
leri aşırarak ağaçlarda saklanır -
lar. Bunun için avlanmaları pek 
güçtür. Müteahhit, iki sene içinde 
Delhi şehrini maymun afetinden 1 
temizliyeceöini ümit ediyormuş. 

Demir cephe 
A man Teşkilat
çıları faaliyette 
Hambourg, 15 (A.A.) - Sos

yalist işçiler Sendikalari iP. Al
man bayrağı cemiyetini sinesinde 
cemeden ( Demir cephe ) teş· 
kiliitının dün yaptığı bir içtima
da Alman bayrağı cemiyetinin 
reisi Holyerman son haftalar zar
fında Sosyalist Sendikalarının ve 
amele spor teşekkküllerinin ilti
hakı neticesi olarak Alman bay~ 
rağı teşkilatının 100 bin kadar 
aza kazandığını söylemiştir. 

M. Holyermann bu mikdarın 

daha ziyade artması lazım gel· 
diiini ilave ettikten sonra de
miştir ki: 

"Hitler mutlak bir ekseriyet 
kazanarak iktidar mevk;ioi ele 
geçirse bile bu muvaffakiyet o
nun hükumeti idare edecek bir 
vazıyette bulunduğunu göstere
mez. Cumhuriyetçilerin ( Demir 
cephe ) si karılıp dağılmayacak
tır. ,, .................................................... -..... . 
trplerinde bile ecnebi lisan dersleri v:ır
dır. fünııenaleyh, bu Jrıızetenin yazdığı 
havadis tamamen yalandır. 

Çünkü, Bu efendilerin ifade
lerinden de belli oluyor ki, bun
lar, lisan tedrisatı altında başka 
gayeler takip etmektedirler. Ve 
eğer rejimmiz bu hususta pek ti
tiz davranıyor, onları sıkı bir 
kontrol altında bulunduruyorsa, 
hakimiyet haklarında en tabiisini 
yapıyor demektir. 

banın çohn.nla bu yoldamuainelcleri 
yckdiğerinin aynıdır. Hatta. (Tepegöz) 
hikayesinin bir kı~mmı aynen teyit, 
bir kısmını tashih eylemek itibariyle 
de bu hikayenin ehemmiyeti vard ır, 

Türk m(l;SaJlariyle me§gul olan müa 
te§riklcrin bu yolda eserlerini tctcb -
bu eden Türkçülerden niyaz ederim. 
Bu hikayem münasebiyle bu baptaki 
malumatlannı kafi bir §eküde yazıp 

gazeteye göndersinler. Bu mer.ııuun 

tekmiline biz de lıizmet edelim. 

(Camiiilhikaynt) münasebetiyle 
şunu da arzedeyim. Hicretin 'beş bu -
çuk, altıncı Mnnda l\fosırdan, Şam • 
dan Sı~·asa lrndar bir çok Türk hükQ · 
meti esnasında Sireti ne~vi, tarih, 
hikayat kitaplan yazılmıştrr lq (Sire
ti nebevi, kısa~ı enbiya, şnhname ter• 

cümesi, camtülhikayat, fütuhüşş,\m, 

Ettuhfatüzzekiyye, Eledrak lilisaniil • 
etrak, Tercümanı Türki ve Aarahl. 
Cama.spname, Camfülfarie, Risalei 
suphu mcsa, LQgatı matr:ızt, Terciinıcl 
muknddimetülcdep, Kıssai temimdari. 
Tezkcretlilevliya. tt:rcümcsi, lbni me • 
hna, Dede kurkud, Tercümej s:ı · 
hah, Türl\~e tefsirler, Mevhidü Ha ti· 

3 suikastta hazır 
bulunmuş 

Amerikanın en meşhur cümhut. 
reislerinden Abraham Linkoln ·' 
nun oğlu, garip tesadüflerle üç 
defa siyasi sui kastlarda hazır bu• 
lunmuttur. Buna bulunmuştur da 
demek doğru değildir, üç siyas~ 
sui kastin üstüne gitmiştir. 

1865 senesinde Abraham Lin • 
koln'nun oğlu Rober Linkoln or • 
duda askerdi. Ailesi kendisj ni 
Vaşingtona çağırmıştı. Genç Lin• 
koln Vaşingtona geldiği zaman. 
babasının tiyatroya gitmİ§ ol<lu • 
ğunu öğrendi ve oraya gitti. Tanı 
içeri girerken babası katledili ·ror 
du. 

Bir müddet sonra Rober l..in • 
koln harbiye nazırıyken, reisicü..'11 
bur Garfild'le Yeni Jerseye bera• 
her gitmek istiyordu. Fakat son 
dakikada mühim bir işi çıktı ve, 
reisicümhurdan af talep etmeli 
için alelacele istasyona koştu ve 
oraya gelir gelmez bir tabanca 
sesi duydu. Reisicümhur Grafild 
katledilmiıti. 

Üçüncü defa, Rober Linkoln, 
Bufalo' da açılan reisicümhur Mak 
kinley'in de bulunacağı bir sergiye 
davetliydi. Linkoln §ehire indiği 
dakikada Mak Kinley katledildi 
ve Linkoln üçüncü defa olarak lıir 
reisicümhurun katlinde bulundu. 

işte bu sebeptendir ki Robcr 
Linkoln küşat resmi yapılan ha • 
basının abidesine, reisicümh·ır 
Harding tarafından davet edilin• 
ce, gitmekten korkmuştu. Fakat 
bu sefer, böyle feci bir hadise ol 
madı. 

45Gün 
Dalgalar arasında! 

Londra, 15 ( A.A.) - Dün
ya devrini yapmak istiyen Es· 
tonyalı iki genç kardeıin idaresi 
altında olan 3 tonluk tenezzüh 
yelkenlisinin Devon kontluğu sa
hilleri açıiında batmıı ol::nasın• 
dan endişe ediliyor. 

Mevzuu bahs yelkenli 45 gün 
devam eden fırtınadan a1Jnra 
hafta tatilleri esnasında Torquay 
limanına girmişti. 

Bir tahlisiye gemisi tarafından 
yapılan bütün taharriyat seme
resiz kalmıştır. 

1 ÖLÜM 
Şevket Pş. nın biraderi ve pi

yanio müdüriyeti memurlanndan 
Nuri Beyin pederi askeri müte· 
kaitlcrden Ekrem Bey evvelki 
gece vefat etmiş ve merkez efen• 
di de aile kabristanına defnedil• 
miştir. 

ce) gibi şu anda t'akriben istihzar e~ 
lediğim Türkçe e.5erler yazılmıştır. 

Selçukiyenin hüküm sürdüğü Konya. 
Smıs, KaysE>ri cihetlerine nispetle 

Türkçe eeer az yazılnqtır. Selçuki 
memleketlerinde Fariet konuşma, f arlo 
ha, Kur'anı kerim tercümesi, Farecü 

5i muharrerat taammüm etmişti. Bu • 
nun seyyiesi olarak Osmanlıların o 
mahut karışık kitabeti vücuda geldi. 

Yıilayah şarkiyedeyse açık Türk~e ya 
zar n konuşurlardı. l\famafi: Türkle 

rin ekseriyeti, yani köylüler bütün A· 

nadoluda hep Türkçe konuşurlardt. 
Şehirlerde kibarlar f a.ıisi ve payrtaht 
olan Konyada Rumca. konuşur1ardt. 

Bu mephMi aynca bir malrn.lede 
bMtcdcrim. 

Velet Çelebi 

(1) Gerçe aynen tercüme Ebülfarla 
(aüı·ariler atası) demek&e de tercü • 
mede mukabU bulmak bpkı&ıyla terctl. 
me eylemiyc tercih olunur. 

Vakit- Kaptan baba (Tepe 
göz) hlkAyeslnl yar1n bu •U• 
tunlar1mızda takdim odec:eAlz. 



aş s·· 
•• t r ye eme • 

1 • 
ado~u - Vefa maçı teessüfe değer 

hadise~er arasında geçti 

Beşikte~ ve SUleymani re oyuncuları bir arada 

Dnn Taksim salıasın.'a ve Ka Heri laştnn Dolmabahçe gnzlıa 
dıköy stadında bir çok futbol nesi, Taşkışla, Küçükçiflik, Maç-
Maçları yapılmıştır. Taksimde ili· ka me7.arlığı, Valdeçeşme, Be-
oaçi Kasımpaşa-Topkapı arasınc' şikh~ş im iibü binasırın öniiydü. 
yapılmıştır. ikinci kümeye men K o~u'.ara mul telif kulüplere; en 
sup bu Hd takım bu seneki mii 25 atlet iştirak etmiştir. Çok 
sabakalarda hiç maklup olma hararetli o an bu müsabakada 
mışlardı. Hunun için maç hara birinci Beşiktaş kulübünden Muh-
retle bekleniyordu. Neticede rr.aç sin, l 1,25, ikinci Beşi' ·taştan 
ikişer sayıyla ve beraberlikle Mehmet 1 J ,57, üçüncü rleşıktaş-
bitmiş ve iki ta um da gene tan Remzi 12, c'ördüncü Beşık-
mağıfıp olmamışlardır. h:ş~an Ferhat ı>,15 dakikada 

ikinci mPÇ Araooiu Vefa ıkin beşinci Eyipten Nazmi, altıncı 
ci takımlara arasıl!da yapı 1 mış Beşiktac:tan Naci, yedinci Beşik-
Vefa bire karşı ikiyJe galip gel taştan Cemal, sekizinci Eyipten 
miştir. Lutfi, dokuzuncu Eyipten Fahri, 

Üçüncü müsabakayı Beşiktaş onuncu Süleymaniyeden Mehmet 
Süleymaniye ikinci takımları on bir"nci Eyipten Kadri, on 
yapmışlar Eeşiktoş bire karşı ıkinci Ey.pten Necati beyler 
ikiyle kazanmıştır. ge mi~lerdir. Derece alanlara 

Dördüncü müsabakayı Vefa- atlefzm beyeti rradalya vermiş· 
Anadolu bir:nci t~kımları yrp· tir. 
mışlardır. Sıfua karşı ild sayıyla Fenerbahçe sahasındaki fut-
ve Vefanın galebesiyle biten bol meç!ara 
bu maçta ~aalesef çok berbat Bugün Kadı .öyde F enerbah-
Te teessüfe değer hadise' er geç· çe sahasında kalabalık bir halk 
miştir. Birinci devrece Aı o~o·u kütles huzu unda mühim fu\bol 
sol içi U..anın bir dirsek dar· maçları yapılmıştır. 
besinden nıüteess"ren sahayı terk ilk l<yun Göztepe lrnllejile 
etmesi, esı>sen sert başhyan Robertl\ol:ej arasındaydı. Her 
maçı btısbütün çığırından ç kar- ıki tal ım da hararetli bir maç· 
mış Te ikinci devre baştan başa tan sonra sonra bir gol yapa-
tekme i cereyan etm"şhr. O ka- nııyaral< maçı berabere bitirdi-
dar ld ha tem mütem"adİ) en o· ler. 
yuncu diskalifiye etmiye mec- ikinci oyun saat 11 de F. 
bur kalmış ve maç bittiği vakit bahçe B takımile Moda birinci 
iki tarafın ancak yedişer oyun- takımları arnsında yapıldı. Bu 
cuyla kaldıkları görülmüştür. oyunda Fcnerbahçeliler hakim 

Vefa kalecisi Hüs:ımettin bile bir oyun oynıyarak maçı 3 - 1 
hakem tarafından oyundan çı- kazandılar. 
karılanlar arasında bulunuyorciu. Üçüncü maç saat 13/30 da 

Son maçı Beşiktaş - Süley- F enerbahçe birinci takımıyla F e-
man iye birinci takımları oyna- nerbahçenin Ortaköy şubesi fut-
mışlardır, Süleymııniye Jrnvvetli bol takımı arasında yapıldı. Çok 
rakibinin karşısında sıkı bir mü- zevkle seyredi en bu maçı Fe-
dafaa sistemi kabul ettıği için nerbabçeliler 7 - 1 gibi mühim 
Beşiktaş muhac"mleri haylı bo- bir farkla kazandı. 
calamışlar. yirminci dakikada Dördüncü maç saat 15 de Pe-
kazandıkları bir sayıyı penaltıya ra • Kurtuluş birinci takım'arı 
tahvil edildiği için atamıyarak arasında icra edildi. Karşıyakn-
kaybetmişlerdir. Beşiktaş için nm birbirine çok hararetli rakip 
birinci kısmın son dakika- olan bu güzide iki kulübü olan 
sında bir sayı yapabılmiştir. Fa- bu takımların maçı çok sert ve 
kat akabinde Süleymaniyeliler favullü cereyan etmiş, Peranın 
buna mukabele etmişlerdir. bir sayısına mukabil Kurtuluş iki 

ikinci devre birer say"Je ve sayı yaparak maçı 2 • 1 Jeyhine 
berabere başlamış fakat Beşik· net:celendirmişlir. 
taşın kazanmak ıçın snrfettiği lzmir maçlara 

b:mir, 15 tA.A) - Lik maç
bütün gayret neticeyi değiştir-

larır a bugün A 'sancak spor sa· 
memiştir. Iv.i:tevali horne.ere hasında devam edıldi. Bırinci 
rağmen Beşiktaş muhacim eri 

oyun Göztepe - Buca ikinci ta· 
Süleymaniye müdafaasını yene· kımlan arasında icra edıldi. Lu-
memiş1erdir. Slilevmar.İ) elileri 
tebrik ederiz. 

Atletizm müsabakafan 
lstanbul mıntakrsı dün ikinci 

Kros kontr rri" aba asını da mu 
vaftakıvetle bıtu rn.şlir. 1/ oşu 

ca talumı gUzel bir oyundan sonra 
2 - 1 O} Unu k.ızandı. 

Gala esal'ay konaresi 
Gala s ray spor 1 uli bünün 

sencl.k kongr esı e.ün yapılmış· 

Günün Muhtırası 

Takvim - Cumarıesi 16 KAnunus:ıni 
inci nv 1932 8 Ramazan 1351 Senenın 

geçen günleri 16 kolan günler 344 
GUne - Doğuşu. 7,23 atışı 17.6 

Namaz vakitleri - Sabah : 7.24 
Oğle. 12.24 ikindı 14.51: Akşnm 17,6 
Yntsı 18 41 imsak 5,30 

Hava - Dün hararet ıızımt 5, 
asg!lı1 2 derece olarak kaydedilmiştir. 

Bugün rüzgdr şark ve poyrazdan müte· 
vassıt esecek ve hava ekseriyetle kapalı 

olacaktır. 

Radyo 
lstanbul radyosu 

6 dan 7 }e kadar gramofon, 7,30 dan 
8,30 kadar saz Bedayi musiki heyeti 8,30 
ddn 9 n kadar gramofonla opera pnrç:ı 
lnn 9 dan 10 a kndar Belkls hanımın 
iştira kile snz l O dan l 0.30 a kadar or

kestra. 

Avrupa radyosu 
HEILSBERG - (274,4 m. 75 ki· 

lovnt) 9 30 cımnnstik dersi - ı 2,40 
Berlinden nakil - J 7, 15 Konser -
20 10 Fılarmonik konser - 21 Bertin· 
den nakil - 22.10 Bcrlinden nakil 

ViYANA - (517 m. 20 kilo\'at) 
12,30 orı. esttn - 17.15 oıkcstrn konse 
ri - 20,15 keman rapsodisi - 21,05 
l\elrbek opereti uç perde - 23,20 dans 

LAHTi - ( t 796 m. 54 kilO\·at) ı 7 
musi ıd - 19,15 Bııl:ılayka ve bnnjo -
20 05 dört kişilik musiki - 21 dans or
keııtrası - 22. I 5 dans. 

VARŞOVA - (1411 m. 158 Kılo· 
vat) 18 35 konser - 21.15 hafif muslki 
kon eri - 23 1 O \ io'onccl \'C piynnoyln 
Şopcnin eserleri - 23,50 dans. 

PRAGA - (486 m 60 kilO\'Bt) 
18 25 hnftanın habeıleri - 24,25 e ka· 

dar ı on cer, 1 onf erans. 

rl:OSKOVA - (1481 m 40 ki
lovat 18 den 23,30 a 1 :dar neşriyat 

················································ ........... . 
tir. Kongre sabah saat onda 
lsmail Müştak beyin riyas~tinde 
başlamış, çok gürültülü ve ha

raretli mUnakaşalar içinde on 
yedıye lrndar sürmüştür. 

içtimada, futbolcu aza idare 
he} etini şiddetle iti ham etmiş
ler ve idare heyetine sporcuların 
girmesini istemişlerdir. 

Sporcular, idare heyeti azası· 
nın sporuan maddi menfaat bek
liyen bazı kimselerle alakaları 

bulunduğunu, sporcuların istis· 
mar edildiğini ileri siirmektedir· 
Jer. 

Kongrede bu mesele hararetli 
munakaşalara sebep o!muştur. 

Bu esnada kulübün şimdiye ka
dar tatbik ettiği ıdare sistemi
nin hatalı olduğuna, yeni bir 
s· stem bulunmasına dair bir 
takrir verilmiş, kabul olunarak 
bu hususta yeni bir proje ha
zırlamak için bir aylık muvak
kat bir idare heyeti seçilmesine 
karar verilm ittir. Reis Haydar 
ikinci reis Mecdi, umumi 
katip Mecdi, muhasebeci Cevat 
veznedar Muslih Beylerden mü
teşekkil olan yeni idare heyeti 
bir ay içinde tetkik at yapa
rak klüp nizamnamesinde bazı 
maddelerin tadili hakkında bir 
rapor hazırlıyacak ve urr.umi 
heyete verecektir. 

Dünkü kongrede f u t -
bul talumınm lik maçlarına iş

tirak ettirilmemesi de mevzuu 
bahs edilmiş, sporcular bu me· 
sele hakkında da idare vazıyeti
ni şid<.!etle tenkit etmişlerdir. 

Muhtelit takımın Atinadaki 
hirincı maç ta mağlup oluşunun 

sebepleri haldunda lcongı ede 
izahat istenmiş, takım milli 
kaptanı c .... vep vererek mağlubi
yete sebep olarak yol yorğun-
uğu, hakemin fena ıd"r"si ve 
oyuncu:ann yabancı bir muhit 
içinde, yabancı scy;rciler karşı· 
şaşırmış ounalarmı göı;lermiştir. 

David G 
Yazan: lren Nemirovski 

O günden sonra, doktorun 
kırmızı ve beyaz otomobili her 
sabah gelip Golderin köşkü 
önünde duruyordu. Bu hal, on 
beş gün kadar devam etti. Sonra 
Geldalya birdenbire kayboldu. 
Çünkü Golderin kendine gelip 
te ilk yaptığı hareket, pıofesöre 
tedavi ücreti olarak yirmi bin 
franlık bir çek imzalamak ol
muştu. 

O gün ilk defa olarak, hasta· 
yı arkasına yastıklar koyarak 
doğrultmuşlardı. Glorya, bir eli
le, arkasından tutuyor, onu ha
fıfçe öne doğru eğiyor, bir eliy
lede çek defterini tutuyordu. 
Glorya ona yan gözle bakıyor
du. Ne kadar değişmişti.. Bil
hassa burnu .. Evvelce, hiçte böy· 
le .. Kocaman karga gibi değildi. 
Şimdi, ihtiyar bir tefeci Yahu
diye benzemişti. Sonra bu por
sumuş, hararet ve ter kokan 
etleri .. Golder, titrek ellerinden 
yazı kalemini ciüşürmüştü, Glor
ya, örtlileri lekelemiş olan ka· 
lemi aldı, tekrar elioe tutuş

turdu. 
- Biraz daha iyi misin Da-

vit? 
Golder cevap vermedi. On 

beş gündür ''boğuluyorum,, ya
hut "fenayım,, sözlerinden başka 
bir kelime söylememişti. Sırt 
üstü, kolları vücudüne yapışık, 
hareketsiz, ölü gibi bir kalıp 

yatıyordu· Doktor odasından {I· 

kınca, hasta bakıcı eğilir, yor
ganı düzeltir ve "doktor, nıem· 
ı un,, diye mırıldanardl. 

O zaman Go'der, şiş göz ka
palılarının altından, sert ve dik 
bir bakışla bakar, bu bakışta 
öyle derin bir rica, bir istimdat 
vardı ki, h~sta bakıcı içinden 
"her şeyi anlı) or,, dıye düşünü 

yordu. Bununla beraber, konuş 
mıya başladığı zaman, ne ona, 
ne de hiç bir kimseye, hastalığı 
nın ismini, ne kadar daha silre
< eğini, ne zaman kalkabileceğini, 
dışarıya çıkabileceğini sormadı. 
Sadece Gloryanın "ya!anda iyle
şirsin ... Fazla çalışmadan o~du ... 
Sigara içmemek lazım... Hele 
oyun artık yok, yirmi yaşında 

değilsin .. ,, gibi müphem sözlerle 
iktifa ediyor gibiydi. 

Glorya odadan çıkınca, Gol
der iskambil küğıtlarım istedi, 
ve saatlerce fal açtı, Hastalık 
gözlerini yormuştu. Artık göz
Uikleri her zaman taluyordu. 
Bu iri, gümüt gözlükler, burnun· 
dan kayıyor, çarşafların arasında 
kayboluyor, Golder, titrek elle· 
rile saatlerce ~nu arıyordu. Son
ra fah açınca, bir yenisine baş
lıyordu. 

O akşam, hasta bakıcı pence· 
releri ve pancurları açık bırak

mıştı, hava pek sıcaktı. Yalnız 
biraz sonra bava karanncn, has
ta baı.. ıcı Goldt:rin sırtında bir 
atkı atmak istedi. Golder sa
bırsızlıkla onu itti. 

- Yok, darılmayınız M. Gol· 
der, rüzgar esmiye başladı. Tek
rar hastalonmayasınız. 

Golder, hafif, kelimeleri te
ker teker tela fuz eden bir ses· 
le homurdandı? 

- Yarabb m,beni ne zaman ra
hat bırakacaklar, ne zaman kal
kabileceğim? 

- Doktor, bava güzel olursa 
bu hafta sonunda kalkabilece
ğinizi söyıi)Or. 

der Tefrika 

16 

Nakleden: fa. 

Golder kaşlarını çatb: 
- Doktor mu?.. Artık niçİll 

gelmiyor? 
- Zennede,.sem bir konsolto 

için Madrite çağrıldı. 
- Doktoru tamyormusunuz? 
Hasta bakıcı, Golderin yüzün" 

de merak ve endişeyi adeta O" 

kuyordu. 
- Oh, mösyö Golder, pek 

iyi tanırım. 
- iyi bir doktormudur? 
- Çok iyi. 
Golder ,uzandı, göz kapakları" 

nı kapattı, fısıldadı! 

- Epi hasla yattım .•. 
- Evet. Fakat şimdi artık 

geçti. 
- Bitti .. 
Gözlerini açtı, dik dik hasta-

ya baktı, ve birdenbire, titrek 
dudaklarından şu sual fırladı: 

- Niçin buram ağrı:·or? 
Elile kalbini gösteriyordu. 

(Bitmedi) 

Grip sa gını 
Adanada Jıemen lıer 
evde bir hasta var 
Havanın ittıratsız gitmesi yüıilrl' 

den şehrimizde grip vukuatı faz· 
Jalaşmıştır. Bazı mekteplerde de 
S?rip vnkaları görülmüştür. G~
pin Kadıköyde çok olduğu bildı" 
rilmeldedir. Vilayet sıhhiye mü" 
dürü Ati Rıza B. bu hastalık 
baldnnda demiştir ki: 

"Havalar değiştikçe nezle ve 
grip çoğalıyor. Fakat grip ihpa· 
rı mecburi hastalıklardan olmn" 
dığı için hakiki miktarım bilmi" 
yor uz.,, 

Ad anada 
Adana gazetelerinin yazdıkla" 

rına göre orada da grıp salgın 
halindedir. Menenjit hastalığı da 
çoktur. Hemen hemen her evde 
bir hasta vardır. 

Kırk lareJlnde bir 
infilak 

Salı günü Kırklarelinde icra J11e 
muru lakabiyle nıaruf Kadir efeıı; 
dinin hanında saklı bulunan baJ'l.! 
Jarın tutuşması yüzünden bir iııf' 
lak olmuş, handa misafir olan 1 
yaşında bir köylü kızı ölmüşt~ 
Kaçak barutun 100 okka oldol'-· 
anlaşılmış Kadir efendi hakkınd' 
tahkikata ba~ anmıstır. 

Şeker fiyatlarının yükselmesi· 
ne sebep yok 

Şeke: fiyatları son günlerde 
okkada iki kuruş kadar yükse~ 
miştir. Bu yükselişin Avrupa şe' 
kerlerinde o'duğu gibi AlpulltJ 
şeker fabrikasının mahsulü o!~O 
şekerde de görülmektedir. Dı.ııJ 
bu hususta tahkikat yaptı~· 
Memleketimizin bir seneli't ihl1~ 
yacına kafi miktarda stok rn• 
mevcut olduğu halde fiyatlarııı 
yükselişi daha ziyade kiiçük es· 
nafın ihtikar meylinden ileri gel• 
dıği anlaşılmaktadır. 

Dün bir muharririmize Tra1'~ 
ya ve lstanbul şeker fabrikalıı 
.ş"rkcti müdür muavini Hayd•' 
bey şunları söylemiştir : le' 

" - Şeker fiyatlarındaki yO e' 
selişi biz de haber ald2k ve '$ 

hemmiyctle alakadar olduk. 13• 
şeker fiytitlarına hiç bir zam Y~~ 
madığımız gibi yapmak niy~tı t' 
de de değılız. Binaenaleyh fıy• p 
tarın yiiksclmcsine hiç bir sebe 
y< ktu 

D rvış t-ş.nsn rahatsızııö1 " 

Teessürle haber a!dığırı11~ 
göre eski Milli müdafaa müstr 
şarı Derv ş Pş. nın rahatsıı11 ~ 
artmıştır. Kendisi hastaneye "' 
dırılmışhr. 
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[ Kısa haberler 1 
liman şirketinde - \'erilen ma

lOınata göre, Liman şirketi yeniden bazı 
tasarruflar yapacaktır. Bu hususta tetkikat 
Yapılmaktadır. 

Tıp fakUlteslnde - Cerrabt baş· 
ınna\"inlik imtihant yapılmış, Fransada 
tahsil görmüş genç operatörlerimizden 
R'dzım 1smaıl Bey büyük muvaffakıyet 
göstererek imthanı kazanmıştır. 

Bir karar - Belediye ikasat mü· 
dtlrlüğu } eni harflerle oku) up yazma 
hllıniyenlerin hamallık ,apmalıınnın men· 
ine kar . . . ar vermıştır. 

ltaşit Rıza tiyatrosu 
(Şehzade başında) 

16 ıkinci kAnun Cumartesi gı.inü ak
Ş:ıını saat 21.30 da (Sam son). Pi} es 4 

Perde J 7 ]kinci Kanun pazar akşamı 
s:ınt 21,.10 da. 

Gaıp arant}Or. Komedi 4 perde. Xak
leden Jnhmut Yesari 11ey. 

l'UtUn ikramiy lerl için yonl 
havale geldi 

Harp malulleri cemiyeti umu
llıi merkezinden : 

1 la\·alenin bitme:ıi doloyısile tütün 
ikramiyelerini aımı)ıın malOl gazilerle 
Şehit )etimlerinin yeni ha\·ııleleri gctiril
llıiştir lkr:ımirclerini nlm:ık üzere p:r 
fcrnbc \'e pazar günleri sabah saat 9dan 
12 ye k:ıdar Bc~oğlu kaymııknmlığında 
ll:ıiiteşek'dl komls\'onuna mür:ıca:ıdarı rica 
Olunur · 

Meşhur d:ınsbr Douglas ile Zenci re· 
\ ı.i he\•etinin temsilleri 

lepebaşı Asri Tiyatrosunda 
:\1uvaffakıyetle devam edi)·or. Bugün 

lllat ne sant 17,30 da ve suvnre s:ıat 21,30da 
(Zene; lemlekcti fantezileri) 2 per· 

delik ' e 18 t bloluk revüstinde 30 zenci 
ar·· st vo .. o zenci dansöz. Yarın ki Pıızıır 
günü ro tıne sn'.lt I 7 de !:U\"arc sn t 

!'.30 da. Önümüzdeki Puarte iden ftJ. 
'ı ren meşhur d:ınsör (Oouğlas) ve zenci 
heyeti !ştiruile en yeni zenci opercli 

o (Loulslana\ temsil edilecet tir. 

~EŞAT ENiS 

ihtiras ve ahlak romanı 
Be senenin 

En gUzel 
En realist 

Edebi eseridir 
Suhulet Kütüpanesi Basıyor 

yakında çıkacak 

FiYATI BiR LiRA ,,, 
1 

l!ahkeme va icra illlnları 1 
lstanbul ikinci ticaret mabke· 

tn"•inden: 

h ~füccardan Hoca zade Yusuf Ziya 
tyın, Türkive imar bankasına rehnettiği 

Ve 1( • 
ttı h •rnıığaç soğu hava mahsenlerinde 
tc~· fnz bulunan iki yüz teneke Kremanın 
le 1Yeyi deyn edilmemesi ha.sebile bilcüm· 
Ut lllısartf ve rüsuma müşteriye alt olmak 
&ı ere usulcn ve arttırma usulile satılma. 
ta~·· karar verilmiş ve 12· 1 932 tarihinde 
llılıpJer tarafından teklif olunan fiyat tah· 
<>idil edilen kıymetten noksan görülmilş 
•rı Utundan fazlasile talıp olanlann ikinci 
ltı tırrna günü rııyin kılınan 23 1 932 cu-

Istanbul Evkaf 
tinden: 

Mü diriye-

Kıymeti muhammenesi 
Lira K. 
448 

Tamamı 128 arşın terbiinde bulunan Aksarayda Koğac ede 
mahallesinde Asiyehoca ıokağmda 12 No. lı bir kıt'a arsanın 
tamamı sablmak üzere 21 gün müddetle ilin ve müzayedeye va
zedilmiştir. Müzayedesi kanunusaninin 19 uncu sah günü saat 
on beştedir. Talip olmak istiyenler balada muharrer kıymeti mu
hammenenin Y.Üzde yedi buçuğu nisbctinde pey akçelerile lstan
bul Evkaf müdiriyeti binasında Varida~ müdiriyeti mabliilat ka
lemine mürncaatları ilan olunur. (4603) 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
fstrınbulda Çııkmakçılar, sandnlyacıl:ırda kuştüyU fabrikası yüıile cilte 12, 

yüzile yorgan J 5, yağlı boya yasak 5 lira, ku~tliyiinlin kilosu t 00 kuruştan 
başlar. Kuştilyü kumaşlıınn her rengi vardtr. Ucuz satılır. Tel. 2. 3027 

1 As. Mk. ~:~ı!~·, komısyunu~ H::S~~~k::::i:d::::::Bk~:==~! 

Harbiye mektebinin darnln.rtnm ft derler V8purl&rl n 
aktanlması ve sair mahallerinin tn • i~ K • g 
miri bermudbi keşif aleni münakasa :! ara den az ii 
suretile tamir ve aktarılacaktır. n .: 

İhalesi 31 - Kanunusani - 93~ fi POST ASI H 
Pazar günll snat 16 ya kadar Harbi- jiD ı !! 
ye mektebindeki mahalli mahsusun·lıi umıı p na.ru 
da icra edilecektir. Taliplerin şart- il :s 
namesini vörmek ic;in komisyona mu· ıl p !e 
racantlan \'e iştirak için de vakti mu iİ Vapuru ~7 zar I~ 
ayyeninde hazrr bulunmaaln. (179) !: K. ıam I! 

(10:>) H akşamı saat 17 de Sirkeci ii 
• • • i! r1htımmdan hareketle (Zon- i! 

Topç~ ~a~liye mekte~i ihtiyacı içl~ ii guldak, Inebolu, Ayancık, ij 
muhtclıfulcıns otomobıl malzemesı :1 Samsun Ordu G' :; .• . 

1 
•• , , ıresun, •• 

aleni munakn.sn suretıle satın a ına • 11 H f: 
ca.ktır. thalesi a1 - H.anunuşani - rl Trabzon, Rize ve ope) •i 
932 Pazar ooünü saat 16 ya kadar Har ! . J: 

"' :a t · k ı l 1 r: biye mektebindeki mahalli mahsu - ı·ı ya azıme ve aynı ıs :_.e er e ii 
sunda ic!ra edilecektir. Taliplerin 1 Görele Vakfıkebir ve Unyeye f~ 
şartnamesini görmek için komisyon~ fi uğrıyarak avdet edecektir. !! 
muracaatları ,.e iştirak için <1• '"nktı ı1ı Fazla tnf il t için Sirkecide !i 
munyyenindc hazır bulunmalan. ı! Meymenet Han it nd ecen- h 

(178) (100 .: 1 8 1 1 
il teliğin milracaat. Tel. 22134 

• • • il • kt • Ih f ., ... •••••••••••••r••••••••• ••• •••t••lıf 1 ••• •••••••••• 1\fnltcpe Pıyade atzş Me ebi t • ---···················· • •••• ••••••• ....... ••••••• 
yacı i<'in 12 ndet 820 -120 eb·adındn ')r. lbs nSam:fl4""f.~Q!llG 
on iki dış ,.e Jç Ustfk alcnf münakru;a ISl AFILOYOK A :;;ısı 
surctile satın ahnacaktrr. Münak:ısa- stnfHokol lardan m t ve !it (cr
sr 7 - Şubat - 932 pazar gilnü &ant genlik, kan ç b ı, o h 1 altı çı-
16 ya kadar Harbiye mel,tchind"Jd b m,arp cık) · · n c b t -
m:ıh:ıtıi mah~sanda satın alma, k? •ı Jıkforına ka • ..:ı r: te iılı b'r 
misyonmıda ıcra kılınacaldır. 1 nhp-o • dır.Divanyo No. 
]erin şartnamesini görmek i~i ko · ----------
misyona müracaattan ve iştira!· için Satılı 
de valdi muayycninde haztr bulunma aş 

Em nıUntt 
Malmüdürl ·• ğünden: 

farı. (1$6) (208) 
* • • 

Çengelköy Askert Ort:l mektebi ih 
tiyacı için 1575 metre boz renkte ka 
putluk ve 16.t:l metre lacivert elbise
lik kuma, kapalı zarf suretile iki 
şartnamede olarak satın ahnacaktrr. 
Münakasaları 7 - Şubat - 932 p'lzar 
günü saat 14,30 da Harbiye mektebin 
deki Satın alma komisyonunda kra 

Istanbul hükt1mct konağı bahçesinde 
mevcut tahminen 2000 çeki taş, muhıım· 
men bedeli: Beher çekisi 4 kuruştan 800 
lira, satış: Açık ıırttırma, yevmü ıhale 

30 kAnunu~anl 932 cumarte5i 5aat J 1 
buçukta Eminönü malmüdürlüğüne. (122) 

edilecektir. Taliplerin şartnamelerini ... v A rw ra T 
görmek için komisyona müracantlan ,,,,..,..__ llJ\\ ID 
ve iştirak için de ~artnamest veçhfle Adres: lstanbul Ankara caddesi 
hazırhyacaklan teklif mektuplannı Vakıt yurdu. 
ihale gününün muayyen vaktinde ko- Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 
misyon riyMetine vermeleri. (18:>) 2.3872 id:ıre 2.4370. 

<209> Posta kutusu ı 46. • • • 
Kuleli Askert Lisesi llıtiyacı fçfn 

2750 metre ve Erzincan Asked Orta 
mektebi iıhtfyacı Jçin de 840 metre ki 
cem'an 3590 metre elbiselik lacivert 
kumaş kapalı zarf suretile satın alr
nacaktır. lhaleel 14 - Şubat - 9ı;ı:? 
Sah günU saat 14,30 da Harbiye Melc• 
teblndeki mahalli mahsusunda icra 
edilecektir. Taliplerin prtnameım::-1 

görmek için komisyona mUracaatlan 
ve iştirak için de prtname.ı veçh:lle 
tl:\zırhyacaklan teklif mektuplarını 

ih:ıle gününiin muayyen vaktinde 
Komisyon riya~etine vermeleri. 

(182) (165) 

Telgraf: lstanbul Vııkıt 

Abone ••rtlaru 

1 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 1450 2700 

llln !Srtlar1mız: 

Satın 
Santim• 

Resmi 
ıo Kş. 

20" 

llususl 
12,50 l\ş 
25 

KUçUk ilin ,artlarımız : 

l 2 3 4 J. 1 O Def alı" 
30 50 65 75 100 Kuruş 

b,:rteai günü 1aat 11 de Karaağaç soğuk 
ttıab~ ttıahsenlerinde hazır bolunııcak 
ltı(l eıne heyetine pey akçclerilc beraber 

raca l~~~~~~:S!!!~~~~~~~ ~mcleri ilAn olunur. Uö-ğum ve Kadın hastalıktan 
A - Abonelerimizin her Uç aylı· 

~ için bir defa mcccnnendir 
H - 4 s:ıtın ~eçen ilAnlınn fazla 
~atın !cin 5 kuruş ;ı:ammolunur, 

1 t mütehassı11 
aiıı~ arıbuı 5 inci icra mahkeme- Doktor 

M:: = Hüseyin Naşit 
lurıın e~cı~~ oblup satılması mukarr

2
er ?h~- Türbe, esld Hilaliahmer binası 

ile ıtıtı ~aı eytiyesinin 18·1·93 tarı ı · ı 1 
ltibarc:•~f Pazartesi günü saat on ;ı,iden J. No. 1 O Tel. 22622 1 

de l?s e~oğlunda ~1eşrutiyet caddesin· ~ --· 

VAIUT Matbaası 
Sal.ibi: Mchnı.·t Asım. u i'ıumt 

nl!şr:yat müdiırii: Refik Ahmet 

• ım 

ilntılld nuınarnlı Amram apartmanının 1 K R A M 1 Y E L ı 
lcra t; •çık arurma usulü ile m01.ayedesi 
ll'ıctka ılcceğinden taliplerin yevm ,.e saat 
illur~de ?1ahnlinde hazır bulunan mc· 

Emniyet Çayını 
111liracaıtlan HAn olunur. (2342) 

Arayınız 

1932 Yılının Yeni Tertip 
Büyük Tayyare Piy ngosu 

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

ÇUnkD b!r tertip zarfıncfo a:z:anmıyan hiç bir bilel 
kef mı~'acak 1r. 

ı inci 
11 Şuh t 

keşid 
t932 ded r. 

Devlet Demlryolları ilanları 

Pendik istasyonu büfesi bir sene müddetle ve aleni müzaye 
ile icar edilecektir. 
Müzayede 23 - 1 - 932 tarihine müsndif Cumartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. 

Bu hususta fazla malümat almnk istiyenlerin Hnydarpaşa gar 
müdürlüğüne müracaat ederek buna müteallik şartnamelere 15 
kurui uk pul yapıştırıp imza etmeleri ve ıki yüz lira teminat 
akçesile tarihi müzayedede Haydarpaşada işletme Müfettişliğin· 
de hazır bulunmalara lüzumu ilan oinur. (218) 

2000 M 3 çam kerestenin kapah zarfla münakasosı 6 Şubat 
932 Cumartesi günü saat 14,30 da Ankarada idare Merkezinde 
yapılacakhr. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer 
lira mukabilinde satılan ıartnamelerde yazıhdır. 

Lokomotif Alev, Duman ve RegUJatör borularının kapalı 
zarfla münakasası 13 Şuhut 932 Cumartesi günü saar 15 te 
Anka. da idare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde beıer lira mukalilinde satılan şartname
lerde yazıhdır. (185 - 186) 

1 3, K. O. SA. AL Ko. dan 

Hava kıtaalımn ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 
üç şartnamedeki malzeme kapalı zarf usulile münakasaya ko
maştur. lbale tarihi 13-2-932 cumartesi günU a t 10 dn taliple-

rin şartnameyi görmek üzere lslanbul ve Ankara Merkez aatın 
alma komisyonlarına hergUn münakasaya iştirak edeceklerin ise 
teminat muvakkatelerile birlikte ihal'! tarihinde Ankara merkez 
satm olma komisyonuna müracaatlan. (618) - (4284) 

Cinsi 
iki kl\lem lconat bezi dört lcolem şeridi. 
6000 bey ! emait 
3500 yeşil ,, 
Beı kalemnkaplnma tahtası. . "' 

Müteahhit nam ve hesabına üç ka-ı 
lnm elbise malzemesi pazarlık suretiy 
le 16 - 1 - 9~2 cumaı1esj günü saat 1 

15 te ihale yapılmak üzere rn\in:ıka·\ 
saya konmuştur. Taliplerin ~artna • 
meyi görmek füere her gün ve nıiina
knsaya iştirak için Yakti mua; yen in
<le komlc:;yonumuza mUrncaatlan. 

(2G) (197) 
* * • 

Ordu sıhhiye lhtiyRcı için 66 kalım 
dl§ alat ve edevatı kapalı zarf usuli-

Je 25 - 1 - 932 pazartesi günü saat 
15,30 da ihalesi icra kılınacaktır. Ta· 
lipleri oartnameslni almak ve milna
kasaya f§tirak etmek üzere tekUf mek 
tuplarlle birlikte vakti muayyende 
komi."'yonumuza müracaatları. (4) (8) 

• • • 
Ordu sıhhiye ihtiyacı için bir takım 

seyyar baktiryolojf Hiboratuvan ka· 

palr zarf u~ulile 25 -1 - 932 tarih 
pazartesi günil saat 14,30 da ihalesi 
icra olunacaktır. Talfpleri şartname-

sini almak ve münakasaya iştirak et· 
mek üzere teklif mektuplarile birlik
te vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (5) (9) 

• • • 
Ordu sıhhiye ihtiyacı için ikmal 

• 
ettirilecek harp pa ~etlerine lfüum o-
lan 8 kalem mahemc ı.npalı zarf u U• 

Jile 25 - 1 - 932 tarih ve pazartesi 
günti saat 16 da ihalesi icra kılmacak. 

tır. Taliplerin şartnamesini almak ve 
münakasaya iştirak etmek üzere tek-
lif mektuplarile birikte vakti muay • 
yende komisyonumuza müracaatarr. 

(6) (10) 

$ * * 
Ol'du sıhhiyesi ihtiyacı için mcml11 

sıhhiye arka çantasından 356 adet ka• 
palı zarfla 2:l - 1 - 932 tarih pazar .. 
tesi günü ~ant 16,30 da ihalesi icra o
lunacaktır. Talipleri şartnamesini al .. 
mak n münakasaya iştirak etmek 11-
zere teklif mektuplarile birlikte vak. 
ti muayyende komisyonumuza müra .. 
caatları. (3) (7) 

"' * • 
Yozgnttaki kıtaatın ihtiyacr lllaft 

153703 kilo ekmek kaaplı zarf u-ul!Je 
munakasaya konmuştur. ihalesi 13-
Şubat - 932 cumartesi günü saat 15 

tir. Taliplerin şartnameyi görmek ü • 
zere İstanbul \'e Yozgat satın alma 
komi~yonlanna her glin münakasaya 
~tirak edeceklerin de ihale tarihinde 
Yozgat satın alma komisyonuna. mU. 
racaatlan. (27) (211) 

Istanbul Evkaf müdi
riyetinden: 

Kıymeti muhammene 
Lira 
150 

Usklldarda Selami Aliefendi mahallesinde Çıkmazmesrup so
kağında 1 No. ve 300 arşın lcrbiinde bulunan bir kıt'a arsanın 
tamamı satılmak tiue 21 gün müddetle ilan ve müzayedeye vaı
edılmi~tir. Müzayedesi ı~ anu.ıusaninin 19 uncu salı s,;ünü sııat 
15 tedir. Talip olmak istiyen!er bnlada muharrer kıymeti muham• 
menenin yüzde yedi buçuwu n "betinde pe r akçelerile biri kte 
latanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Varidat Müdiriyeti Mablwlt 
Kdemine müracoıltları il .ı olunur. (4613) 



6:. ve R. B.fl.KER 
Mevsimin sonu 

Beyoğlu, istiklal caddesi No. 369 - 470, lstanbul'un en eski ve 
mağazasıdır. 16 Kanunusani Cumartesi gününden itibaren 

15 Şubat 1932 tarihine kadar 

münasebetile büyük satış 

,. 
asrı 

Bütün ışhk mallar işidilmemiş haki i tenzilatla elden çıkarılaca (tır. 

ıniUUmum ~evkalade tenzillat 
Bütün dairelerimizde müs esna fırsatlar- görülmemiş son derece ucuz fiatlar 

Yeni tesis edilen iPEKLi KUMAŞLAR DAIREMiZ iç!n sureti husuıiyede imal ettirilen ipeklileri 
görmeden hiç bir mübayaatta bulunmayınız. 

N f D Q 5 . l . 'I~ VAKITın,~ 1 b l E k f M""d. 
il aı!a il .. : .. u. u ış er Küçük ilan~ . sa~ u v a u ı-

Mudurlugunden : ~ ~~d;:~.~~~ ~::::~ _ ~ıoa. rıyehnden : 
1 - Çarşamba kasabasından geçen Yeşil ırmak menba cihe

tinde altı adet mahmuzun inşası 32 bin lira bedeli keşifle mü
nakasa ve ihale kanunuaa tevfikan 7-1 - 932 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. Yevmi ihale 28· 1-
932 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de Samsunda Ka
zım paşa caddesinde Selanik Bankası fevkindeki Müdüriyet bi
nasında icra edilecektir. 

2 - Münakasaya iktidarı malisin~ ve hüsnübaline ve ehliyeti 
fcnniyesine itimat edilenler kabul ve talip olanlar % 7 ,5 nisbe· 
tinde depozito ve yahut Banka teminatı olarak teklif mektubu 
verecektir. 
3 - Şeraiti münakasayı anlamak ve fazla tafsilat almak isti

yenler mezkur Müdüriyete müracaatları ilan olunur. (181) 

6 od:ılı e,• Şi~li - 5 odalı ev Fatih - 6 
odalı ev Şchz:ıdebaşı - 5 odalı ev Cağal
oğln - 5 odalı c\' Galata. altında m:ığaz:ı-
5lla ap:ırtım:ın seneliği yüzde 12 ipotekle 
lkrazat - bunlardan b:ışka her semtte em· 
!Ak için 9 • l 2 ara5ında müracaat. (2338) 

Ist:ınbul Ba.hçekapı dördüncü 
Vakıfhan asmakat 29 

lf ar1yorum - Okur yazarım, 

her gün öğleden sonra çalışabilirim. Ke· 
fal et gösterebilirim. Askerliği mi bitirdim. 

K:ısımp:ışa Seyrisefain fabrika
sında bekçi Sıtkı efendi vası
tasırla Ahmet. 

mı• nı~•mıı mrı••m 
Doktor 

ütün inhisarı Umumi oahil~h~!.~kıa~':.ı:!1as•"" 
Sıra numara~ı beklememek i~ti • 

Mu"" du" rlu"" g"' u"" nden·. yenler, kabineye müracaatla veya 
telefonla randevu saati almalıdırlar. 

Cumadan maada her gün öğleden 
Nümunesi veçhile 5000 sipahi ocağına mahsus yüzlük teneke 

kutu şubat 8 pazartesi saat 10 1-2; 
Taliplerin yüzde 8· 1-2 teminat akçeleriyle birlikte Galatada 

Mübayaat komisyonuna müracaatları. (195) 

ocuklara mahsus 

HAYAT KTIABI 

sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan· 
bulda divanyolunda 118 numaralı hu• 
sust kabinesinde dahili hastalıklan 
muayene ve tedavi eder. Telefon: İs· 
tanbul 2. 2398. 

Kıymeti muhammenesi 
Lira Kuruş 

551 25 Tamamı 2105 zirağ tnb"nde Üs' üdarda Çaksrcı 
Hasanpaşa mahallesinde Tunus bağı caddesinde 
atik 31 No. ile murakkam bir kıt'a bahçenin 

188 

1331 

1160 

nısıf hissesi. 
12 Kocamustafapaşa sokağile mektep Çilingirler 

sokağının birleştiği köşede kain 2 No. lı ve 75 
arşın 20 santim terbünde bulunan arsanın tamamı. 

00 Beher metrosu 11 liradan 121 metro terbiinde 
bulanan Fatihte Fevz"paşa caddesinde münbe
dim Halilpaşa camii şerifi arsasından müfrez 
4 harita No. h arsa. 

00 Beher metrosu 10 liradan 116 metro terbiinde 
bulunan Fatihte Fevzipaşa caddesinde münbe<lim 
Halilpaşa camii şerifi arsasından müfrez 5 ha
rita No. Jı arsa. 

Ballda semt mahalle sokak ve numaralan mubarrar emlaki 
mabliil~ satılmak üzere ve 21 gün müddetle ilin ve müzayedeye 
vazedilmiştir. Müzayedesi şubatın 2 inci salı günü saal on beşte
dir. Talip olmak istiyenler balada muharrer kıymeti muhamme• 
nenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte 
lstanbul EYkaf mlldüriyeti binasında Varidat mildOriyeti mahlfılit 
kalemine müracaatlan ilin olunur. ( 89 ] 

il ay at· kamllaraıı 


