
r 
Bu sene nerede,hangi 

sergi a~ılacak? 
ihracat ofisinin busutakl tebllil 

7 inci sahlfemlzdedlr. 

Kaptan Baba 
Bu nefis TUrk masah bugUn 

Beşinci saylfamızda 

devam ediyor 
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Ateş Olmıyan 
Yerden 
Duman çıkmaz 
Dünkü sayımızda Bükreşten 

~lınmış bir haber vardı. Bu ha
er hakikaten mühimdi. Çünkü 

Alınanyadan Rusyaya mühimmat, 
top ve t ··t·· b" ayyare ao uren ır ge-
ın · . • 
h ının Karadenizde bir Romen 

arp gem"si tarafından tevkif 
~~Here c Köstenceye götürüldü 
~..ınü bildiriyordu. ilk bakışta 

Öy!e bir habere tabii insan ina
namıyor; Rusya i e Romanya 
arasında R igada ademi tecavüz 
ltıuabedesi akti için wüzakerat 
her.eyan ett'ği bir sırada ancak 
alı harpte olan iki . memleket 

harasında vukubu'acak böyle bir 
<ıd" ıseye makul bir mana vere· 

lni··or. . 

b t...ununla beraber dün bu ha
/rı veren membadan tekrar ha-
ıseyi b ı l' kere de biz tahkik 

et ik; a dığımız cevap şu oldu: 
; Veriı en haber doğrudur; fakat 
aha fazla tafs .at yoktur. » 
lstanbu 'da bu!u:ıan gerek Rus, 

ierck Romen resmi mubafııine f 'l:nce, bunlar tamami'e had se 
akkında ademi ma umat beyan 

~~İYorlar, bunun a beraber böyle 
dır ha~iseyi lcat'i o!arak tekzip 
.J~ etmıyorJar. ''K m bili, belki..!,, 
'«Yorlar. 

he Yuk.~r~da ~öyle :iğimiz gibi ha-
r rnuhımdır. Eger bugün, ya

"~rı teeyvüt ederse beynelm:lel 
81

Yaset Aleminde bor 1ar l opa
tacak b:r mesele şeklini alacak-

~'· F~hat biz ş·m i mevzuubabs 
aberın teeyyüt etmemesi ihti

lllaI· · ını kabul ederek bir kere "a . . 
li ı.ıyet.ı bu .nol{tadan tetkik ede 
ın. Fılhakıka ortaya Bükreşten 

hlan da olsa bile bir haber ahl
~~ş o'duğu muhakkak olduğuna 
~~re haddi zatmna had'se vaki 
~:~ ::sa da haberıo gene müh·m 
' nıanası vardır. 

~.c~b~ bu mana ne olabiJir? 
t lrı ncı derecede böyle bir qab 
to ,er çıkmış olması yakında 
~ P.anacak olan tahdidi tes!ihat 
I> <>nferansı iç;n bir hazırlık pro
~ agarıdası olabilir. Bu haber 

-~:~ransta teslihahn tahdidine 
bu b tar olan devletlerin: "Rusya 
lt"'f aldc oldukça biz tes:ibahn 

,. tılm 1 bu· . asına nası cesaret ede-
. ırıı ? D k . . b' ·ı ıhı " eme ıçıo ır vesı e 

;ruıa çalıştıklarmı gösterir. 
iö akat hali hazırdaki vaziyete 
ar te bunda diğer bir mana da 

iltnak .. 1 - d·· B· 
'"" l mum rnn ur : ır hafta 
ilin',. Alman başvekili M. Brü· 

iın ''At k A bor 1 r ı lmanya tamirat 
Jutn~ arını veremez.,, dediği ma
L" ur. Son haberlerden anJaşı-
,,or 1c· A 

dan ı iman başvel«iıi larafm-
'"'f' ~ayet mahrem olarak lngiliz 
"'ırı s· 

len . ır Horas Rombotd'e söy-
•on~ı§ ~lan bu söz bir kaç gün 

lerin~ bı~d~nbire lngiliz gazete
haıd ~· ıntışar edivermiştir. Bir 
İtinde ı Alman başvekili hayretler 
ile ine .k.alrnıştır. Alman başvekili 
tne8 ... 1Rıl_ız sefiri arasında hmirat 

"'csı · 
lllahr nın bu tarzda ve gayet 
duc, enı ~ckilde mevzuu bahsol-
. 6Unun 1 . 
ıle Al an aşılması Jngıltere 
lnta, rnanya arasında gizli bir 

rna oldu.. d ~ . . D·.. gunu a gostermışhr. 
ıger raraftan eğer hakikaten 

l AI Mehmet Asım 
t tarafı 2 i;ıci sayıfada J 

Almanlar beynelmilel va
zıyeti kar anlık g~rüyorlar 
Rusyayla yapılan ticari muamelatı 
hükümet artık garanti etmiyecek ! 

Berlin, 17 (Türkişe Post) - Alakadar mahafil Rus yayla olan 
ticari muamelatta " şimdiye kadar ticaret ve sanayi erbabına 
karşı bankalarca ve hükümetçe yapılmış otan lc C' faJetlerin yeku
nu büyük bir miktara baliğ olduğu cihetle,, bundan sonra ga
ranti edilemiyeceğini bildirmektedir. 

VAKiT - Bugüne kadar Rusyayla münasebata girişen Alman sanayi ve 
ticaret mile5sesclerinin Rus usulü idaresinin icaban dolayısıyla vaki olabilecek 
zararlarını Alman hü Omcti temin ediyordu. Yukarki telgraftan anlaşıldığına göre 
artık Almanyada bu u5ule nihayet verilmektedir. Bu kararın beynelmilel vıı zıyet 
dolayisıyle manası mühimdir. Acaba Alman hükOmetlnin Rusynyla i~ yapan Al
man müe<sesatına k:ıışı yaptığı garanti muamelesine nihayet vermes nin sebebi 
hak:katen bugüne ı..adar yapılmış ol:ıı kefaletlerin çoğalması, Alman hükômeti 
hesabına büyük bir zarar ihtimalı tahakkuk etmesi, bu zararın Alrnnnyanın mali 
vazıyctiyle telif imkl'ını bulunamaması mıdır ? Yoksa son bazı h:ıdiseler dolayı
siyle Rusya ahvalinin ve dolayısıyla beynelmilel siyasl nzıyetin kararmış bulun
ması mı huna saik olınıktndır ? lhtimalki hem o, ~en:ı bu sebep böyle bir karar 
almı\'a schep olmustur. [Devamı 2 ıncı ı;ayıfada) 

zi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün 

öğleye kadar Dolma
bahçe sarayındaki da
irelcı inde meşgul ol
muş!ar, saat 15,30 da 
refalrntlerinaeki zevat 
ile b:rlikte saraydan 
otomobille hareket ede
rek Betiktaştaki Ihla
mur kasrile Kahatane 
c;varındaki Ayaz ağa 
kasrını ıiyaret ettıkten 

sonra saat on yedide 
Do'mabahçeye dönmüş
lera ir. 

G -zi Hz. dün Seyri
scfain meclisi idare reisi 
mütekait Ferik Emin Pş. 
ile bütçe en<..ümeni re"si 
ve Gümüşane meb'usu 
Has3n Fehmi Beyi kabul 
etmiş!erdir. 

Riyaseticümhur baş 

katibi Tevfik Bey dün 
öğ:eden sonra Darül
fünuna gitmiş, bir ay
dan fazla hasta yatmış 
ve iyileşmiş olan Da
rülfünun emini Muam
mer Raşit Beyin hatmnı 
Gazi Hz. namına istifsar 
etmiştir. 

Derviş Paşa 
ö~dü 

Milli müdafaa vekaleti müste
şarı Derviş Pş. bir müddetten 
beri rahatsız bulunuvordu son . , 
zamanlarda da şehrimizde Gü
müş!u• ·u hastanesinde tedavi al
tına a mmışh, Derviş Pş. maale
sef iy.letememiş ve dün hasta
nede vefat etmiştir. 

Derviş Pş· henüz genç dene
cek bir yaşta idi, ordumuzun 
pek kıymetli bir uzvuydu; öfümü 
zayiatten sayılmalıdar. 

Merhumun cenazesi bugün saat 
onbirde hastaneden kaldmlacak 
ve namazı Teıı;vikiye camiinde 
kılındıktan sonra cenaze Maçka 
kabristanmda hazırlanan ebedi 
metfenine tevdi o:unacaktır. 
Merhuma askeri merasim yapı
lacaktır. 

Merhuma mağfiret diler, or
du ya ve ailasine taziyet beyc:n 
ecle:-' . 

\'ugos av_ya sefiri 
DUn gece bir çay 

ziyafetinde öldU 
Menişbuh cenaplarının dün 

akşam saat 7,30 da kalp sekte
sinden öldüğünü teessürle haber 
aldık. 

Bu elim hadise sefir cenap
larınm akşam çayına med'u bu
iunduğu mezkur sefaret baş kati· 
binin Maçkadaki apartmanında 
vuku bulmuştur. Şehrimiz siyasi 
mahafili bu ziya hadisesini tees
sür le karıılamışhr. 

Istanbulda kaç kişi 
tiyatroya gidiyor ? 

Dört senede kaç temsll verlldl- DarUlbedayl haaılAh 
art.yor mu, ekslUyor mu ? - lstanbullular hangi gUn 
daha çok tiyatroya giderler ? 

Memleketimizde piyes yazanlar, piyes ı tercüme ve adapte 
edenler ne kazanular? Hangi piyes ne kadar hasılat getirir? 

Bu meraklı 
bahsi aydınla

tan bir istatis
tiği dünkü sa .. 
yımızda dercet
miştik. 
lstanbulda kaı 

kişi tiyatroya 
gidiyor? lstan-
bultular tiyat
roya gitmek 
için daha çok 
haftanın hangi 
gününü tercih 
ediyorlar? Da-

rülbedayi has,. DarUlbedaylln methali • 
latı artıyor mu? azalıyor mu? 

Bu bah?sleri aydınlatan bir istatistiği de bugün (6) ıncı sayı· 
famızda karilerimiz:e taktim ediyoruz. 

Bu sene güzel yok ! 
Güzellik kraliçeliği müsabakası 

dün bitirilemedi 
Müsabakaya ancak 12 kişi iştirak etti 

Cümhuriyet re
fikimiz, dün ida
rehanesinde gü
zelJik müsabaka-
11 yapacakta. Re-

. fikimizin açtığı 

müsabakaya işti
rak edenlerin bi
rincisini seçmek 

üzere gelen ha· 
kem heyeti dür 
maalesef bu im 
kanı bulamamış· 

tır. Çünkü ha
kemler müsaba
kaya kaydolunar 
yirmi beş hanım· 

dan ancak on 
Peyami Safa Beyin ellnden tutup 

ikisini karşıların- döndUrdUS}U gUzel 
da hazır bulmuşlardır. Bu on iki arasından üçü ilk safta tefrik 
hanım arasmda müsabakanm edilmiş, fakat buna rağmen ha· 

yapıhp yapılmaması hakemler kemler müsabakanın ve intiha· 

1 

MUsabakadabulunmıya gelenler 

arrasında tereddüdü mucip ol
muştur , mamafi on iki hanım 

Gümrük vekili 
Tetkiklerine devam 
ediyor 
Şehrimizde bulunan gümrük 

ve inhisarlar vekili Rana bey 
gümrüklerdeki tetkik \le teftişle
rine dün de devam etmiştir. . · 

Vekil bey dün' sabah erken-. 
den gümrüğe gelerek bir müddet 
tetkikatia meşgul olmuş ve bil
ahara baş müdür Seyfi beyle 
birlikte gümrük anbarlarını gez
miştir. 

Akisler: 

Türk Güzeli 
Dün, Türk güzeli seçilecekti. Bu -

lunamamrş .. Naşide Saffet hanımm 
anlata anlata bitiremediği scynhat 
hatıralarına, }'unus Nadi bey tara • 
fından vadedilen beş yüz lira tut"alct 
masrafına rağmen bir güzel c;ıkma -
ması şaşılacak şeydir •. 

Demek ki, tal..-rna kirpiğin gözlere 
verdiği alıu bakışı, güzel kokulu ruj
ların dudaklara ı·crdiği karanfil ku
mızılığı, kıremlerin, yodralann tene 
verdiği esrarengiz güzellik, hasılt ber 
ber maşası, diş fırçası, saç boyası, 
terzi makası, hiç biri lıayat pahalılı· 
ğının yıktt.Oı. vücutları tamire kafi 
gelmiyor! 

Güzellik, güzel gıad, güzel haı·a, 
güzel lıayat içinde açılan nadide bir 
çiçektir:_ •. 

Çocukluğu harbi umuminin tava 

bın yapılmış olduğuna bir türlü 

karar verememişlerdir. 

Hakem heyeti bunun üzerine, 
evvela müsabakayı tehire lüzum 

görmüş, fakat vaktin darlığı kar· 
şısında yeni bir müsabaka ya· 

pılmaıına imkan yoksa, 1932 
senesi için kraliçe seçilmesinden 
sarfı -nazar etlilmesini kararlaş
tırmıştır. 

Mamafi refikimiz, önümüzdeki 
çarşamba akşamına kadar mü· 

racaat edenler olursa dün tefrik 
edilen üç hanımla bunlar arasın .. 

da müsabakayı perşembe günü 
tekrar edecektir. Aksi taktirde 
hakem heyetinin ilk tereddüdü 

ve karan nazarı itibara alınarak, 
bu seneki müsabakada o suretle 

neticelenmiş addolunacaktır. 

Suriye 
Krallığı 
Meselesi 

· Şam, 17, (A.A) - Sabık 
Hidivi Abbas Hilmi Paşanın Su
riye tahtına geçirilmesi mese· 
lesi bütün Suriye matbu· 
atında uzun uzadıya münakaşa· 
lara sebebiyet vermektedir. Bun• 
fardan bazıları kıralhğa şiddetle 
itiraz etmekte ve Suriye için 
Cumhuriyetten başka bir şekli 
idare tanımıyacaklarını yazmakta 
oldukları halde bazılırı bu ha· 
beri hüsnü suretle karşılamış· 

lardır. 

Kaçakçılıkla 
Mücadele 

Şark vilfiyeUeri binlerce kilo 
şeker siparişi yapmıtktadırlar 

Adana, 17 (A.Aı - Kaçakçı
lık mücadelesinin ilk mühim te• 
sirleri Mersin borsasında görül· 
miye başlamıştır. Beş, altı sene· 
denberi Mersinde hiç bir mua· 
mele yapmıyan şark vilayetleri 
binlerce kilo şeker siparişi yap· 
makta ve bu siparişler tevali et· 
mektedir. Mersin piyasasmda toz 
şeker kalmamıştır. 

ekmeğile beslenen,' ciğerleri, lstaııbul 
sokaklannın tozlu hm;asi/e işliyen bir 
neslin niçin çirkinle§tiğine değü, na
sıl Ya§adığına lıayrct etmeliyiz! 

Yusuf Ziva 
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Duman çıkmaz 
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Almanyadan Rusyaya mühimmat, 
top, tayyare gön~erilmi~se Al· 
manlarm son giiıılerde silahlan
mak için yaptıldarı geniş propa
ganda hareketi de na%arı d kkat 
alınarak "acaba A'manyayla ln
giltere arasın a olduğu g;bi gene 
A lmanyayla Rusya arr.sında ayrı 
bir şekil de olsun lir anlaşma 
var mıdır?,, end "şesini bilhassa 
Fransız ve küçük itilaf mahafi· 
linde uyandıracaktır. 

Bulgarlar munt zam o 
k n1ak • • 

ıs ıyor ar 
du Aman 

Meselesi 

Binaanaleyh ki' çük iti.afın 

bir parçası o!an Romanyanın 

merkezinden g~len o haberin bu 
noktai nazardan da bir manası 
vardır. 

Mc\'ZU bahs haber teeyyiit 
ettiği talcd rde~se ortada kat'i 
b:r harp tehlılcesi bulunduğunu 
derhal kabul etmek lazım gelir. 
Ç 'inkü Romanya tarafından ya· 
pılan muamelen n Rusya tarafın· 
dan bir harp ıebebi o'arak te· 
likki edileceği şüphes"zdir. Eu 
itibarla hadisenin ço~< vahim 
olan neticelerinin vul.uu gecik 
miyecektir. 

Mehmet Asım 

48 saat.ik iç~ima 

Maaşı asker usu üne it·raz 
Sof ya, 17 (Hususi muhabirimiz telefonla bi!diri} or) - ~ubat 

şiarında Cer.evrede ~çı acak o an terki tes:ibat konferansına 
g.decek o'.an l ufg.ır n:urnhl as heyd, sabık vekil ~obranya reisi 
M. r.~alinofun riy:•seti altında teşkil c:dilmi~t ir. Harc·ye ve har· 
biye neznrelı erinin birer n-iimcssili heyete cahildir. 

Harbiye nazırı Cenual Kh:of bu mi'nasebetle şu beyanatta 
bulunrr uş~ ur: 

Konferansla btı l l.rr.c.l m zi terrsi' edecel: heyet teı ki teıliha
tın bütün devletler aras·nda l<.ım n:üsavat dairesinde kabul ve 
tatbik edılmcs ni istil ecekt.r. Eunc'an başka bütçemize ağır bir 
yük olan maa~lı asl ·er yerine n:untazam orGu bu'unr:!urmam ı za 
ml:saade edilmesını jstiyeceğiz. Bilhassa n·untazam orC:u meselesi 
bizim için bir prensiptir. 

Atinada bir katil hadisesi 
Sofya, 17 [Hususi muhab:r:miz telefonla bild•r:yor:- Atina

dan buraya gelen haber!ere nazaran Yunan meb'uslarından M. 
Zahos dün gece sabaha karşı evine giren bir adamı tabancayla 
öldürmüştür. Maktul, Şevket isminde bir Arnavuttur, meb'usun 
eviııe bir bıraı·lık maks .. d;;,:e ,s;;.:ıc1';;; ~öy;<'n'lmeH.a.dir. 

Dahiliye vekilimiz Ankarada 
Ani.ara, 17 ( Vakıt ) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey bu 

sabah geldi. Istasiyonda Dahiliye veklleti erkAnı, vali ve polis 
müdürü tarafından istikbal edildi. 

iş bankası mlldiirii CelAl B. in annesi 6ldil 
Ankara, 17 ( Vakıt) - Bir müddenberi rahatsız bulunan iş 

Çin nazır ve •.derlerl iki gUn bankası umum mlldüril Ce'Al beyin valdesi dün vefat etti. Cena· 
iki gece toplandılar zesi bu gün Cebeciye defnedildi. Namazı Hacı bayram camiinde 

Nnnkin, 17 (A.I - Nazırlarla kılındı. 
hUktlmet liderler ip edilecek sl. Cenaze merasiminde baş vekil ismet P§. ile veldlJer, meb'us· 

bir çok ya.sette mutabık r..:·ı:nayı temin için Jer, bankalar mildUr umumileri, vaJi, bankalar erkanı, 
hemen hemen 48 saat mütemadiyen zevat, polis, askeri müfrezeler bu'.undu. 
içtima halinde bırlunmaktadırlar. Ceneze, ıamimi teessOrler arasında ebediyete tevdi kılmdı. 

Bu müzakereler neticesinde bir [ Vakıt - c":i! ~e;1e sa!JWDi taz:Yillcr:ni b~yan ec!er.] 
buhran zuhur etmesinden ve bu buh-

ranın h~k?metin b~ştan başa ):cru. Almanlar beynelmı· lel va-
den tensikine sebebıyet vermesınden 

korkulmaktadır. • k 1 k 
. ~aşvekilin Japonyaya karşı ~!ddet zıyetı aran ı görüyorlar 

Jı bır mvka\·emet taraftarı oldugu ve 
hariciye nazınnm da kendisine müzr .. 
heret etmekte bulunduğıı zanncdil . 
mektedir. 

Vaşington, 17 (A.A) - Resmi ma
hafil, Çin ve Jap<>nya tarafından A· 

merlkan notasına verilmiş olan ce • 
vaplan memnuniyetbahş bulrnal<ta • 
dır. 

Amerika, l:ıgiltere ve Felemenk 
müstesna olmak üzere dokuz devlet 
muahedenamesine imzalarını ko.>· 
ınuş olan diğer devletlerin niyetlerıin 
Clen resmen nıaHimattar olmamıştır. 

Şn.nghay, 17 (A.A) -Şanghay ban 
gcrlcrl, bazı şcrait altında Nankin 

hil' umetine 7 milyon dolar avans itn 
f;'"qa amade olduklarını söylemişler • 
dv..-. Bn şartlnmı başlıcası, Japon . 
yay:n diploma.si münnsebatının ida • 
mesitlir. 

Şanghni, 17 (A.A) - Tchang -
Kni - Chek, Hangchow'da Ouang -
Tchang- Ouei'lc Hou - Han - Min 
gittikleri taktirde kendisinin de Nan-

( Üst taı ah l inci sayfada ) 

Rus • Romen budunda bir hadise 
Bükreş, 17 Haber)- Çarşamba gecesi Buşa ı1e Soroça ara

sında sapa bir noktadan gizlice hududu geçmek istiyen altı kişilik 
mUsel ib bir kafile "dur!,, emrine itaat e!mediği için bur'ut 
devriyesi tarafından takip edi.miş ve kısa bir musaderr.e netice· 
sinde beş kişi öldUrUlmUş ve bir kiti ağır yaralı olarak ele geçi· 
rilmişti. Maktüılerio Uzerinde bu!u nan evrak ve tutulan adamın 
ifadesi bunlarm keçal:çı olmadıklarını meydana çıkarmıştır. 

Tahkikat netices nde maktullerden üçiioün Soyiyet hillifımeti 
rafından parayia istihdam ec.li'ciği anlaşılmıştır. 

Rus· Romen müzakeresi ne halde? 
Sofya, 17 ( Hususi muhabirimizden ) - Ruıya ile Romanya 

arasında bir ademi tecavi!z m:sakı akti için R'gada cereyan e 
den müzakerat haklHnda Rcmanyacan ge 'eıı haberler, müzake· 
rata al(;,,., k:ı' rrı• r · """r",.. J..-'·ı'"·l'Jl!ıt H 'rl'rm,.l·t ... ~'r. 

Kont en hlen şer tene 
Roma, 17 (A.A) - M. Mus

solini, Kont Beth!enin ıerefıne 
bir öğ!e ziyafeti ver.niştir. M. 
Grandiyle Macar elç si bu ziya· 
rette ha1ır bu'unmuş'ardır. 

lspanyeı 1 8:\rdutları 
40 haydut b ır reni soydular 

kin•e gitmiye ô.made olduğunu bey·an ••••• .. ··:·········:: .. ·····:········:···· .. ····-··••••••• 
etmiştir. oldugunu soylemaşlerdır. 

Matdrit, 17 ( A. A. ) - V al· 
lacns iıtasiyonu yakınmda 40 
şahıs ellerinde tabanc31ar oldu· 
ğu halde bir marşandiz ta enine 
hücum ve yağma etmişlerdir. 

Müşarünileyh, Nankin'e gittiği za- Mlslslpl feyezanları 
man orada kendisine ait olmryan hiç Glandora, 17 (A.A) - Tahlisiye 

Seville, 17 ( A A.) - Son 
baskınlar esn ıında polis, 1800 
kama, l:ıçak ve 48 ıi 'Ab müsa· 
dere etmiştir. Son tevkifat yüzü 
geçmektedir. 

bir mes'uliyeti iizcrine almak isteme- ta.kımlan, nehrin akur dalgalan iize
diğıinf, yalnız bir vatandaş sıfntıyia rinde hayatlarım tehlikeye koymak 
eedakat ve ihlasını tekit etmeyi arzu suretiyle binmiş oldukları sandallar
eylcdiğini söylem!ştir. la damlar üzerine iltica etmicı olan• 

"' Fransız Fe•ında 
Mareşal, fikrince büyliğU olan Hou ıarı toplaml'··a uğrac:maktndırlar. Su R b 7 H h 

J "' a at, l \A.A) - em1 n-
- Han - Min'e ait bll'lunan Kuo - lar 50,000 hektar sahasında daki • 

kumete sadık olan kıtaattan mil· 
Min - Tang lideri Unvanını kabul kadan dalclkaya artmaktadır. Şimdf-
etnıcmiştir. rekkep gruplar, dUn biç bir mu· 

Kuo - l\fin - Tangın krdemli a- ye kadar altı kontluğa ait takriben kavemt:te maruz kalmaksızm Ga· 
325 bin ev ve razi su altı:ında kalmı~- f 'I 1 · · d k" h' h zastindan 1'chang - l\ni'Ie lmrbiye ı a et ısmm e ı mü ım va ayı .... 

nazın Ho - Yfng - Tchang, mare- şgal etm'şlerdir. Bir hareket ne· 
şalJa bir mülakat yapm:şlar Ye ken • Fe}eza.nlar tedrici surette Yolo • ticesinde bir takım kabail muta· 
dlsine devam edegelmekte olan buh · bushaya yaklaşmaktadır. Swanlake· vaat etmi tir. 
ranın mes'uliyetinin Nanlcin hilkQ . tahlisiye takımları, bütün setlerin ta· 
metine alt olduğunu çllnkü bu hükQ. mame nmahvolmuş olduğu fH{rfnde • 
metin milli varidatı müsadere ve dlr. Glendola'dakf iş mahalleleri de 
Nan'dnden nıfutakil bir takım siya..<ıil su altında kalmı§ n her türlü iı dur
ve askeri organlar vücuda getirmekte muştur, 

Cezma 6. ~ehramizde 
Maliye vekaleti varidat umum 

müdürü Cezmi B. dün ıehrimiıe 
relmiıtir. 

Alman yanın 
Paris Sefiri 
Muhtıra Verdi 
Lozan Ko .• e. . bı Adet 
Yerini Bulsun o;ye mi 
Açılacak? 

M. Vsd Hcesh, M. Lavale bir 
memerondum verdi 

Paris, 17 U\.A.) - A!man 
mahafıli M. Von Hoescb:n M. 
Lavale bir mubbra vermiş 
olduğunu teyit etmektedir. Eu 
muhtırada Almanyamn ş .mdiki 
mali vazıyeti tasrih olunmakta 
Ve tamirat taahhütlerile müna· 
sebt..tleri zikredilmektedir. 

Paris, 17 (A.A) - Le Jour· 
nal gazetesine nazaran, tahdidi 
tes!ihat konferansına gidecek 
Fransız heyetine M. Tardieu ri· 
yaset edecektir. 

Mumaileybe bahriye Ye hava 
işleri nazarları M. Dumont ve 
M. Cumeınille M. Boncour ve 
miralay Fabry refakat edecektir. 

Bu gazete, matbuata tevdi 
edilmiş olan nim resmi haberle· 
re nazaran, ltalya Fransa, lngil
tere ve Almanya'nın alideki nok
talarda mutabık kalmak ilzere 
bulunduklarını haber vermekte· 
dir. 

Lausanne konferanıımn timdiki 
ıerait alhnda faydah karar •er• 
mesi ihtimali mevcut olmadığın· 
dan Fransa 5 veya 6 ay müd
detle tehirini teklif etmiıtir. 

lngilizler ise bil'ikiı konferan
sın teshit edilmit olan tarihte 
açılmasını iltizam eylemiş.erdir. 

Fak at konferans "1 ehir edilmiş· 
tir.,, denilmek iç'n açılacakhr. 

M"zakerat,, bir iki günden fazla 
ıürmiyecektir. 

Murabhas!ar, mülahass11larm 
ihzari mesa 'ıinden malumat al· 
m<1kla iktifa edecekler ve bu 
sene içinde tekrar toplanacakları 
vadıle dağı'.acaklardır. 

lazanne'da \Op'anacak o'an 
devletler, Vachington'a mütterek 
b 'r nota göndererek Hoover 
moratoriumu, uo 6 ay milddetle 
temdidini ishyeceklerdir. 

Bu mnhletio ikin konf eransm 
Fransız ve Alman intihaboıtından 

sonra}a talik edilmesine miisaa
de bahto!duğu s6ylenmekl ed ı r. 

Lausanne konferansından evv,,ı 

Londra, 17 ( A· A. ) - Umu
miyetle iyi malumat almakta 
olan mabafilde Lausanne konfe· 
ransımn küşadının beklenilmiyen 

bir teablıura uğramas1 tak<lirin· 
de A manyaya bir morator:um 
babşedileceği zannolunmaktadır. 

Bu teklif• konferanıman bili· 
hare daha mfiıaıt şerait altında 

toplanmasana medar olacaktır. 

M. Mac Donald'm mesaisinin kı· 
sa ıUreceii, s6y!enen lrnnf eran· 

11n kOıadmda hazır bulunması 

muhtemel olduğu beyan edil
mektedir. 

Alman hey~tl 
Berlin, 17 ( A. A. ) - Tah

didi teslibat konferansına gide

cek A :man heyetinin bütün aza· 
sı şimdiden tayin edilm'ştir. He· 

yet 19 kiıiden mlirekkeptir, bu 
meyanda M. Buaniaa'teo baıka 

.. 
Uzerinde ihtikar 
Yapılan 
Maddeler 
D~n bir akşam gazetesi, Is• 

toııhul ticaret miidüriyetinin üze
rinde ihtikar yapıldığı ileri ıÜ" 
rülen maddeler hakkında tetki· 
kat yapmakta olduğunu yezmııta. 
D~n kendiıile görüşen bir mU'" 
harririmize t icaret müdürü Muh· 
sin B. demiştir ki: 

'' - Kanun bize henüz teblii 
edilmemiştir. Tebliğ edildiktell 
sonra bittabi icap eden muamele 
yapılacaktır. Fakat henüz birıeJ 
yapıl mu:: df'' ild r. 

lhraca.imt.:ı kenı.I vapu. ıar
mızla yapabil rmiyiz? 
ihracatımızı milıi vapurları• 

mızla yapmak fikri gün geçtikçe 
kuvvet bulmaktadır. Vapurcula" 
rımız mevcut vesaitimizle ihr• 
catı yapabileceğimizi iddia et• 
mektedirler. Vapurcularımızı dü" 
şilndüren yalnız tam ylik mese· 
lesidir. Bunun için de ba:ıa va• 
purcularimızla ibracatçılarımıı 

araımda temaslar yapılmaktadır. 

Deri fabrikatörlerinin lstedlkletl 
Deri fabrikatörleri dün öğ'le• 

den evvel Sanayi birliği merke
zinde bir toplantı yapmışlardır. 
Fabrikatörler bu içtimada deba• 
ğat sanayiine ait bazı meseleleri 

tetkik ettikten sonra bu hususta 
hükumetten teminatta bulunmı

ya karar vermişlerdir. Dün g6• 

rüşülen ve kararlaştırılan mese
lel-:r hakkında hükumetten bu· 

lunulacak temenniyata dair bit 
broşiir de nesredilecektir. 

Halk bllgl•i dernelinln faallyed 
Halk bilgisi derneği tarafan· 

dan hazulanmakta olan Baha 

beyin Yürük düğünleri ve Halit 
beyin maniler ismindeki kitapla• 

rının tab'ına yakmda başlana• 

cakbr. Birlik yakmna " Anado· 

ludaki ıeyahat ,notları,, ismilede 

bir kitap ba~t rcrı 1· br. 

Tayyareclllk dersi almak Is" 
tiyen hanımlar 

Türk Aero kulübüne tayya• 

recilik dersi almak Uıere her&fin 

b r çok müracaat'ar yapılmak" 

tadır. Müracaat eden1er arasında 

bazı baııımlar da vardır. 

Kurslarda bir haftaya kadar 

derslere batlanacaktır. Dersler 

şimdilik yalnız naı.ari olacal.tır. 

Ameli ders'er kulüp bir spor tar 
yaresi sahn aldıktan sonra ilk 

hah rdcı b ıı 'ı v .. c"l1 tır. 

uğlanı b,r s nohk et lhracntt 
Muğla, 17 (A A) - Bir sene 

ıarfında vilAyetimiıden ecnebi 

memlekftlere 7,757 sığır, 6,412 
koyun, 4,816 keçi, 187 manda, 

8,846 kümes ve kafcı hnyvaP"' 

larile 1,417 ~mu ihrac edi :miştir• 

lhracatm mühim b ir kısmı ıtal" 
yan adalarına yapılmışhr. Yunad 

adalarına da cüz'i mikdarda ib" 

taç edi l m'ştir. ~ ......................................................... 
Almanyanm Ankara ıefiri M-
Nadolny de vardır. 

Fransız heyeti 
Paris, 17 ( A. A.) - M. L•" 

va], 2 şubat 932 tarihinde ini· 

kat edecek tahdidi tes'ihat koP" 

fer ansına gidecek Fransız beye"' 

tinin kimlerden terekküp ede" 
ceğinin ~nümlizdeki sah gnoO 

toplın&cak naıarlu mecl'ılnd• 
te.bit ol•oacaiıaı IDeyaa etaaiftİt' 
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[ . n 1 r 1 r 1 I' M;~fteif 
~~ama1-------------------IDC!l-.:m:=---------=-----.:s-------'~ l'Aüsteşa ını Harp mi? Nail Bey Defterdarlıkta Poliste: . Beyanat1 

Sulh . ? M d Tahriri musak~afat komisyon· Denizde 
nıu' er~·· n e 1 ilk mektep muallimfer! dartn• - ar1 nasll çahşacak? B. C 

Ya~Iı adam soruvor· T t ld Fatih ve Eminönü mıntaka· ır eset fUnuna nasıl n!r billr' r? 
"- Harp başlıyo

0

1· rn.u"'. u u u d ı k f Bulundu Ankaradan gelen haberlere 11n a ça ışan tahriri musa~ a ot 
Genç adam ısoruvor: Belediye mutemetlerinden Nail l göre muallim mektepleri meıun• 
., " komisyan an dün Defterdarlık DH b h 1· h d K" 
- Almanlar Frnnsız huduclunu beyin bcı bin lira açık vererek un 18 a op •ne e ıreç· Jarıoın d~ru:fünuna girebilmeleri 

a,,ıııışlar. binasında umumt bir içtima yap· mıyu civarında bir ceset bulan- ki "f 
ortadan kaybolduğunu yazmıştık. y hk için yaptı an miiracaat maan 

Kit<:.p oku,,·an çocuk so··,,·ıiivor: S d k mı,lardır. muştur. apılan ta ikatta, bu· kAl t " t tk'k d"l kt d" 
" " " onra an yapılan tet ıkat neti- o· k A t 1 i · d b" ve e ınce e ı e ı me e ır. 

de 
".-::-. Alman jenerall Ludendorf'un Bu içtimada komisyonların nun ıva 0 pus 0 smın e ıt M f ·· t S J'h Ze'.....! b 
d - cesinde bu açıg-ın tam on yedi 'd " t ı öl" ü n aarı mus e~erı a ı KI ey 

h 
ıgı sahiymiş! )lartta muharel1e çalışma tardarı etrafında mOza· rum 0 • ugu n afi mış, um n n b h ·ı d 

aşlıyacakmış ! bin lira olduğu anlaşılmıştır, bu ne suretle vuku bulduğu tesbit u ususta g %etecı ere emiş· 
"- kere cereyan etmi• ve digv er ba- d·ı • t' o· k d. tir ki ; 
ut:nç bir kadın S<>ruyor: para belediyece muhtelif yerlere Y c ı ememış ır. ·ya onun cese ı ,, n· zı meselelerin göril•ülnıesi için moraa götilrülmG•tür. "Henllz bir karar verilmi• de-
- ıı ne olacağız. "! vuilmesi icap eden parııdır ki "' • ._, Y 

1 
Dir mektepli anlatıyor: Almanya alAkadarlara tevdii için mutemet içtima perşc!nbe gfinOne birakıl- 1 i tavuk g6eslyle halletmek ğildir. Şahsi l:auaatime göre mu-

~alya, İngiltere, Avustuı·ya, l\faca • Nail beye vuilmi!I, Nail bey de nııştır. lstedl, ama aitim mektepleri m~ıunlarının da· 
rıstan, Bulg:ıristan birlecıecck, Fran. • Pek yakında Let.'0<1bv lu kay- Çemberlila~ta muhallebici Ham· -ıfü · b"l l · · · iki s ::ıı p:- raları icap eden yer!ere yatır J d ru nana gıre ı me en ıçın 
ıı, Romanya, Yugoslavya, Lehistan m2kamlığı dahiH.1de yeniden ıe· za:-ım dükkanını fin belediye ı d B" · t ır k 

\'e naıtık devletleri, Japonya bir blok mamıştır. lstanbul zabıtası key· ki:!: tabr ir kom1"''0nu ter.kil edı· rr.emur1atı tcff şe gltml~l r, kap· yo vadr ır. .rbı nr a mua ım mbe -
olacak. fıyetten bütün vilayetler zabıta· k . " hm kala}!:!: bu'muşlar ve zabıt tehi, iğeri r.:rnloryn imti nı 

J{ d lece tır. vermektir. Al.:: <..darlar bu vol-a ın tekrar soruyor: smı haberdar etmişti. Dün şeb- varakas! lanı' lİ~e b şlamışlardır. J 

"- Ya biz ne olacag-ız, bu da bü. ı ; ı· t~e ve zek ~t Bunun fü~erine Hnnıza çmıkla !ardan "stifa<le ..:debilirler. Lise . rımıze ge en malumata göre ıı u 
~lik harp gibi mi olacak?. On dört mutemet Nail bey, Anadolulu N 1 t 2 k? riyle hemen iki tahek tavuk gö- nkalo--yasmı vermemi~, yahut 
genedir unuttuğumuz vesika, stiptir- elin op anaca g-üsü üç p"'rra lrnymnk v 14 •· l d'l kl i d t 'h 

bl·r tac·ır •ıfatı"le ı"kamet etmekte T e c · t' k · 1 · ' · A v • ııse ere mua t me ep er e a • re tohumu, harp zengini, vagon ti • " ayyar cmıye 1 aza reıs en lirayı karakola gör.dererek me- ·· ·· · ) b kült · 
ca • olduguw Mersı"ndekı' otelde Mer d- cemiyet m"' k · d t l 511 gormemış oıan aı 10 ır ur tt tetı, anafor yeniden yerden mi bi· un .. r ezın e op an- selenin örtbas ediln1c>sİ i iste· t h T .. - ld ki "dd' 

Cek? Gene mi biz Almanlarla?. sin zabitasınca yakalanmıştır. mışlardır. Bu toplantı da her se- miş ve bu harekeh cürmü meş· a 511 gormuş 0 
u an 

1 ıa 
Genç adam gözlerini açtı: tahtelhıfz şehrimize gönderilmek· ne olduğu gibi bu sene de Tay· but o .arak tesbit edilmiştir. Ham· edilemez.,. 
"- Hayır, dedi, biz bitaraf kala- tedir. yare ve Himayeietfal, Hilaliah- za adliyeye teslim olunmuıtur. DarlllfUnun divanı 

tağb' ız. Rusya ve Tiirk.Jve bu yenı· har- ============== . 1 E 1 d k Darülfünun divanı çarşamba " mer cemıyet eri menfaatine top- fj ence yUzDn en avga k G 'J"k 
Ut !'!Onuna kadar bitaraf kalacaldar.. eder. Cihan piya.sasmda ticaret faalr• E gunu topfanara azetecı ı 

J Cak Olan k • t d k · vvelki gece saat 24 te Be· Kıranta bir adam cevap verdi: yetj de aynı şekilde eksilmi~tir. Bu • ana :r:e a ve sa 8 aı mektebi projesini müzakere ede· 
"- Biz duramayız. Harbe gireri%. nun zaruri neticeleri bütün Alma.n - fitrin ne suretle toplanacağı gö· şiktaşta Serencebey yokuşunda cektir. 
B t · t bed il · uk b"l h - u-ımüctür terzi Zeki efenrt: arkada,ları alkanlar da bak.,anıza knrmakn• y:ıyı amıra e erme m a 1 a.· ruş " • O S Tıp fakUlteslnde 

l'ı~ık?. 1 rekete geçmiye mecbur etmiştir. Her sene olduğu gibi bu sene sınan ve elahe.. 1 efendileri Tıp fakültesi müderrisler mec-

* • * 
" Her yerde her mecllste bu b:ıhis : 
- Yazı ını, tura mr, harp mi, sallı 

b1U? 
Dünyada büyük heyecanlann coş· 

lrı&srna, ıne.sela sulhçu Briand'ın 
rran51r. kabinesinden atılmasına rağ 
ll\en. harbiumumide gördüğümüz 
harp manzaralarının tekerriir edebi · 
l~ğtni iddia etmek biraz müşküldür. 
ttlnkU harbi umumide olduğu gibi 
tekrar Fransız kuvvetlerLni seferber 
ederek Almanyayı işgal ettirmek, dev 
!etJer harbi yapmak, bunu nizamla, 
httb:amla idare etmek znnn.olunduflı 
kadıtr kolaJ' şey değildir. 

"" .. 
Almanya için tamirat bedellerini 

idemek imklnsıı bir hale gelmiştir. 
lla.rı>ten evvelki Alman ticaretinin, 
Alman servetinin esasını teşkil eden ı 
lictrsadi kıymetler bugün Almanya • 
ltıtı elinde değildir. Demir memba• 
1•n harpten evvelki Almanya.ıun de -
ı...tr :rnembalarrnm aynı değildir. Ma -
~e sanayii kAfi derecede inkişaf e
•ebnecek bir halden uzaktır. Alman• 
~ i~ kurtarıcı vasfın. mu~1aCıı.ıa ,_ 

tecl,; an<ak bir ldmya ıs.'Ulayü kal -
ı.tr"tır. Fakat bu da verilmesi Zt\l'U ·ı 
11 •lan borçlann pek ıı.zına tekahUI 

(Versay) sulhünün imzalandığı de bayramdan bir hafta evvel eYİne davet etmİ§, eğlenmeğe ,_ 
ve bir arahk dansdmegv e baş- Hsi bu gün Sıhhiye vekili RefiK 

g ündenberi bu dehh,.. rakamın öde • evlere Tayyar• • t· · ~ '" cemıye ının sure- lamışlardır. Gürültüden mütees· beyin riyasetinde bir içtima ya-
nemez bir §eY olduğu, mürekkep ya - t" h d h 1 d w fi 

ı ma susa a azır a ıgı ıar ar sir o 'an kiracılardan Ahmet ve pacak ve fakültenin umumi va-
lam~ adamlar tarafından iddia edil- k 1 l 
mektedir. Fakat Fram;a i~m (l\fukad bira ı acar. bayram günleri :r:arf- Hikmet efend ıler itiraı. etmi~ler, z'ıyeti ve inkişaf çareleri görü-
des) bir mahiyet alan (Tamirat me- lar muhtarlar tarafından topla- bundan muğber olan SelAhattin şülecektir. 
selesi) Almanyayı ve bir rejfnü ha • nacaktır. Muhtarlar tarafından ile arkada,ları bir olarak Ahmet Hayriye lisesi resmt lise oldu 
rap edecek bir hale gelmiştir. toplanan :r:arf1ar ancak cemiyet Ef.yi yiiıünden ağır surette, Hik- Hususi Hayriye lisesi müdiri-

'- · d b d meti de hafif surette yaralattıtf· Bu manzaranın fecaatidir ki, Lo· mer~ezın e ir heyet huzurun a lardır. yeti Maarif vekaletine müraca-
zan'da tamirat komisyonunda harp açılac;"tktı r. atle mektebin resml liseler me-
borçlarınm tekrar konuşulmMt bir iki hamal şakaıa,1rken ••• 

Esnatan \.,c .. •tet slcilll Du"n sa•t 13 te hamal Saı"tle yanına ithal edilmesini istemişti emri vaki halini almaktadır. Gördü- u g 

ğümüı heyecanı~ hareketler, mağlup haznlomyor hamal Halil takalaşırken Halil bu talep veklıletçe kabul olun-

memJeketlcrden ~ıkan se..cıler, harp Ticaret ve sanayi odası esnaf Saidi batından ağn ıurette ya- m0u::~~fllnunda sömestr tatili 
bor~larmm mti~tereken llğvı eM!'lmll. mUrakipliği, lrnnunun emrettiği ralamıştır. 
istinat etm.zktedir. tekilde esnafın ticaret sicillini Çarşamba gününden itibaren 14 batında yakalandılar 

Büyü:• harpte müttefiklerin y:ıp • hazırlamaktadır: Mürakiplik bu Fatıh polis merkezi üç sa• Darülfünunda sömestr talili baş• 
tı1<lan harp borçlan 3 milyar <995> işe biiyük bir ehemmiyet ver- bıkah bıreııı it batında yakala· lıyacakbr. Arnya bayram girece-
mlyon Sterlindir. Bu paradan bir v · · · x t t t'l" b miştir, sicillin hazırlanması işi mıştır. Bunlar Zeki, Edvart ve gı ıçın ı!umes r a ı ı u s ne 
milyar 900 milyon lirası Amerikanm • · b - - kti' 

haylı ilerlem "ştir. Şevkı'dı"r. Hırsızlar Fatı"bte Sa. yırmı eş gun surece r. 
ahlcağıdır. Fransanm borcu bi:t mil· •-=====::oı::.====::::,,.::::==== ı raçaneba"ında barut fnbrikaıH Darli Un n { lUbU, DarUI• 
yar 58 milyon liradır. Alacağı (805) mesini ve kendisini yabancı rejimle da Y fün un ı r.·u 
milyon liradır. Ve Almanyndan (2) ha yalundan hudutlar t esis etmeE=inı memurlarından Osman Beyin Darülfünun ge çleıi, bir Da-
m:ilyar Un tamirat bedeli ister. istem~z. Dünya kapitalizminin mantı evıni soyarlarken ele ge«;mişler· rillf~nun kuliibü tes· ir:e ve kuY· 

lJütün Avrupada, lngiJtcre de da..· ğı yeni ihtilllller, yeni harel:etler de• dir 
hil olduğu halde harp borçlarmm ğil, ~i.ikittltı t:ımir:ıt bedelinden Eıarfı ' Havaya slleh atmı, vetli bir futbol tabmı vficude 
affedilmesi fiıkri hftkimd·ir. Bu na.zar etmektir. Başhn kurtuluş yolu Kumkapıda otursn Tahsin getirmiye karar vermişlerdir. 
fikre karşı Fransa.nın harple muka •

1 
yoktur, Lotan'ın Tfüıkiye için olduğu isminde birisi yanmda bir ka- cnebt ve Frn liy t mektep· 

bele etme.si, çok korkunç bir macera•ı gibi, Almaınya iç"n de bir sulh timsa• dınla giderken havaya ftç el si· lerlnd b ücretleri 
ya atılmak demekti?'. Fn.n~a. Ber- Ji olrnasmı isteriz. lAh ntmış knçarken yak lanmış• R f'.!m li eler ,c leyli ve neharl 
linin, y1tba.ncı bir rejlmtn eJine geç. SADRI ETEBI br. (L1tfen t;tJyfauı çevirinu) 

çr1d1 ım bil< iriyordu. 

Orryn, büylc bir h df:ııe ka srn • 

(Son Yemen vell 1 ) 

Mcak c;iz kurta.mbiltmi "z ... Şayet bu ı 
Incili.derc bir f cnallk ,..parl a 
ma.Jn oluroa... 

1 m~teııih elabRir:ız, " 
mtyrlanda. Bu hey ti iın11a ed~ 

- SaJun- Sa'.wı •• H ·ıanaıda hii9-
nü mnaıncle ediniz! 

30 eneli. 
• 
ısa 

Siyasi ,..sr 
E or 1 

1 

• da tauınwn sel.in bulunmal!ınnı. his 
lerfae knp:lm m !ar: m c' vclce yaz· 
mrştım. 

Bu heye. mira.la (Jakop) mı rl • 
yas-etinde 'r lm) mr' a .1, .Adcn var 
muavini, diğer i i zabit ve Hintlt bin· 
başı (Dndı M:.ılik} in riyasct:ndo yüz 
elli kişilik bi·r eüvari müfre~ inden 
ibaretti, peşlerinde İmama hediyeler 
yüklü büyük bir kafile de vnrdı, 

- Bunu evvelden niçin dUşünmcdf· 
niz, neden hu heyeti burnya davet et. 
tiniz? 

- Hata ettim, maksadrm kendileri• 
le yakından temas ederek niyetlerini 
iyice anlamal.tT, ıİnnnrnız ba~ka hiç 
bir düşüncem yok \C o!n...""naz! 

- Jst"rham ederim, mıümıınest ~ 
yurmayrn..--z, bu c:::o hCV-'hıi-

-Mürnk~n dc~I.: Onlar bizia 
m.isnfirlcmmizdir. 

- lngilWer, hele böyle rnüsellfl'h 
lr.gi!iz!cı· bizim misaflrlmiz ola:nnz • 
lar .. Kabul etmiyoruz. 

• 
5 
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Tercüme L'E' il:tibas haklı.-ı. mahfuz.dur. 

d Bir mezarlıktan geçiyordum. Dnr·I dr. 
h Uıtı, Attan atladım, biraz yürüdüın, Beni ilma etmek imk~nı olmadığı. 
,.~tada. on altı sen evvel delik deşik nı da iyice anlamışlardı. Her şey bif. 
k Ucuttannı bu knra topraklara ter • Hin idare, askerimiz Yemende var!<en 

la etıtıiş Mehmetçiklerimiz yatıyor .. On nasılsa, gene öyle gidiyordu. S:lnki 
b~n Yoncalarla örtlilmüş mtitcvaz.ı ka ordumuzun d~mi gitmı,, nıhu y&şı. 
•rlert ·· ·· d - "ld" k onun e egı ım, bir fatiha o. yordu, ve bu ruhun vtrdifi ktıTietle 

h~durrı, ,.e içimden, ta i~imden gelen blı, kalanlar hUkUmrandık. 
ır sesle: 

ta - Yarabbi, sen ban:ı kuv,·ct ve m~ 
:ıet v~r, dedim. 

"' "' "' n·· . ~ utun bir harp müddetince düş • 
to n ayağı bastırmaclığınuz Yemen 
bup~~ihnrn bir kt},sında, H üdcydcde 
l'a ~un ln~iliz bayr:ığı \'ardı. Bu hay
:rıe!ı oraya getiren (Mütareke) ye Hi-

oJsun ı 

det:ka~ o andan itibaren (Hüdey • 
'\"e ına~~nı röziimdc bir çıbnn şekil 
lttek la 1:>·etinj almıştı. Orayı temizle -
llh tıındı. Ve bunu mümkünse si· 

Patlat . dı. 0 h ntndan yapmak kArı akıl -
lrıgf~lde. beklemek icap ediyordu. 

ittim· . 12 kumandanı Yemeni asker• 
~r n~~: bo~altrn:ısı üzerine rahat 
lt l'•ın alnrnaTT11~h. Çünkü bu :ı!nret 

""l el• ı~tmış ~la.mam~lal'· 

O halde? .. 

O halde '\·alinin bn~ıt 
Hüdeydeden kopu·p gefolt bu ha -

ber ~an'a çar§tlarına kadar Y'\Ytldı: 

- VaJinin ba~ı ! 
- Yalinin başmı getirene ~ bin 

riyalı 

Bir l<aç gün geçti, 
- •.•• Yedi bin riyal! 

Bir hafta kadar geçti, 
- On bin riyal 1 
Müıayede belki yürüyecek, ılin • 

den güne l\rtaca.ktı. Fakat bu ''olun 
da çıkar bir yol olm11drğmı ıınl;mal:· 
ta güçlük çekmediler ve tekrar imam 
Ja anl&:,~rak beni hir kenarda binık· 
mayı düşUndUler. 

Bir gün aldtfım yeni bir telı;raf 
bir lngili!. ~emislnm Hüdeydeye bir 
heyet getirdiğhıi n 1'tyC'Un karaya 

Bacil'e doğru kollannı salhyıt 

snllıya yüriidUler. 
Kendilerini tcl"'raf haşmdn adın1 

ndım takip ediyordum, bunlar (Ba
cil) e muvMaHH edince, ornd:ı bulu .. 
n:ın hiitün o ha.vnlJnln tabit ref i ol&n 
Seyit Abdülkadir telgnı.f başındn ~. 
nn sordu: 

- Buraya gel n lngillr. heydin -
den haberiniz vnr mı? 

- Hayır ... 
- Nasıl olur, iı: müs:ıade ctmt · 

diniz mi, bur ya bir hfyct geldi. 
- Kim bunlar .. Ne istiyorlar ..• 
- Bir İngiliz hcyetl .. 
- Oradn. ahkoyunuz .. Ye ne iste .. 

diklerini tahkik ediniz .. 
Bu heyet Yemende lmnm Yahya• 

nın hükümran olduğunu ıannederek 
ylirümilotü. 

lmıun da bunlarla benden haber • 
ıiz muhabere ederek onlara biraz ce
saret ,·ermişti. 

Bunu haber alan lmam telftşln ba· 
na koştu: 

- Rica ederim, diyordu, v:ıııyeti 

- lnanrnnk isterim, fakat bunla· 
rm niyetlerinin ne olduğunu ve ne «>o 
labileceğini daha öğrenemedini~ mi 
lnınm hazretleri! 

İmam susmu,tu. Dalgındı, müta• 
essirdi, endişeli ve mustaripti. 

- Bu heyet siziınle temaa et mi ye -
relitil', dedim, arzu ederseniz niyot 
v~ maksatlannın ne olduğunu ben. si
ze bir kere daha iyiee arıedebiHrim. 
Fakat onlarla temMınu;a a~la mUa· 
o.de edemem, Mılatablldim mi! 

.AnlatabiJmiıtim. 

Miltareı.e ha.beri Uzerlne İmamla 
ilk görüşttiğilmUz gUndenbeıi bu h"& • 
bil herhangi bir hadise Te nk'anra 
bir gün bir emri 'f:tki ~klf almam:ı. 
için çareler aramış, tedbiTI•r ittihaı 
etmiştim. Şimdi bu mesaimin heba eJ 
m:ı.dqinu cörüyordum. Bacll'dektler 
bu İngiliz heyetinin lmamm munfa
katiyle hııttta duetiyle reldljtni uıla 
ymca.. Seyit Abdülkadir beni makine 
başına dav.ı etti. Onunla ~ yart9S 
§Öyle konu§tuk: 

- Demek Ims.m İngilhleri I~ .. 
yor? 

- Hayrt, mU.tuih ohıawı, iı§te bir 
yanll!§lık nr, 

- Ben emrediyorum. •• Hakl:ı.nnda 
bir misafir muamelesi ynpncaksıntT. ... 
Emrim kat'idirt. 

Du c'"mlc ü:r;erin<' Bn.cll telgrafha• 
n<'- i 6llsto, bir müddet cemp verme· 
eli Ben heyecanla cevap bekliyordu . 
Bu nrnımu bildirmek ~tfye.n tt;lırnif 
memurunun eli."ti tuttum, 

- Hayır, dedim, biraz bekl~yinhtt 
Uç dnlıDta.. ı.ıl' kat ~ok uzun ~19 

üç dnkika.. Y• ronra maktne tdarda • 
dı: 

- Emredcn.iniı efendim! 
Çok geni~ bir nef • aldın,, 

lki yüz küeur .ins:ı.nm kanır.. Ve btl 
nim bUtUn n funun .. ll~!ft ~ntber A· 
kıp gidecekti. 

O a-ece rahat lıir uyku Uj'Qdum. 
Fahat bu heyeti B:ıeilden Hüde • 

deye iade etmek m· ·ü1d0. Tuttur• 
muştum, ta tat kolny kolay biral·tırı
mudım, bu n bil!yordum. htd ;i 
duyan eh ar kllbilcler akın e:km Ba • 
dl etrafm3 toplanıy~rlnrdt. Içlc "•ı ~ 

benden ,Uphe edenler d ol bi!Jrd:. 
En kestirme >ol ridi}> i i mahal • 

linde halletm ti. 

(Bitmedi). 



===4- VAKiT 18 Kanunusan! 1932 ~~~!"!"'!!!'!'!"'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ....... """"'!'!!!!!!!!!'!'~""!"""""~!!il!!!!!!~----------------... """""!~'!"""""""""!""!'""!"""'! ....... ,..... ______ ....._~~""!""""~~ 
Belediyede: 

Haliç şirketinin 
vazı yeti 

Bir komisyon tarafından tetkik 
ediliyor 

lkbsat vekaletinden dün be
lediye riyasetine gelen bir tez
kerede Haliç şirketinin ıon za-
manlarda çok fena bir vazıyete 
düşmesi hasebif e bu şirkete ait 
işlerin acilen tetkikile münasip 
bir şekil bulunması bildirilmiştir. 
Belediye riyaseti şehir meclisi 
azasından Salahattin ve Galip 
Bahtiyar beylerle belediye iktı-
sat müdürü Süleyman, lstanbul 
ticaret müdürü Muhsin, ticareti 
bahriye müdürü Zeki beylerden 
mürekkep bir komisyon teşkil 

etmiştir. Belediye reisi muavin
lerinden Hamit beyin riyaset 
edeceği bu komisyon yaran ilk 
içtimamı beledivede aktedecek
tir. 

Belediye lstatistlklerl 
Belediyenin umumi işlerine ait 

bir istatistik hazırlanmakta ol
duğunu yazmıştık, bu istatistik 
15 şubatta neşredilecektir. Reis 
Muhiddin B. İstatistik işlerile 

bilhassa alakadar olmaktadır. 
UçUncU nevi taksiye tallp yok! 

Akşam gazetelerinden biri, tak
si ücretlerinin tenzili için otomo
bil sahip!eri arasmda yeni bir 
cereyan başladığını yazmaktadır. 
Halbuki belediye riyaseti evvel
ce antresi 14 kuruş ve kilomet
resi 40 para olmak üzere üçün
cU nevi bir taksi ihdas etmiş ve 
keyfiyeti gazetelerle ilan etmişti. 
Bu ilan üzerine belediyeye kim
se müraca~t edip te üçüncü ne
vi taksiyle otomobilini işletmek 

istediğini bildirmemiştir. Böyle 
bir müraat olursa belP.diye ev· 
velce yaptığı talimatname muci-
bince icabeden muameleyi yapa
caktır. 

Otel ve panalyonlar için 
Belediye otel ve pansiyonlar 

için yeni bir talimname yapmış 

ve mevkii mer'iyete koymuştur. 

Bu talimamame mucibince otel 
ve pansiyonlar her hafta teftiş 

edilecek, bunların bilbass temiz
liğe riayet edip etmediklerine 
bakılacaktır. 
Teftişati, zabıtai belediye me
murlarile belediye doktorlari 
yapmaktadir. 
DarUllcezenin himayesi için 

Şehir meclisi kararile teşkil 
edilmiş olan Darülaceze himaye 
komitesi yaran saat on yedide 
azadan Mühürdar zade Nuri be
yin komitenin içtimalarına tahsis 
ettiği ikinci Vakıf hanındaki da
irede toplanacak, müessesenin 
Taridat membalarının çoğaltılması 
hakkında müzakerede buluna
caktır. 

DarUlbedayl nlzamnameal 
Darülbedayi, şehir meclisi ka· 

rarile belediyeye raptedildikten 
sonra mtıessesenin idare tarzı 
hakkında bir nizamname yapıl
ması kararlaştmlmıth 

Belediyenin hara müesseseleri 
işleri hakkmda fikirlerinden isti
fade edilmek üzere vali ve be· 
lediye reisi Muhittin bey tara
fından şehir meclisi azası ara
sandan teşkil edilen komİ5yon, 
bu nizamameyi hazırlamakla 
meşguldür. Komisyon yarm gece 
1aat yirmi bir buçukta Darülbe
dayide müdüriyet odasında 
Vali beyin riyasetinde toplanarak 
mesaisine devam edecektir. -···-·····················---·········· .. ····,---talebe ücretleri tenzil edildiği 
halde ecnebi ve akalliyet mek
teplerinde ücretlerde hiç bir ten
ıillt yapılmamııtır. Bazı çocuk 
Yelilerinin bu hususta maarif 
mlldiriyetine ruku bulan müra
caatları Maarif vekiJetinc bildi
rilmiıtir. Çocuk velileri ecnebi 
Ye akalliyet mekteplerinde de 
Ocretlerin indirilmesini istemek
tedirler. 

// SPOR J 
Izmlr ilk maçları 

tzmir, IS, (A.A) - Lik maç
larına bugün Alsancak spor sa
hasında devam ediJdi. Birinci 
oyun Göztepe . Buca ikincileri 
arasındaydı. Bucalılar güzel bir 
oyundan sonra 2-1 kazandılar. 

!kinci oyun Altay - Altınordu 

ikinci takımları arasında icra 
ediJdi. Neticede her iki takım 
ikiter sayıyle berabere kaldılar. 

Oğleden sonra aynı takımla
rın birincileri karşılaştılar. Güz
tepe - Buca birinci takımları 
arasındaki maçta Gö.r:tepeliler 
4-1 kazandılu. 

Bu oyundan sonra Altınordu 
Altay birincileri karşılaşhlar. 

Oyun heyecanlı oldu. Altayı 2-0 
yendi. · 
Boks ağ1r sıklet şampiyonu 

Nevyork, 15 (A.A) - Dünya 
ağır sıklet boks şampiyonu Maks 
Schmelling, sabık orta sıklet dün

ya şampiyonu Micky W alker'le 
bir müsabaka yapmak üzre mu
kavele imza etmiştir. Bu müsa
bakanın şayanı kayt noktası şu· 
dur: 

Micky Walker, 100 kilo sık
letinde o!an hasmından 20 kilo 
aşağı olarak 80 kilo ağırlığında
dır. Smelling iki metreye yakın 
bir boya malik olduğu halde 
Malker 1,78 metre boyundadır. 
Maç 25 şubatta icra edilece!<tir. 

Alman kadın tayyareci 
Rangoon, ( A. A. ) - Aksayı 

şarka doğru sefer icra etmekte 
olan Alman kadm tayyarecisi 
Beihorn, yolunu şaşırmış ve Ran
goon yakmında Minraldon tay
yare meydanıoa 30 kilometre 
mesafede karaya inmiye mecbur 
olmuştur. Tayyareci, yaralanma· 
mıştır. Fakat tayyaresi hafif su
rette hasara uğramıştır. ~uma-
ileyhima, tayyare meydanına 
gitmiye muvaffak olmuştur. 
37 ,000 kllometrellk bir sefer 

Londra, 17 ( A. A. ) - Yüz 
başı Robert Makintoach ile ma
dam Westerna dün öğleden son
ra Staglane tayyare karargahına 
vasıl olmuşlardır. Bunlar lngil
tere - Cap seferinden avdet edi
yorlardı. 37,000 kilometreden 
ibaret olan bu mesafeyi 235 
saatte katetmişlerdir. Bunun ha-
fif tayyareler için bir rekor ol
duğu zannolunmaktadır. 

lngllterede futbol-Rugby 
maçları 

Londra, 17 (A.A.) - lngiltere 
birinci sportmeni olan prens de 
Galles, dün birdenbire Londrada 
Paddingten iıtasyoouna gelmiş 

ve alelade bir seyyah gibi mev
siminin ilk beynelmilel Ruğby ma· 
çında hazır bulunmak üzere 
Swanseaya giden yüzlerce Gai
leli ve lngilizle beraber mezkur 
mahalle gitmiıtir. Orada kendi
sini 30,000 sporcu tiddetle al
kışlamıştır. 

Prens, sahaya gitmiş ve bütün 
ıporculara takdim edilmittir. 
Prens. oyuncuların ellerini sık
mış ve kendileriyle konuşmuş

tur. 
Sıfır sıfıra berabere biten 

haftaymdan sonra toprağın ça
murlu olmasından hiç te mütees
sir olmıyan Galleliler faikiyeti 
ele geçirmişler ve rakiplerini 5 
sayıya karşı 12 sayı ile yenmiş· 

lerdir. 
Edinburghta kain Mrray Field 

de 50,000 seyirci çamur içinde 
yapılan heyecanlı bir mücadele
ye ıahit olmuş ve bu mücadele 
Cenubi Afrikalılarm galibiyetiyle 
neticelenmittir. Cenubi Afrikalı. 
lar, rakipleri olan Iskoçyahlara 
3 sayıya karıı 6 sayı ile yenmiş· 
lerdir. 

Amerikalılar ve 
"V enedik taciri,,! 
Amerikalılar garip kararlar ver

mekte şüphesiz rekoru ellerinden 
birakmak istemiyorlar. Bakmız 
bir nümune daha: 

Buf alo şehri maarif idaresi, met 
bur Şekspirin ( V enedik taciri ) 
isimli eserinin mekteplerde okutuJ 
mamasına karar vermiş. Sebebi de 
16 ıncı asırda lngilterede yahudi 
olmadığı için Şekıpirin eserinin 
hakiki bir yahudi tipi tetkik etme· 
ıine imkan olmayıfıymıf. 

Bu gülünç iddiaya nazaran, 
biz de, Otelloyla Jül Sezar piyes -
!erinin de okutulmaması lazım ge
leceğini söyliyebiliriz. Zira, Şcks • 
pir ne bir roma imparatoru ne de 
bir Magribi görmemişti. 

J Gelenler, Gidenler 1 
Barut ve mevaddı 

inhisarı müdürü Lutfi 
Ankaradan gelmiştir. 

infilakiye 
bey dün 

/Jlatbaamıza gelen eserler: ___., ______________ _ 
Şen çocuk 

Memle ketimizin en güzel çocuk mec
muası olan (Şen çocuğun) birinci ve 
ikinci nüshası çıkmıştır. 

lçlerinde : Dünyanın en büyüK mu
harrirlerınin çocuklara mahsus en güzel 
y:ızrlarıylı, şiirler, masallar, resimler bil 
yük adamların hayatı, çocuk hiktyeleri, 
çocuk oyunları ve daha bir çok güzel 
yazılar vardır. 

Çocuklanmıza ve aile babıl1nna tav 
siye ederiz. 

~ Kendi kendine Fotografçılılc çıktı, 
Fiati 25 kuruştur. 
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l Sokakta j 

l Ke~~r:h::dln 1 
{ Bu acı ve güzel ~ = > = 
~ romanı çıkb \ 

Okuyunuz 
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Darillbedayi Temsilleri 
Bugün akşam saat 1~1ıınbul Bdtdiqnl 

21,30 da Ş~hittTiyzıİl'OSU 
0~:~ad::i' 1111\1\\\111111 

G. F~;~::= Ter· ııııı ııı ı ceme eden: Pedia m 

M. Vasfi Rıza \l\\\11\\ 
Yakanda : Yalova 

Türküsü ilk musikili komedi. 
Çarşamba günü Mukaddes Alev 

,.------ Şehzadebaşı ------~ı 

Ferah sinemada 
Bu gece 9,30 da beynelmilel var· 

yete ve cambaz kumpanyalan 59 ar- · 
tist 41 numara. bu gece birinci ra
mazan programının son günüdür. 

Raşlt Rıza Tiyatrosu 
(Şehzade ba~ında) 

18 ikinci KAnun p3zarccsi akşamı saat 
21,30 da (Talik eıtencelerl) vod
vil 3 perde. Nakleden : Mahmut Yesari 
ve l lalit Fahri Beyler. 19 ikinci KAnun 
snlı ve 20 çarşamba ak~amı sa:ıt 21,30 da 
(Kocama bir metres) vodvil 4 
perde. Tercüme eden : Muhtar Bey Gi
şe gündüzden açıktır. 

Bu a k şam ~:ıat 21,30 da 

Frans:z Tiyatrosunda 
l\le~hur dansör (Douıı;las) ile (Büyük 

Zenci Revü Heyeti) tarafından 20 tablo
luk yeni revüyü olan (Loulslana) yı 
tem~il edecektir. Çarşamba ve Per~embe 

günleri sa3t l 7.::10 da ( talebe için matine) 

il 
.Hihim bir ziyafeti muaikiyt!, Paris 

KoMervalllvarından birinci mükala 
tı kazanan vi-Oloniıt DANY BRUN • 
CHWIG ( Viyolomclist ) ANDRE 
BUVELIN (ve piyanist) Madam A. 
HUVELIN fehrimizden geçerek önü.

1 miizdeki Cumartesi akşamı 18,5 ta 
GLORJ:.A'da yegane konserlerini ve
receklerdir. 1 

[ Acuzenin Delin esi 
MUelllfl : Nlzamettln Na~lf Ressamı : MUnlf Fehim .. 
Ucüncü Muradı on dakika evvel 

' 
burada yıkamışla1dı 

-71-

- Olsun .. 
Sonra bLrdenbire sordu: 
- Padi~ah hazretlerinin birader

leri var mıdır? 
- Pederleri cennetmekin :Murat 

hanın biraderleri yoktur. Fakat bu .. 
gün Ma.nisadan gelip tahta calis o -
lan •• 

- Padişah öldü demek?. 
- Öyle ya .. Ve şu anda da, büyük 

oflu, yetim kalan kardeşleıı:ıni öldür 
miye hazırlanıyor, 

Veysel istifhamkar bir nazarla 
baktı şaire .. 

- Peki ama. .• Bundan size ne? 
_ Bir başkası iç.in böyle bir sual 1 

varittir. Fakat ben, senelerce emek 
verdiğim şehzade Mustafayı ne p:ıh:ı· 
sına olurı:ıa olsun cellada verdirmiye.1 
cegım .. Şimdi Yahya efe.ltd"ye gide - 1 

ceğim ve rica edeceğim ki. • 1 
Du sırada Veysel l)ürgüyü çekmiş, 

kapıyı ctçmıştı; 

- Yahya efendinin evi işte bu .. 
Gidiniz, ben sizi sokak başmda bekli· 
yeceğim .. Eğer müftü bu yaraya mer 
hem olabilirse ne ala" Olamazsa, bir 
kere de ben taliimi denerim. Ve o 
zaman bil ki efendi, Ya Mustafa kur• 
tulur, yahut Veyselin adı defterden 
silinir ... 

Sokağa çıktrlar. Baki Yahya efen
dinin kapısına dayandı. Köşe başm -
da dura.n Veysel onun içeriye girdiği· 
ni görünce düşünmiye başladı: 

"Vadetmişti.. Vadetmişti ama. bu 
işi nasıl başarabilecekti? İdama mah 
kQm bir ~hzadeyi, sarayın içinde cel 
lit elinden almak kolay şey miydi? 
Nasıl yapacaktı bu işi? 

Hiç bir filcri yoktu. Yalnız, "Kur• 
taracağım!,, - demişti- Ya kurtara
mama? Eh o zaman da ya kaçar kur 
tulur ve yahut da... Az evvel de eöy
lemişti y:a .. Bir müddet canını pahalı 
satmıya 'çalışır, ~onra .. da ölürse öliır, 
kalırsa kalırdı •• 

Mamafi çok düşünmiye de vakit 
bulamamıştı hani. .. Belki bir an ümic
ısizliğe düşer ve vaz:geçiverirdi bu iş· 
ten- Fakat Baki efendin in binaya 
girmesiyle 9:kma.sı bir oluvermiş ve 
şair kolu kanadı kınk bir halde Vey
selin yanına gelince, boğulur gibi: 

- Şeamet! Şeamet! - diye ba -
ğırnnştı - Müftüye inme inmi~. 
"Kızmm ayrılığına tahammül ede ... 
mez:, ölür,, diyorlar. Dili tutulmuş ko
nupm1yor.. Vah zavallı Mustafa! 
Vah zavallır talebem vah! 

Veysel düşmemesi için onu kolun • 
dan tuttu: 

- Fazla ye'se hacet yok efendi! 
- dedi - Ummadığın ta~ baş yarar 
derler .. Bir defa da Vey~l denesin 
taliini ... 

En son ümitti bu! Baki ~ çıkar
madı; ve dev adamın ~lunda !'IÜriik· 
)enir gibi yürüyerek dar ve çaprn:,c;-ık 

yollardan saraya doğru yollandılar. 

OTUZUNCU KISIM 
BiAT RESMi 

O sıralarda bir hükümdann ölü • 
mü, yalnız bir saltanatm değişmesi 
demek değildi. Bir sultan ölür 'fe e -
vet ... Onun yerine bir diğeri çıkn.nlır
dL Fakat gene aynıı zamanda bir çok 1 

mi:ni mini saltanatçıklar da, arada di· 
zilmiş iskambil kAğıtlan gibi, "püff ! ı, 
deyince, bir an iç.inde yrkıhverirlerdi. 
Faraza valiler; yalnız kendileri de .. 
ğil, hizmetçileri bile krallardan daha 
göz kamaştmcı debdebeler, ihtişam • 
Jar içinde yaşıyan pa.şalar; ellerine 
verilen yükır.ek salahiyetleri nalıncı 
keseri gibi kullanarak mütemadiyen 
altrn biriktirmiye çakşan kadılar müf 
tüler, bir padişahın ölümüyle beraber 
kuvvetlerinden ve debdebelerinden 
mahrum olan insanlardı. Bunlar ne 
yapıp yapıp, sarayda hakimiyeti elde 
edenlerin gözlerine girmiye ve mevki 
lerini yeni baştan kazanmrya mecbur 
olurlardı. 

Binaenaleyh biat günleri, bir nevi 
ana baba günleriydL Payıtahtın ne 
kadar ileri gelenleri varsa; vezirler, 
paşalar, beylerbeyiler, mirmiranlar, 
kazaskerler; velhasl sarıklı ve ka -

vuklu erkan saraya bir an evvel vaı
mak için kınhp dökülürler; yeni pıt' 

dişahın tabanlar:nı yalamak için bit· 
birleriyle yanş ederlerdi. 

Bu defa da öyle olmuştu işte .. 
Has odalar önünde ve iç meydan

da iğne atılacak bir yer kalmamıştı. 
Herkes sırt srrta ve bazr odalarda ha
vasızlıktan boğu tarak sırasını bekli• 
yor, rnamafi sırasr gelenler de padi • 
şaha biat ettikten sonra gene saraY· 
da kalıyorlardı. 

Tahtı kubbe altının önüne çıkar ~ 
mışlar, yerlere büyük halılar sermi~ 
lerdL Ilir hayhuydur ki gidiyordUi 
ezilen ezilene, bunalan bunalana.. ve 
bu hayhuy içinde yeni padişah müte
kebbir n mağrur, debdebesine deh • 
dehe katmrya çabalarken, az ötede 
darüssaadenin bir parça kıyıcı~ında 
bir yerde iki büyük kazan kaynıyor, 
tahta bir teneşirden sızan suların bu· 
harı buhurdandan ç.:'kan dumanlara 
karışıyordu. 

Üçüncü Muradı on dakika evvel 
burada yıkamışlardı. Sonra, orta hal• 
Ji bir şehirli nasıl kef enlenirse tıpla 
öyle sarıp sarmalamışlar, fa.kat ce • 
vizden bir tabuta koyup bir kena.t1J 
birakıvermişlerdi. 

Namazını kr.facaklardı.. Fakat a • 
celesi mi vardı bu işin? Ölüydü bu .. 
Beklesin dursun.. Ha beş dakika e-ç• 
vel kılmışlar namazım, ha beş saat 
sonra. .. Kıyamet kopmazdı ya •• Yeni• 
sine dalkavukluk etmek varken, eski· 
siyle mi uğraşacaklardı ? 

Dakikalar ve hatta s.·1.atler ~eçtt. 
Başlanna o kallavi sarıkları, kafalıY 
rını muhakkak daha kolaykkla eğ • 
mek için saran dersiam efendiler hala 
mütebessim ,.e riyakar; halA dalkavu1' 
hıkla m~uldiller ki, birdenbire gon~ 
pad~hrn tahtından kalktığı görül • 
dü.. 

Yıllar siiren bir hasretten sonra. 
yüzlerce uykusuz gecenin hayaline 
ulaşan Mehmet tatlılığına şüphe edil 
miyecek bir heyecan içindeydi. lşiti • 
lir, işitilmez bir sesle: 

- Artık - dedi - Cennetmekall 
pederimizin namazlarını edaya za • 
man geldi .. 

Ve tekrar yerine oturdu. Kftselis• 
ler ve dalkavuklar alayı bu sefer de 
bu iş için itişip kakışm ya başladılar• 
darüssaadeye doğru bir akın olrlu .• 

Ve nasıl oldu? Nasıl gitti. öne 
kim geçti? Bura.-,ı meçhul •. 

Yalnız umumun sükununa bas' 
basa yükselen bir ses, cema.ata, uyk11 
veren bir ahenkle hatırlattı ki yirnti 
senelik bir ihtişam, kan ve katliitı' 
işte şu tahta tabutu güçlükle doldu ' 
ran bir cesete inkılap etmiştir. 

Bu sırada üç adam, yan kapılar' 
dan birinden şehzade odalarına uıs· 
nan dar ve zemini taştan dehlizde 
ilerliyorlardL 

Bunlardan biri darüssaade ağa -
sıydı. Diğer ikisi onu takip ediyorJııl" 
d~ Ilir kaç adım daha attıktan sonrJ 
Kara marsık, alçak bir demir kapl)1 

iterek bir yer odasına daldı. lçerdeıt 
yosunlu bir rutubet kokusu geliyo:· 
du. 

- Öff .• 
Habeşi içeriye bir iki adım dalmtŞ' 

ken, hemen geriye döndü. Arkasın ' 
dan kelenlerden birini dürttü: 

- Hadi •. Gir de say şunları! 
Bu celladın yamağıydı. Kapıd~ 

dalmasıyla. odanın loş bir köşesinde 
göze görünmez olması bir oldu. 

- Saysana ulan! - diye hoın11t' 
dandı habeş -

- Sayıyorum ağa .. 
- Kaç tane? 

- .. Sekiz .. On bir .. On beş .. 1'ııl" 
on dokuz tane ağam .. 

- Alfı. · 
Bu tek kelimeyi genzinden hott'I"' 

danan darü.saadc ağası, derhnl Y3~ 
nında duran üciincü -adama döıtd 
ki bu da cellfttt~m başkası değildi: 

- Hiş~tl 
(Bilmedi) 
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En buyuk tayya-

1 eket istasyonunda reyi yapıyorlar. Ben Ama.- lrnrdeş er besliyemedil~r 
1ngrnzler en büyük tayyareyi Nis hayvanat bahçesine hediye ettil~r 

imal etmektedirler. Deilyi eksp· Beyneamilel işaretlerden r.asıl 
istifade edebilirsiniz? 

Şimendifer yo cularıoın lisan
larını bilmedikleri muhtelif mem· 
leketlerde istirahatlerini temin 
için 11Beynelmilel Demiryo' lar it
tihadı,,bir takım işaret.er hazır
lahlış ve bunların bütün istas· 
Yon!orda kullanılmalarım tavsiye 
etmişt i r. 

Her yo!cu bu işaretler saye
sinde istasyon arda aradığı yeri 
bulmakta müş ;ü.ata uğramıya-
Ca ktır. lşaret'erin bir kısmı şun
lardır: 

Meseia çaprast duran bir ça
tal biçak iş:ıretı bar ifade eder. 
Buyük bir bi~eti bılet kişesini, 
Gç maden sikke, para bozdur
ına ,{ ve değiştirmek kişenini 

gösterir. Sanclaiya, stasyonun 
c . ma odasını, zarf postaneyi, 
lçık kapı !ar Ve Uİr O ı• çıkılacak 
Yeri, bir lo comotif trene gidile· 
<:ek yolu göstermektedir. 

Bu işaretler büyük yapılıyor 
\>e kolaylıkla görülüyor. 

Bu işaretlerin tertibi demiryo!· 
ları ittihadının lngilız komitesi 
tarafından teklif o!unmuş ve ka
bul ettiri1m "ş ir. Teklifin sahibi 
olan Mıstcr Brans şu sözleri söy· 
lüyor: 

11B r sene evvel seyahat edi
Yordum. Macar'standa b ir istas· 
}onda tevakkuf ettim. Mar.arca 
bi rnediğ m için birço': müşkü
latıa karşı laş~ım. O.:ıun icin ak
lıhla bu işaret 'eri yapmak geldi. 
Yaptım. Bu yüzden yo'.cuların 
Ço c is~ rahat edeceklerine emi· 
lf •rn • . , • 

Demiryollar ittihcıdı bu işa
retlerin yapı' masını mecburi tut-

mamakta ve bunların kabulü-

nü tavsiye etme•<te~ir. 

l'avyarecinin 
Kasketini 
Giyd~ği için .•. 

Orlean mahkemesi, bar ar

tisti matmazel Anet Gi'yi resmi 

üniforma giymek maddesinden 

muhakeme etmektedir. 

Matmazel Anet, bir gün, 
barda otururken bir Fransız tay-

yareci zabiti gelmiş, kız da onun 

şap~ca ve ceketini giyerek do

iaşmıya başlamış, ve bu kıyafetle 

yanındaki bara da gitm·ş. 

Bu asri Jan D' Ark'ı gören 

mü{leriler gülmeye başlamışlar 

fakat bir kiti kaşlarını çatmış. 

Bu zat, o mevkiin komiıeridir 
ve derhal zabıt tutarak kızı 

mahkemeye sevkettirmiıtir. 

Matmazel Anet'in müdafii 

mahkemede, bu hadisenin bir 
. ı .. •• " 'I (' 'tJı Fl'I- ' <. k' l' curum o amıyacagını , mas e ı 

balolar ve karnavallarda bir çok 
kimselerin üniformalar taıımasın-

dan bir farkı o~madığinı da ileri 
sürmüş ve kız beraet kazanmıştır. 

NlkAh 

Balıkcsırde çıkan Türk Dili 

refikimizin neşriyat müdürü Ke

nan Emin B. arkadaşımızla mu
allim Latife hanımın nikahlarının 

icra edildiğini memnuniyetle ha

ber aldık. Tarafeyn hakkında 

sa fl detler temenni ederiz 

aba 
Türk masalı ~ .ı:ııı-rm--mıı• 

1 Baş tarafı diln"il s:ıyımızda 1 
Hayret e temaşa ~\tik l eri sı

l'ada gemi daha hızla karaya 
~o~ ru çekiimiye bnşladı. Kaptan 

aba : "E~ vah, mahvolduk !,, di· 
}'e haykırdı. Her kes telaşla ne 
~ar, ne oldu, d iye sorduklarında 
.en babamdan buranın hikaye

sıni dinledim. buraya "Gurun-
duı,, derler. Babam bizi buraya 
Yaklaşmaktan korkuturdu. Fakat 
t' llldi geldik, düttük. Çare kal· 
tlıadı dedi. 
l dlialk telaş edip ağlaşmıya baş-
a ılar. Kıyıya da ya~laştılar. Kı-
~ıya .Yakm den z içinde bir ço':c 
d~~l enkazının yüzdüğünü gör
. u er. Kaptan babadan bir çare 
~tedıler. Kara düpdGı keskin 
b "Yaydı. Tırmanmak, çıkmak ka-

ıl değildi. 
~ütün ıpleri toplandı. Karaya 

Ydaf·laşıoca mıknatıs taşının he-
e ın 

~ . e varıp çarpmadan hemen 
~ecn, a k . 
la n azlarındaki iplerı top-
81 Yıp uzaktan karaya yanaşma· 
una tavsiye etti. Ö .- le yaptılar. 
'"len·· 
rab uz hedef uza '< olmakla be-

tr gene dağ buoıarı çekti. 

Toplıyan: Kastamonu meb'usu Velet 

SademPden sakatlandı. Atıl'"n 
iplerin bazıları kayaya, ağaç kü-
tüğüne takıldılar. Bin zahmetle 
tırmana tırmana lcaraya çıktılar. 
Kaptan baba onları orada bı
rakıp tepeye çıktı. A~ağı yu',arı 
bakındı Uzakta çelikten yapıl
mış on arşın boyunda bir yeşil 
kubbe gördü. 

Bir büyük da ıul asılmış, ya
nına da altın zincirle bir çowak 
takılmıştı. Kubbenin altına bir 
altın levha ça ıimı~ lardı. Levhada 
şu satırları o'rndu. 

lskender; dünyavı dolaşu~ı esnada 
buraya triştl Bu girdap afetini ıı;ördü 

Mai\·etindekl hekimlere bu afetten kur
tulmak için bir çare bulmalarını emretti . 
Aciz ka dılar. ~t lAtun helcime müracaat 
ed·p yalvardılar. 

Eflltun - doğrudan doğruya bir 
çare bulamayıp • dolayisile amelt 
bir tedbir düzdü. Uzaktan gemilere gö
rünecek bir mevkideki tepeC:ğin üstüne 
bir kubbe )apılıp tepesine çtlikten ce-
sim hır direk bina kılınmıştır. Ona da 
bir demir levha raptedilmiştir. Levha da 
bu milı:natıs kaya~ın• sım sıkı yapışan 
gemileri kurtarmak için bir çare vardır ki 
o da bir kimse buradaki davula yanında 
asılı olan çomakla ilç kere vurııun. Önce 
gemi nasıl kendi kendine kayaya çekil· 

. Geçen sene Istanbula gelen Ben Amar canbazbanesinde 
res gazetesı bu yeni tayyare 
hakkında verdiği malfımatta 

0
_ büyük bir fil vardı. Bu fil dünyanın, canbazhanelerde mevcut 

nun altı makineli ve Almanya- en büyük fildir. 
Ben Amar kar· 

nm tayyaresinden büyük olduğu-
deşler bu fili, 

nu anlatarak şu tafsilatı veriyor: 
F ransanın Nis 

"Bu yeni tayyare sayesinde 
1 şehri hayvanat 

Okyanos arı geçmek işi her teh-
hkeden azade olacaktır. Bu tay- bahçesine hedi· 

b 
ye etmişlerdir. 

yareler, ir çok yolcuları alarak 
b

. Son postayla ge-
büyük ır arızaya uğramadan 

len Fransa mat
onları istedikleri yere götüre· 
cektir. buatı, bu fil hak· 

kında bir çok 
Bu tayyarenin inşasından mak-

yazılarla doludur •. 
ıat, en uzun mesafeler arasında 
muntazam hava seferleri tertip Halbu ki, oku-
etmektir. Yeni tayyare muvaffak yucularımız, Ben 
olduktan sonra lngiltere ile A- Amar kardeşle-

rin fili bu bub
meri k a arasında bu yeni iş üze-
r·nde bir anlaşma hasıl olacaktır. ran günlerinde 

yeni tayyare, ıekil itibariyle kendilerine pek 
pahalıya mal ol-
duğu için Fran- Elli yaşındaki çocuk fil 

Deyll ekspreste çıkan resim 

bir balıktan farksızdır. 
Kuyruk yüksektedir. karın çok 

büyüktür. 
Ve tayyarenin ön taraf. bir 

balık ağzı gibidir. 
Tayyare denizden hareket ede

cek ve son derece büyük olma
sına rağmeq bir kuş gibi denize 
inebilecektir. 

Tayyare tertibat itibariyle bir 
otelden farksızdır. Yolcuların 
bütün esbabı istirahati temin 
olunmuşcur. 

Yeni tayyare yakında tecrübe 
edilecek ve tecrübe muvaffaki
yetle neticelendiği takdirde tay
yarecilik Aleminde tarihi bir devr 
açılacaktır. 

mişse öylece davul sesile geri geri çeki
lir, kurtulur. 

Kaptanbaba bunu okudu, 
memnun oldu. Deniz kenarına 
geldi. Gemi halkı çağrışıp "a
man, kaptan baba, ne haber. ,, 
dediler. O da gördüklerini, oku
dui<larını söyledi. 

( Şimdi o davula çomağı vu
racak bir fedakar adam lazım ) 
dedi. Hepsi birden bu ( feda
karlığı ancak sen yaparsın. Bu 
işi yalnız sen başarırsın, Sen bi· 
zı kur tar ) diye ayaklarına ka
pandılar. Kaptan baba küçükten 
fedakarlık terbiyesi görmüş, yi
ğit a ışmış. Merdane yapıştığı 
bir işten asla gözü yılmayıp mu
vaffakiytle baıarmıştı. ~urada 
da ihtiyarların yalvarmasına da· 
yanamadı. (Nola, arkadaşlar! Ya
şı yetmiş kişiyim. Feda <arlık tan 
yüz döndürmemiye ikrar vermi
şim. Fakat ben de sizden bir 
iyilik isterim ) dedi. Hepsi bü
tün mallarını emrine hazır tut-
tular. 

(Yok - dedi - mal ct:ılı adam
lardan fedakarlık beklemeyİni'l. 

Ben sizin mannızı istemeaı. An
cak şu yatan gemilerde mal do· 
lu. Bunların içinden en zikıymet 
olanları toplayınız. Her nereye 
gipeceksenız gittikten sonra be
hemehal biriniz veya birazınız 
Basraya uğrayıp bu mallardan 
benim bisaeme düşen miktarı 

sazlara hediye ettiklerini pek ko- bir tanesi kurtulmuş ve kırlara 
layca anlıyacaklardır. Bu fil 3600 doğru kaçmıya muvaffak olmuş-

kilo ağırlığında ve üç metre on- tur. Fakat kırda gezinirken, on 
beş santim yüksekliğindedir. Bir dört metre yükseklikten bir gö· 

oturuşta • Buna oturuş demek le düşmüş ve bel kemiği kırıl· 
caizse - 150 kilo ot, 30 kilo mıştır. 

kepek, 50 kilo çavdar, 160 ki- Hayvan ölmemiştir, mamafi 

lo da saman yemektedir. ismi oradan çıkarılmasına imkan ol-

Reks olan bu fil henüz elli ya- madığı için itlaf edilecektir. 
şmdadır. 

Bu yaş, bir fil için henüz ço
cukluk çağı demektir. 

• * • 
Belçikada Anvers şehrinde bu

lunan bir canbazhanede yangın 

çıkmış ve canbazhanede bulu· 

nan yirmi dört filden on ikisi 

ağır surette yanmışlardır. 

Bu yangmın bir suikast eseri 
olduğu tahmin ediliyor. Zira can-

bazhane sahibi, bir gün evvel 
bir tehdit mektubu almış, fakat 

aldırmamıştır. Yangın çıkar çık
maz derhal fillerin olduğu yere 
sirayet etmif, ve ayaklarından 

zincirle yere bağlı filler kaça
mamışlardır. Bundan başka, fil. 
terin altlarında saman döşeli 
olduğu için zavallı filler feci bir 
vazıyette kalmışlardır. 

Bununla beraber, içlerinden 
-

aileme bir akınız. Tesadüf düş-
tükçe onları yoklayınız . Beni de 
beklemesinler söyleyiniz. Zaten 
bu mallara malik olduktan sonra 
size de Hindistan seyahatine lü
zum kalmaz ) dedi. Ve onlarla 
vedalaşıp hareket zamanının hu
lulünde davula çomağı indirince 
öyle bir velvele , bir gürültü 
peyda oldu ki dağlar zangır zan
gır titredi. Yerler sarsıldı. Ka
raya yapışan gemiler bir iki ok 
atımı geri fırladılar. Dümeni 
Basra cihetine tutup kaptan ba-
banın malını ailesine teslim etti
ler. 

Kaptan baba vaı·fesini gör-
dükten sonra kubbenin altına 
girip yattı. S bahleyil! ka lkıp 
aptest aldı, namaz kıldı. Tanrı 
T aaıayi büyük adlarıle ya detti. 
"Ben kendimi kullarına feda et
tim. Sen de faz u kereminle ba
na iriş,, diye niyaz etti. Kalkıp 
dağa tırmandı. Arkada ucu bu· 
cağı bu!unmaz bir ova gördü. 
Bir yerden kara bir duman çı-

kıp etrafa yayılıyordu. Ağaçlık 
bir yer görülmüyordu. Biraz yii· 
rüyünce otlu sulu bir yere irişti. 

Bir koyun sürüsü gördü. Mamu
reye iriştim, diye seYindi. Yak
laşınca dağ gibi bir delikanlı 
gördü. Kızıl keçeden elbise giy-
mişti, iki ucu demirli bir sopayı 
umu1.0na atmıştı. Yaklaştı selam 

Leh Hükumetini 
Devirmek 
isti yenler 

Geçenlerde P olonyada birçok 

meb'usua tevkif edilerek işken
celere maruz bırakıldığını ve 

bunların mahkemeye sevkedildik· 
lerini yazmıştık. Son gelen ha

berlere göre Varşova mahkemesi 
hükmünü vermiş, ve dokuı meb'-

usu birer buçuk sene hapse 
mahkum etmiş yalnız içlerinden 

birisini beraet ettirmiştir. Hük
mün esbabı mucibesi 102 inci 

maddeye yani hükumeti devir
mek için teşebbüs maddesine 
istinat etmektedir. Mahkumların 

kararı temyiz edecekleri muhak
kak gibidir. 

verdi. Delikanlı selamını alıp 
(Hoş geldin) diye iltifat etti. 
(Hangi memlekettensin burıya 
nasıl düştün.) diye sordu. 

Kaptan baba (başından vak 
alar geçmiş bir adamım diye 
halini anlattı. Çoban güldü. 
Göynünü hoş tut 1 Korkacak bir 
şey kalmadı. Ben seni Mamure• 
ye iriştiririm, diyip önüne bir 
çanak sütle iki ekmek koydu. 
Karnını doyurduktan sonra (hay· 
di seni e vime götüreyim, istira• 
hatet.) Diverek bir dağ dibine 
götürdü. Büyük bir mağara ka-
pısının önünden (Tirhus) u (1) 
çekip yanına dayadı. Kaptanı 
içeriye koyup gene taşı kapadı, 
koyunlarına gıtti. Kaptan baba 
içeriye girip dolaştı. Açıklık bir 
yere çıktı, ağaçlar, bağla, ye
mişlerle dolmuştu. Bir tarafında 
bir köşk gördü. Köşkün bir ta
rafında geniş bir oda gördü, 
baktı: On tane kör şişman, çıp· 
lak adam vardı. Bu varınca ağ
laştılar (buraya nasıl düştün) 
dediler. 

(Bitmedi) 

IJ ffırhus, Tıahus) mağara kapağı, 
koyun :ığılı kap:ığı gibi şeylerdir. Eski· 
den dağdan oyulan mağaraların kapı gi
bi taştan mc) il üctünde durur bpağt 

olurdu. l larbl umumide · nefesi (Ilaleb)in 
içinde bövle m:ığara kapağı gördüm. 
Mağara cesim bir damdı. 
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Dört senede kaç temsil verildi- DarUlbedayl hasıEfth 

artıyor mu, eksiliyor mu? - lstanbullu ar hangi gUn 
daha çok tiyatroya giderler ? 

lstanbul Betedıyesi daimi en· 
cümeni azasından Suphi Beyin 
evve'ce Darülbedayi müdürlü
ğünde bu unduğu zamana ait 
kıymetli bir istatistik vücuda ge· 
tirdiğini ve bu istat stikt,.n al
dıfömız baıı malumatı yazmıştık. 
Dünkii V AKIT'te çıkan bu ya
zıda memleketimizde dört sene 1 

içinde oynanan eserler arasında 
hang"sinin ne kadar hasılat ge 
t ird ği ve bizde p iyes tel f, ter 
cüme ve adapte eden ıruharrir
lerden kimin ne kadar kazandı
ğı gösteriliyordu. 

Bugün Suphi Beyin istat istiğin· 
den başka bir kısmmı neşredi
yoruz. 

Dört senede kaç temsll 
verildi? 

8 Kanunuevvel 1927 den 24 
mart 1928 e katdar ki tiyatro 
mevsimi esnasında D arülbeclayi 
108 temsil vermiştir. 25 te,rini
evvel 1 ~28 e kadarki tıyatro 
mevs:minde J 59 temsil ve. ilm ş
tir. 1 teşrinievycl 1929 dan 31 
mart 1930 a kadarki temsıl 
mevsimındc 192 temsil verilmiş
tır. 1 teşrınievvel 193 \ e 1'adar 
o lan tiyatro mevs m nde verilen 
temsiller 186 dır. Bu suretle dort 
senede 645 temsil verı lmış o '.u~ or. 
lstanbufda kaç kişi tiyatroya 

g ider? 
1927 - J 928 .yatro mevs;mind~ 

1247 loca bileti satılmıştır. Be
her locada dört kişinin oturduğu 
hesap edilirse 4988 kişi bu mev
simde Darülbedayi t emsillerini 
locadan seyretm"ştir. liu mes·m
de 6612 koltuk, 2800 sandalya, 
7000 talebe ve 9000 paradi bi
leti satılmıştır. Çıkan netice şu
dur ki 19~7- ı 928 temsil mevsi
minde 30400 kişi lstanbu'da 
Dariıbedaiye gitmiş, parasını ve
rip tiyatro şeyretmiştir. 

19.:.8 - 1929 temsil mevsimin
de 9972 kişi locadan, 9700 kişi 
koltuktan, 4001 kişi iskemleden, 
1700 kişi paradi den, l 0300 kişi 
talebe biletiyle tiyatro seyret
miştir. Bu mevsimde para sını 

verip Darülbedaiye gidenler 509-
73 kişidir. 

1929- 1930 temsil mevs"minde 
15172 kişi locadan, 9302 kişi 

ko'tuktan, 62:.!2 kişi iskemleden, 
2~708 kişi paradidan, 13424 ki
şi talebe biletiyle f yatro seyret · 
miştir. Bu mevsimde para sını 
verip Darülbedayie gidenler 66-
831 kişidır. 

19.,,0 - 1931 temsil mevsiminde 
16200 kişi locadan, 6651 kişi 
koltuktan, 6584 kişi iskem!eden, 
23631 kişi parad ıdan, 16328 ki
şi de talebe biletiyle tiyatro sevr 
etmişt ı r. Bu mevs"mde 69394 
kişi ücretini verip Dr rülbedaıye 
gitmişt ir. 

DarUtbedayi has.lata ar yor mu 
eksiliyor mu? 

Darü ı bedayi 1927·1~ 1 tyatıo 
mevsiminde ~2658 hı<.., J 928 · 
1929 tiyatro mcvsimint 48806 
lira, 1929- 1930 ti)atro rrevsi
minde 56947 lira hasılat yopmış
tır. Görülüyor ki bu r ç senenin 
haıılah her sene mütez ~ tt ir. 
1930,1931 tiyatro mevsim r deyse 
51322 Jira hası'at o 'muştu r. Eu 
senenin hasılatı bir evvelki se· 
neden birkaç bin lira ı o' sanc'ır 
Halbu'<i seyirci adedi bır evve ki 
seneye nazaran l irk~ç b n k şi 
fazladır. Euna rasz meo hası atın 

mtraayıp el silmiş o ması l.oltuk 
mrşteriler nin azalıp paradi müş · 

tP.rilerinin ç oğalmasındandır, bir 
ço~ kimse.er tiyatroda evve.ce 
ko.tuk bileti alırken iktısadi 
buhran neticesi olarak paradi 
bileti a mıya başlamış lardır. 
lstanbullular hangi gUn daha 

çok tiyatroya gidiyorlar? 
Suphi beyin ıslat st ğinde ha

sılat sene üzerinden olduğu gibi 
ayrıca aylar üzerinden, başka 

bir sutünda da günler üzerinden 
tesbit ve tasnife tabi tutulmuş· 

tur. istatistiğin bu kısmı bize 
şunları söylüyor: 

IstanbulluJar eri çok cuma 
günleri gündüz tiyatroya gidi
yorlar. Dört sene zarfında mü· 
temadiyen cuma matinelerinin 
yaptığı hasılat, diğer günlerdeki 
hası'attan fazladır. ikinci de
recede fazla hasılat getiren tem
sıller perşembe günü akşamı ve· 
rilenlerdir. Üçüncü derecede cu
ma günü akşamlcm ço:< basdat 
getiren gecelerdir. 

Demek ki lstanbul:ular en çok 
tatil günlerile tatil gününe irişen 
gecede ve tatil gününün akşa· 
mmda tiyatro •a gıtme1 tedirler. 

R A. 

Hacca giaenter git
tikçe azalıyor 

Mısırda çıkan " Muhııdenet,, refiki· 
miz yoıtyor: 

"Haç seferi her glln biraz da
ha yaklaşıyor, hacca g:denler 
her sene bir parça daha azalı
yor. Yeni sene de bir az daha 
noksan o!acağı söyleniyor. Fakat 
bu seneki tenakus buhran neti
cesı değildir, hükumetler idare 
ettikleri milletlerden hacca gıt
m'!k istiyenlere müsaade etmi· 
yecekler. Çünkü Hicaz hükumeti 
hiç bir mılletin sıhhiye heyetıni 
kabul etmediği gibi kendi dok
toriarma da maaş vermediğin· 
den bütün sıhhiye heyeti vuife
sini terketmiştir. 

Geçen sene bir çok insanlar 
binbir bileye tevessül ederek 
Hicaza g:tmek üzere yola çık
mıı bir çok zavallılar sefa'etler 
içinde H;caza bile varmadan 
yoıJarda vefat etmişlerdir. 

Hükumetin diğer hükumetler 
gibi halkı irşat eder ek büyük 
bir tehlil<eden kurtarmasını te~ 
menni ederız. Maamafib her şe-
ye rağmen tehlikeye koşanların 
memleketin sıhbatını tehlikeye 
düşürenlerı n şiddetli cezaya 'iar
pı ' mr sı bir V f" C . .. f'~ r 

Iznuır 1 ıh ·ını ~ırk eti işi 
Muan elatına hül.ürrelçe vezı

yct edildiğ ni y.ı zdı • ımız lzmin 
rıhtım şirl eti hakkında Izmir ga
ıetelerınde o' uduğumuz tafsilata 
mızaran şirket, meme .etteki 
bütün imt. \ azlı şirketlerin T ürk 
tabiiyetine girmelerine rağmeıı 

bu ş rl,et tur.dan imtina etmiştir. 
Nitekim şirketin muamela ına 
vazıyet edıkiğini öğrenen şir

ket müdür ve rrurahbası olan 
zat lzmirdeki bir ecnebi cevle
tin ticari mümcss:li nezdıne 
şitnp etm ştir. 
Yepı an tetkikat net ces nde 

bu şirl etin y.rmi beş otuz sene
denber ı iki tar:ıf,ı hesaplar yap
tığ ı ve bu suretle hükumet 

ss .. sirıcen milyon t.rca lıraya 

baııC'r o'an bir sui s •imal de bu 
un<.Ui.;,U ınev ana cıkmıi ır. 

1 Günün Muhtırası 

Takvim - Salı 18 KAnunuc;ani 1 in· 
cı av l932 10 Ramazan l351 Senenin 
geçen ~ünleri 18 kalan R'finler M2 
GUneş - Doguşu 7,23 Batışı 17.7 

Namaz vakitleri - Sabah 7 2.4 
Ogle 1224 ikindi 1452. Akşam 17,7 
Yarsı 18 41 ımsak 5.30 

Hava - Dün har:ııet derecesi aza· 
ml 3,5, a~p::ırf J ol rak b\'dedilmiştlr 
Buı:rün rÜ7.:ıtAr el,seriyctle poyrazdan mu
ıedil esece • hava bulutlu olacaktır Bu
gün h ııfif ya~ş olacLk ve lodosa döne· 
ccktir. 

Radyo 
lstanblıl radyosu 

6 dan 7 )e kadar gramofon. 7.30 
dnn 8 ,10 n kadar Arta ki efendinin İ$tl· 

rııkı~le birinci kısım saz. s .. ~o dan 9 a 
kad;r l)arülbcdnyi tnrdınc.lıın temsil, 
9 dan lO ı kadar z,.kı be)'ın i~· 
tiıakıyle ikinci k•sım saz, 10 dan 10,.'10a 
k:ıdor ~r•ıri•·n "r' r«·.,•ı 

Aman ar 
Bir Kurşun 
lcat Ettiler! 

. 
enı 

Almanlar yeni bir kurşun 
icat etmislerdir. Bu yen: kurşurı 
her tarafta derin bir alaka uyan· 
dırmışhr. A'manya har:cindeki 
bütün harp mutahassısları bu me
seleyle meşgul olmakta ve yeni 
ihtiram bir hakikati mi, yoksa 
bir blöf mü olduğunu anlamiya 
çalışmaktadırlar. Yeni kurtunun, 
başlıca hassaların dan biri hari
ku,Ade süratidir. Bu yeni kur
şunun, şimdiki kurşunlara naza
ran sürati iki mislidir. Bazı mu· 
tebassıslar, yeni kurşunun haiz 
olduğu sürati, namlunun daha 
büyük ve ağıza doğru daral
makta olmasına, sonra kurşunun 
yumuıak bir maden içinde bu
lunmasma atfetmektedirler. 

Amerıka mütehassıslarına gö
re bu harikulade süratin sırrı 

kur~unun içindedir. 
Bu yeni kurıunu ihtira eden 

Her Eyerlich yeni kurşunun ma
hiyet" ni i:ıahettikten başka kul
landığl tabancanın evsafını da 
saklamadığı halde istimal ettiği 
infilikt dumanın ne olduiunu 
söylememektedir. 

Mütehassıslar, yeni kurşunun 
askeri i~lerde ne derecede müfit 
olabileceği meselesi üzerinde de 
ihtilafa düşüyorlar. Çnnkü yeni 
kurşun kullanıldığı takdirde onun 
yapacağı sadme çok kuvvetli 
o'.acaktır, denilmektedir. Fakat 
kurşunun muhterii bunu tekıip 
ediyor. 

Sonra bu yeni kurşunun nam
lu' an çabuk eskitti ği de ileri 
sürülmekte ve birkaç kurşun 
atıldıktan sonra namlunun .kıp
l\ırmııı olduğu ve esl idiği iddia 
edilmektedır. Fakat Amerikalı 
mütehassıs 'ara göre bu noktnyı 
halletmek çok mümkündür. Çiin· 
kü yeni bir çeşit çelik ku lan· 
makta bu no .. san bertaraf edi
le bilir ve namlu bu sayede im· 
tidat ve taıyıke mu1 avemt:t eder. 

Bu cihetın temınile yeni 1 ur
şunlar l.u . anılabilecek ve ilerde 
vu lrn Lulacak ha"p!erde mühim 
b r tesiri hEsı ı o acaktu. Bilhas
sa tu yeni 1 urşunlardan tanklara 
karşı st fade o'urıacağı zannedi
liyor. Fakat tankların da l:u yeni 
kurşun arla techizi müml<r n oJa
ca!dır 

Di,,nyaı. ın ~n b""Y"K su bendi 
Dünyanın en büyük l!U hendi olup 

Iıulus nehri üzerinde bulun:ın ve 7 
büyük kanallc Snud eyaletinin sulan -
mnsmı temin cedn Lloyd bendinin dün 

sabn.h ,·alil umumt tarafuulııo açıl -

ma r~Mli icra edilmiştir. 

Davld Gol er Tefrika 
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Yazan: lren Nemirovski 

Güçlükle döndü, arka üstü 
yattı. Birdenbire kendini za
yıf ve pek halsiı buluyordu S:ı

atc baktı. Geçti. Dörde geli
yordu. Biraz bir şey ıçmek istedi. 
El yordamiie gece için hazı r'an

mış olan iimonalayı aradı, bar· 
ddğı istemiyerek konsola çarptı . 

Ses duyan hasta bakıcı bir· 
denbire uyanarak kapı aralığın· 
dan başını uzattı: 

- Biraz uyuvabildiniı. mi 1 
- Evet, evet. 
Bardağı olduğu gibi içti, has-

ta bakıcıya uzattı, sonra, birden
bire durarak, sordu: 

- Duyuyor musunuz? ... Bah· 
çeden bir ses geliyor, nedir? 
Bakınız. 

Hasta bakıcı pencereden 
iyilr!i, baktı; 

Zannedersem matmazel 
Joys! 

Çağırınız. 
Hasta bakıcı çıktl. Biraz son

ra Joys'un yüksek ökçelerinin 
sesi duyu.du ve Golder, onun: 

Ne var, fena mı? 
Diye sorduğunu duydu. Sonra 

Joys koşa koşa içeri girdi, ve 
e .ektrik düğmesini çevirerek 
ıambayı yaktı. 

- Dad, bu karanlıkta nasıl 
durabiliyorsun, şaııyorum.. Bu 
gece kandiller pek kuvvetli .• 

- Neredeydin, iki gündür gö· 
züKmedın .• . 

- Vallahi bilmem, işim vardı. 
- Nereden geliyorsun? 
- Sen Sebastiyenden .. Maria-

Pianın balosundan. Tuvaletime 
baki.. Hoşuna gidiyor mu? 

Mantosunu araladı, kül rengi 
tülden, çok deko '. te bir tuvalet 
giymişti. Eoynunda bir ııra pır
lanta vardı. Altın saçlan rfiı:· 

garla uçuşmuş, kanımıştı. Gol
de~ ona uıun ur.un baktı. 

Dad... Ne tuhafsın:. Bir şey 
söylemiyorsun, ne o, darıldın mı? 

Karyolanın üstüne sıçradı, a
yaklarının ucuna diz çöktü: 

- Dad, dinle.. Bu akıam 
Prens dö Gaile dansettim, Dans 
bittikten sonra Maria-Piaya ''Ne 
sevimli kız, ismi ne? ,, dediğini 
duydum,. Ne dersin? Memnun 
olmuyor musun? 

Neşeli bir kahkaha attı ve 
boyalı yüzünde iki küçük çukur 
peyda o:muştu. Hastanın üzerine 
okadar eğiliyor ve abanıyordu 
ki, basta bakıcı eliyle bir işaret 

yapmak mecburiyetinde kalmıştı. 
Fak at yatak çarşafının bile 

göğsünün, kalp nahiyesinin üze
rinde aP,ırlığına tahamm61 ede· 
miyen Golder, ses"ni çıkaramı

yor, onun, çıp.ak kollarıl e, ba
şının ağırlığını duymuyordu bı .e. 

Go.derio kapa:ı ve sarkık du
da . farının bir köşesınde, bir te
bessiım belırm şti. 

- Memnunsun, değilmi Dad!.. 
Nasıl bilir m .. Seni birakıp d:ın· 
sa g llim diye darıimıştın değil-

m ı? Fakat bak, g ne ilk d efa 
aani ben gü.cfirdüm. ha, Dad 
biliyor musun? Olon obili adım .• 
Görsen ne güzel... Rüi!r gibi 
uçuror .. Seni ne 1 adar ıe"Yıyoıum 
bi sen Dadl.. 

Durdu, birdenb"re esnedi, çö· 
:ıülmüş saçlarını tuh p havaya 
kaldırdı. 

- G "dip yatacağım, uykum 
var •• Dün de saat 6 da yattım .•. 
Yorgu um .. Bu gece de Mbaha 
kadar danıettim. 

Göı.ler "nı yarı kapadı ve mı
rıldanarak şarkı söylem "ye baş
ladı!.. Maı lula ••• Jd.uluta aoora: 

Naklede:n fa. 

Allah rahatl.'k;~r;;--Ôad .. 
Uyu, glizel rüyalar gör, emi ? 

Eğildi, yanaklarmdan öptü. 
Go der mırıldandı: 

- Haydı git yat, Joys ... 
Joys çı ktı, Go.der, onun ayak 

seslerini uzun uzun, fakat de· 
miukinden başka bir his le, sa-

, kin bir hisle din ledi .• Bu küçük, 
gül rengi tuvaletiyle ona, kendi• 
siyle beraber hayat get irmişti. 
ş·md i, daha rahat, daha kuvvet· 
J iyd ı , dü4iiindü : 

- Ölüm... Ben de kendimi 
bnal~ ıyorum ... Apta.lhk! 

Çalışmak, daha çok çalıımak 
lazım.. Tubingen 76 yaşında •• 
Nesi var? Bııim gıbi adamları 
ancak iş yaşatır. 

Hasta bakıcı e'ektr "ği söndür
müş, hava gazında ihlamur kay• 
natmışh. Golder, birdenbire ona 
döndü: 

- Telgrafı, dedi, göndermiye 
ihtiyacı yok.. Yırtınız. 

- Peki efendim. 
Hasta bakıcı dışarı çıkar çık• 

maz, rahat rahat uyudu. 
ON AL TiNCi KISIM 

Golder, iyileştiği ıaman eylül 
sonuna gelmişti. Fakat bava, ya• 
z,n or.ıasında olduğundan daha 
güzeldi. Hava bol güneşli, bal 
gibi yaldızhydi. 

O gün,öğle yemeğinden sonra 
Golder, adeti olduğu üzere ge• 
lip yatacağına, taracaya çıl<tr, 
is!urpinleri getirtti. Glorya ora• 
da değildi. Biraz sonra, Hoyoı 
geldi. 

Golder, gözlüklerinin üstün• 
den bakh, sesini çıkarmadı. Ho• 
yos, açılır kapanır bir sandal• 
yeyi nihayetine kadar açtı, ya• 
tağa yatar gibi içine uzanarak, 
kollarını sal :ıyordu. Tırnakları• 

nın ucuyla, zeminin soğuk mer
merlerine dokunuyordu. 

- Hava ıerinleşti, arbk da· 
ha az sıcak ..• Sıcağı hiç sevmem. 

- Joys mu ? Galiba Mauruig 
ferde' niçin sordunuz? 

- Hiç, buraya geldiğiniı 
yokta .• 

- Gençlik. . Sonra ne diye 
bu yeni otomobili aldınız .. 

Hoyos durdu, bir dirseğinid 

üstüne kalkarak bahçeye baktı s 
- işte, Joys geliyor .• 
Kalktı parmaklığa yaklaşarak 

se~lendi: 

-Hey .. Joys .. Gidiyormusun? 
Çılğmmısın? 

Go!der homurdandı: 

- Ne o, ne var? 
Hoyos kahkahalarla gülUyol""' 

du. 
- Ne tahaf kız •. Nesi vat 

nl!sİ yok, pıh pırhyı da topla" 
mış .. jill.. Bebeklerini de mi at: 
mıyor musun? Hayır mı ? Pek• 
küçük prensesi de göturmüyotlı 
musun, 1! zelim? Golder, bak, b• 
ne tl!haf .. 

Joys hav kırdı: 
- A Dad orada mı ? Ar•" 

madık yer birakmadım. 
Ko~a ko~n terr:caya çıktlı 

arkasında seyahat mantosu, bır 
şında, göz erıne kadar i~diril"' 
miş beresi, .ko!tuğunda da k&' 
peği vardı. Golder, birdenbirO 
kalkarak sordu: 

- Nereye gidiyorsun? 
- Bil bnk<tlım 1 
Colder hiddetle bağudı. 
- Aptal beyninin içindell 

geçenlerı ne biıey m ben ? He.O 
ıual sorunca c,vap Yer. 

(BıtmcdU 
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[ emle kette V Ali.iT 1 
~~------

Baştan başa yenileşen Aydın 
Cellat gölU kurutulmalıdır - Mesken buhranı - OkaliptUs 
eıaçlar. ve manzum bir ihtar-Peştemal örtUnen kadınlar. 
Aydı:n, (V AKIT) - lzmirde Al • - da her şey yeni, her şey daha gıcır 

~cak istasyonundan her sabah ye- gıcırdır! .. Tuğla duvarların daha o 
~ Yİrnti geçe kalkan tren, on ild sıcak krır.llığı solmamrş, damlann ki· 
.hn ta ~Ydrna varıyor. lzmirden Ay- remitleri yosun tutma.mış, her yerde 
k a .. gelırken, hiç bir tetkik ve tahki· çimentonun, kiremitin, yeni yapmm 
~ e luzum görmeden, hiç bir istatisti- taze kokusu var. 
ıe bakmıya hacet knlmadan, insani Aydında yedi sekiz sene içinde 
:dece trenden etrafı seyrederek, bu dört b!n bina kurulmuf1.. Binaların 
ı>tnklarrn pek zengin olduğunu aı lı bir çoğu yeni tar:r.da inşa edilmiştir, 

)'or. Zira tren:in imtidndınca her ta. - güzel H kullanışlı e\'ler ... 

:' 
1
ilzüm, incir ."e. zeytin ağ-açlari)1c Fakat yeniden ya~ılan bu dört .b~n 

~ ıdır. Hele ıncır ağaçlan.. Son bina, ihti.} aca yetmıyor. Onun ıçm 
arın reşil, kalın ve etli yaprakl:ı.- Ardında (mesken buhranı) vardır. 

"'1ıı döktip çırçıplak soyduğu bu gü- Ev kiralan da epey pahalıdrr. 
lft~§ bedenli ve narin dallı ağaçlar.gö HükQmet konağı da yeni yapılmış 
~tin alabildiği bir hu.dut~uzluk için: tır. Hn.tta büsbütün de ikmal edilme: 

d~ başlan haYadn, dımdık uzanıp gı- miştir. Yeni hükumet konn.ğınm elh 
1Yorıar 

. • beş odası vardır. 
top Sımdi tre?in. sol.u~:arak g'?tiği ~~ Yollar ve cadd~ler yeni açıldığı 
r taklarda ınc.ır, Uzum, zeytin ve tu• için hepsi genistir ve bulvar tarnnda 
un gibi, dünyanın en değerli dört ; 1 1 süsl;nmi~tir. fakat tabiat Jltahs l" . . Ze l . ltı agac ar a "1> 

toz u u yetışıyor. rre erın~ a n insa~nlar kndar aceleci olmadH!mdan 
U kanşık olan topraklar bıle, lı- ı 1 ·n önünde bu 8ğa.,.lar lltirJ A d f . ı· t akl yen" ey erı ~ ' 
e Y mın bu eyız ı opr arı h ·• f'dan olmaktan kurtulamamı' 

""~---d . b" h' k enuz ı •
1 

'4,lı.ı.n a, muhakkak ki, ırer ıç a -
1 

d 
ırJa z· b ki d . ı:.ı·ı ar rr. . r. ıra u topra · ar, erın Jil{ e- y . d'kilen atıraelann bir çoğu 

!'lltd .. L.- ltm --'-I ·ı· enı ı ._. ~ 
\'e e ~ ucş kırat a l!i4A ıyan cı tz oakltptüstür. Kışın yapraldannı dök-

ı kavuruk topraklara bedel, her da- . bu ağaçlar bu mevsimde Ay· 
ında b. d f" . f. d mı yen , 

ı ... _ sonsuz ır e ınenın nes ı o - d e"'İI gösteriyorlar. 
~ .. b"' • ı· ğ l . be! ını y :ıı 
l. gur uz Ye Yerım ı a aç aı ~· Ç k' 1 ho' zından çıkıp ce • lYorla ana Ka e ga • 

B r. . nuba. tzmire doğru yol alan vapur 
u yerlerden geçerken msanm d rah 1 havamn deği~tiği -

totı ı>rağa olan sevgisi bir kat daha ar- Y?l,culaknd, le !_irde ve Aydında 
Yo H ı b t d ı to ki nı ar e er er. um 
~ .r. e c u serv~ o u prn ar, hava mutedildir. Hele Aydmrla hava 

nun vatanımın birer parçası olur- h d . çıktır. Belk· aimdi ts-sa. .. lf "h ··~u k b or emen ttıma a ı ı;· 
lr tı ardan go6., m ~ ::ı..ny • • tanbulda yağmur vera kar var, de. 

d~rtuıu~ harbinde bu topra.dar içın •. 1 hı· u.:La'·'·-•· hava k"p:ılı ve 
ok'"I . "h' .. b' kere cı s:? ıc m "'' i\ALl..n. ' 

h u en kanlar, bıllıı. ı yuz ın f '·l . u ı'rı'n•1 ... d"ır H:ı.1bulı.i 
elald u ul\ ar &s, p s ~ "'° . . 

ır. 0 • "' b;z burada güneşin tatlı Aydınlığı al· 

Tren, büyücek bir gölü ikiye bö • tında dolaşıp duruyoruz. Yalnız gc-
ı.... celerl ve sabahlan müthl~ ayaz yapı-""' dar bir kara yolundan geçiyor. 
lla.zı yağmurlardan sonra yamaçlar• 
dan inen seller gölü taşınr ve sular 
denıiryolunu basarmış.. O zaman tren 
trenlikten çıkar, vapur vazifesini gör 
ltüye kalkarmış; vapur gibi, iki tam· 
11rıa dalgalar salvererek, suda gider· 
ltılşt Ben geçerken ırular henüz kabar 
l'lıaını~tı ,,.olumuza karada devam et• 
tik.:)'·~ 

Bu göle (Cellat gölü) diyorlar, 
ltorkun~ bir isim!.. Fakat gene de 
aı: ... Çünkü Cellat gölünün bu ha· 
'aliye yaptı:ğı fenalığı, bir cellat as· 
la Yapamazmış! .. Yazın batak Irk ha -
lirıi a.la.n bu sular, etrafına sıtma, h~ 
talık ve ölüm getirirmiş. .. 
.. Bu topraklar hayat topraklarıdır, 
01Utn toprağı olmasına meydan leril• 
ltıttnelidir; Cellflt gölü kurutulmalı· 
dır. 

.. Gölde sürü sürU ördekler var. Her 
0tdeğjn arkasında, duri'un sularda 
~lı<iiği hlerden muhteşem birer etek 
:u~Ukleniyor; pek hoş bir manzara 

egn rnJ? .. 

ti Bir çok küçük İstasyonlardan ge
Y0tuı, l'f ran Torbalıyı a11kada bi • 

'l"a.kfı:k. Önünden geçtiğimdz kaMba • 
~tda YepyenJ mektep binalan gözümü 
h S3.rp:yor .. Buralarda en büyük bina 
'1 lltektepler teşkil ediyor. Eski de • 
l tlerde §ehirlerin en muhteşem bina 
trı C&lt\:ilr ve kiliselerdi; eski şehir• 
~tde hala da öyledir ya! .. ) Şimdi bu
l't larda camiin n kilisenin muhte -
lll' Jtt, rnuvakkar ve mukaddes mevkii
~ ftıektepler istill'i etmiştir. Yeni 
~-bu mekteplerden doğacalctır. 
-~Yonlarda küçücek kızlar: 

yor. 
Ay dm da kadınların 80kak kıyafet 

Ier:i pek gariptir; manto veya çarşaf 
yerine, peştemal örtlinüyorlarl Ne 
tuhaf bir kıyafet bu, Ortünülen peş
temalların bir san sırma çizgili kır• 
mızı, öbürü kahverengi çizgili beyaz
dır. Kırmızı peştemah bellerine ka -
dar sarıyorlar. Beyazını Vilcutlamnn 
üst kısmına dolıyorlar. Yalnız dişar... 
dan iki göz görünüyor! 

Bu kıtyaf et umumt g:ibidir. Zengin 
aile kadınlan aynı renkteki peşte -
malların daha ağırlarınc, pahaltlan
nı kullanıyorlar, fakir ve köylü ka • 
dınlar daha ucuzlarını ve ekseriya 
yamalılannı ... lstanbuldan gelen me· 
mur aileleri bile bu renkli örtülere 
imrenerek mantolarını çıkarıp ~· 
mal örtiiırıüyorlarm:ş !. 

Bir aralık peştemalı menetmek {s

temişler, fakat bunlar yerli malr ol
duğu için bu memnuiyet tatbik oluıt
mamış ! 

Şehrin orta yerinde büyücek bir 
park var. Parktaki havuz çok ı:üzel • 
dir. Parlilan çiçek koparılmamaı.ıı 
için §U asılan manzum thtsr naza.11 
dikkatimi celbetti: 

Do r..urmıayın çiçeklere, 
Yazık olur emeklere!. 

Aydında gece hayatı hemen hic; 
yok gibidir. Bir tek &neması vardır 
ki Nuhu nebi zama.nından kalma , . 
filmler g&3teriYQr. Gece vakit geçıre-
cek başka hiç bir yer yok .. Bu itibar
la Aydın bir vil!yet merketlnden, 
hatta bir şehirden ziyade, kocaman 
bir köyü andınyor. 

- Yernfş.. Hadi yemiş! .. diye incir 
8at Şehirde umumi elektrik tesisatı 1Yorlar. 

( voktur. Yalnız bir mtiteşcbbi~ bir mc· 
Bumda incire (yemiş) diyorlar!) tör getirtmiş, elektrik istihsal edip 

tj ll~ tar.ıf haltı göz alabildiğine in istiyenlcre cereyan veriyor. Sok:ıkla
h: a~br.lariyle dolu.. Ilk sıcakları~ nn temiri için belediye de bu motör
t.iiyogaçlann y~llcnecelderini düşü • den elektrik almJş .. Sokaklarda ylr• 
~ıl turn. Burnuma, damarlan kam " mis.er mumluk Utmbnlar yn.nıyor!. 
ta~ a.n ha§ılın ve sıcak bir incir yap • ... A vdında bir orta melctep; bir san· 

kokueu geliyor. nt ro'cı.tchi vardır. Muhtelif milll •e 
ta !te, ,~.rn:ude taze inclr buralarda ecnebi hanlmlrm şubeleri mevC11ttut'. 
döı.~, Qok Hürmüş.. Del' i taşmanın, Ge~enlcrde milli Aydın banl as: yeni 
2ltı u!~enin de b"r haddi vardrr. O - binasına tcşınmı;ı ve fa&liyct sahası -
ııu \ ıçın buradaki taze incir bolJuğu nı genişletmiştir. 
kU u kelimelerle anlatmak da müm Aydında ~Trer yeni bir ı::.ehir yap • 

J\ değitd· ı - q; :>' 

ır • mak mecburi~ti olm&Saydı, halk çok 
~· * • * zen~in olurdu, Bununla ~raber Ay· 

4Ydı~hayct Aydın .. Yeni ''e sevimli dmın isti! hali çok parlat tır. İncir 
nir\ı:eldik. mahsulü, dünya bohranma rafmen 

ler, (1' ~ç 8Clle enel buradn.n geçen• mü~tcrj bulmaktadır. Seneler geçtik· 
«iti bQ ar~ ka.idesi) nin fatbik edil • ~e buradıı. senet birikecek n A}dm 
1-tırıa~ r Yangın ~ahasiyle karşı • Türkiyenfo en ileri ıelen ~chtrlerin • 
r-.~llli .:·· :S~ıtm o çıplak gaha.da [ dn bUi olacaktır. 

..aır :Jübelmişür. Bura- Gök Kay• 

gaz 
o şun 

Telaş ~diyor 
Yunanir,tanda çıkan Hesti:ı ga7.t-tesi. 

Türkiye Büyük 1\lillet Meclis ne \'er imiş 
olup ··1kında kanun halındc çık cnk ofnn 
bir R)'ll itlraı. etmektcd r Bu :\yıba 

Tüı e hudut!an d. hilinde yalmz Turk-
ler tJr:ıfından ynpılahilecek meclek ere 
nit l:\yıh:ıdır. 

• Hcctin .. gazetesi şu sııtı fan )azıyor : 
Bilyük M. Meclisine bir layiha 

verilm"ştir. Bu Jayıhaya göre 
ecnebiler muayyen birkaç İ!t ya
pamıyacnklardır. Bu san'atlar 
arasında doktoı 'uk ve mürettip
lik ve garsonluk ta vard:r ki, iz. 
mir, lstanbui ve Ankaradaki Yu 
nanlılırJan bir çokları bu işleri 
yapmaktadırlar. 

lstanbulda, meslektaıları ara
sında temayüz etmiş Yunanlı 
doktorlar bundan başka Yunanlı 
garsonlar, mürettipler vardır. E
ğer bütün bu adamlar işlerini 
yapmaktan menedilirler ve Tür
kiyeyi terketmek mecburiyetinde 
kalıp Yunanistana gelirlerse, er.ı -
sen buhran dolayısile Yuuna
nistandn pek azalmış olan bu 
mesleklerin İ§sizler sayısını ço· 
ğaltmış olurlar ve bir taraftan 
da, Türkiye, yerleri boş kalacak 
olan bu mesleklere adam 
bulamıyarak bir şey ka:ıanmıı 
olma:r .. 

Binaenaleyh, mart ayır~da mü· 
nakaşa edilecek oıan bu kanun 
layihasın1, • ürkieun cle;;iştire
cek erini ve u~un zamar.d;r on:.· 
da yerleşmı~ olan Yun~n tebea· 
sının mes eKlerinde devam etme· 
sini tem!n ederek sadece diğer 
ecnebilere bu hususlarda iş ver· 
memekle iktifa edeceklerini Ü· 

mit ediyoruz. Şunu da unutma
malı ki, Türkiyede meslek işle· 
riyle meşgul olanların ekserisi 
Yunanhlarder. 

"Hestia,. refikimizin bu nokta! nazannı 
pek ıı;aıip bu'duk. E .. ·velA. Türkiye Bil 
yüt. Mille& Meclisi, bir kanun IAyıhasını 

manaknşı ederken .. Ecnebi ., san'atını 

elbet herkesce müsavi olarak tatlıik eder 
ve hiç bir mlllete hususi bir imtiyaz 
veremez. Sonra, yalnız Türkler tarafından 
yapılabilecek meslekler arasında. Türkle
rin yapamıyacağı gibi gösterilen doktor· 
Juk, mürettiplik gibi meslekler!, Türkler, 
bit ~ok ıamnnlar her hangi bir ecnebi 
meslek snhibinden iyi d!P;ilse de o derece 
muvaffakıyetle yapabilirler ve yapmakta
dırlar da ... Ai\haısa, öyle zannediyo
ruz ki, Balkanlarda en müı:emmel dok
torluk merkezi lstanbuldur ve Türk dok
torlarının okumuş ve feyiz almış olduğu 
Tıbbl!'C. bir çok ta Yunan dol.toru ye
tiştirmiştir. 

Bundan başka llt-stla refikimize ~unu 
hatırlatmak isteriz ki. sadece Tur ·ler ta-
rafından )apılması icap eden meslekler 
meyanında çalgıcılık ta VJrdır, ve Yunan 
hUkOmetl. Yunanistan hudutlan içinde 
isimleri bizce mııhfuz Tiirk çal~cı1 arına 
san'atlarını yapmak hakkını veı mcmi~, 
onları hudutlan içine bile kabul etme
mi~tlr. 

HeEtia ıefü im'zln lstnnbul, Izmlr ve 
Ankarad:;'·i Yurımlılar demekten mak~:ıdı 
gayri mübadil Rumlar l(e, merıık etme
sine mahal olttur. hunl r ec:ıscn Türk 
tebea~ıdı• 

Bir kHse e b rsızh.k 
Gand,- Kım oldukları henüz 

anlaşılmamış bir kaç şahıs 
Saiot - Nicolas klises:ne gizlice 
girerek biıyiik b'r kıymeti haiz 
bir çok e ki tab1o aşırmı 1 rdır. 

Is onlu' tapo d. i csinacn : 
Ed r11d::apıd~ A ık Alı p:ışa 

ırabııl 'n n \y . l c:ıJ.:ec ~c-1e an 
esk :=:o \c 1! 5 nu ara'ı \e O a
lamb·~ a o u A t 5 n rr- r • ol cı 

itıb le Sel~nlk fT " d Jleril"den Eı; a 
hanıma tcffır. f'd, m·ş olıın Hacı llvns 
li:ilısesi uıkfınd:ın bir bnp hanenin t ~ r
ruf J-aydı bulunro:ımasından d a\1 sc
J\ctslz tasarruf mumu:ımelesine ta ı bu
lunduğundan mezkQr haneye b ~ ncıı ta· 
earruf iddia edenler var ise on be' gun 
?.::rftnda vesa kı tısırrufisiyle l r' \:ıe ls
tınbul Tıptı ldartslnı müracut C:) iııneıi 

Juıumu iıAıı o.na r. 

Sc:. 1 Fransız 
kavuştuğu 

Reisic r:I un 
asud hayat. 

Fransanın ıabık Ctımhur reiıi M. Gaston Doumergue arhk 
güçük Turuföy şehrindeki evinde pek rahat ve asude bir hayat 
geçirmektedir. Resimde aabık Cümhur reisine, karısı madam 
Doumergue'in piyano çaldığını görüyoruz. Bu resmi derceden bir 
Fransız mecmuası, resmin alhnda "resmi vazifesinin gürültü Ye 

hayhuyundan henüz kurtulmu' olan M. Doumcrgue çalınan bu 
parça, her halde Marseyyez olmasa SZ"erektır,, diyor. 

Bu sene nerede • 
angı 

açılaca ? • 
• 

sergı 

ihracat ofisinin bir teb iği 
Tstanbul, 17 (A.A) - ihracat 

ofısindcn tebliı edilmiştir: 
1932 senes, :ıarfında Avrupa. 

nm muhtelif rnt:mleketlerinde 
açılacak beyne'mı!et sergi ve pa· 
nayırlann bir Jistrı:;ini ııs~ğıya 
dercediyoruz. Alii'·ada:-lnrırı ve 
balıusuı TilrLdy ihracalçılarmuı 
bu Jırsatlardan İ!tifade etmeleri 
tavsiye ve iıbu sergiler vepa
nayırlara dair maJQmat almak 
istiyeulerin d6rd6ncn vakıf ban· 
da ihracat ofisine nıüracaatlan 

beyan olunur. 
1932 ıcneıinde Avnıpada açı· 

lacak ıergiler ve panayırlar fUn· 
lardır. 

Belçikada Brüksclde 27-Şubat 
6·Mart 932 Beynelmilel ziraat 
sergiıi: 

Brükselde 6 • nisan • 20 nisan 
932 resmi ve beynelmilel ticaret 
panayırı. 

Danimarkada: Kope11ha1'da-
26 şubat-6 mart 932 Beynelmf· 
Jel otomobH sergiıi. 

Eranıadn; Vyonda 7-mart·20 
mart şehirler ıeraiti sıhbiyesine 
ait beynelmilel eerri. 

Pariate 4-mayıs-l 8 mayıı 923 
Beynelmilel Periı panayırı. 

Bordoda ·12-lluirınt-27-hazire• 
93:.l Beynelmilel m&ttemlekit 
p .. naym. 

Pariste - 1eylül-30 eylül 932 
Beynelaıil dökmecilik sergisi. 

Y cnanistanclo: Alinada 1 ·mart 
3-mart 932 • tayyare sergisi 

lngilterede : Men~Httrde 24-
K. E. 9 K. Sani 932 Kundma 
ve deri sergisi. 

Menç n erde 9 şubat .. 27 
şubat 932 Mensucat pan yırı. 

Mençe- ter 22 şubat - 3 mart 
932 lngil:.z s:ın yi panayırı. 

Birmerıgamd 22 şubat • 4 
mart 932 ingıliz san yi pıın yın. 

Londrada 22 şubat • 5 mart 
932 Brit nya sanayi panayır 
mensucat kısmı. 

Londradn nisan 932 Mensu
cat ve moda eşyası sergisi. 

Londrada 5 nil!n - 30 nisan 
932 "ldealev,, ıerııiGi. 

Eondrada 23 mayıS -27 ma· 
yıs 932 Ecsac:hk serfiıi. 

Londrada 25 •ay19 27 • ma
YJS 932 S.~··•k Hfp.i. 

lialyad~: Milanoda 12 nisan 
27 nisan 932 beyrelıdlel fe ııi 
mntbuat ntiml ne sergisi. 

BoJony"d<ı 12 haziran • 15 
temmuz 933 Beynelmilel ekmek .. 
mekçi makine.eri fmn ve saire. 

Romnda 20 - 30 baıiran 93? 
Beynelmilel clımekçileri ser0 si. 

Felemenk te: Utrecht de 15 
mart - 24 mart 932 Felemenk 
kıraliyet panayırı 

Laheyde 8 nisan - 17 nisan 
932 Felemenk inşaat ıeriiıi. 

Felemenk de :Amsterdam da 
6 mayıs-16 mayıs 932 Be10el
milel sinem:ı sergiıi. 

Utrechte de 6 eylül • 15 eyltW 
932 Felemenk kıraliyet panaym 

AmaterdRm da 17 ba:ı•ran • 8 
temmuz 932 Anne ve çocu' 
sergisi. 

Arusturya da : Viyana da 13 
mart-20 mart 9~2 ilk bahar pa
nayırı. 

Viyana da 4 eylül - 11 eylill 
932 Son bahar panayırı. 

Romanya da : Eükreş le 1 ma· 
yıs • 13 mayıs 932 Beynelri1el 
çocuk sera-isi. · 

Isveç le: Malmö de 1 ·17 ~ 
ğustos 932 Nümune panayırı. 

Isviçre de : Bal da 2 • nisan 
12 nis:ın 932 Isviçre nOmnne 
panayırı. 

Rusyada : Mosko ada mart 
932 her nevi ecnebi sanayi ser· 
gis:. 
Mo"kov~da mart 932 Elektıik 

alltı sergisı. 
Mo~kovada mayıs 932 yol in

~aatında kull nı'an makineler ıer-
gı .• 

ispanya a : Banselonda nisln 
932 beynelmilel boya mamulah 
scrg ı. 

Yugosl vyad:ı: Zoğrepte 23 
ni-an 2 mayıs 932 ilkbahar s r
gisı ve otom o bil ve vesaiti nak
fiye serg' •• 

laibchd 4-13 haziran 932 xn 
beyne1milel numune panaym. 

Çeko akya da: Prağda 13 
mart 20 mart 932 ilkbahar pa• 
Dayın. 

Reicb nbergl 13 • 19 ağustos 
932 Re"chenberg panayın. 

cari. an da: Budape,tc d• 
7 ayıa • 16 yı 932 pauytr • 



1 3. K. O. SA. 

Ezine ve Bayramiçteki kıtaat hay
vanatmm idaresi için 250,000 kilo ar
pa kapalı zarf usulile münakaı:ıaya 

konmuştur. lhale tarihi 20 - il. ka • 
nun - 932 çarşamba günü saat 15 tir. 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya i~tirak ede· 
ceklerin de ihale tarihinde teminatı 
muvakkatelerile birlikte Liva karar· 
gahı satın alma komisyonuna müraca
atları. (673) (4591) 

• * * 
Ankara merkez satın alma komis

yonu ihtiyacı isin 4 adet otobüs kapa
lı zarf usulile münakasaya konmuş• 
tur. ihale tarihi 25 - Kanunusani -
932 pazartesi günü saat ı.ı te taliple
rin e\'saf ve şeraitini anlamak üzere 
her gün münakasaya iştirak edecekle 
rin iEe muayyen gün ve saatinden ev
,·el teklif mektuplarını Ankara mer· 
kez satın alma komisyonuna vermele
ri ilan olunur. (7) (26) 

• • • 
lzmir Mst. Mv. kıtalannm ihtiya

cı i~in 500,000 kilo un kapalı zarf U· 

sulile münaka..~aya konmuştur. ihale
si 1 - Şubat - 932 pazartt'Si gunu 
saat 15 tir. Taliplerin şartnameyi 

görm~k üzeN her gün münakasaya 
iştirak edeceklerin de ihale tırihi:nde 
Izmir Mst. l\fv. Satm Alma Komis• 
yonuna müracaatları. (2.'3) (158) 

* * • 
tstanbul sıhhiye aktarma ambarın· 

da mevcut olup orduda istimal salih 
olmıyan iki kalem ecza aleni müzaye
de ile satılaca.i'tfir. İhalesi 25 - 1 -
932 tarih pazar~i giinü saat 14 te ko
misyonumuzda yapılacaktır. Taliple. 
rin şartnamesini almak üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komiısyonumuza mü
racaatları. (8) (27) 

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

tiyacı pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 
20-1-932 tarih Ça~amba günü saat 
15,30 da komisyonumuzda yapılacak 
tır. Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ve pazarlığa iştirak e
deceklerin de nkti muayyeninde ko
misyonumuza müracaatlan. (28) 

(212) 

* * • 
Birinci Fırka hayvanatmm ot ih• 

tiyacı pazarlıkla alınacaktır. lhalesi 
18 - 1 - 932 pazartesi günü sa.at 
14 - 30 da komisyonumuzda yapıla· 
caktır. Taliplerin şartnamesini al• 
mak üzere her gün ve pazarlığa işti• 
rak edeceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatıan (32) 

(216) 

Mahkeme ve AL Ko. d•n 1 'm V AKIT m~ · I 
mü~~~~e~e !~~:ıf~:~ i~:ü~t:~~~ ıf Küçük ilanları ma:k~==•in~~:~t Sulh Hukuk 
yacı ayn ayn şartnamelerle ve pa· ' lOdetası yü1: kuruştur Müddei Mehmet efendinin müddea-
zarlıkla alınacaktır. !halesi 18 - 1 Para ve Sabhk Emllk - l\1oda 
- 932 tarih Pazartesi günü saat 15-30 6 odalı ev Şişli - 5 odalı ev Fatih • 6 
da komisyonumuzda yapılacaktır. Ta· odalı ev Şehzadebı~ı. 5 odalı ev Cağa\· 
liplerin şartnamelerini almak üzere oğla - 5 odalı ev Galata - altında mağaza
her gün ve pazarlıfa iştirak edecek.. sila apartıman seneli~i yüzde 12 ipotekle 
lerin de vakti muayyende komisyonu lkrazat - bunlardan başka her semtte em-
muza müracaatları. (29) (213) !Ak için 9 • 12 ırasında müracaat (2338) 

* • * lstanbul Bahçekapı dördüncü 
K. O. kıtaatı hayvanatı ihtiyacı Vakıfhan asmıkat 29 

için ot ayrı ayn şartname ile pazar• -------------
lıkla alınacaktır. lhale.5i 18 - ı -93? Nefis yemeklik salon U• 
tarih pazartesi günü saat 14 te ko . zUmlerlne - Aşılı Amerikan bağ 
misyonumuzda yapılacaktır. Talip • çubukları gelmi~tir. Cins ve fiyatlın hak· 

aleyh Süleymaniyede medrese sokağında 
3 numaralı hanede Ômer oğlu Hakkı ef. 
aleyhine ikame eylf"diği ahcak davasının 
cari muhakemesinde ; Vakıt gazetesinin 
23 • 12· 931 tarih ve 5013 numaralı \'e 
Viltyet gazetesinin l S • 12 - 931 tarih ve 
2726 numaralı il4nen tebligat icra kılın· 

dığı halde müddeaaleyh mahkemeye gel· 
memiş ve bu kerre müddei Mehmet ef. 
bir kıt'a mukavelename ioraz ile bermu
cibi mukavele 20· ve ciheti karzdan 3,5 
liraki cem'an 23,5 lira ve 20 lirası hak 
kında imzasının inkAn halinde istiktaben 

ıen·n şartnamelen·n· almak u''zere her kında lstanbul Balıkpazar Arslan han 1 tatbikat icrasınt sabit olmazsa her iki 
gu··n ve pa"'arlıgwa ı .. tı·rak edeceklen·n .komist.·oncu Ali Haydar beye müracaat 1

• ...,, J borcu haklnnda. yemin te klif eylemiş ve 
de vakti muayyende komisyonumuza telefon 23948 talep veçhile 15 gün zarfında gıyap ka-

müracaatlan. C3l) (2lS) ~JJ~lrıOO~WttJlll~lffi~ll!ffi ~jJ-IJI rannın muameleli olarak ilinen tebligat 
Jf. Jf. Jf. 

1 
icrasını ve emri muhakeme 17 • 2 · 932 

K. O. kıtaatı ve müessesa.tı hay· 1 Z A Y l L E R tulhlne müsadif çarşamba günü saat 
vanatmın saman ihtiyacı pazarlıkla ------------ 10,30 tıı.likına karar verilmiş ve ye~·mi 
alınacaktır. lhalesi 18 - 1 - 932 fa· 930 teşrinisani ayında almış 

meıkOrde bizzat veyahut musaddak bir 
rih pazartesi günü saat 16,30 da ko- olduğum 4326 No. h seyyar ara- vekil göndermezse aksi taktirde gıyaben 
mi~yonumuzda yapıhıcaktır. Taliple- ba plakı zayi olmuştur. Hnkmü kırar verileceği tebliğ makamına kaim 
rin şartnamesini almak üzere her lomadığı ilan olunur. olmak üzere ilAn olunur. (2347) 
gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin -----------~~--=! ------
de vakti muayyende komiısyonumuz:ı S E Y fil S E F A i N 
müracaatları. (34) (227) 1-------------t 

Merlı.:ez aceııtasıı Galatı lı.:opn:l başı B. 236! 

Cinsi Miktan 
Şube A. Sirkeci Mühürd.:ırzade han !. 2740 

Mat düğme 10,000 idare rıhtımı üzerindeki ku-
Makara 1,461 lübe Mayıs 933 nihayetine ka-

Makara 3,415 dar müzayede ile kiralana-

lstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan 

Temamına 21650 Ura kıymet t.ak · 
tir edilen Beyoğlunda Teşvikiyede 

Nışantaşı ve lUğıthane caddesindf' 
kayden eski 96 yeni 140 numara mu -
kaddema müştemilatı limonluk halen . 

icra ilanları 

kagir ve elyevm 142 numaralı ma 
çe ve müştemiHitı bir konağın 

hisse itibarile üç hissesi aç~k ar 
ya vaz edilmiş olup 20 - 1 -932 
rihinde şartnamesi divanhaneye 1a 
lik edilerek 13 - 2 - 932 tarihine ın 
sadif cumarte..cıi günü saat U ten 1 
ya kadar İstanbul dördüncü icra d 
resinde açık artırma ile satılacak 

Artırma ikincidir birinci artır 
sında 300 liraya talip ÇJkmış olup 
kerre en çok artıranın üstünde b 
kılacaktır. 

Artırmaya iştirak için yüzde > 
teminat akçe..-:i alınır. 

Müterakim vergilerle belediye 
~jmleri vakıf ic:ıresi müşteriye ait 
Yeni icra \'e iflc1s kanununun 119 
cu maddesine tevfikan hakları ta 
sicil1eriyle sabit olmiyan ~pot.ekli al 
cak41ar ile diğer aliıkadaranın ve 
tifak hakkı sahiplerinin bu hakla 
ve hususiyle faiz ve masarife dair 
lan iddialanını ilan tarih.imden i 
haren 20 gün içinde evrakı müsbitel 
riyle bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde haklan tapu siclleriyl 
sabit olmiyanlar satış bedelinin 
!aşmasından hariç kalırlar. 

Alakadaranın işbu maddei kan 
niye ahkamına göre te\tfiki harek 
etmeleri ve daha fazla maliimat al • 
mak istiycnlerin 931 - 113 dos 
numarasiyle memuriyetimize mürr 
caatlan ilan olunur. (2343) 

Müteahhit nam ve hesabına yukar- caktır. 

da cins ve mL1<tan yaz:rlı elbise mal- San'at Sahı.bı· Aranıyor·. zemesj alınacaktır. 7 - 2 - 932 pa - ı Teminat yüzde 10 ihale 25-
zar günü saat 15 te iha:esi yapılmak 1·932 saat 17. 
üzere alent münakasaya. konmuştur. ;...._ __________ _. Maarif VekAletinden 
Taliplerin şartnamesini almak üzere J As. Mk. SIAA. IAI. komlsyunu~ Meslek mekteplerinde mobilya ve bina dogwramacılıgwı ve bir de 
her gün ve milnakMaya iştirak için ____ ! narı 1 
de muayyen saatte komisyonumuza Harbiye mektebi anbannda mev. ıoğ'uk ve sıcak demircilik muallimliklerini mükemmelen yapabi• 
müracaatları. (35) (241) cut 220 kalem köhne eşya aleni mü· lecek iktidarda, nazariyatı, resim bilgisi ve ameli meılekesi çok 

• • • 
Birinci fırka Topçu taburunun 

hayvana.tının arpalan kırdınlacaktır. 
ihalesi 26 - 1 - 932 tarih salı günü 
saat 15 ~ komisyonumuzda yapıla • 
caktıT. Taliplerin şeraiti ve kmlacak 
arpa m.iktannı anlamak üzere Seli· 
miyede F. 1. Levazımına ve vakti mu 
ayyende komisyonumuza. müracaat .. 
lan. (37) (243) 

* • * 
K. O. birinci fırka mkrtaatr ve mü• 

~esatı hayvanatmın ot ihtiyacı pa • 
zarlıkla almaca.ktır. İhalesi 21 - 1 
-932 tarih perşembe günü saat 15 
~ komisyonumuzda yapılacaktır. Ta· 
lipleıı:in şartnameyi almak üz.ere her 
gün ve pazarlığa. iştirak edeceklerin 
de vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (36) (242) 

zayede suretile satılacaktır. Müzaye- kuvvetli, Türk tabiiyetinde san'atkarla'ra ihtiyaç vardır. Talip 
desi 2 - Şubat - 932 salı günü saat olanların tahsil ve sair ves i kaları ve 4,5 X 6 fotzgrafldrı ile tab-
16 ya kadar Harbiye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edilecektir. riren Maarif VekAJetine müracaattan. (233) 

Taliplerin şartnamesinj görmek için 
komisyona müracaatları ve iştirak 
için de vakti muayyeninde hazır bu• 
lunmalan. (180) (142) 

• • • 
Asker! ·mektep ~e hastaneler ihti • 

yacı için 70,000 kilo koyun ve 10,000 
kilo kuzu eti bir şartnamede kapalı 
zarf suretile eatın alınacaktır. İhale
si 30 - ikinci Kanun - 932 Cumarte
si gUnil ~aat 14,30 da Harbiye mekte· 
bindeki mahallj mahsW!unda icra edi· 
lecektir. Taliplerin tartnamesini gör
mek için komisyona ve iştirak için de 
~rtnamesi veçhile hazırhyacaklan 
teklü mektuplarmı ihale gününün mu 
ayyen; vaktinde Komisyon Riyasetine 

Maarif vekaleti 
Terzilik mektebi müdürlüğünden 

Mektebimiz sipariş Atölyelerinde her nevi erkek kostümleri 
kadın manto ve tayyörleri azami itina ile ucuz fiat mukabilinde 

dikilmektedir. Her giln öğleden sonra mektep müdürlüğüne 
müracaat. 

Adres: Sultanahmet Dizdariye mahallesi 
telefon: [22480) 

Etibba Odası Riyasetinden: 
Oda Heyeti Um'umiyeıi 22 kanunusani 1932 cuma günü Ca• 

ğaloğlunda Halk Evi'nde (sabık Türk Ocağı binuı) içtima ede· 
ceğinden azayı kiramın yevmi mezkfırda saat 14 te teşrifleri rıca 

Devlet Dem lryolları ilan lan 
vermeleri. (172) (4647) olunur. (240) 

• • * !~~~~~~~~~~~~~~· 
· !fayı teahhüt etmfyen müteahhit Mürettipler kongresi uobum ve Kadın hastatık!arı idaremiz matbaasımda mevcut işler bir vaziyette 

82 eb'adında hurufat ve yine aynı eb'atta bir adet 
ile 40 X 30 eb'admda bir adet pedal makinesi 
satılacakbr. 

1 adet 57X 
taş makinesi 

bilmUzayede 

Müzayede 1-2-932 tarihine müaadif pazartesi günü saat 
14 te Hayda•paşa matbaa Müdürlüğünde icra kılınacaktır. 

Talip olanlann her gün matbaaya müracaatla makineleri göre
bilecekleri ve matbaa ile Haydarpaşa mağazasından da müzayede 
şeraitini müş'ir ,artnameyi tedarik edebilecekleri ve müzayede 

günü ve saatinde matbaa müdürlüğünde hazır bulunmaları ilin 
olunur. (217) 

2000 M3 çam kerestenin kapalı zarfla münakasası 6 Şubat 
932 Cumartesi günü saat 14.30 da Ankarada idare Merkezinde 
yapılacakbr. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer 

lira mukabilinde satılan ıartnamelerde yazılıdır. 

Lokomotif Alev, Duman ve Regülatör borularının kapalı 
zarfla münakasası 13 Şubut 932 Cumartesi günü s.ıar 15 te 

Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve 

Haydarpaşa eznelerinde beşer lira mukalilinde sahlan şartname
lerde yazılıdır. (185 - 186) 

Pendik istasyonu büfesi bir sene müddetle ve aleni müzaye 
ile icar edilecektir. 

l\1üzayede 23 - 1 • 932 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 

15 te yapılacaktır. 
Bu hususta fazla malumat almak istiyenlerin Haydarpaşa gar 

müdürlüğüne müracaat ederek buna müteallik şartnamelere 15 
kuruşluk pul yapıştırıp imza etmeleri ve iki yüz lira teminat 
akçesile tarihi müzayedede H•ydarpaşada işletme Müfettişliiin
de hazır bulunmaları lüzumu ilan olnur. (218) 

........................................... __ ............... .. 
iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız 

namı he.5abına Topçu Atrş mek~bi Türk Mürettipler cemiyeti ri- mütehassısı 
için 105 ve Maltepe Asker! Lisesi için yasetinden: Doktor 
1000 çekki Ceman 1105 çeki odun ya. Geçen hafta ekseriyet temin edileme- Hüseyin Naşit 
zarltkla satrn alınacaktır. Pazarlığı diği cihetle kongremiz ln'ikat edememiş 
24 _ Kanunusani - 932 pazar günü t!r· 22·1·9~2 cuma _günü saat l de t~· Türbe, eski Hilaliahmer binası j 
saat 16 kadar Harbiye mektebin· Iı~atnamenı_n ma?deı ~~.hsu5a~ı macı- No. 10 Tel. 22622 

. ya • bınce aktedıleceğı ve butun azanın hazır 
deki satın alma koml8yonunda icra bulunmalın rica olunur. 
kılınacakttr. Taliplerin şartnamesi• ------------------------------""""" 

ni görmek için komisyona müracaat- Jandarma satın alma komis-
la.n ve iştirak için de muayyen vak~ 

tinde hazır bulunınalan. (187) (237) yonu riyasetinpen : 
_..._.y A KmT -

Adres: lstanbul Ankara caddesi 
Vılnt yurdu. 

Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vııkıt 

Abone şartları: 

l 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 1450 2700 

llln sartlarımız: -------
Sa an 
San ti mı 

Resmi 
10 Kş 
20 .. 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk llln şartlarımız: 

1 2 
30 50 

3 
65 

4 
75 

l-10 Defalı ~ 

IOO Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç aylı
~ içın bir defa meccanendir 

B - 4 satın geçen i!Anlıınn fazla 
saun için 5 kuruş zammolunur, 

VAKiT Matbaası 
Sahibi: Mehmet A5rm. amumt 

neşri)'at müdürü: Refik Ahmet 

Jandarma için (13500) çift kundura kapalı zarfla alınacaktır. 
Ta1iplerin şartname ve evsafı görmek için her gün, münakas'lya 
iştirak için de 2 - 2- 932 Salı günü saat On beşe kadar komis

yonumuza müracaatları. (178) 

Jandarrna Satın Alma Komis
yonu r yaseti den: 

Jandarma için 33000 metre Kaputluk kumaş kapalı zarfla 

alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve müna" 
kasaya iştirak için de 2-2-932 Salı günü teklıf ve ieminatlariyle 

beraber saat on bire kadar komisvonumuuı müracaatları. 

1932 Yılının Yeni Tertip 
Büyük Tayyare Piyangosu 

Şimdiye hadar yapılan tertiplere nazaran iştirak edenlere 

en müsait bir Piyangodur. 

ÇU"kU bir tertip zarfında kazanmıyan hiç bir bllel 
kalmıyacakllr. 

ı inci 
11 Şubat 

• 

keşide: 
1932 dedir. 


