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On Milyon . 
işsizin işi ! 

A Artık açık bir hakikattir ki 
di ~~8?10 bugün en boy Dk der
ll lffızlik meselesidir. Makioa· 
rık duran, kapıları kapanan fab
liı al~rdan çıkmış on milyon it· 
• ~ 1f bulnıak gaileıidir. Çünkü 
;::ıerin bir kısmı bekir ve ai· 
t 

1
. olıa bile diğer bir kıamı 

e"' l ~e. hatta çoluklu çocukludur. 
u • •lıbarla on milyon itsiz en 

;:ıı bir hesapla yirmi, yirmi 
kitı ~ilyon aç ve çıplak insan 

tsi denıektir. 
be Şinı~iki halde bu yirmi, yirmi 
beti ındyon insanı hük6metler, 
be t~yeler, hayır cemiyetleri 
ı.,. alıyorlar. Hiç olmazsa hayat• 
ı_ 111 muhafaza edecek kadar 
"tııd·ı • 
• 1 trıne para ve yiyecek •e-

fiJorlır. Fakat bu hal ne zama-
:. kadar devam edebilir? Ge
l IDek için kendilerine İf bu
f::•~an bu mayonlarca insanı 
1 . rika arı kapanan, ticarethane
~ müşteri bulamıyao Avrupa 
' a ne kadar besliyebilir? 

ft Eaaıen bugüne kadar işsizlere 
._.,ılaıı yardımlann mühim bir 
d 1111 devlet istikrazlariyle oluyor· 

Q. Unıunıi istikrazlar o kadar 
!°i'•ldı ki borçlular faizlerini 
~IDez hale geldi. Eski borç· 
1elc faizlerini Yeremiyen mem· 
i . etler, i~sizlerine yardım etmek 
.~ Yeniden istikrazlar yapmak 
~bi irler. Fakat sadece para· 
ı...., ~ itletmek derdinde olan 
~erler ~ Terirler mi? 
'i latilcraz lmkim olmayınca ye
p~'Iİ almak batıra gelebilir. 
r_.__-;t bu da bir çare değildir. C6 her memlekette halk 
.._~ııe konmuı olan Yergiler 
~· tahammül hududunu geç• 
~ ır. DOnyanın umumi vazıye· 
ct.! .. ıare bu vergileri artırmak hr1' bilikis eksiltmek Jlzım-

r, 

~· halde ne olacak ? Yirmi, 
"'-k 1 beı milyon itıize yapıl
lci ~ olan yardımlar, demek 
'i~bllihayet bir gOn kesilecek r 
~ _ dUnya ilzerinde bugtınkn 

dı buhranı tevlit eden 
Mehmet Aaım 

~lttarah 2 inci sayılada 

ehistan haham 
baıısı geldi 

'l\ı.klye haham ba
lllığı meselesi .. ..,. 

1ıt1111 :•ki rahudl dU,man• 
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Cumartesi 23 Klnunuaal (1 inci ay) 1932 

Yeıebatan camiindeki mukabele 

Halkın öz dilinde okunan kuran 
çok iyi bir tesir yapb 

Cami tıklım tıklım dolmuş, bir çok kimseler dışarıdan 
dinlemek · mecburiyetinde kalmışlardır .... _ 

Yereba .. n camllnde ·••"• Ya .. , ~ TDrkçe 

DDn, Sultanabmette Yereua· ı bık ıefi Hafız Yqar bey na· 
tan camiinde RiyaseticUmhur mazdan sonra TGrkçe kuran o· 
musiki heyeti alaturka kı•mı A• kumafhır. Daha erkenden cami, 

Tahdidi teslihat konferansında 

Fransanın başlıca şiki
yeti ne olacak ? 

Rusya pek kısa bir zamanda dUrt milyon 
asker toplayıp hudutlara sevkedeblltr ! 
Paris, (Hususi) - Ayan mec· 

iisinin müdafaai milliye ve bari· 
ciye egcümenleri M. Eccard 'la 
ceneral Bourgeois tarafından 

Ruayamn ukeri kuvvetiyle on 
beş senelik plim hakkında ve-
rilen izahab diolemiftir. Diğer 
memleketler tarafından Cemiyeti 

Jarın bu tarzda bızırlıklan " Rusya ba· 
günkü vazıyette kaldıkça Avrupıda em· 

niyet olamaz. Emniyet olmayınca da si· 
!Ahlar tahdit ve tenkis edilemez,, diye· 
ceklerinl göstermektedir. O halde Avro 
pada umumt emniyet tesisi ve ıilAhlann 
tahdidi için daha evvel Rusya aleyhine 
umumi bir harp mi açmak !Azım gele· 
cet?! 

kuran okuyor 

kapııına kadar dolmuftu. Saat 
13 ten sonra gelenlerden bir 

[ Alttaraft 2 lnd sayfada J 

Gazi Hz. 
Reisicümbur Gazi Hz. dün 

suaydaki dairelerinde meıgul 
olmutlar Ye hiebir yere çıkma· 
mıflardır. 

Emir Zeyt geliyor 
Irak kralı Faysal Hz. nin kar· 

deşi Emir Zeyt tayyareyle Bağ
dattan Mısıra gelmiştir. 

lrakın Ankara sefirliğine tayin 
edilen Emir Zeydin memleketi
mize gelmesi beklenilmektedir. 

Emir Zeyt memleketimizde 
tahsil ettiğinden gayet iyi Türk
çe konuımaktadır. Emir son 
zamanlarda lngilizce ve Fransız· 
ca lisanlarını da öğrenmiştir. 

akvama lizım gelen tealibata ait 
mal6mat verildiği halde hennz 
timdiye kadar Rusyanın bu hu· 
susta hiç bir tebliğatta bulun
madığı anlatılmıştır. M. Eccard· 

331 inci defa olarak 

la ceneral Bourgeois tarafından 

verilen malumat Rusyanın ukeri 
teıktllhnı ikmal etmek llzere 
bulunduğunu Ye milli orduunan 
tamamile milli levazımla tecbiz 
o.unduğunu tesbit etmiıtir. Bu 
ordu lhalia garbi Sibirya Dze
rine tabıis edilmittir. Hali h, · 
zırda milli Rus ordusu bir mıi
yon neferdir. Fakat pek kısa 

bir zamanda üç milyon asker •i· 
lih altına toplanabilir. Milzake
rat neticeıinde hariciye ve mtl· 
dafaai milliye komisyonları reis· 
ferini Cenevrede bulunan Fran-

' 

•ız heyeti murabbasaası tarafm
•mda tahdidi teslibat konferan· 
da icabeden muamelenin ifa e-
dilmesi için Başvekil M. Lavalin 
nazarı dikkatini celbetmiye me
mur etmittir. 

VAKiT - Bu haberde gösteriyor ' 
i yakında toplanacak olan tahdidi tes

lihat konferansından mıisbet olarak biç 

bir netice çıkm1yacakar. Çünkü Fnnsız· 

M. V ensan kendisini tayyareden 
paraıütle a_ıaiı attı 

Y eşllkUy tayyare meydanı dttn bir çok 
neraklılarla dol111uştu 

M. Yen .. nla Vecihi Bey dan 1111n1,at tecrDbeslnden evvet 
mereklller ve aazeteclıer araaınd• 

l Yazısı Alancı sayf .. wızdadırj 
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M. Marinetti 
Dttn ikinci konfe

r~nsını verdi 
Son rahati eınasında muh-

telif m leketlerde fikir ve e '!. 

' Jiyat aaamlan ta• fından c'os
tane tezahilrlerle !lrşılanan ıe 

fıç gün evvel de şehrimize 2e· 

-
FUtUrlat '81r s6z aöylerken 

len ltalyan ıairi M. Marinetti 
lıtanbulda ilk konferansım ltal
yan kulilbünde ltalyanca olarak 
vermişti. M. Marinetti ikinci kon• 
feransını da diln akıam gene 
ltalyan kulübünde vermiştir; bu 
konferans Franıızcadır. Bir çok 
edebiyat karii bu konferansta 
hazır bulunmuıtur. Şair, ltalyan• 
sefirile birlikte gelmiş, amlmi 
tezahuratla ve alk11larla kartı· 

(Lutfen aagfagı çeoirlnl.z) 

Akı.len 

Bir mttnakaşa 
Kitap sevenler cemiyeti mümessili 

Burhan Vmit beyle münekkit Nurul .. 
/ah Ata bey araaında çıkan bir fikir 
münakaşası, bermutat hamiyet meae. 
lesi haline gelerek iki doatu dü~man 
etti. 

Çatıpru11a sebep olan makaleyi O• 

kugamadun. lfittiğime göre, Nurul • 
lt:ih Ata bey: Ahaliye kitap tavsiye et. 
mek doğru olmaz, demi§ .. Zira, eaer .. 
ler meyoolar gibidir, üzerlerinden h
sa bir zaman geçince kiillenirler- Bu
gün, kıymetine inandığımız bir ki~ 
gann bir bafka kitabın çürütmiyeceği 
ne malılm? .. 

MünaktıfOya iştirak heveainde de. 
ğUiz. Ancak, itiraf edelim kl, bu na• 
:zariyeyi kabul ettiğimiz takdirde, ytıl
nız kitap okıuruya değU, yemek yem~ 
ye, elbüıe giymlye, apartman tutmı • 
ga, radyo almıya da imkan kalmıya • 
caktır. 

Zira, bugün yemeklerini lezzeUI 
bulduğumuz bir lokantadan, yann bir 
daha İl/İBi açılabUir ! 

Bugün, makası hoıumıua giden 
bir terziden, yarın bir daha uatası çs
kabUir I 

Bugün, üslü.bunu beğendiğimiz bir 
apartmandan, gann bir daha güzeli 
İ11fa olunabUir ! 

Bugün, bize dünyayı dinleten son 
sistem bir radyodan, yarın ıeyyarele
ri bUe dinleten bir daha mükernmell 
imal edUebUir ! 

Bütün bunlar gibi, bugün kıymetli 
aandığımız bir kitaptan yann daalı 
kıymetlisi de yazılabüir .. Dünya tek& 

,;il dünyası.. 

Fakat, bu garip usulü hayatımıza 
tatbik edecek olursak, lan ,egin en 
mükemmelinden istifade edebllmenıU 
için, ölümümüze bef dakika kalınaga 
k(ıdar, aç, çıplak, yersiz, eğlenceala 
ve caJıU yaıamamu icap etmez ml1 

Yuauf Zira 
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~::d~~ güne İngiliz kabinesinde 

~tHk&lcmı.ıdcıı mabaat 

"t:bepler ortadan kalkacak, zski 
ifler 7eniden açılacak, ipizler 
gene it bolacak 1 

Fak at maalesef iktuadl buh· 
nm tevlit eden aebepler öyle 
ortadan kolayca kalclmlabilecek 
ıeyler delildir. Milyonlarca it
•ızın bu yoldan it bulmasına 
da tmkln yok gibidir. Onun 
için milyoalarca inaamn açhktaa 
61mek tehlikesi karfllında bu· 
g'lnkO buhranlardan mes'ul ad
dedilen Avrupa nizamım boz· 
maya teıebbOı etmeleri, memle
ketlerinde amamız dahili ibtilll
ler çıkarmalan tabiidir. lfte bu 
mOthit ihtimaldir ki bagGnkD 
Avrupanın nizamını kurmq ve 
idaresi mea'uliyetini llzerlerine 
alaut olanlann uykulanaı kaçır
maktadır. 

itte bu Yazayet nazan dikkate 
alınınca ıon zamanlarda yeniden 
AmJpada Rusya aleyhine batlı· 
JaD husumet cereyanı biraz ma· 
nah g&rllJOyor. Bilhaua Moakova 
aimamdarlan, Avrupamn bazı 
emperyalist devletleri tarafından 
milyonlarca ipize İf bulmak için 
R.,a Aleyhine bir harp açılması 
ihtimalinden endife ediyor. Fil· 
haldka ba devletlerin iddiasına 
ı&re mademki bolıevik Rusya 
Avrupamn bugl\nkn nizamı için 
bir tehlikedir. Mademki o mil
yonlarca işsizi umumi bir ihtilAla 
sevketmek için tahriklt yapmak
tadır. Mademki Rusya toprakla
rında yapyan yliz elli milyon 
insan ikhaaden Avrupadan ay
rıldı&'• için umumi buhran Ozeri· 
N '.!na tesirler yapmaktad1r. 

. ~ hayet mademki Rusya mft· 
temadiyen silahlanarak umumi 
tahtidi fcslihata da mani olacak 

bir vazıyet ihdas etmektedir. 
O halde her şeyden evvel bu 
Rusya meselesini halletmek Av· 
rupanm sclAr..eti için bir nru· 
ret haline gt:.mi' demek dcğil
midir? 

itte •a tarzda bir muhake
meyle Awrupa efkin umumiye· 
maia J~Dİ bir harbe ıürüklen

mai ihtimali hiç yok değildir. 
Omm için son zamanlarda ge
rek Japonya tarafından · Mançuri, 

rerek Romanya tarafından Be
-.lfya hudutlarındaki vazıyet 
•diteleri madp olmaktadır. 

Aceba hakikaten on milyon 
lfliıe it bulmak için bir glin 

Amapa diplomatlanmn mOthit 
l»ir laarp çıkararak insanlar ve 

milletlerin boğaz boğaza geldik· 
leri •e birbirlerini yedikleri g6-
tlllecek midir? 

Mehmet Asım 

Acl•uda bir senede kaç kl•I 
awlenml•"l 

Adana, 22 (A.A.) - 931 1e

a..mde belediye evlenme me
r..arlağunda 382 çiftin nikahları 
,.pılmlflır. · 

ilnmifbr. 
Edebiyalta ftıttlriıın denilen 

yem cereıaamm mlleuislerinden 
olan pirin fOtOrızm hakkındaki 
fi kirleriai enelki ıtinkO sayı· 
mut'ı a:ul:anirımiıe •erdi§i l:e-

yanat arasında dercetmiftik. Şair, 
clllnk ü konferansında ba fikirleri 
tafsil •• iub ettik ten ıoara bazı 
tiirlerini de okamllflar. 

Şair tidd etle alln ılınmıfbr. 
U. Marinetti lclad •om f nan•· 
m Dartl lferun •OD1era111 .. ı .. 
IMlllcla Yerecektir. 

Karışıyor Ehemmiyetli bir ihtilaf çıktı 
MUste'8r mecliste bir meb'· 

usu tokatladı 
Madrit, 22 (A.A) _ M. Aza- Akalllyette kalan nazırların istifa 

na, korteslerde beyanatta bulu- etmeleri icap ediyorsa da ••• 
narak bilhassa Madezas'taki ha· 
diselerin milnfcrit hadiselerden 
ibaret olmadığını fakat ibtililcu· 
yane mahiyeti haiz bir ayaklan· 
ma hareketi olduğunu tasrih ey· 
lemit ve gelecek pazartesi bU· 
tlln ispanyayı ayakland1rmak için 
yapılan fesat tabrikltının bOtlin 
safhalarından hl\kilmetin malü
mat ve haberi bulundujunu söy
liyerek aağ cenah mllntebası fır
kalarının kargaıalık taraftar ve 
faillerini tefYik eylemekle itham 
etmiftir. 

M. Aıaaa'mn beyanibndan 
ıonra, M. Maura 16z almlf ve 
rejime karp tevcih eclilmif bir 
tecavtlz hareketi k&rfl8lnda bu
lunduğuna meb'asan meclisinin 
genç clmhuriyeti tehdit eden 
vakalar hakkında fikrini beyan 
etmesi ilzam gelecetini 16yle
miıtir. 

Bunu mOteakip, blitl\n siyasi 
fırkalar gruplan mecliste ham 
bulunarak btıkOmete 4 reye kar• 
285 r'!y vererek itimat beyan 
eylemi:şlerd•r. 

Adana da 
ölenler 
Var 

Adana 22, (A.A.)- AJ111 bi
rinden bu g\me liadar yefat e-
denlerin miktan 190 kifiye ba· 
liğ olmuıtur. Grip salgını de
vam etmektedir. Cumartesi 11h· 
biye komisyonu valiain riyue
t inde fevkallde bir içtima ya
parak fenni ve sıhhi tedbirleri 
ittihaz edece'<tir 

M. Laval Londraya 
çağınldı 

Londra 22 (A.A. - Reater 
Ajaoıınm aldığı mal6mata g6re 
M. Laval don Pariateki lngiliz 
sefareti vaııtaıiyle hafta ıonan· 
da M. Macdonaldle g6rOımek 
llzere Londraya davet edilmif
tir. Ancak M. Lavalin parlimen
tova tevdi edilen itimat takriri 
hakkıada mecliace verilecek ka
ran &ğı'eninceye kadar Londra· 
ya gelip gelmiyeceğine dair bir 
ıey ıöylemiye imkin görmediği 
de beyan olunmaktadır. 

Paris, 22 (A. A.) - HOkômet, 
ıiyaseti umumiyei hariciyeye ait 
olarak yıpılan iılizablara cevap 
verecektir. 

S hatip .az almak için kay• 
dedilmiılerdir. M. Laval'in ıece 
yar111ndan enel cevap Yermiye
ceği zanneclili1or. 

Akpm ileri, meclia koridor
lannda M. La•al'in 40 kadar 
re1le ekseriyet temia edebile
cep tahmin eclili1or. 

Pari-. 22 (A.A) - M. Laval 
ile M, Bri1an bet dakika kadar 
samimi bir mrette g6rD1m01ler
dir. Mlllkat bittikten sonra M. 
Briyan pzetecilerden birin~ Yaki 
beyanatında Franaamn cenubun
da birkaç hafta dinlenmek Oue 
birkaç gOn ıoara Cocberal' e 
gitmek niyetinde olduğunu, bir 
deniz gezintisi yıpmıya çıkma· 
11 da muhtemel olduiuDu 16yle
miftir. 

Londra, 22 (A.A.) - Kabine 
az2sı arasında tarife siyaseti 
hakkında çıkan ihlilif siyasi ve 
resmi mahafillle gazetelerde 
büyük bir heyecan uyandırmıı
br. 

Nazırlar meclisinde mDıterek 
mes'uliyet esasına mUstenit olan 
ve ötecenberi takip edılen Ade
te nazaran ekseriyetin fikrin11 
muarız olan nazmn istifaaı aaul
dendir. 

Bu sefer ittihaz edilen ve hll· 
lc6metin siyaseti hakkında aym 
fikirde olmıyan nazırlan hare
le etlerinde serbest bırakmaktan 
ibaret olan yeni ve f ewkallde 
ahval b6yllk bir ehemmiyeti ha· 
iz bulunmaktadır Te bagUnkD 
meıruU oOsturlarda ıDpbeaiı 
yeni bir lnkitaf teıkil etmekte· 
dir. Milll buhrandan dolaya haklı 
bir sebebe mllıtenit olarak itti• 
haz edildiii reıml bir beyanna· 
meyle bildirilen bu uıul miltt 
hükumete M. Snovden, M. Her
bert Samuel ve M. Donald Mac
lean'in hizmetlerinden istifadede 
dewam imkanını Yermektedir. 

M. Snovden'in tarife projesine 

itiraz ve muhalefette bulunmak· 
la mühim bir rol ifa ettiği ha· 
ber abnmııbr. 

Parlamentodaki amele fırkaaı 
muhalif azasmın bugün gayrı 
tabii yazıyetten istifadeye kal· 
kııacağını ıimcliden g6ıteren 
bazı emareler g&rnlmektedir. 

Kabine on bir mubafızakir 
bet liberal ve dört amele fırkası 
milliyetçi azasından mOrekkep 
bulunmaktadır. 

Akalliyetin buglinkll buhnna 
kal'fl koymak maksadım gtıden 
feYkallde tedbirleri terviç niha
yetinde olmaa muhtemel bulun· 
makta ise de elyeYm tatbik edi
len mab usullln battan bqa ya• 
kahp dlizelmesini kabale mite
mayii olmadığı zannedilmektedir. 

Hatırda tutulma11 llzımgelen 
mDbim bir lmil tf aha vardır ki 
o da mabafazaklrlann diğer fır
kalann hepsine karıı yalnız baı· 
lanaa 325 reylik bir ekseriyete 
sahip bulunmalan ve muhafaza• 
karlardan bUytlk bir kıımın 
gGmrllk tarifeleri tatbiki proje
aini ne suretle oluna olsun mil· 
dafaaya ı6z vermit olmalarıdır. 

Y erebatan camiindeki mukabele 
[fiauanh 1 inci 1ayfasa] 

kaamı geri d6nmnıler, bir kısmı 
da büyük bir ısrarla içeri gir
mek için kapınımn 6ntlnde bek· 
lemiye koyulmuılardır. 

11k hncum eanasmda içeri gi· 
rebilen halk arasında kadınlar 
mllbim bir yek6D tutmaktaydL 
Saat 14 de doğru Hafız Y ııar 
B. geldi. Gripten biraz rabatllZ 
bnlunuyordu. Fakat içeriye gir• 
mek btlyllk bir meseleydi. 

Sonradan gelen halk kapı11 
muhaısara altına almııtı. Nihayet 
polislerin yardımıyla içeriye gi
rebilen Yaıar beyden biraz son· 
ra da Gaziantep meb'usu Kılıç 
Ali ve Aydın meb'um Reıit 
Galip beyler geldiler. 

Kalabalık bir halk kitlesinin 
dııar da kalması üzerine camiin 
sokak cihetindeki camları açıl· 
mıı, dııandakilerin de oradan 
dinlemeleri temin olanmuıtur. 

Nihayet Hafız Y aıar 8. klir
ıOye çıkb, evveli Yasin surcs'.ni 
arapça olarak okudu. Billhare 
ayni sureyi Tiirkçe olarak tek· 
rarladL Hafız Y aıar B. gripten 
rahatsız bulunmasına ratmen 
mllkemmel ve makamla oku· 
du. Ve dinliyenlerin &zerinde 
Arapcaıından daha iyi ve gazel 
bir tesir bıraktı. 

Hafız Yaıar Bey: 
•Esirgesin. bağltla}'an tann adıyla.,. 

Diye baılamq ve ı&yle de
Yam etmittir. 

Yuin .. Hikmetle il edotu.kur•an hakkı 
için, sen muhakkak gönderilen pe)gam
berlerden birisin, dotru yol üzeresin. 
Kur•an yeglne gelip ol•n ve ba1Wşbyan 
zaun inldrdiği bir titapbr. Bununla pey· 
gamberlerin arda arası kesildi~ zaman 
babalan Allah azabile korııutulmaclıkla

nndan nasıl ~fil kalan bu cemaati tor
kutac3ksın?. Onlınn pek çoğuna azap 
sözü sabit olmuştur. Artık onlar inanmaz
lar. Biz. onlann boyunlanna. çenelerine 
kadar dayanacak. bışlannı dimdik tuta· 
cak lAleler vurduk.Onların önlerine,arka· 

Janna 1eder kofdak. onlann sözlerini 
bağladık, arnk onlar doğru yolu göre· 
mezler, On lan Allah azAblle koı kutsan 
da. korkutmasın da bunlar, gene inan
mazlar. Sen yalnız kur'ana tabi olup 
esirgeven tannyı görmeksizin ondan kor· 
kanı Allah a7.abile korkutabilirsin. Böy
lesini yu.ıganmı ve pek iyi bir mükafat 
ile müjdele. Ôlülm dirilten biziz. Her 
tesin ileri koyduktan işi. bır11kacaklan 
eserleri yazan da biziz. Biz her feyi a
çık bir tfap~ Jebvimıhfa7.da zabtet· 
miıflz. O kısa baldın onlara misal getir. 
Hıni o kasabayı tarafımızdan gönderil 
miş bir takım peygamberler elçiler ~i

m işlerdi. Biz onlara iki kişi gönd .Pl'f
mizde onlar bu iklşl yalını saymış· 

)ardı. BJz de onları bir üçüncüsüyle 
takviye etmiştik. Ücü de .. biz 
size dnet için gönderilmişiz.. de
mişlerdi. Kasabahlar "siz bizim gibi in· 
sandan başka bir ıey değilsiniz, eslr~e
yen tann hiç bir teJ indirmemiştlr. Siz 
yalandan bqta bir fey demiyorsunuz.. 
dediler. 

Peygamberler • bizim size gönderil
diğimiz! rabbımız bilir. Bize aşiklr su· 
rette pe} gamberliği tebliğ etmekten baş
ka bir f~Y düşmez, dediler. Kısabablar 
"siz bize uğursuz geldiniz, eğer bundan 
vaz g,.çmezseniz sizi taşhyıcağlz. Tara 
fımızdan size acıklı bir azap dokunacak 
dedi!er. Peygamberler .. uğursuzluk küf· 
rünüzden naşi sizdedir. Size nasihat ve 
ihtar olunmu~sı onu utursuzluga mı 
bamlediyorsunuz? Hayır. siz haddi aşan 
bir cemaatsiniz., dediler. Şehrin kenann· 
dan bir adam kosup geldi, dedi ki "'ey 
kAvmim 1 Peygamberlere tlbi olun .• Siz· 
den davet için ücret istemeyip doğru 
yolda bulunan kimselere tlbl olun .. 

Hafız Yaıar bey sureyi fÖyle 
bitirdi: 

"insan, görmüyor mu ki biT., onu 
dlikiilen ıudan yaranr yaratmaz bize 
aleni bir kavgacı kesiliverdi. Kendi ya
radılışını unutarak bize misal cedrmiye 
kalkıştı.,. Çüıümüşleri kim dirilte
bilir ? dedL Ona de i ilk defa onu kim 
'ücudı getirdi lee efbene o dlrildr. O, 
yaradıimanın her keyfil·etlni hakkıyla 

bilir. Size yeşil ağaçtan ateş çıkarın O· 

dur Siz derhal ondan ateş yakarsınız. 
Yoksa kökleri ve yeri yaradanın tekrar 
onlann bpkısını yıratmıya gücü yetmez· 
mlT Elbette gücü yeter. O, bütiln mıh· 
lt\kab yaratan, hertevı bakkile bilen zat-

Gandinin 
.Oğlu Mahkum 
Edildi 

Bir lnglllz hakimin otom 
bomba atblar 

Londra, 22 (A.A) - G 
nin llçtıncn oğlu olan ve 19 k 
nunuaani tarihinde tewkif edi 
bulunan Bardoli Rantlas 18 . 
hapıı ceza11na mabkiim ed' 
tir. 

Bombay, 22 ( A. A.) - ' 
distan bOkilmeti bankal 
mevdu mebaliğin Hint bir 
kongresinin Bombay komit 
maksadına sarfedileceiine d 
kunetli mlllibazalar neti 
olarak mahalli bankalardan • 
sinde mevdu bulunan ve 
Hintli it adamının namına 
kayyet olan 3000 lngiliz lira 
mütecaviz mebaliğin hecz 
meaini emretmiftir. 

Kalklita, 22 (A.A) - Ba 
öğle Ozeri Houvrab mıntaka 
kimi M. Quinton'an otomobili 
bir bomba ablmııtır. M. 
tona birteY olmamifbr. 

Lord Readlng hasta 
Kahire, 22 (A.A) - Hint 

lii umumisi, sabık nazıı lar 
Lord Reading, Luxorda va 
ıurette basta yatmaktadır. 
sabah Kabireden kalkan 
tayyare doktor ve hasta bak 
bir kanını hamilen Laxora gi 
mittir. 

Rus•ar 
lsweç vapurundaki cephan 

kendllerlne alt olmadııını 
s8r1Urorlar 

Moskova, 22 ( A.A.) -
yet Ruayaya mllhimmat get 
mekte olan bir iıveç vapunm 
Ri>manya harp ıemileri tara 

an yakalandığı ve bu mttlıi 
matın mnsadere edildiği ha 
kında Bllkref ve Paria'te çık 
haberleri Tas ajansı tekzi 
mezundur. Terki teahhat ko 
rınmoın arifesinde bu gibi ~ 
lan haberlerin itaası hakikat 
ıillblanan ve yeni bir harp b 
zırlıyan memleketlerden na 
dikkatin baıka taraflara çe 
mcsini istihdaf evlediği mub 
kaktır. 

-------------------A g a berk of BrUkselde 
Brüıel, 22 (A.A) - 18 Uııd' 

nusanide Brüksele gelmiı ol 
Agabeyko zetecilere vaki 
yanatında vrupanın cen~ 
prktsinde bır seyahat yaptı 
ve Pbilemene vapuruna ya 
madığmı söylem'ıtır. Aıabeyk el' 
baıka birşey söylememit iler 
daha etraflı ifıaatta bulun•. 
muhtemel olduğunu ilave ile 
tifa etmittir. ~ 

ur Onunşam şudur ki bir şeyin ol~ 
nı isteyince ona "Ol., der, o da det~ 
oluvcıir, ber bir şeyin mutlak •~ 
m likiyeti elinde bulunan tann taaı ..JI 
münezzehtir. Dönüp gideceğiniz J
odur,,, ~ 

Raat faıhndan okuyan Y •f"! 
bey gelecek cuma gtinO b 
bir camide daha baıka Ttl 
sureleri muhtelif f aııllardjo 
kuyacakbr. Gelecek hafta 
kalabalık nazarı itibara al la"f 
ıimdiden tertibat abnmıya 
lanmıtbr. 

Mıaırda kur'an ecnebi 1 
..,._ tercUme eturlllfol' 
Mısırda çıkan Mubadenet re 

den; 
Ezber şeyhi kur'anın tercümesi 

bir komisyon teşkiline karar 'f 

Tercüme ar•pça bilmlyenlerin tur 
hyıbilmesi için ıcıyet sarih ıurerıe 
lacaktır. Hangi lisanlara tercümesi 
ziyade münasip olacağı müzakere~ 
miş ve neticede lngilizce. Fran!rP ~ 
Almanca lisanlarını tercümesi 1ıııif 
tınhmıur • 
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1ürkçe mukabele 
Dinledim 

Baber>I ~~ ıı 00 ekim 
&ı..--------------------------------------~~-.a-----rwtm~ Mahkemeye mJ 

Olaiin 
Adliyede: Mısırlı bir şirket Maarifte: ver ... lecek ? 
SeyrUsefaln kömUr borcunu memleketimizde fŞ DarUlfUnun ta!ebesinin •etklk 

rnu~afız Yaşar bey dün bir camide 
v 1• abeıe okudu. Bu mukabelede ev -

vermemaş mi ? seyahati 
Bir kömür tüccarı tarafından yapmak istiyor Darülfünun edebiyat fakültesi 

e a arapça ·· 1 . se .. n . soy edı. Daha sonra Tiirk 
Seyrüsefain aleyhine bir dava Haber aldığımıza göre Basra- talebeıinden kırk kişilik bir grup 
açılmıştır. Davayı açan Şamil B. da büyük bir şirket memleketi- bir müderrisin riyaseti albnda 

d u hadıse halk pisikolojisi iizerin-
~~Prlacak ender tecrübelerden bi -

" ~alk kitlesi, arapça Rur'an oku -
'r~ en neler h' ediyor; aynı şey 

isminde bir zattır. Davaya sebep mizde Nafia işleri yapmak iste- yakında Adanaya bir tetkik se
de şudur: Şamil B. Seyriisefaine mektedir. Şirketin beş milyon yahatine çıkacaktır. Talebeler 
bir buçuk ay evvel 1144 ton kö- Mısır lirası yani bizim paramız- dönüşte Konyaya da uğrıyacak-

Urkr.e söyle .. 1. b" h" . 
mür vermiş, Seyrüsefain idaresi la elli milyona yakın lira serma- lardır. Seyahat yirmi gün kadar 
vadesi geldiği halde kömür be- yesi vardır. Şirket, nehi'rlerin sürecektir. si . ~ rurJ\en nasıl ır ıssm tc 

l'i altrndadrr? 

kadBilin~yeni11, meçhulün tesiri baş 
nı ır. Bılınenin, anlaşılanrn tesiri fa· 
nı a~?'Je başkadır. Bilmediğimiz, anla 1 bt ~g?mız. şeyleri işittii;;rimiz zaman 
he ı ) a o bılm~diğimiz hadiseyle hera
'tıt~a cereyan eden hadiseleri, ~·ah ut 

80 
rnu, ''e yahut da daha eve), daha 

deıinin ilk taksitini vermemiştir. ıslahı, şehirlere su isalesi ina ve 
Şamil B. bir iki gün enel ida- iska işleri gibi Nafia işlerine ait Galatasaray Usesindek~ 

· · 16 b 0 mUsamere reyı protesto etmış ve ın taahhüdatı ifaya amade bu!un-
lira istemiştir. idare 24 saat zar- maktadır. Gene verilen maluma- Dün saat on dört buçukta 
fmda cevap vermediği için Şa- ta göre şirket resmi dairelerle Galatasaray lisesi konferans sa-
mil B. dava ikame etm'ştir. yapacağı işlerin bedelinin kısmen Ionunda yalnız davetlilere mah-

tecili esasını kahul etmektedir. sus bir konser verilmış, talebe 

~a hissettiğimiz şeyleri hatırl:ı.rız. 
di t nelerce dilini anlamadan okunan 
ij n .e.serler, şüphesiz ki dinliyenlerin 
~ 1.ertn<le kendi öz tesir'..ni değil, dinli 
enlerin h"I ı· h' ı . .. b" t . a e ı ru ıye enne gore ır 
esır husule getirirdi. 

~ Yaktiyle camilerin birinde bir he· 
att efen~i. arapça ,·azediyor:muş, c€ltla
Ya en bııı iki gözü iki çeşme ağlamı -

başlamış. 
. Hocanın nazan dikkatini celbct -

ım;ı:: 

~":"' Günahkar .• Ağlama .. 
't'ın' 'Ye iltifat etmiş ve vaza de\•am 
bi ış. ilaca efendi gene arabi, farisi 
~l'·~ haylı beyitler satırlar okuyunca 
ı: 1Yan adam dizlerini dövmiye baş-

ltıış. 

tes lloca hayret etmiş, ağlıyan adamı 
~:liye karar vermiş, ada.mı çağır-

,, 
ka - Ağlama, ağlama.. Günahın ne 
d dar büyük de olsa AUah seni affe
er, bu göz yaşların onun alameti .. 

ı Ağhyan adan1, gözlerini silmiye Iü 
nm görmeden cevap vermiş: .. 

Anonim şırketler 

Anonim şirketlerin umumi 
heyet içtimalarma başlanmıştır. 

içtimalar Martın on beşine ka
dar devam edecektir. Bu mUd
det zarfmda umumi içtimalarını 
yapmayan şirlcetler tecziye edi
Jeceklea·dir. Şirketler bu içtima
larrnm neticesinde ıene!ik kar 
ve zarar!arım i lan edeceklerdir. 

Llmted şırCrntlcr kontrol 
ediliyor 

Ticaret müdüriyeti limtet fir
ketJerin muamelatını kontrol et
miye başlamıştır. Bundan başka 
müdüriyet bu gibi şirketlere yeni 
biremirgöndererek plinço vehe
saplarının müdüriyete bildiril
mesini istemişt'r. 

Limon tacıraer.nın istekleri 

Kontenjan listesi dolayısile 

limon fiatlerinde de bir yük
ıeklik olmuştur. Limon tacirleri 
limonun listeye tabi tutulmaması lle - Ne günahı hocam, ne günahr-

c tı günahtan korkmuy-0rum, sana a• için Ankaraya bir heyet gönde-
C~r~.m da ?.n~n i!;in. ağlıyo~um.. receklerdir. 
&! kil hl'n ku~..iildien b r (Rabb1yes • -----
, r) i öğreninciye kadar on kere da- Konyada işsiz kadınlara yardım 
~k Yedim. Ya sen, hoca efendi, bu Konyada Cümlıuriyet Halk 
ig dar beyitleri, kasideleri, ilahileri, fırkası tarafından işsiz kadmlar 
lleamlaıı öğrenineiye kadar kim bilir için bir san'at evi açılacaktır. 
ita Çok dayaklar yedin. Şimdi o fala- . 
h l~ıı o eziyetleri d üşüntl üm. senin ı na dilinin hislerini yaşa~ı; halb~kı 
i ~lın gözümün önüne geldi de onun ~ "mdiye kadar Allaha gıden yol us· 
Çın ağladım!.. tünde bir anıp tercüman '>ardı. 

a / 3u bir misaldir. Hepimizin dilini Türkçe mukabele, kadınlarda, er• 
1: n.~adığıııqıız hadiseler karşısın:lald lteklcrde, çocuklarda hülasa yeniyi 
aı~Urlerimiz bir bnşka hadiseyle de hayret~e arayanlar d~ asrrlar~.a .~al~~ 

adardır. demedılderi sırları hır anda çozulmuş 
* * • görenler de samimiyetm, bilerek yapı 

le :afız Yaşar bey, Türkçe mukabe lan hareketin güzelliğini, kuvvetini 
ti. lJ Urken manzara. biı·denbire değ.iş- hissettirdi. 
~es Yenin.in, kendi ruhunun, a• SADRI ETEM 

,..._,~h ~ ~trN"'";d ~";;;''E;~;; ·ıı•mı 
(Son Yemen valisi) i 

30 Senelik Siyasi Esrarı 1 
ifşa Ediyor ! m 

~ııınnıııııımınnnınıııoıuıımıD11Jııııııııııııınııuıınııııımnmıınamıııımıııııııımııım:ıımııınıııınıınııınıı Tefrika : 12 rnmıım.ııııı:ıW 
8· Tercüme ve iktibas lıakkı malıfuzdur. 

'ltreır· tarafta yüzlerle sili!ı tay- göz yıldıracak , belki arkasından 
öte/• h~def ittihaz etmişken, haber gönderecekti: (lngiliz he-
heye~· nu~aredekiler de lngiiiz yelini bize iade etmezseniz her 

'f u~ne sılab çekivermişlerdir. gün böyle ... ) fakat biz onlardan 
ile arı fırladım, ve birbirleri- evvel haber gönderdik ve ken-
kaç:rıloııı korkularından aşağı dilerine bir daha böyle bir ta-
llıerıı· ayı bile akıllarına getire- arruza kalkışırlarsa lngiJiz heye-
latın 11 

olan miralay ve arkadaş· tini bede\'İlerin taarruzundan 
.J ıa llz . ld "Ohu .. erıne ah am, minareye muhafazaya muktedir olamıyn-

...... E dondüm ve bağırdım: cağımızı ve bu hususta hiçbir 
Ate "'~la beni ... Sonra onları... mes'uliyet k~bul edemiyeceğimi 

§ bar anda durdu. bildirdim. 

Bu t • • :(. Bu Mister Mill çok tuhaf bir 
lan ab:~arc taarruzu, Arabis- adamdı, bana mektuplar gön-
•öbret ~hnc vukufundan dolayı deriyor, kendisine mahsus ve 
tin ,

1 
~ıannııı olan bir lngili- anık bizçe çok bayat man-

~Onra e~~di, bunu birkaç gün hklarJa beni iknaa çalışıyordu, 
•stninde ~r~ndik, bu zat Mili ( • • . Ne çıkacak bu mukave-
deki 0 ~rıydi. Iraktan yemen- met ve inattan.Hudeydeyi teşrif 
iiUı haıı •aıiyeti ıslah ve in- buyurunuz, bütün vesaitimiz em-
1 eyer · 0 Uraa I ını her ne suretle rinize amadedir, Aziz ve bas 

O.. ı 0 
sun k t k · · · f' · · 1 k b 'i•tı ınışt ur arma ıçın ça- mısa mmıı o ara arzu uyur-

Za, ~ 0 da çareyi bulmuştu! duğunuz tarafa azim etiniz husu-
a Arabiıtan mütehassısı sunda her türlü teslihah memnu-

Cemiyetlerde : -Mürettipler cemiyetinde 
intihabat 

1 ürk mürettipleri cemiyeti dün 
mutat senelik kon,,.resini aktet-o 
miş Ye atide isimleri yazılan ze-
vat heyeti idareye seçilmişler
dir. 

Cemal efendi sabık heyeti ida-
reden, Hayri efendi Resimli Ay 
Nasuhi bey Son Posta, Esat 
efendi Akşam, Kadri Osman 
efendi Son Posta, Faik efendi, 
Akşam, Mitat efendi, Cümhuri· 
yet, Haydar bey Milliyet, Etem 
Milliyet gazeteıinden. 

Poliste: 

Gene üç kız Kayıp! 
Son günlerde şehrimizde ka· 

yıp olan çocukların adedi art
mıştır. Haber aldığımıza göre 
yeniden üç kız kaybolmuştur. 
Bunlardan biri Moda da Rıza 
Paşa caddesinde oturan Münip 
Beyin hizmetçisi 17 yaşında 
Feridedir. ikincisi Arnavutkö
yünde Kaymakam sokağında 
Rubşende Hanımın 12 yaşında 
evlithğı ikbal, üçüıacüaü de 
Eyüpte Kalenderhanede eczacı 
Hikmet Beyin hizmetçiei 15 ya
şmda Seherdir. 

Zabıta bu üç kızı aramıya 
başlamııhr. 

C. H. tırkası merkezlerınde 
konferans 

Yakında, Cümhuriyet Halk 
Fırkası Kaza merkezlerinde muh-
telif mevzular hakkında konfe
ranslar verilmiye başlanacaktır. 

niyetle arza müheyyayız .• ) Bir 
başka mektubunda da Hükumeti 
Osmaniyenin mahv ve munkariz 
olduğunu, artık biç bir ümit kal
madığmı uzun uzadıya yazdığı 
ve bu ıözlerini tevsik ·için mek
tubuna biralay da lngilizce, F ran
sizca, batta Türkçe ve Arapça 
gazete maktuahırını leffettikten 
sonra, (istikbal ve alinizi size 
müreffeh liılabilmek için teşri
finizde emrinize naçiz bir hediye 
olmak üzere taktim ediJecek çek 
te hazırdır. 

Bu plUnç mektuplara müz
tehzi cevaplar veriyorum. Niha
yet, güç halle seyitleri, rüesayi 
ikna edebildim, ve lngiliz beye
tile şu itilafnameyi imzaladık: 

Madde 1 - A ağıda bu me
vaddı imzahyan ben, haşmetlu 
Ingilterc kıralmm mu'rnhhası fev
kaladesi miralay Jakob, Hakkı 
Taal5mn ismi ceJaliııe, peygam
berliğ'ni bütfin Müslümanların da 
tanıdıkları peygamberimiz Isa bin 
Meryem Aleyyüsselam ve haş
metlu lngiltere kıralı ve lngiliz 
millet ve devleti namlarına ber
veçiati muharrer mevaddı infaz 
edeceğime şeref ve namuıum 
üzerine söz veriyorum: 

2- Bacilde Kıtmeri kabaili 
tarafından alıkonmamızın sırf 

tarafından güzel parçalar çahn-
mıştır. 

Belediyede ı 

Telefon urfiyata 
Belediye seyrüıef er ıubelerinin 

senevi telefon mükilemeıi tah
siaah 15000 lira olduğu halde 

beş ay zarfında 7400 lira sar
fedilmiştir. Şu hale göre kalan 
paramn senenin mütebaki yedi 
ayına klfi gelmiyeceği anlaşıl
maktadır. 

Bunun üzerine belediye şube· 
lerine yeni bir tamim gönderil
miş, hususi işlerle ve ehemmi
yetsiz resmi işler için ielefonla 
görüşülmemesi, azami tasarrufa 
riayet edilmeıi bildirilmiştir. 

Bernard Sha w 
Afrlkaya Gidiyor 
lngilizlerin Sosyal:st ve mil

yoner muharriri ve dünyanıo en 
yaşla fikir adamlarından biri 
o!an Shaw; bu sefer de Cenubi 
Afrika 'ya bir seyahat yapmak
tadır. Shaw, bundan önce Rus
yaya gitmif ve bu seyahat lngi
liz muhafazakir mahaftlinde bn
yük dedikodular uyandırmııtı. 
Fakat bu defaki yolculuk 
yalnız bir hava tepdili içindir. 
Ve üç ay kadar keyfi bir za
mana inhisar edecektir. 

Müellife, servetine yeglne 
tevarüs edecek olan kansı re
fakat ediyor. Bernard Sbaw'1n 
çocuklan yoktur. 

kendilerini iıtemedikleri bir ha
kimiyet altına almak fikrile gel· 
diğimiz zihabından ileri geldiğine 
kani olduğumuzdan, onlan bu 
hareketlerinden dolayı mazur 
görürüz. 

3 - Bu mazeretlerini makul 
bulduğumuzdan, bu meıeleden 
dolayı ne şimdi, ne de ileride 
lngilterenin kendilerinden intikam 
almıya kalkışmıyacağını taahhüt 
eyleriz. 

4 - Bacil kazasile Abıuje, 
Zeranik kabaili kendi arzulariyle 
Seyit Abdillkadiri hikim tanı
dıklarından Seyit müşarünileyh 
ile diğer meşayiba islimiyet ve 
insaniyete muhalif bir harekette 
bulunmadıkları müddetçelngilte
re namına gerek siyaseten ge
rek kuvvei cebriye ile onları 
imam Yayha ile Seyit Mehmet 
ldrisinin her nevi taarruzundan 
masun kılacağımızı t:ıahhüt e
deriz. 

5 - işgal kuvvetimiz Hudey· 
dede kaldığı müddetçe hüku
metimiz Yemenin gerek dahilı, 
gerek harici ticaretini her su
retle teshil edeceğini, karadan 
olsun denizden o1sun posta, tel
graf muhabcratının intizamına 

halel getirmiyeceğini, Hudeydc
den Yemene ~idip geleceklere 1 

Etibba oaas1 kongreslndtl 
tenkitler, mUnaka,alar 

Etıbba odası heyeti umumiye
si dün saat 14 te Cağaloğlunda 
ki Halk evinde toplanmışbr. 

Kongre reisliğ:ne Doktor Tev· 
fik Salim paşa seçilmiş ve içti· 
maa paşanın riyaseti albnda 
ba~lanılmıştır. Evveli geçen se
ne bütçesine ait rapor okunmuı· 
tur. Müzakerat hararetli ve mü
nnb:aşah geçmiştir. içtimada ba
Zlr bulunan doktorlardan bazı
ları, idare heyetlerine ayrılan 
paranın lüzumsuzluğuna kani ve 
bu tahsisatın kaldırılması taraf· 
tar&dir. Bu hususta serdedilen 
mütalaalara iştirak etmiyen dok· 
torlar da olmuştur. Meseli dok
tor Süreyya bey, bu teklifin ye• 
rinde olmadığını iddia etmit ve 
ıunları söylemiıtir: 

- Heyeti idarelere tahsis e
dilen parayı kaldırmak doğru 
olamaz. Heyeti idareye seçtiği· 
miz zevatın, bizim için, hmm 
lehimize uğraşmak için, hiç bir 
şey mukabilinde olmıyarak kıy
metli zamanlarmı sarfetmeleriai 
istemiye hakkımız yoktur. 

Tahsildara ayrılacak paranın 

kaldırılmasıyla 9imdi glç yapı
lan tahsilit, tamamen imkln 
haricinde olacaktır. 

Süreyya bey oda tabsillhnm 
az olmasının sebebini, taluil 
memurlarının tahsilatı iyi yapa· 
mamalannda bulmamaktadır. 

Diyor ki: 
- Tahsilat yapılamıyan arka

daşlarımız vardır. 
Bunları iki kısma ayırabiliriz: 

Bir kısmı senede 12 lir~ı vere
miyecek derecede zafa uğramış
lardır. Heyeti idareye sallhiyet 
verelim, bu gibilerden para is· 
tenilmesin. Bu suretle bu kabil 
arkadaılarımazı hem iz'aç. hem 
de haysiyetlerini rencide etmit 
olmayız. 

Diğer kısım, aidatını vermek· 
te haset göıterenlerdir. Bunlan 
da, nizamname mucibince mah
kemeye vermeliyiL 

Niyazi ismet bey, enell aza
(Lfıtlen sayfayı çeviriniz.) 

müşkUlit göıterilmiyeceğini ta• 
abhüt eder. 

6 - lngiliz askerinin Hadey
deye ayak basbğı günden tim· 
diye kadar Hudeyde de her iki 
tarafa menıup olanların itledik· 
Jeri ceraim hakkmda afh umumi 
ilin edilir. Bu cürümlerden do
layı ilerde kimse mesul ve mua• 
tep tutulamaz.Elyevm, Hudeyde 
ve Adende mahpus olanlann da 
serbest bırakılacaklarını tubhtlt 
ederiL 

7 - Kubra kabaili bizi ve 
bütllo eşyamıza Hudeydeye ..ıi
men 1; ötüreceklerini namualan 
üzerine vait ve taahbUt eyledik· 
!erinden onları Hudeydede izu 
edeceğimizi arzeyleriz. 

8 - Sulhten e•vel ve 80Dl'a 
Yemen halkının karada ve de· 
nizlerde serbestçe sefer etmele
rine tarafımızdan mümanaat edil
miyecektir. 

9 - Ahali, hükumeti Osma
niycden hDşka bir hakimiyeti 
kabul etmiyeceklerini beyanla 
bu idareyi musırran talep ettik· 
!erinden bu arzu ve taleplerine 
hörmet ederek onlan Dev• 
leti Osmaniyeyle sulh aktedilia
ceye kadar harekiÜında ıerbest 
birakmayı taahhüt eyl~riz. 

(BUnwdlj 
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Lehistan hahambaşısı 1 Be:ğ~ :.:.~k ~u:~ riL [ Acuzenin Definesi ] 
şehrimize geldi seı:nde~,;.ıuı zablıan ,, memurin,, 

Istanbul b. J l mensubini askeriye ile ~ehic yetimlerinin 
haham aşı ığı mese esi yoklamal:ırı icra olunacağından ellerinde 

--~~~~---~· -
Dünyadaki yahudi düşmanlığına karşı 

müttehit cephe ! 
Lehistan haham başısı Gora 

Ef. zeYcesi ve mayetile birlikte 
dünkü semplon eksperesile ıeh· 
rimize gelmiştir. 

Musevi aleminin tanınmış si
malarından olan Haham Gora 
Ef. Sirkeci istasyonunda büyük 
merasimle karşılanmış, istikba
linde şehrimizdeki Musevi ce
maati erkanı ve hahamhane 
mümessilleri bulunmuıtur. 

Lehistan haham başısı bu se· 
yahatini Filiıtinde teşekkül eden 
Musevi ko!onis;ni ziyaret etmek 
maksadile yapmaktadır. Onun 
için şehrimizden doğruca Filisti
ne gidecektir. 

Fakat Cumartesi günü seyahat 
etmesi Musevi dininin ahkamına 
münıfi olduğu için şehrimizden 

hareketini bir gün tehir edecek 
ve yarın yola çıkacaktır. 

Haham Gora efendiye Lehis
tan Musevi cemaati matbu::ıtımn 
bir mümessili de refakat etmek· 
tedir. Lehistan haham başısı şeh
r imiz Musevi lisesi müdiri doktor 
Marküs'ün evine misafir olmuş
tur. Dün birçok Museviler dok
tor Marküs'ün T epebaşındaki 
evine giderek misafir haham ba
şiyi ziyaret etmi,ler ve elini öp
müşlerdir. 

Dünyadaki muscvi ruhanileri
nin en ileri gelenlerinden biri 
olan haham Gora Ef, nin seya
hatine büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. Bu seyahatin, son 
zamanlarda dünyanın her tara
fında çoğalan musevi aleytarlı
ğına kartı musevilerin müttehit 
bir cephe almaları için yapılan 
teşebbüslerle alakadar olduğu 
söylenildiği gibi münhal bulunan 
Türkiye hahambaşılığı intibaba
tile de alakası bnlunduğu da söy
lenilmektedir 

Malum olduğu üzre Türkiye 
hahambaşılığı Becerano Ef. nin 
vcfabndanberi münhal bulun· 
maktadır. Aradan altı aya yakın 
bir zaman geçtiği halde hila 
yeni birhahambaşı inbhap edile
memiştir. Hahambaşılığın yega· 
ne namzetiolan bir hahamın 

geçenlerde ölmesi üzerine Tür· 
kiye bahambatılık mevkii nam
zetsiz kalmııtır. 

Türkiye haham başısınıMusevi 
cemaati ruhani ve cismani mec
lisleri intihap etmektedir. Bu iki 
meclis şimdiye kadar müştere

ken yaptıkları müteaddit içti· 
malarda Türkiye Haham başı· 
lığı için memleketimizdeki Ha
hamlardan hiç birini yaş nokta
ımdan veya diğer bazı sebep· 
lerden dolayı münasip görme
mişlerdirı Bu va:rıyet karşısında 
ecnebi memleketlerden birinden 
bir hah"amın getirilip Türkiye 
haham başilığına seçilmesi mev
zubahs olmaktadır. Bu taktirde 

de Türkiyede haham başı 

olmak için hariçten getiri-
lecek kimsenin evvela hü
kumetimiz tarafından Türk tabi
iyetine kabul edilmesi lazımdır. 

Dün çıkan bir şayiaya göre 
Lehistan haham başısı Gora 
Efendinin Filistice giderken 
şehrimizde bir gün kalması bu 
işle alakadardır. Gora Efendiyi 
dün Musevi cemaati ruhani ve 
cismani meclisleri azalarından 

bir çoğu ziyaret ederek görüş· 
müşlerdir. Bu mülakatlarda ha
ham başıhk meselesinin görü· 
şüldüğü söylenilmektedir. 

Diğer taraftan sebrimiz Mu
sevilerinden bir çoğu Türkiye 
haham başıhğına hariçten bir 
hahamin getirilmek istenmesini 
müsait karşılamaktadırlar. 

MuseYi cemaati erkanı ve 
dün görüştüğU!nüz Lehistan ha· 
ham başısı bu şayiaları tekzip 
etmiştir. Mamafih bazı Muse
viler yakarıya kaydettiğimiz şa
yiaların doğruluğunda ısrar et
mektedirler. 

Lehistan haham başısı Gora 
efendi dün demiştir ki: 

- Türkiyeye gelişimin hiç bir 
hususi mahiyeti yoktur. Fılistin· 
de teşekkül eden Musevi kolo
nııını ziyaret ederek mahalli 
ihtiyaçları tespit edeceğim. Le
Jistana dönüşümde bu ihtiyaçlara 
göre yardım yapılmasını temine 
çalışacağım. 

işte bu maksatla Fdistine gi· 
derken Istanbula da uiradım. 
Yoksa Türkiye haham başısı in· 
tihabile kat'iyen allkadar deıi
lim. Bu, Türkiye cemaatinin 
meşgul olacağı bir ittir. Son za
manlardaki Musevi aleyhtarlığı 
hiç şüpheaiz şayanı teessüf 
bir şeydir. Museviler asırlardan· 
beri bulundukları memleket
lerde sakinane çalıımakta mem· 
leketlerine nafi bir unsur ol
maktadırlar. Bu vaziyet karşı· 
sında bazı yerlerde çalışkan ve 
faydalı bir unsur olan MuseYi
lerin ifnaıına yürümek tabii 
doğru değildir. 

Türkiye Musevilerinin ispan
yaya gitmelerinin ara sıra mev· 
zubas olmasına gelince ; Türkiye 
Musevilerinin işlerine ve hare
ketlerine karıımak istemem. 

Fakat hiç şüphesiz dünyada 
Musevilerin en rahat ve ıerbes· 
çe yaşadıkları yer Türkiyedir. 
Türkiyede Museviler diier un
surlardan tamamile farksız bir 
muamele görmektedirler. Bu Ya· 
zıyet karşısında bura Musevileri
nin rahatça ve serbestçe yaşa
dıkları bir yeri birakarak vak· 
tile bin türlü eza ve cefa gör· 
dfikleri bir memlekete gitmek 
istemelerini ben imkan dahilinde 
görmüyorum. 

c:=================-===================================== 
nın heyeti umumiye içtimalarına lira vermesi çoktur. 
alakasızlığından, odanın yapma- Netice itibarile, içtimada ha· 
sı lazımgelen bir çok işleri yap· zır bulunan azanın mühim bir 
madığından şikayet ederek şöy· ekseriyeti, heyeti idareden şika-
le demiştir: yet etmiş ve yeni sene için ba-

- Etibba odası azası, senede zı taleplerde bulunmuştur. Bu 
on iki lira verdiği odadan bir talepler arasında, aidat kanunu· 
çok hizmetler beklemektedir. Ve nun tadili, odada bir kütüphane 
azayı bu talebinde haklı gör- tesisi için üç bin lira tahsis, o-
mek icap eder. danın kendisine mahsus bir ga-

Aksi takdirde, odanın gazete- zetesi olması, bir bina temini 
lerde sadece ilanlar yapması gibi maddeler vardır. 
için her azanın senede on iki Biraz sonra içtima reisi T ev-

bulunan resmi senet rapor ve sair vesi
kıl:ırl:ı şu beye mürac:ı!ltları.~ 

2 - Tütün ikramiyesinin tevziine 
de,·am olunm:ıkt:ıdır. l::shabı istihkııkın 

pazar ve perşembe günleri Beyoğlu kay

makamlığında toplanmıkt:ı olan komis
yona müracailtları. 

3 - Te,·zi müddetinin hitamına az 
bir müddet kılmış olduğundan bu müd
detten sonra gelecelclerin paralarının ve

ril mi yeceği. 

fik Salim paşa, heyeti idareye 
karşı yapılan itap ve tarizlare 
çevap vermiş ve demiştir l<i: 

- içtimai, yardım ve gazete 
çıkarmak teklifleri yeni değildir. 
Eskiden de mevzuubahsolmuştu. 

Evvela; içtimai bir muavenet 
olmak üzere teklif edilen sigor
ta teşkili projesi tetkik edilmiş 

ve Sıhhiye vekaletiyle bu husus
ta temasa girişilmişti. 

Fakat, kanunca imkan görül
lemediği için yapılamamıştır. 

Kütüphane işi, evvelce heyeti 
umumiyede reddedilmişti. Bu 
esnada da "Beyazıtta açılacak 

bir kütüphanenin Cihangirde o
turacak bir doktora hiç bir fay· 

da temin edemiyeceği,, şeklinde 
bir mülahaza serdedilmişti. 

Gazete çıkarmıya taraftarız. 
Teşebbüs edeceğimiz zaman, 
birinci mıntaka etibba odasının 

bir gazete neşretmek üzere ol
duğunu, bu gazetede bizim de 
fikirlerimizi neşretmek imkanı 

bulabileceğimizi haber aldık. 
Bizzat gazete çıkarmaktan sar

fınazar ettik ve arkadaşlarımız

dan bu gazete için yazı istedik. 
Uzun bir zaman geçmesine rağ

men henüz bir tek yazı gelmiş 
değildir. 

Mesleki neşriyata ehemmiy~t 
veriyoruz. Fakat maalesef, mes· 

lekdaıların lakaydisini burada 
zikretmiye mecbur kalıyorum. 

Size küçük bir misal: Geçenler
de ilin ettiğim konferansa an· 
cak iki tabip gelmişti. 

Tevfik Salim paşa, aidat bah· 
sine da temas ederek şöyle 
demiştir: 

- Verdiğimiz aidat bir ver
gidir. Her doktorun bunu verme· 
si zarureti vardır. Nizamname 

mucibince, aidatını vermiyen 
doktorları · sulh mahkemelerine 

vermek icap eder. Şimdiye ka
dar ancak dokuz on kiıiyi hay-

siyet divanına verdik. Halbuki 
şu dakikada aidatını vermiyen 
doktorlarm adedi tam yedi yüz

dür. Biz bu 700 tabibi mahke
meye Yermekten utanıyoruz. 

Aidatını zaruret dolayısile ve

remiyenleri vergiden muaf tut
mak salahiyetimiz haricindedir. 

Bu gibileri şimdilik meskfıt geçi· 
yoruz. Fakat nihayet kendimizi 
mesuliyetten kurtarmak için işi 

adliyeye sevketmek zaruretinde 
kalacağız. 

içtima nihayetinde yeoı sene 

bütçesi tesbit olunmuştur. Yeni 
bütçede, tahsildarlar için 100, 
hakkı huzur için 1000, demir 

baş eşya olarak 500, idare tah
sisatı olarak 3000, memurin ma-

aşları için 2700, müteferrikaya 
2000 ve tesis edilecek kütüpha-

neye ilk nüve olmak üzere 1000 
lira ayrılmışbr. 

MUelllfl : Nlzamettln Nazif Ressamı : MUnlf Fehim 
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Kalede babalarından kalan hazineyı 
olduğu gibi ellerine geçirmişlerdi .• 

-76-

"Ka)seri kalesinin hakimiyim .. ,, ! 
sözünü işitince Aptülhalim birdenbi • 
ı-e tuhaClaşıvermişti • Öyle değil mi 
ya? Kendisi padişaha asi olan bir a
damdı. Elbette lstanbuldakiler onun 
takibi ve tutulması için sağa sola a · 
dam koşturmuş olacaklardı. l\adın 

onun kendi oğlu olduğunu söylüyor• 
du. Ya herif inanmazsa ne olacak • 
tn? 

Bu sırada aksak tabip kulağrna şu 
sözleri fıslamıştı: 

- Dili heyecandan çözüldü. Eğer 
feykal:lde bir heyecan hissetmeseydi 
ebediyen dilsiz kalmıya mahkumdu. 

Heyecan içinde bt'kliyordu .. 

etmiııtim. Galiba o zaman hazineıdll 
bulunduğu yere gitmek için yanını • 
dan ayrıldıydı .. Bir gün sonra arka • 
daşlar onun cesedini Reha kalesi ô• 
nünde bulmuşlardı .. Gitmiş, bizi bek• 
Jetmiş, gelımemişti. Merak etmiştiJIJıo 
gönderdiğim adamlar onu kale önüt'
den kaldırıp geceleyin dağ baş:na ge
tirmişlerdi. Dilini koparmışlardı. • 

Deli Hasan söylerken, kadın b8 
gınlrklar geçiriyordu. 

- Sonra.. - diye de•am etti ge 
- Onu orada bizim dağın başına, 
nclerce yaşadığımız mağaranın içi 
gömdük. Parasız yola ç~-tmı. KaY 
riyi zapt.ettim. Kayseri beymin b:111 
vermek istemediği kız şimdi zevcent 

.Nihayet kadın sordu: dir. Küçük bir oğlum var. Onun ba 
- Peki deli Hasan .. Ne zamandan her zaman bahsettiği kadın sensin dl 

beri Kayseri kalesine hükmediyor - mek. Öyleyse ana kucakla beni .. 
sun? İhtiyar kadın damarları çıkık pı~ 

- lki senedenberi.. maklarınr bıkaç gibi uzatarak gen~ 
- Ey söyle bakalım nasıl oldu da kendine çekti; alnından öptü. Şimdi 

sen Kay1'eriye gelebildin? sormak sırası (Aptülhalim) e gelrnif 
Deli Hasan... Bu, bizim bir gün ti: 

Urfaya hakim tepelerden birinin i.is · _ Ana.. - dedi - Senden sorrııl' 
tünde gördüğümüz, sonra birdenbire mrşlarrnrydı hazinenin yerini? 
unutup kendisinden bahsetmiye im • Kadrn yaşlı gözlerini silerek: 
kan bulamadığ·muz gençti. - Yıllarla hapsedildim. TırnakJs• 

Bir müddet yutkundu .. Sonra gali- nmı söktüler, kırbaçla.ndım.. Fa~ 
ba ihtiyatlı hareket etmek istediği size ait olan servetin yerini bendell 
için olacak ki: kimse öğrenemedi. - dedi - Hattı-

- Evveıa sen anlat bakalım - de de 
son gece, yani senin gözlerin önüıt 

di - Nereden anam oluyorsun benim. b ... 1d .. k · tedikl · ·· - ecf' s ·· lbet b" d d'" enı o urme ıs en gunun g 
onBra soz ~ . ızef le ukşedr.. k~'- si Derviş paaş mel'unu saatlerce i~kd 

unun uzerıne a cı ·a ın, ·d.Jı • • • .., 
·· 1 · d k 1 ·ı k kr..h ce yapmıştı. Fakat hıç bır kelıme sa. goz enn en a ·an yaş anı sı ere -, <.1 

1 
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fi rak fi k k .h . . . k eme ım. o ıya - pu ıyara , ·a ıçmı çe ·e -
rek şu hikayeyi anlattı: • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • - Çocuklar ... - dedi- Ben 'Jır .za Bunun üzerine iki kafile birbirirı' 
man dünyanın en mes'ut kadınıydım. 

karışıp Kayseriye doğru yollandılar~ 
Bir kocam vardı, beni çok severtli. Kayseride bir ay kaldfktan sonra J)I 
Koca bir sarayda tek başıma sultan· 1i Hasan arkasma adamlannı t-ıktlı 
Iık ederdim. Reha derler bir şehiı· var yollardan da epey adam topladıl~ 
dır. Hiç orasını gidip gördünüz mü? Bir gün .Relia kalesine bir 00.Skın Y' 

Deli Hasan: tılar; boş avlanan kale kumandanı i 
- Evet •. - diye homurdandı - tihar etti, Aptülhalim Rehaya bey ol 
- O halde .. Bil ki o şehir i:5te be· d u. 

nim kocamın mahydı. Koskoca şehir Kadın kocasmm servetini saklat• 
onundu. Biz ~ok zengindik. Gene de tığı yerde olduğu gibi buldu. Bu set' 
zenginiz ya •• Hazinelerimizin dolg-un- vet eski kalenin sütunlu kapısı aıtııı' 
luğu herkesin hın;ını tahrik ediyordu. 

da gizli duruyordu. Hele lstanbulda (Sun'ullah efendi) 
diye anılan bir mel'un vardır. o bu üç ay sonra •• 
servete göz koymuş, Rehayı eHmizden - 33 UNCU KISIM -
alarak, bizi mahvetmek için geceli PAŞA AVLANIYOR! 
gündüzlü çahşmıya ba~lamıştı. Ba- - Karanın karidir. Kıştan eV'-e~ 
ban evvelii siyaset yaptı. Bu herife şu işi halletmek icap eder. Ne derıı~ 
dai,ma hediyeler gönderir, gönlünü a- bu? Bir avuç serseri burnumuzun di' 
lrrdı. Bir zaman böyle devam etti bu binde at oynatsın, keçeye pala çalSfll" 
iş.. Fak:•'. ; ıım bir g~ün k~~ko.~a bi~ ıar. Bugün şu kale yarın bir ba§k~ 
ordunun .ı.ıyı sardıgmı gorduk. Bı· yağma edilsin. Yok ben bu hale tı 
zimle başa çıkmalarına imkan yoktu. hammül edemem.. Burada ben ya h~ 
Muhasara yıllarca sürdü. Fakat niha mim yahut değilim.. Hakimsem buıt
yet bir gün adına (I\:ancık Mehmet) ispata mecburum .Eğer ispat edeıtt~ 
denilen bir mel'un bize hiyanet etti. sem, yapılacak ıiş, pılıyı pırtıyı toP' 
Öbiir tarafa Hüseyin paşa n~mm~a Jayrp lstanbula avdet etmekten ibl' 
biri hiikntediyordu. Bir gece g~zli hır rettir. Her gün vüs,ati bir parça dıt~ 
kapıdan onu ve adamlarını ~~ı:re sol{ artan bir ihtilalin karşısında el b:Jı 
tu. Gece uyur uykumuzda bızı y~ka - layıp seyirci kalmak, (Ey ihtilf•l• 
Jadılar. Babanızı par~~ parç.a ettıl~r; Gel beni yak, kavur .. Külümü har9jl 
kafasmr lstanbula gonderdıler. La • savur!) demektir. 
ki,n hazinelerin yerini bulamadılarH (Bit.-_.J 
Çünkü on lan ben çok emniyetli bir '.!!!!!"'!!!"!!!~~"!'!."!!!!!!!'!!!!!!!'!!"!'!."!!"!'!."!!~~~ 
adama birakmıştım. Eğer o ada.nı öl• Darülbedayi Temsilleri 
mediyse hazine .gene yerinde olacak- BugUn ak tam saat l 
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tır. Uzun seneler hep, bir gün sizi bu 21,30 da "shta~b~. 2 'tı,..oSd 
lacağımı ümit ederek yaş:ımıt'tım. _,! il' ııya l' 

Hasan, oğlum .. Sen kardeşin Halim - ~Üİ ~Hr~e~ı~r 111111111111111 

:e:d~ ~~~ b~;;·~~;~:~t ~~! ~~~~ Tercüme e~en: 
dersi.n~ba.. Be~im babam. bize na· Yakı~da~a~lova lllJI 1 
sıl hıJ an et eder. T'" k ·· ·· "lk 
ban-=- ~aban mı? Kimmiş senin ha • si~~li u~~~ed~u- nmnn 

- O işte ... 
- Fakat o dediğin kimdir? 
- Beni kurtaran ve yaşatıp yeti~-

tiren adam .. 
- Adı ne? 
- O işte .• O işte.. Onu sen de bili-

yorsun .. Neye yara adım söylemek. 
Ve birdenbire sesini yükselterek 

haykırdı: 

- Şimdi anlıyorum .. Bana (Reha) 
dan yollanırken (Bir gün daha sab • 
ret!.) demesinin hikmetini şimdi anlı 
yorum. Parasızdım. Büyük bir iBe gi• 
rişiyordum; Kayseriyi zapta teşebbüs 

25/ 1/ 932 tarihinden itibar•" 

Yalova TiirküsU 
ilk musikili komedi 

Pazartesi için şimdiden kişe' 
lerde bilet satılmaktadır. 
------------·---------_,/ 
Raşit Rı.za Tiyatros1' 

(Şehzade başında) il 
Bu akşam saat 21 30 da (A~',İ' 

Kin) 4 perde 1 tablo. Pazar günu dl' 
şamı (Sekizinci) vodvil 4 per 
~akleden; lbnirrefik Ahmet Nuri bcf· 
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Maarif Vekiliyle ... 
Adana muallimleri arasında 

samimi bir hasbuhal 
d Abda~a, 22 (Yakıt) - iki gün

en erı h . . d ol fe rımız e bulunmakta 
an ınaarif vekili Esat B. dün 

11. llıt1111rlf veklll Adana •e . 
ın t'' orta mektebi, Namık Ke-
•oa ınektebini teftiş ettikten 
r ~ra Şereflerine muallimler ta
": .n

1
dan Gazi Paşa mektebinde 

rı en ça . f . . . k .... l Y zıya etıne ışhra et-
""1f e d' ted . r ır. Orta tedrisat ve ilk 
h rısat müdür ve muallimlerinin 
... ~zır bulundufu ziyafet çok sa· 
... ııni b' b IXIGd ır ava dahilinde uzun 

det devam etmiştir. 
d~ayın hitammda maarif mü
>'e G .Enver Hulusi B., vekil be· 
\t hıtahen bir nutuk söylemit 
rı e bunda muallimlerin şükranla
te~ zikrettikten sonra sözünü 
\te :~t kanununa intikal ettirmiş 
l!ı ıran evvel meclisten çıkanl-
aaını rica eylemiştir. 

k Maarif vekili Eıat B bu nut
c a gayet veciz bir müc<> abeyle .:;ap vermiştir. Vekil b :y, Ma· 
b 1 

Vek&letini deruhte etmiye 
lt~şcl adığı tarihten itibaren mes· 
te •şiarla hasbuhal yapmaktan 
li~~ ~~yduğunu, Adana mual
da erının samimi daveti karşısın· 
&ayı P~k mütehassis olduğunu 
iti edıkten sonra ilk mektep 
i"~liınlerinin tekaüt kanununa 
ha al ettiiğini, ihzar olunan liyi
ltıtı~rı . heyeti ve kilede olduğunu, 
ti~· telıf Yekiletleri alakadar et-
cınd 

~İtil en ~yrı ayrı tetkikten ge· 
hlc lllek ıcabettiğini ve bunun 
~ek~~da ikmal olunarak hey.eti 
aıı. 11~Ye geleceğini ve badehu 

"c •si .. l' ledi a ıye sevkolunacağını söy-
lııerj •e bu içtima devresinde 

V Yet kesbedeceğini anlath. 

hiy, ek~l bey, müsahabesini ter· 
&a, •ıstemimize temaı ettirdi. 
teli(Uallim Gazi Hz. nin muh· 
lerı ~aınanlarda muhtelif vesile· 
t'ttı; ırat buyurdukları nutukla· 
~'dan talim ve terbiyeyle ali· 
tak ar bazı vecizelerini hahrlata
t illa 'f q'tla arı programımızın ana 
<ı,li::ı teşrih etmiye başladı. 
- ' Pttaa 'f t.,1 b~ programımızın temel 

ilin c:e lın izalesidir,,. Vecizesi· 
nltıe llıana ve şümulünü anlattı. 
t,, içt/erı.ne, sen'ata, iktısadiya
lııefb lllaıyata velhasıl terbiye 

UQıuıı • 
~'tı'atıar a ı hıl olan bütün 
~tlu • ka ı cahil bulundu-
aıınakProgr~mJ , rın istikrarı esas. 

Cldig". ıartıyle yenilikler vukua 
1 ıa '"•ca.. ınan nazarı dikkate 

''P.tc:•nı söyledikten sonra: 

tllıg, ~',!> genç dimağları İn· 
tkete oroıeti, miUet ve mem
'kıati ~ubabbeti, şeref ve is-

0gre · et nır.,, Vecizenin de· 
· etti"· 

•retle gı yüksek manaya 
1'1' td ~u sözleri de ilave etti: 

... ı rıate t k' 
~faıaı•tı . 8 

• ·~ edilecek usul 
lllaln ıçuı fazla bir süs 

bir tahakküm vasıtası, medeni 
bir zeYk olduğundan ziyade mad
di hayatta muvaffak olmayı te-

mualllmlerl arasında 

min eden ameli kabili istimal 
bir hicaz haline getirmektir. 

Bundan sonra Esat Bey, 
milli, ahlaki, iktısadi, vatani, 
içtimai, terbiyede muallimin ifa 
edeceği vazifelere işaret etti. 
Ve ferdi ahlikJa cem'i abli· 
kın ayrı ayrı feyler olduğunu 
ve insanların mensup bulunduğu 
içtimai heyetin menfaatlerini 
dütünmek, onları muhafaza et· 
mek, emniyeti, refahı temine 
çalışmak olduğunu ve bunun 
için takibi zaruri olan esaslara 
temas etti. 

Ve Gazinin şu kıymetli sözüy· 
la musahabesine nihayet verdi: 

"Çocuklarımız ve gençlerimiz 
yetiştirilirken onda bilhassa mev· 
cudiyetiyle, hakkıyla, birliğiyle 

taaruz eden bilumum anasırla 
mücadele lüzumu ve milli 
efkarı kemali istij'rakla her mu· 
kabil fikre karşı şiddetle feda· 
karane müdafaa zarureti telkin 
olunmabdır. " 

Maarif vekili Esat B. bugün de 
ticaret, erkek ve kız mual im 
mekteplerini refakatlerinde umu· 
mi müfettiş Kadri, kalem mab
suı müdürü Nıbat Adil beyler 
olduğu halde teftiş etmiş ve 
öğle yemeğini kız muallimde ye
miştir. 

O ner Cezmi 

On çocuk 
Sahibi. fa kat ... 
Kanunen doğmuş 

sayılmıyor! 
1857 senesinde Fransanın Ma

tur ıehrinde Öjeni Döton doğ· 
duğu zaman , ebeveyni gidip 
kendisini belediyeye kaydettir
meyi unutmuştu. Bu ihmal ancak 
on altı sene sonra, Öjeni genç 
kız olup ta M. Jolitle evlenmek 
istedıği zaman ilk ilk mahzuru· 
nu gösterdi ve belediyeye mü
racaat ettikleri zaman, kendisine 
resmen doğmamış olduğu bina· 
enaleyh evlenem y~ceği bild'rildi. 
Öjeni mahkemeye müracaat et 
ve lehine bir karar aldı. Bu 1 
rar mucibince belediyenin do· 
ğum hadisesini kaydetmes· lazım 
geliyord 

Mada r. Jolit evlendikten ıonra 
on tane, ı::vet tamam on tane 
cocuk doğurdu ve geçen sene 
ağustosunda dul kaldı, veraset 
hakkını ıspat için, belediyeye 
müracaat ederek nilfus kağıdını 
istedi. Fakat, o zaman mahke
me kararım tatbik ~tmesi lazım 
gelen kltip, kendisini kaydet· 

Taksim ve Kadıköyü sahasında 
Dün muhtelif kulüpler arasında ehemmıyetli 

futbol maçları yapıldı 
Diln İstanbul mıntakası resmi fut• 

bol müsabakalarına Taksim stadyu . 
munda devam edilmiştir. HaYanın so 
ğuk ve yağışlı olmasına rağmen stacl 
yumda oldukça kalabalık toplanm~~

tı. 

Birinci müsabaka, ikinci kümeye 
mensup Hilal - Ileylerbeyi birilıci ta 
kımlan arasındaydı. Her iki tab."Im ha 
vanın muhalefetinden dolayı maçla. 

ı tehir edileceğini zannederek gaha 
a gelmediler. Hakem, taraf eyni hük 

men mağlup addetti. 

İkinci müsabaka, biTinci kümenin 
İstanbul spor - Anadolu ikinci ta . 
krmları arasmda yapıldr. İstanbul 
spor takımı Anadoluya nararan birin 
ci devrede daha zayıftı, ikinci devre
de hakim oynadı. Mamafi taraf t>yn j 
sayı yapmadan berabere kaldılar. 

1 
Üçüncü müsabaka Beşiktaş - Bey/ 

koz ikinci ta.kımlan karşılaştılar. Bi
rinci devre berabere bitti, ikinci devN 
nm ortalarına doğru Beşiktaş sağiçi, 
soldan aldrğı bir pası gole tahvil e·I 
derek O - ı gaHbiyetle takımını bu' 
müsabakadan galip çıkardı. 

Dördüncü müsabaka lsta.nbul spor 
- Anadolu birinci ta.kımlan arasın 
daydı, hakem Refik beydi. 

İstanbul spor, oyuna derhal hakim 
olmuştu. Anadolu gençleri İstanbul 
spor akınlannı güçlükle tevkif ediyor 
]ardı. 

Yediınci dakikada lstanbul spor 
sağ içi, Salahattin takımmın ilk sayı· 
smı kaybetmişti. İki üç dakika sonra 
Anadolu meıi<ez muhacimi Abdülka· 
dir, fena bir vamyete düşerek oyunu 
terketımek mecbur.iyeti·n-de kaldı. Ana 
dolu takrmt bu suretle on kişiye indi. 
Beş dakika sonra ,A.nadolu müdafii • 
nin yaptığı bir hatayı hakem penal • 
tıyla tecziye ettL İstanbul spor mü • 
dafi.i Sami:h, güzel bir vuruşla ikinci 
sayıyı yaptı. Devrenin sonuna doğru 
gene saliltattin topu sevkederek kale 
ye girdi ve üçüncü golü yaptı. Devre 
o - 3 bitti. 

İkinci devrenin daha başlangıcın • 
daydı ki Salahattin dördüncü golü 
yaparak Anadolunun maneviyatım 

bir devre içinde lcmıuştı. Anadolunun 
bu sayılara mukabele etmek için vaki 
olan bütün teşebbüslerj akim kaldı ve 
maçın hitamına bir kaç daktka kala 
bugünkü maçlarda en fazla rol yapan 
Samahettiıı sağdan gelen bir pası ye
re indirmeden kuvvetli bir şiltle be• 
şinci sayıyı yaparak müsabaka 5 - O 
İstanbul sporun galebesiyle bitti. 

Beşinci ve sonuncu maçta Beşik • 
taş - Beykoz birinci takrınlan karşı· 
]aştılar. 

Hakem Adil beydi. Her iki takım 
oynadığı maçlarda sayı itibariyle be
raberdiler. Beykoz bütün hasım lan• 
nı yenmiş yalnız Vefayla berabere 
kalmıştı. 

Binaenaleyh, bugünkü maçı kazan 
dığı takdirde biTinci devreyi birinci • 
Jikle bitiriyordu. Maç büyük bir :ısabi 
yatle başladı. Oyunun ilk dakikalann 
da neticeyi sağlamlamak için birbiri 
arkasına Beşiktaşm yaptığı hücumlar 
Beykoz kalesine tehlikeli anlar J;'eçfr
tiyordu. Beşinci dakikada Beykoz a• 
leyhine verilen kornerden gelen topu l 
Beykoz kalesi önlerinde dolaştıktan ı 
sonra Beykoz sol muavinin.in eli)Tle 
tevkif etti. Hakem penaltı verdi. He· 

mediğinden. Belediyeden kendi· 
sine ret cevabı verildi. Bunun 
üzerine, madam Jolit, mahkeme
ye müracaat ed <>rek, es!<i kara
rın buldurulmasını istedi. Tesa· 
düfe bakınız ki, bu kararda kay
bolmuştu. Binaenaleyh madam 
Jolit bugün kanunen doğmamış 
bir insandır. Fakat bununla be
raber on çocuk sahibidir. Şimdı 
dul kadın, mahkemeye müracaat 
edecek ve resmen doğduğunu 
tespit ettirecektir. 

Bet1lktaş ve Beykoz takımları bir arada -~iktaş sağ içi, Hakla, birinci golü bu 
ceza vuruşundan yapa. Beş dakika 
sonra Beykoz kalesine doğru yerJnde 
bir pas alan Hakkı, bir eşapeyle ha· 
srm müdafiini atlatıp geçtiği esnada 
müdafi bir çelme taktı. Hakkı düştü. 
Hakem bu hatayı da penaltıyla ceza• 
landırdr. Sol iç Eşref ikinci sayıyı bu 
penaltıdan yaptı. Oyun artık gittikçe 
sertleşmek istiyen bir yol almıştı. Bu 
sert oyunun birinci devresi bu neti · 
ceyle 2 - O Beşiktaş lehinde bitti. 

İkinci devre Beykozun srkı hücum 
Ianyla başladı. lld tarafın hücumları 
müdafilere kadar u1..anıyor ve orada 
tevkif edilebilJniyordu. Onuncu daki
kada Beykoz sağ içi Daha sol açığm 
Beşiktaş kalesi önüne çevirdiği topu 
sıkı bir ,,.ruşla kaleye soktu. Beykoz 
ilk ve son sayısını yaptı. Top merkeze 
geldi. Beşiktaşlılar bu gole derhal 
mukabele ettiler. Bu sayı günün en 
güzel golüydü. 

Uç hareketle merkezden Beykoz 
kalesiJle inen top, vole bir vuruşla 
Beykoz ağlanna takıldı. Artık oyun 
Beşiktaşm harekatına tabi olmuştu. 

Ileykoz, hamleleri müesir olmuyor 
du. Maç bu şerait dahilinde hitam 
buldu. Ileşiktaş 3 - 1 galip geldi. 

Umumi vazıyet budur: 
Beşiktaşm Vefayla şampiyonanın 

birinci deuesinde bir maçı kalmıştır. 
Diğer takımlar yedişer maçlarını 

yapm.-şlardır. Puanlar böyledir: 
Beykoz yedi maçta beş defa galip, 

bir defa berabere, bir mağlup ıs pu. 
an. 

Beşiktaş, altı maçta beş galip: bir 
berabere. 17 puan. 

İstanbul spor, yedi maçta beş ga
lip, ~ki mağhlp on yedi puan. 

Vefa, altı maçta dört galip, hir be 
rabere, bir mağllıp, 15 puan. 

Süleymaniye, yedi maçta üç galip, 
bir berabere, üç mağllıp, 14 puan. 

mi kaptan: Mehmet, Muhasip: Orhan, 
aza: Kemal beyler. 

Kulübün açılma meıcısimi yarm 
yapılacaktır. 

Darülfünun spor kulübü rei.sliğin : 
den: 

Sehrimizde bulunan meb'us Be. ler 
le, İdman teşkilatı reisi, Federasyon• 
lar meclisi ve hukuk, trp, eczacı, bay 
tar, ticaret ve mühendis talebe cemi 
yetleri reisliğinm (Darülfünun spor 
kulübii) nün küşat merasiminde bu· 
lunmak üzere 2·1 - 1 - 932 pazar gü 
nü saat 15,30 da Cağaloğlunda Halk 
evindeki kulüp merkezine teşrifleri 

ehemmiyetle rica olunur. 
Resmi voleybol şampiyonası 

İstanbul, 22 (A.A) - İstanbul 
mm takası resmi voleybol şampiyona. 
sına başlanmıştır. Galatasaray kulü. 
bünün merkezinde dört takım karşı. 
]aşmışlardır. Birinci maç Süleynı.mi· 

ye - Topkapı arasında olmuştur ve 
Süleymaniyeliler l:i - 1, 15 - 2 He 
maçı kaza.nmışlaı·dır. 

!kinci müsabaka da İstanbulspor 
- Eyüp arasında yapılmış, İstanbul 
sporlular hasımılarını 15 - 8, 1:5 - 6 
mağlüp etmişlerdir. 

Önümüzdeki cuma günü d,ner • 
bahçe - Galatasaray, Ileşiktaş - Ye 
fa gibi şampiyona üzerinde en miies. 
sir olan takımlar karşılaşacaklardır. 
Voleybol heyeti bu hafta iç.iınde pazar 
tesi günü içtima ederek saat ıs ten 
16 ya kadar müracaattan nazarı iti· 
bara alacak ve pazrtesiden sonr ,.a. 
ki olacak müracaatlar reddolunacak. 
trr. 

Balkan kupası flkUstUrU 
Bu sene Belgratta yapılacak Bal 

kan kupası müsabakalarına ait fiks
tür tanzim edilmiştir. Duna nazaran 
müsabakalar şu şekilde cereyan ede• 
cektir: 

Anadolu, yedi maçta iki galip beş 25 haziran cumartesi Türlciye -
mağlUp, on bir puan. Romanya, 25 haziran cumartesi Yu • 

KadıköyUndekl maçlar goslavya - Bulgaristan, 26 haziraa 
DU.n Kadıköy Fenerbahçe stndyu- pazar Türkiye - Yunanistan, 2S ha 

munda aliikayla seyredilen muhtelif ziran sah Yunanistan - Romanya, 
futbol maçları yapılmıştır. 28 hazirdn sah 'fürkiyc - Bulgaris. 

Birinci müsabaka Fenerbahçe ikin tan, 30 haziran perşembe Yugoslavya 
ci takımıyla Eyüpsultan birinci takı· - Yunani tan, 2 temmuz cumartesi 
mı arasrnda yapılmıştır. Bu maçı hire1 Bulgaristan - Romanya, 2 temmuz 
karşı ikiyle küçükler knzanmı~tır. cumartesi Türkiye - Yugoslavya. 3 
İkinci müsabakn, Fenerbahçe B takı- temmuz pa1..ar Yunan istan - Bulga• 
mryla Pera birinci takımı arasında ristan, 3 temmuz pazar Yugoslavya 
yapılmıştır. Maçı 3 - 2 Perahlar ka- - Romanya. 
zanmışJardır. Ankara mıntakası spor kongresi 

Fenerbahçe birinci takımıyla İta.l• Ankara, 22 (A.A) -Ankara nun-
yan kuliibü birinci ta.kımlan aras:nda 1 takası spor kongı esi bugiin f eYlrnlade 
yapılan üçüncü maç çok zevkli ve he- içti.maını aktetmiştir. 

yecanlı olmu~tur. Fenerliler çok kom l\lerkez ve idman heyetlerinin isti· 
bine ve güzel bir oyun gösterdiler. Bi falan l\abul edildikten \'e hesabatın 
rinci haftaym 3 - 2 Fenerliledn le· gelecek heyet tarafından tetkiki tak-ar 
hinde bitti. İkinci haftaymda Feneri" rür ettikten sonra int ihabata gecile. 
ler hücum \'e akınlarını teksif ede rck kongre reisi bütün kulüpİerin 
rck İtalyan lia)csine on bir sayı claha mıntaka riyaseti için ittifakla ajans 
yaptılar. Bu devrede Halyanfa,. bir müdürii umumisi Muvaffak beyi nam 
sayı daha yapabildiler. U - 3 gföi zet göster dikle rini tebliğ etınistir. İç
çok büyük bir farkla Fenerliler maçı timaa iştirak eden mumaileyh :ı:bu yük 
kazandılar. sek teveccühe teşekkür etmekle hera 
DarUlfUnun spor kulUbUn Un her işlrinı!ın kesretine ve bedenen yor 

açllma merasimi gunluğu hasebiyle itizar ~cburiye • 
Tesis edildiğini yazdığımız Dariil· tinde bulunduğunu söylemiş ve keya 

fünun spor kuliibünün idare heyeti fiyet hususi !'\urette müzakere edil • 
şu suretle teşekkül etmiştir: mek üzere celse tatil edilmiştir • 

Reis: Muhtar Bedi, ikiınci reis: Hususi celsede bütün murahhllslaı 
Suphl. umumi katip: Necdet, umu - (Lütfen sayfayı çeviriniz.) 
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V ensan kendisini 
paraşütle aşağı 

tayyareden 
attı 

1
. Günü~ 1 

E Muhtırası 
1 

T kvlm - Cumartesi 23 KAnunusanl 
1 inci ay 1932. 15 Ramazan 1351 Senenin 
geçen gunlen 23 kalan ıt'tinleı- 338 
GDneş - Doğuşu 7,~3 Ban~ı 17.7 

Namaz vakitleri - Sabah. 7,23 
Üğle : 12.24: ikindi 14.52. Akşam : 17,7 

Oolder Tefrik• 

25 

Y eşilköy tayyare eydanı diln 
meraklı a la dolmuştu 

bir çok 
Yatsı . 18.41 imsak: 5,30 

Eskişehirde parasüt tecrübe· 
leri yapan M. Vens::.n dün Ye
şilköyde de bir paraşüt tecrü
besi yapmıştır. 

Dün saat birden itibaren bir 
çok meraklılar trenle ve otomo .. 
bitle Yeşilköye gelmişlerdi. Bun
lar arasında mektep talebeleri 
ve gençler ekseriyeti teşkil edi
yordu. Saat iki buçuk trenile 
Şükrü Naili paşa, tayyare cemi· 
yeti idare heyeti azasından Na
kiye hanım, Aero kulüp azaların· 
dan bazıları da gelmişlerdir. Rüz· 
gar saniyede 12 metre ıüratle 
esiyordu, bir aralık yağmur da 
başlamıştı. Bu vaziyet karşısın· 
da saat 12 de gelerek Sidna tay
yare fİrketinin yoku iıtirabat 
salonunda oturmakta olan M. 
Vensana fikrinden vaı: geçmesi 
tecrübeyi başka bir güne bırak
ması söylenildi. M. Vensan, ha
vayı iki üç saattenberi kontrol 
ettiğini, yarım saat daha bekle
dikten sonra kat'i karannı vere· 
ceğini bildirdi. Saat dörde geli
yordu, Vecihi beyin tayyaresi 
hangardan dışan çıkarıldı, ben· 
zin ı,onuldu ve uçuşa hazırlandı. 
Saat dördü beş geçe Vecihi B. 
evvela yalnızca bir uçuş yaptı. 
Havayı kontrol ederek indi. Ve 
paraşutcüyil tayyaresine almıya 

hazır bulunduğunu bildirdi. M. 
Vensan havaya birkaç kerre da
ha baktıktan sonra arkasına be· 
yaz bir elbise giyerek tayyareye 
bindi. Tayyare havalandı ve Saf
ra köyU istikametine doğru yol
landı. Şimalden esen sert rüz .. 
garla sallanan tayyare, Safra 
köyüne doğru gidiyor ve yükse
liyordu. Ancak yfiı metre kadar 
yükselmişti ki derhal Y eıilköye 
tarafından vaki olan ısrarlar neticesi 
olarak Muvaffak bey ban temaslar 
ypmaıya mecbur olduğunu ve mUspet 
neticeler alabilirse o ,·akit riyaseti 
kabule muvafakat edebileceğini bildir 
mfş olduğundan celse tekrar açıldığı 
Ya.kit kendisine bu temaslara vakit 
birakmak üzere içtimam geJ.ecek haf 
ıtnya taliki takarrür etmiştir. 

Bu içtimada yeni heyetler U-.krar 
intihap edileceklerdir. 

lzmlrde ilk maçları 
lzntir, 22 (A.A) - Bugün Alsan

tak spor sahasında Jile maçlamıa de
vam edildL Sabahleyin ikinci takım -
lar arasında icra edilen müsabakalar: 
İzmir spor ildncJ takımı Buca ikinci 
takımını 5 - O mağhip ettL Bundan 
sonra karşılaşan Türbpor ve Şark
epor taJ.mımlar 1 - 1 e berabere kaldı· 
lar. 

Öğleden sonn aynı takrmlann bi
rincileri karşılaştılar. lımitspor -
Buca mnçmı 1 - 3 lzmirspor kazan
dı. 

Şarkspor - Türkspor maçmı 1-0 
Şarksporlular kazandı. 

Otomobil cihan rekoru 
Londra, 22 (A.A) - Geçen şubat• 

ta Daytonada saatte 245. 736 mil sür' 
at yapmak suretiyle otomobil cihan 
rekorunu tesis eylemiş olan Sir J\fa. 
Jcolım Cambell bu rekoru kır.mak için 
Yeni bir teşebbüste bulunmıya karar 
vermiştir. Mumaileyh bu maksatla 
9 şubat tarihinde Cemahiri l\fiittehi • 
deye hareket edecektir. 

Buz Uzerlnde Hokey maçı 
Richmonde, 22 (A.A) -Buz üzerin 

de hokey müsabakasında, Kanadalı• 
Jar bu akşam Jngiltercnin bir sa)'JST
na karşı üç sayıyla üçüncü ve üç mü 
sabakndnn sonuncusu olan maçı da 
kazannuşlardır. Oynanılan hu ti~ 
maçta n:anadalrlar, lngilterenin bir 
sayısına mukabil cem'an on dört :;a • 

doğru döndü ve tayyareden M. 
Vensanm kendisini attığı görül 
dü. Ve pek az bir müddet son
da paraşüt açıldı. Yalnız rüzgar 
şiddetli olduğu için M. Venaan 
yere ıüratle ve sallana, sallana 
iniyordu. 

Seyirciler derhal ileri attılar. 
Fakat evvelce M. Vensanın at· 
lıyacağı yeri iyi hesaplıyama· 
dıkları için, düşeceği yere ka· 
dar koşup, yetııemediler ve M. 
Vensana yalmzca çimen.ı bir ye· 
re indi. Vecihi bey tayyaresiyle 
M. Vensanın peşini takıp edi-
yordu. Seyircilerden on kiti he
men otomobillere binerek para· 
şütcünün yanına gittiler. Ve bi· 
raz sonrada Vecihi bey M. Ven· 
sanin yanında indi ve tayyaresi-

1 

ne alarak hangarların önünde 
birikmiş olan halkın arasına ge· 
tirip bıraktı. Bir çok kimseler 
ko~uştular ve tayyareden inen 

Vensanm elini sıkarak tebrik 
ettiler. Bu arada Aero kulUp 
namına kendisine bir büket ve· 
rildi. 

M. Vensan beş yüz metre yük
selince havayı müsait bulduğunu 
ve ıimdiye kadar bu şekilde 
yaptığı 330 tecrübeye bir sonun
cusunu daha ilave etmiye der· 

bal karar vererek endisini tayya
reden aşağı attığını, rüzgarın sert 
olmasma rağmen hiç bir gayri 
tabiilik hiasetmediğini gülerek 

Hava - f Jararet az:ımr 2, ısgart 1 
derece. Bugün rüzgAr müteh:ıvvil 5ccek 
hava kapalı ve yağışlı olacaknr. 

l ___ R_ad~,,,.._o _ı 
Avrupa radyosu 

Bugün 
23 K. sanı 

Hellsberg - (27 4 4 m. 7 5 kilo
vat> 9,30 cimnnstik - l 7,45 çay lı.::on· 
seri - 21,15 senfonik konser - 23 
hııbeıler. 

Hellsbera - (274,4 m. 75 kilo
vat) 9,30 jimnastik - 1 I ,15 mektep!er 
için ıı onser - 12,40 Konser - 14,5 or· 
kestra - 17,I 5 konser - 20,10 konser 
20 40 orkestra konseri - 21.40 Beri in· 
den nakil. 

Lahti (? 796 m. 54 kilovat) 17 or
kestra - 18,30 Salli Salmensuu tarafın
dan şarkı - 20,05 konser - 22,15 
dans 

Moakova • Çtalinc (427,:S m· 
25 Vilrat) 17 den 1 e kadar neşriyat 

Viyana - (517 m. 20 J\ilovat) 13 
konser - 16,25 tiyatro - 18,IO or
kestra -20,30 Koro ve orkestra konseri 
21,I 5 Üç perdelik operet: Fakir talebe. 
23,.30 dan~. 

Budapeşte - (550 m. 23 kifo· 
vat) 10,15 konser - 13,05 konser -
19 !\)acar hn·alnn piyanoyla - 20,30 
şarkılar - 21,10 Transilvanya hava.lan -
23,25 Tsigan orkestrası. 

Var.ova - (1412 m. 158 kilo
vatı 1455 IJalk havalan - 1835 kon· 
ser - 19;30 çocuklar tarafından koro-
20,45 radyo gazetesi - 21.I5 hafif mu· 
siki konseri- 23,10 Şopenin eserleri -
23,40 radyo gazete - 23,50 dans. 

BU kreş - 1390,5 m. ı 6 kilovat) 
13,45 haberler - 18 hafif musiki or· 
L:cstrasıle - 19,TO orkestra - 21 şarkı 
21,50 nskı:rf musiki - 22,45 haberler. 

Praga - (486 m. 60 kilovat) 
20,25 halk saati - 24 30 haber, musiki. 

Moskova - 0481 m. 40 kilovat) 
18 den 20,30 kadar neşriyat 

söylüyordu. Şehrinıiıde Aero ku· 
Jübün misafiri ('Jan Belçikalı tay· 
yarecilcr bu akşam Aero kulüp 

te paraşüt tecrübeleri hakkında 
bir konferans vereceklerdir. Bu 
münasebetle Aero kulüp bu ak
şam umuma açıktır. 

,. - :_.&~ -------, 
Fitre ve zekat 

), kazanrnı lardır. 

Avrupa • Cenubi Afrika 
sUr'at rekoru 

Roma, 22 (A.A) - Tayyareci Fran 
cis Lobardiyle doktor Leonida Robi· 
ano ve makinist Marino Battaglia ta
rafmdan idare edilmekte olan Cap -
roni &ist.eminde ıos işaretli bir tay • 
yare Tobruk ve Cepetowon'a gitmek 
üzere dün saat 4,40 ta Ciampino tay
yare limanından hareket etmiştir. Du 
hava seferinden maksat Avrupa ve 
Cenubi Afrika seyahatlerinde lngiliz 
ler tarafından temin edilen sür'nt re
korunu kmrmıya teşebbüstür. 

Tayyarenin hareketi esnasmda ha 
\"a işleri nazınceneral Balbo'yla ne. 
zaret yüksek memurlan ve bir kaç ga
zeteci hazır bulunmuşlardır. 

Tobruk, 22 (A.A) - Tayyareci 
Lombardi tarafmdan idare edilmekte 

Hurma 
Üzüm 
Arpa 
Buğday 

AlA -1\. 
208 
185 
16 
12 

Orta Edna - -K. K. 
o o 

156 78 
15 13 
10 8 

Istanbul müftiliğinden: 
kunyi havaiyem zin itil! ve 

terakkisi için her türlü mua
Yenet ve muzaheretin ifası 

v azaifimubimmei vataniyeden 
oldağu gibi bu bapta diyanet 
işleri riyaseti iliyesinden isdar 
buyrulmuş olan fetva muci
bince de sadakai fitire ve ze· 
kat ile mükellef olan din kar
d,şlerimizin Tayyare cemiye· 
tine ibrazı gayret ve hamiyet
le bulunmaları ehemmiyetle 
arzolunur. 

olan 105 işaretli tayyare saat 16.l:i te ı-.--------------•""" 
Tobruk'a gelmiş ve akşam üzeri Nadı birisile evlenmesini men etmiş-
Hlza istikametinde tekrar ha"·alan _ tir, nerede kaldı ki bir hahama. 
mıştır. Bununla beraber, haham Katı, 

Katolik 
Matmazele 
Evlenen Haham 

Paris hahamlarından Katı, u· 
zun 2amandır •• hahamlık vazi
fesi ile m~şguldü. Fakat nihayet 
haham olmadan evvel Katz pro 
testandı ve bunun için katolik 
mezhebinden Matmazel Katz'a 
aşık oldu. 

K::ıtz, bu münasebetin meşru 
bir şekil almasını istiyordu. Kız 
da böyle düşünüyordu nmma, 
bir türlü katolilc mezhebini bı
rakarak Yahudi olmak isteme· 
mişti. Halbuki, Musa, herhangi 
bir Y nhudive. baska bir dinden 

genç kızla evlendi. Yalnız, Ya
hudi cemaati, bu izdivacı kat'i· 
yen tasvip etmediği için kendi
sini bnhamlıktan azletti, 

Şimdi, sabık haham Kab;, hu
kuk mabkemes ne müracaat et· 
miş ve hahamlıktan azlini pro· 
testo etmiştir. Sebep olarak Katz 
şu sözleri söylemektedir: 

- Ben lfüçük yaşımdanberi 
baham olmak için terbiye ve 
tahsil gördüm. Bu asırda geçin· 
mek için icabeden malumatı öğ
renmedim. Beni hahamlıktan 
bövJe bir sebepten azletmek ele
mek, ebediyen işsiz kalmam de
mektir. Binaenaleyh, ya cemaat 
bana yüz bin frank tazminat ve· 
rir, yahut ta hahamlığımı iade 
eder. 

Yazan: lren Nemirovaki 

ON DOKUZUNCU KISIM 

Glorya, Golderin odasına girdiği 

zaman onu çalışır buldu. Yatağına o• 
turmuş, karmakarışık yastıklara da · 
ynmıştı. Gömleğinin göğsü açıktı .E
lektrik lamba ~ını, içinde boş bir çay 
fincanı bulunan tepsiye ve tepsiyi de 
yatağın üstüne koymuştu. Işrk, başı
na vuruyor ve beyaz saçlannı parla • 
tıyordu. 

Gloryanın girdiğini duyunca başı-
nı çevirdL Homurdandı: 

- Ne var, gene ne istiyorsun'! 
Glorya kısaca: 
- Seninle görüşecefim, dedi. 
Golder gözlüklerini çıkardı. Ya • 

nan gözlerini uzun uzun sildi. Glor · 
ya, geldi, yanına, yatağın üstüne o• 
turdu. Vücudunu dimdik tutuyor, bir 
eliyle gerdanlığıyla oynuyordu. 

- David, dinle .• Seninle muhnk • 
kak görüşmeliyim. Yarın gidiyorsun. 
Yorgun ve hastasm.. Sana bir ha 1 o -
lursa hayattan dünyada yalnız kala 
cağım:r düşünmedin mi? 

Golder onu soğuk, sessiz ve hare . 
ketsiz dinliyordu. 

- David .. 
Golder, sade Gloryanın bildiği ~ert 

inatçı ve aynı zamanda çekingen bir 
bakışla .. 

- Ne istiyorsun, dedi, birak da 
çalışayım. 

- Söylediklerim, senin işin kadar 
mühimdir. Öyle kolayca beni başın • 
dan atamazsın, haberin ol un. 

Glorya, soğuk bir azimle dudakla
nnı sıkıyordu. 

- Böyle birdenbire niçin gidiyor-
sun? 

- lşJerim için. 
Glorya hiddetli omuzlarını silkti: 
- Tabif, bir metresiınle buluşmıya 

gitmediğini biliyorum. David, dikkat 
et, beni son raddeye getirme. Nereye 
gidiyorsun? İşlerin fena, değil mi? 

- Yok canım .. 
- David! 
Glorya. gayrı ihtiyari haykırmıştı. 

Sinirlerini yatıştırmak için bir kaç 
dakika sustu : 

- Zannedersem, dedi, kannrm .. Se 
nin kadar beni de alakadar eden işle
rin ne olduğunu bilmeliyim .. 

Gol der ağır bir sesle: 
- Şimdiye kadar, bana sadece 

"para istiyorum, bul buluştur,, derdin 
ben de bulup buluştururdum. Ben ö
lene kadar da bu böyle devam ede • 
cek. 

- E'ret.. Evet.. Biliyorum. Hep ay 
nı naliarat.. lşin .. işin .. Fakat sana bir 
hal olursa bu işten bana ne kalack? 
Öldüğün gün bütün borçlular:ıın lıstti
ne atılacağı gün, elimde beş para ol -
maması için icap eden tedbirleri al• 
mışsındır, za.nnederim. 

- Öldüğüm gün! .. Öldüğüm gün!. 
Fakat daha ölmedim, değil mi? (Hay 
kırarak) Sus, anlıyor musun? Sus. 

Glorya güldü: 

- Evet, evet, kafasını koltuğunun 
altına saklıyan bir deve kuşu gibi, bir 
şey görmek, bir şey anlamak istemi • 
yorsun!- Peki, öyle olsun.. Azizim .. 
Sende ıkalp var, anladın mı? Yarm 
ölebilirsin .. Ne diye öyle bana bakı • 
yorsun? Evet, sen dünyada tanıdığım 
en büyük korkaksın!.. Erkek •. Sana 
da erkek diyorlar ha! .. Şana bak .. Ne 
redeyse bayılacak vallahi!. Hadi, höy 
le kafa tutıma ... (Omuzannıl silkerek) 
Daha yirmi sene de yaşıyabilirsin, 

doktor söyledıi. Yalnaz, ne yapalım? 
Her şeyi düşünmek lazım. Eneıa, 
hepimiz f{rni,>iz, bir gün öleceğiz_ Ni-
hola Levi'yi, Porjes'i düşün. lkisi de 
milyarderdi. Fakat öldükleri gün ka· 
nlanna ne kaldı? Bankada bir açık. 
Ben de aynı vazıyete düşmek istemi . 
yorum, anlıyor musun? lşini duzelt. 
Ve ilk iş olarak da bu evi üstüme çe-

vir. iyi bir koca olsaydın, bunu cok · 
tan düşünüp, bana, kafi miktarda bir 
scn·et temin ederdin. Bir şeyin yo-k 
ki. 

Birdenbire sustu. Golder, önünde. 
ki tepsiye bir yumruk vurup yere fır-

Nakleden: f& ----- ._,,,..,..,,. 

Iatnuştr. Lamba, fincan sessiz e\'it 
içinde bir şangırtıyla parçalanddat• 
Glorya haykırrdı: 

- Kaba herif .• Kaba herif .. J{Ö • 
pek!. Hiç değişmemişsin. Hep a'f'P' 
kalmı~m ! Nevyorkta, sırtında ~11 • 

vat, eskiler satan yahudi kalmışsd'-' 
Hatırlıyorsun ya!.. ~ 

- Peki ya sen Kişinyefi, yalıd 
sokağındaki, dükktında tefeci bab8JI' 
hatırlıyor musun? O zamanlar i~ 
Glorya değildi: Havke !. Havkeydi. 

Golder. yumruğu havada, bu i!fl'İı 
yahudi lisanıyla, bir kUfür gibi baP 
rarak tekrar ediyordu. Glorya, ond 0 

muxlaıı:ından tuttu, başını yastıkla!' 
sokup sesi:ni boğarak: 

- Sus, kaba herif, sus hayvat"' 
Hizmetçiler burada.. Duyacaklar. ~ 
nu asla af !etmem.. Sus, yoksa -
gebertirinı. sus. . 

Fakat birdenbire birakt:ı, inled> 
Golder, ihtiyar dişleriyle, pırlant:ılS' 
nn arasrndan onu ısırıyor, kudurnıdt 
kanlı gözlerle bağırıyordu: 

- Ha.. istiyorsun ha .. Hiç bir ~ 
yin yok ha! .• Ya bunlar .. Bunlar .. 

Elleriyle gerdanlığını çekiyor, bd
küyordu. Glorya, tırnaklarını onun" 
!ine batırmıştı. Fakat Golder bira.k' 
mıyor, nefes nefese, haykırıyordu: 

- Ya bu, kızım .. Bir milyon e<tet1 

öteki elmaslarİn? Bileziklum'! :Kil' 
pelerin? .. Yukardan aşağı üstüınd~' 
ler? Niçin bunlan onutup sana bit 
servet temin etmediğimi ısöylüyorsu' 
ha! .. Bir kendine bak, benden istedi' 
ğin paralarla küp gibi şişnrlşsin. Net' 

. ,1 deyse patlıyacaksın ! Havke ! .. Sen• 
dığnn zaman beş parasrzdm, sefil '1" 
kızdın, düşün, düşün! .. Karlarda, ÇS' 
murlarda, yıırtık çoraplar, delik pıı • 
buçlarla koşardın, ellerin soğuktB' 
mosmor şişerdi ! Ya.. Yavrum, be' 
hatırlıyorum .. Sc>nra, vapurdan, 1t10' 
hacırlarla beraber giderken.. unııt; 
tun mu? Şimdiyse, Glorya Gotdef 
tuvaletleri, incilui, elrnaslan, evle~ 
otomobilleriyle Glorya Golder! Hef 
bunları benim paramla, ~ıhhatimle 1" 
zandığım benim paramla, hayatıJttll 
yaptım! Bütün bunları benden ç2J' 
dın ! Bu evi satın aldığım zaman, ftO 
yosla senin 200 bin franktan faıl• 
komisyon paylaştığımızı bilmiyor"" 
mu zannediyon;unuz? Ver .. Ver .. vet• 
Sabahtan akşama kadar ver, ver. ()~ 
ne, geberene kadar var .. Fakat sen 
ni görmüyor, an lam11yor, benim fi 

J oysun hesabına zenginleştiğini fs~ 
etmiyor mu zannediyorsun? PırJal1 
lar, ·eshamlar topladığından habe,..
yok mu zannediyorsun? Sen bene!~' 
bir kaç senedenberi daha zengittsi«" 
daha zenginsin, anlıyor musun'! f, 

Golderin göğsü yırtılıyor gibb'~, 
elini boğazına götürdü, ve bir ka~ li' 
kika devam eden bir öksürük biit 
vücudunu bir fırtrna gibi sallıyan ~ 
öksürük nöbeti geçirdi. Bir an, GIO t 
ya, öleceğini zannettL Fakat Gol'!;, 
boğuk bir nefesle, onun surat:mıa d 
ru, şu sö:ıler:i söylemek kuvetini )(e" 
dinde buldu: t 

- Ev-. Senin olmryacak ! Anlıf" 
musun'! Asla.. ,., 

Sonra, sırt üstüne dü:;;tü, hare1'9'' 
siz, ve sessiz kaldı. Gözlerini k11 ,

dı. Her şeyi unuttu. Şimdi yalnız. ~ 
fesini, boğazmda bir türlü dinmek 
miyen hırıltıyı, boğuk ve derin· d:ı_r:; 
!erle göğüs kafesine çarpan ihW 
hasta kalbini dinliyordu. yl' 

Uzun bir müddet geçti. Son~ ~ 
vaş yavaş buhran geçti. Öksünı1' 'f' 
hırıltı azaldı. Golder baş:m GlorY~ıJ' 
doğru ~evirerek, yavaş, ancak dU~I· 
lur bir nefesle, bitkin bir halde ttt' 
dandı: ,_. 

n ··rd··- ·· k·r· z· .,·efll - u go ugun ·a 1.. ..ıra, 1,. 
ederim ki, benden başka bir şe~ il 

mıyacaksın .. Hiç- ·s 
Glorya gayn ihtiyari sözünü 1'~ 

ı~ ' - \.onuşma... ~ 

Gol der (Beni birak) diye hıır1'', • 
rak uzattığı eli itti zira, onun t~ 
sına, elmnslannın ve etiruin tel11· 
tahammül edemiyordu. J) 

(Bitnıcd• 



Şam da 
Talebe grevi de

vam ediyor 
Alektepler Fransız as

keri işgali altında 
Şarnda bulunan bütün mek-

tepler h"k" . · ı b'l" u umetm emrı e ı a 

~üddet kapatılmışlardır. Mektep 
. ınaları Fransız askerlerinin tahtı 
ışgal!erine geçmiş bulunuyor. 
Taleb · enın grevi devam etmek-
ted' ır. Geçende liseden kog· ulan 
on "k· 
l 1 1 talebec.' en başka kız mu-

k li_rn mektebinden de iki talebe 
ogulrnuştur. 

. . Halepte çarşılar açılmış, halk 

.,. g·· .. b M ucu aşına avdet etmiştir. 
t arnafi heyecan devam etmek-
edir. Askeri tcdabir kaldırıl

llıı~tır. Fakat içtimalara müsaade 
edılrn k d' . eme tc ır. Şam gazetele-
rınd b k en azılan, Fransızlar hak-
.•ndaki ağır ve şiddetli neş· 
~ratlarına devam ediyorlar • 
ılbassa vatani fırkasının naşiri 

~karı olan gazeteler, ali komiser 
~onso hakkında şiddetli ya-

Urfa Asliye mahkemesinden: 
Müddei Hakimdede mahalle

sinden Mehmet oğlu biçakçı 
Om er efen dinin müddei aleyhim 
mahallei mezküreden lbişaia 
zade lbrahim oğlu Mehmet efen-
di ve rüfekası hakkında ikame 
eylediği mahallei mezkürede va
kı malumelhudut hanenin izalei 
şuyui davasından dolayı muma
ileyh Mehmet efendi namına ya
zıian davetiye zahrinde muma
ileyhin lstanbulda olup mahalli 
meçhul olduğundan bahisle bila 
tebliğ iade edildiği anlaştlmış 

olduğundan teb'iğ makaımna ka
im olmak üzre muhakemenin 
24-1·932 pazar gn •• ü saat 8 d~ 
icra kılınacağı ilan o1unur. 

zılnr yazmaktadırhır . 
Bir mizah gazt:lesi seddedil

miştir. Fransızların matbuata bir 
sansür vaz etmeleri ihtimalinden 
bahsolunmaktadır. Mizah gazete
sinin btlamüddet kapatılması, 

Fransızların matbuat hakkında 
da şiddetli harekete geçeceğine 
bir işaret telakki ediliyor. 

Halepten alınan bir haberde 
Babünnirde yeniden vuku bulan 
bir arbede de ahaliden üç kiti 
ölmüş ve otuz kişi yaralanmıştır. 

s anbul Evkaf Müdi
[iyetinden : 

Ytrıetı muhammcnesi 
f .ira 

551 

188 

1331 

1160 

Kuruş 

25 Tamamı 2105 ıirağ terbiinde Üsl.üdarda Çakırcı 
Hasan paşa mahallesinde Tunus bağı caddesinde 
atik 31 No. ile murakkam bir kıt'a bahçenin 
nısıf hissesi. 

12 Kocamustafapaşa sokağile mektep Çilingirler 
sokağının birleştiği köşede kain 2 No. lı ve 75 
arşın 20 santim terbiinde bulunan arsanın tamamı. 

00 Beher metrosu 1l liradan 121 metro terbiinde 
bulunan Fatihte Fevz:paşa caddesinde milnhe
dim HaJilpaşa camii şerifi arsasından milfrez 
4 harita No. h arsa. 

00 Beher metrosu 10 liradan· 116 metro terbiinde 
bu'.unan Fatıhte Fevıipaşa caddesinde münhedim 
Halilpaşa camii şerifi arsasından müfrez 5 ha
rita No. Jı arsa. 

Balada semt mahalle sokak ve numaraları muharrar emlaki 
D:ıahlül~ satılmak üzere ve 21 gün müddetle ilan ve müzayedeye 
~~Zedilmiştır. Müzayedesi şubatın 2 inci sat. günü saa1 on beşte

ır. Talip olmak isti yenler balada muharrer kıymeti muhamme
~enin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte 
kstanbul Evkaf müdüriyeti binasında Varidat müdüriyeti mahliilat 

... alemine müracaatları ilin olunur. [ 89 ] 

t Devlet Demlryolları llanlar=ı----,-
Ramazan bayramı münasebetile bilümum Devlet Demiryolla

~llda (Erzurum ve Mudanya hatları hariç) seyahat edecek yolcu
yara bilet ücretlerinden % 30 ve Ankara ile Haydarpaşa istas
l 
0~larından hareketle bu iki istasyon arasında ve muhtelit katar
~: a seyahat edeceklere de % 40 tenzilat yapılır. Tenzilat müddeti, 
itl S Şubat 932 tarihinden 14 - 15 Şubat 932 tarihine kadar on 
le ~dür Tenz•latlı tarifenin meriyet müddetince, muvcut yo!cu 
b a arlarına ilaveten Ankara ile Eski şehir arasında 96 ve 97 
li U1t>araı. muhtelif ketarlar da seyrü sefer edecektir. Bu katarlar 
k ~Ydarpaşa • Konya arasında işliyen 7 ve 8 numaralı muhtelif 
e: arlarla Eskişebirde birleşecektir. Ankaradan 22,30 da hareket 
1( ecek olan 97 numaralı muhtelit katar Eskişebirde saat 8,57 de 

las0~Ya rnuhtelitile birleşerek Haydarpaşaya saat 19,25 de mu
""' abat edecektir. Mütekabilen Haydarpaşadan 8 numaralı Konya 
.... u terr1 \>a 1 ı e hareket edip Eskişehirden 96 katarla Ankaraya de-
lcr~ir~decek yol~~la.r. A~karaya saat 6,05 de muva~alat e.decek· 
~z1a tafsılat ıçın ıstasyonlarımıza muracaat edılmelidır.(291) 

OROZ -
1855 Senesinde Müesses 

Ancak 
Ye 

Senede 
Bütün 

iki Defa Eşyaı ·· üte bakiye \ e Reklam Satışım Yapan 
TUrkiyede En Ucuz Satan En Hüyük Ticarethanedir. 

7 Şubat tar.hine l<adar halihazırda 
Bütün Dairelerde Eşyayi 

Mütebakiye Satışı 

Mantoluk safi y'-ln enve:-!l 
·demler kumaşları son mod reriklerd~ 

Krep dö,in, blrman 
Jorjet emprime 

Tamamen ipekli kadın çorapları, 
son moda renklerde 

Yerll ve Avrupa mamullll ipekli 
ve flldekos erkek çorapları 

Nim yUn tanllllar 

Safi lnglllz yUnUnden fanllllar 

Pamuklu fanilllar 

Erkek muşambaları 

· Erkek paltolara 

Çocuk kostUmleri 

Erkek kostDmlerl 

H6nımlara safi yUn mantolar son moda 
renklerde ve kUrkle mUzeyyen 

Safi yUn son moda kumaşlardan roplar 

KUçUk kızlar için roplar 

Yeril mamuUitı safi yUn battanlyeler 
165 X 225 boyunda 

Kuruı 
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Muhtelif kumatlar - ahtiyen mamulab - Şapkalar - iç çamaşırlan -
Itriyat - Mefruşat - aatçilik - Züccaciye mutbah levazımatı V. S ••• V. S ... 

Yalnız 7 Şubat tarihine kadar 
Büyük kıymetli bir Hereke halısı Sandal bedesteninde 

teşhir olunuyor 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 

* il' * 
K. O. kıtaatı n müessesatı hayva• 

natının saman ihtiyacı pazarlıkla alı 
nacaktır. İhalesi 23 - 1 - 932 
tarih cumartesi günü saat 16 da 
komisyonumuzda yapılacaktırr. Tal.ip 
Jerin şartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
de vakti muayyende komisyonumuza 

1 As. Mk. sa. Al. Komisyunu ilanları 1 
Çengelköy Askeri Orta mektebi ih 

tiyacı için 157:> metre boz renkte ka 
potluk ·ve 1M5 metre lacivert elbise• 
lik kuma~ kapalı zarf suretile iki 
şartnamede olarak satın alınacaktır. 
Münakasa.tan 7 - Şubat - 932 p-ızar 
günü saat 14,30 da Harbiye mektebin 
deki Satın alma komisyonunda icra 
edilecektir. Taliplerin şartnamelerıni 
görmek için komisyona müracaatları 
ve iştirak için de şartnamesi -reçhile 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarını 
ihale gününün muayyen vaktinde kc
misyon riyasetine vermeleri. (lS:i) 

(209) 
:ıı: ı;r * 

Topçu Nakliye mektebi ihtiyacı için. 
muhtclifülcins otomobil malzemesi 

aleni münakasa suretile satın alına • 
t'aktır. İhalesi 31 - Kanunusani -
932 Pazar günü saat 16 ya kadar Har 
biye mektebindeki mahalli mahsu .. 
sunda icra edilecektir. Taliplerin. 
şartnamesini görmek lçin komisyuna 
muracaatları ve iştirak için de vakti 
muayycninde hazır bulunmalan. 

(178) (lM) 

e * * 
Kuleli Askeri J,isesi ihtiyatı için 

2750 metre ve Erzincan Askeri Orta. 

mektebi ihtiyacı için de 840 metre ki 
t"em'an 3590 metre elbiselik l~civert 
kumaş kapalı zarf suretiJe satın alı
nacaktır. İhalesi 14 - Şuba.t - 9~!? 
Sah günü saat 14,30 da Harbiye !dek· 

i ütün inhisarı umumi 
• müracaatları. (47) (285) 

Maltepe Piyade atış Mektebi ıhti -
yacı i~in 12 adet 820 - 120 eb'adındn 
on iki dış ve iç lastik aleni müuaka.-.a 
suretile satın alınacaktır. Münak:ısa
sı 7 - Şubat - 932 pazar günii ~at 
16 ya kadar Harbiye mektehind".lri 
mahalli mahsusunda satın alma ko • 
misyonunda icra kılınacaktır. Talip.
lerin şartnamesini görmek i~in ko -
misyona müracaatlan ve iştirak için 
de vakti muayyeninde hazır bulunma 
ları. (186) (208) 

tebindcki mahalli mahsusunda icı a 
edilecektir. Taliplerin şartnam~~ 
görmek için komisyona müracaatlan 
ve iştirak iç.in de şartnamesi veçhile 
hazırlıyacakları teldif mektuplarmı 

ihale gününün muayyen vak1in<le 
Komisyon riyasetine vermeleri. 

. 

tnüdürlüğünden: 
1- K 

METRE apalı zarfla şartnamesi dairasinde Istanbul için (510) 
2 _ MI~'A~I KERESTE: 1·2·932 pazartesi saat (11) de; 

(l}) d lzrnır içın l90; TON GAZOiL 4-2·932 perşembe saat 
e. 

llü;u: ~apalı zarfJa 98,500 kilo sellüloz kağıdı şartname ve 
T 

1
. 81 veçhile 25-2-Q32 perşembe saat 11 de 

Yen anıplerin yüzde 7 buçuk teminat akçelerini hamilen muay
raca:u rı ve saatlerinde Galatada Mübayaat Komisyonuna mü

arı, (268) 

* * "' 
Borsadaki kıtaatın ihtiyacı olan 

(3.10,000) üç yüz kırk bin kilo arpaya 
verilen fiat gali görüldüğünden 2-1-
1 - 932 tarih pazar günü sa.at 13 te 
pazarlıkla ihale edilecek!ir. Taliple-

rin yemvi meı.kurda Bursa satm al -
ma komisnnunr muracat'tıau. (44) 

(282) 

r ' 

1 
Zekat ve FJtrenlz 1 
Tayyare cemiyeti-

ne Yeriniz. 
\.. ,,/ 

* .... 
Harbiye mektebinin damların:n 

aktarılması ve sair mahallerinin ta -
miri bermucibi keşif aleni münakasa 
suret.ile tamir ve aktarılacaktır. 

İhalesi 31 •1- füinunusani - 93'.! 
Pazar günü saat 16 ya kadar H:ırbi
ye mektelıindel"i mahalli mahsusun• 
da icra f'dilecektir. Taliplerin şart· 
namesini görmek i in komisyona mu· 
racaatları ve iştirak için de vakti mu 
ayyeninde hazır bulunmaaln. (li9) 

(10:>) 

" " . 

(182) (165) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllf hstahklar mutahassıaı 

Sıra numara<:ı beklememek isti • 
yenler, kabineye rnliracaatla f'eya 
telefonla randevu saati almalıdırlar. 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra aat 2,30 dan 5 c) kadar Istan-
bulda dimnyolunda 118 numaralı htte 
susi kabinesinde dahili hastallklan 
muayene ve tedavi etler. Telefon: İs
tanbul 2. 2398. 
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HAYAT KTIABI 

ası 

NIN 

bayat· kumbarası 

liill• Kiralık Daireler 11 
V AKIT ın ~;ı 

411111 .. l K.. .. k .1" l ı 
~ ı; 1\..UÇU ı an arı ! 

~ lb----- l Odefası yüz kuruştur --

(_ J stan bzılun en işlek yeri Ankara caddesinde _J Para ve Satahk Emllk-1\loda 
6 odalı C\' Şişli - 5 odalı ev fatih - 6 

.§ ( Q R H A N B E y ) d d ~ odalı ev Şehzadebaşı - 5 odalı ev Cağal-~ hanın a ır.. ~ oğlu -5 odalı C\' Galata- altında mağaza-) f sıla apartıman senelili yüzde 12 ipotekle 
= = lkrazat - bunlardan b:ışka her semtte cm-

' l ş adamları kendilerine yer bulmazdan i lak için 9- 12 arasında müracaat (2338) 
- = (stanbul Bahçekapı dördüncü 
!: b ~ Vakıflıan asmakat 29 
~ evvel orasını görmelidirler... ~ı~~~~~~~~~~ı 
~ ~ oğum ve a m hastalıkları j ı 
§ 2 mütebassıaı , 

J Kiralık Daireler l Hüs~yi~t
0

Naşit~ 1 

l = Türbe, eski Hilaliahmer binası ı 
§ = No. 10 Tel. 22622 1 
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1 ıstanbut Belediyesi ilanları 1 V A 1( 1 T 
itfaiye vesaiti hakkında 

21 Kanunusani 1932 tarihinde ihalesi yapılmak üzere iki ay 
müddetle münakasaya konulmuş olan itfaiye vesaiti hakkındaki 
şartname yapılan tadilat dolayısile münakasanın bir ay müddetle 
tehiri tekarrür ettiğinden bu husustaki teklif mektuplannın 22 
Şubat Pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi encümene ve· 
rilmesi lazımdır. • (273) 

istanbul polis müdürlüğünden 
Memurini zabıta için imali muktazi 2250 ita 2420 çift fotin 

kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmıştır. Teklif olunacak 
fiyat haddi layık görüldüğü takdirde 14-2·932 tarihine müsadif 
pazar günü ihalei kati'yesi icra kılınacağından taliplerin şeraiti 
öğrenmek ve nümeyi görmek üzere idare komisyonuDa müra
caat etmeleri ve teklif mektuplarile teminat akçesini de yevmi 
mezkiirde saat 14 de kadar mübayaat komisyonuna tevdi etme
leri iJAn olknur. (277) 

Adres: lstanbu1 Ankara caddesi 
Vak.ıt yurdu. 

Telefon: Y:ııı işleri 2.4379 ve 
2.3872 id:ıre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: Istanbul Vakıt 

Abone şartları: 

1 3 o 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Hariçte - 800 1450 2700 

!!!n şartlarımız: 

Aylık 
Kuruş 

Saun 
Sııntimı 

Resmi 
10 Kş. 
20 .. 

1 Jususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk llln ,artlarımız: 

ı 2 3 4 1-10 Defalı !. 

30 50 65 75 100 Kuruş 

Büyük 
Yeni 

.Tayyare Piyangosu 
Tertip Başlamıştır 

Altı keşidelik olan işbu tertipte 50,000 numara kimilen 
ikramiye ve yahut amorti kazanacaktır 

1 inci keşide : 11 Şubat 1982 

Büyü~ i~romiye l~,H~ liro~ır 
Biletler satılmaktadır 

Jandarma Satın Alma Komis
yonu riyasetinden: 

Jandarma için 33000 metre Kaputluk kumaş kapalı zarfla 
alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve mUna
kasaya iştirak için de 2-2-932 Salı günü teklif ve ieminatlariyle 
beraber saat on bire kadar komisyonumuza müracaatlan. (179) 

PE1ROL 
Saç dökillmeslnln ve kirpiklerin en 

milesslr ilAcıdır. 
Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikropları imha eder. 

Eczane ve Parfümleri mağazalarında arayınız. 

Jandarma satın alma komis
yonu riyasetinpen : 

Jandarma için (13500) çift kundura kapalı zarfla alınacakbf• 
Taliplerin şartname ve evsafı görmek için her gün, münakasaY• 
iştirak için de 2 • 2- 932 Sah günü saat On beşe kadar komis
yonumuza müracaatları. (178) 

Polis memurları için imali muktazi 2000 ita 2191 adet şap
ka alenen münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin şeraiti öğrenmek 
ve nümuneyi görmek üzere idare komisyonuna Ye münakasaya 
iştirak için de yevmi ihale olan 14-2-932 tarihine müsadif pazar 
günü saat t 4 de Defterdarlık dairesinde müteşekkil mubayaat 
komisyonuna müracaatları ilin olunur. (278) 

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

, ................................................................ -
~ 

B - 4 satın geçen i1An1"nn fazla 
saurı için 5 kuruş zammolunur, 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

YAKIT Matbaası 

IKRAMIYELi 

Emniyet Çayını 
Arayıor' 


