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Türkçe 
Kur'an 

· Evvelki gün Yerebatan cami
llıde Hafız Yaşar B. Türkçe kur-
•n okudu. Din kitabımızın Türk
çeye tercümesi ilk defa Yakı ol
ınuyor. Esasen muhtelif zevat 
Ve heyetler tarafından yapılmış 
'e hatta basılmış kuran tercü
lbel · \' erı vardır. Bu defa Hafız 

1
/far B. bu tercümelerden biri
·~· intihap etmiş ve tecvit kava-
1 ıne tevfik ederek güzel ve 
YGkıek sesiyle bir cemaat huzu-
runda okumuştur. Kur'anın arap· 
Çası makamla okunduğu zaman 

tbas.ı ruhlar üzerinde derin bir 
esir 

Yapıyorsa aynı suretle oku-
:~n Tiirkçe Kur'anın da dindar 
ır Tu" rk ~ ı·· h .. ve mus uman ru u uze-
~de daha fazla bir tesir yapa-
lfecegı" . . .. t . . 1 b •

1 
nı gos ermıştır. şte u, 

1 
k defa vaki olan bir hadise 

oldugu" . . d. k. h • b' b ıçın ır ı ususı ır e· 
eııırniycti haizdir. 

t 
Vaktiyle kur'anın Türkçeye 

er ·· cumesi mevzu bahs olduğu ol-

du) iu zaman buna itiraz edenler 
0 llluştu. 

Din kitabımızın Türkçeye sa
~•kane tercümesi imkansiz oldu

~~u ileriye sürenler görüldüğü 
libı nıanasının halk lisanına nakl-

~~lıııesi itikatlara zaf getirmesi 
,1 tırnalinden endişe edenler de 

'
~~aaı akik.ali halde bu , .. .. 

d 1 ıtırazlar tamamile manasız-
iilt. Çiinkü Kur'anın ihtiva etti
tıl •ö:der halk tarafından anla
lat ~anıak için değil, bilakis an-
1- d.ınak içindir. Ne kadar faz-
1_ •nıan bu sl>zleri anlarsa o 
"•dar . 'd' K ' A bu . ıyı ır. ur amn rapça 

ınıyen Türk müslümanlar ta
tafınd l'a k an anlaşılması için de 
bark Çeye tercüme edilmesinden 

f a Çare yoktur. 
ine")" 

do" 1 1 Kurana kıyas etmek 
tiy ıru değildir. Fakat Her Hıris-
td~n . nıilJetin lisanına tercüme 
iı lllış olan incilin Hıristiyanh· 
~ ıafına değil, bilakis inkişa-
'y a hizmet ettiği de malumdur. 

tr Yli .. d k' H · · 1 •ded' zun e ı ırıstıyan arın 
Ilı '-

1Yle müslümanların adedi 
u"•y derh ese edılirse bu hakikat 

tiır al teslim edilir. Bugün Hı· 
ıy•nlıg" ı . t' . . k 

Çalı n ın ışarı ıçın en ço 
liıc!'tı Amerikalılar incili lngi
deiiı okuyan Hıristiyanlardan 

I< lllidir? 

iti :r'anın tercümesi hakkında
l'tırk u nıütalealar tamamile 
lcı.n Çe Kur'anın camilerde o
Valcıına~ hakkında da doğrudur. 
I~ • ur'anın bir kısım sure-

tarjfı· 
dend· ı mukaddes cümlesin-
be .. ı,:.· Bunlarda eı'<i peygam
dUıtı lclQ nıenkibeleri hikaye e-

t te 
llıUfit ~e bunların insanlar"' 
ilıtkte;.lacak tarnfları ı.;österil-
... ır. Di" .. h. . . k ..,1 • ger mu ım J ' r ıs-
k lllıanı .. et da ar ıçın her vab l hare-
'&Qadeı •turu yapılacak fazilet 
liaa11ıe eridir. Bunlar ne kadar 
lirıe '- •nlaşalarak tekrar edi
'1 01tad f 

llıltınıanıar aydalıdır. Kur,anın 
llııdan b ar arasında okunma· 
ele b1llad eklenen dünyevi gaye 

aQ ibarettir. 

Mehmet A8ım 

Pazar 24 Kinunuaani (1 inci ay) 1932 Sayısı S Kurut 

Soviyetler Romanyayı 
itham ediyorlar! 

• 
ilk kaçakçılık davası 
Dün şehrimizde rüyet edildi 

Yunan vaplJrundakl tevkifler hakkında bir lnglllz 
gazetesinin verdlll malOmat 

Maznun genç bir ltalyand1r, yataklı vagonlarda ikamet 
eder, ,ımdl de tevklfanededlr 

Bulgaristanda da bir casusluk meselesi 
meydana çıkarıldı 

kaçakçılık davasını rüyet etmİf • 
tir. Bu itibarla Baro hanındaki ge 
niş salon bir haylı kalabalık ol • 
muş, bir çok ıamiin, yeni mahke. 
menin davayı rüyet teklini me • 
rakla takip etmiştir. 

Dünkü nüshamızda Rusların 
Tas ajansının şöyle bir telgrafı 
Yardı: 

Moskova, 22 (A.A) - Sovyet Rus· 
yaya mühimmat getirmekte olan bir Is· 
vcç vapurunun Romanya harp gemileri 
tarafından yakalandıjtı ve bu mühim 
mann milsadere edildiği hakkında Uük· 
reş ve Pariste çıkan haberleri Tas ajansı 
tekzibe mezundur. Terki teslihnt konfo· 
ransının arif esinde bu gibi yalan haber· 
!erin ı~aası hakikaten sil~hlanan ve yeni 
bir harp hazırlıyan memleketlerden na
zan dikkati başka taraflara çevrilmesini 
istihdaf eylediği muhakknknr. 

(Vakıt) - Maskovadan veri
len bu telgraf Karadeniz hadi-
sesini tekzip etmiyor. Tekzip 
edilen şey dün de telgrafın ser-
levhasmda işaret ettiğimiz gibi 
Ramanya harp gemileri tarafın-
dan zaptedildiği bildirilen mü
himmatın Ruıyaya ait olduğudur. 
Eğer Romanya hükumeti hadi
seyi aynı suretle tekzip etmiş 

olsaydı o vakit ortada hususi 
bir maksatla atılmış bir yalan 
havadis bulunduğuna hükmedi
lirdi. Romanya hükumetinin bu
gilne kadar suk(it etmesi hususi 
ıstihbaratımızı teyit etmektedir. 
Onun için Moskovadan gelen 
tekzip Romanya hükumetine kar
'' bir nevi itlibam tetkiJ etmek 
tedir. 

Romanyadakl casusluk 
Romanyadaki kinci bir hadise 

olduğunu, bir Yunan vapuru 
suvarisinin de Rusya hesabına 
casusluk yapdığı i· diasiyle tev 
kif edildiğini yine hususi muha
birimiz bildirmişti. dünkü posta 
ile gek n Deyli telgraf gazete
si de Biikref mubabırinden ala
rak neşrettiği şu telgrafla husu-

~ ... --- Gazi Hz. ~ 
Gazi Hz. dUn ve dUn 

gece Dolmabahçe sara• 
yında istirahat etmı,ıer 
v6 bir yeri te,rlf buyur
mamı,ıardır. 

BUyUk hallsklr evvel· 
ki gece (Opera) sinema· 
sını te,rif eder6k g6s· 
terllmekte olan "Çanak· 
kale,, filmini seyretmı,. 
lerdir. 

Siyaset falcıları 

- Azizim göreceksin : iki 
haftaya kalmaz, harp patlak 
verecektir .. 

- Aman birader, iki ay 
evvel de böyle söylUrordun .. 

- Evet ... O kadar eminim 
ki , iki sene sonra da b6Jle l 
aörllreceıım ı 

si muhabirimizin verdiği maliimab 
te'yit etmektedir. 

DeyJi Telgraf gazetesinin Bük
re~ muhabiri şunları yazıyor: 

"B<" çikamn lstanbul sefaretine 
me1 bir istihbarat memurunun 
verdiği malumat lizerine Roman
yanıo siyasi polisi, Sovyet casu-
su oldukları s6ylenen birçok 
adamları yakalamıştır. Bunlar Fi· 
lomela namındaki Yunan vapu· 
runda bulunuyorlardı. 

Vapurun kaptanı Kapapodis 
bir Rus kadınile birlikte tevkif 
olunmuştur. Bu kadının bir ·süi 
kast mürettibi olduğu söyleniyor. 
Kaptan tahliye olunmuşsa da 

A lttarafı 2 irıci sa ntada 1 

Dün ilk davayı gören thtisa!I m:ıh· 
kemesinin reisi : Kudretullah B. 

Kaçakçılık cürümleriyle uğ -
ratmak üzere şehrimizde teşkil o
lunan ihtisas mahkemesi, dün ilk 

• 

Riyaset kürsüsünde ihtisas 
mahkemesi reiıi Kudretullah bey, 
iddia makamında da müddeiumu 
mi Hakkı bey bulunuyordu. Maz• 
nun, Petroni Ciyovani isminde, 
yataklı vagonlar şirketi müıtah • 
demininden genç bir İtalyandı. 

Petroni Ciyovani, Sirkeci ga • 
rından çıktığı esnada ahvali fÜp • 
heli görülmüt ve gümrük memur 
ları tarafından yapılan bir mua • 
yene neticesinde üzerinde 24 par 
ça ve hepsi 300 gram tutan glo • 
tenli ekmek zuhur etmiştir. Bu• 
nun üzerine Ciyovani hakkında 
kanuni muamele yapılmıf, maz • 
nun perşembe günü mahfuzen 

(Lütfen sayıfan çeviriniz) f'r. M. Malş 
Ne Zaman işe 
Başlıyacak? ittifakı müselles! 

Türkiye, Yunanistan ve 
italya arasında 

M. Ven'zelosun Ro nayı ziyareti münaaebetilc hararetli maka
leler neıredilmekte ve ltalyanının Türk-Yunan dostluğunu temin 
hususunda aarfetmit o doğu mesaiden bahsedilmektedir. Bilhassa 
LaYoro Faıista gazetesi, Babriıefit havzasında ıulb Ye müsale· 
metin temeJJerini atarı Türk - Yunan dostlu~unun ehemmiyetin· 
den bahsedayor ve bunu ltalyan ·Türkiye ve Yunanistan arasın• 
da bir ittıfakı müsellesin akti baılangıcı addediyor. 

Pr. M. Mal, 
Darülfünunu ıslab için lsviçre 

den celbedilen ve Ankarada Ma

Izmirde zelzele 
lzmir, 23 ( Vakıt) - Burada 

bugün dört hafif zelzele ->ldu. 

arif vekaletiyle temas ettikten Yunan gazeteciler birliQinde 
sonra şehrimize dönen profesör Atina, 23 (Hususi) - Yunan 
Malı'ın kendisini memleketimizde gazeteciler birliği dün senelik 
müstevli bir halde bulunan grip-
ten sakınamadığını yazmıştık. kongresini akteylemiştir. Birlik 

Profes6r için Darülfünunda bir heyeti idaresi bir senelik faali· 
çahıma dairesi hazırlanmışsa da yetinden babı ederken, Türk ve 

hastalığının henüz devam etmesine Yunan gazetecileri arasında te-
mebni işe başlıyamamışbr. essüs edilen mubadenet ve sami-

Profesörün elde ettiiimiz ter-
cümei haline nazaran profes&r miyeti geçen senenin en büyük 
Albert Malche 1876 da Ce- muvaffakiyeti olarak kaydedi· 
nevrede doğmuıtur • Tah- yor. 
silini doğduğu şehirde vapmış, ( 
Fransa, Almanya ve ltalyada 
edebi tetebbilatta bulunmuştur. 

Birkaç sene Napoli, cenubu 
Amerika ve Alman lsviçresinde 
tali tahsil muallimliğinde bulun
muş, 1907 de İsviçre maarif ne
zaretinde bir yazifeye tayin edil
miştir. 

M. Malche 1912 de Cenevre 
darülfünunu pedagoji müdderis
liğiyle maarif nezareti ilk tedri
sat umumi müdürlüğüne tayin 
edilmiıtir. 

Geçen senedenberi de Is.içre 
meclisinde Cenevre meb'usudur. 

Profesör Malche beynelmilel 
terbiye ve bıhsil bürosu daimi 

komitesinin reisi, Jan Jak Rousseau, 
beynelmilel içtimaiyat enistütile
riyle lsviçre milli kütüphanesi 
komisyonu azalarındadır. 

Amerika, lngiltere ve Yunants
tanda tetkik seyahatleri yapmıştır. 
Terbiyeye ait müteaddit eserleri 
vardll'. 

Iranla 
imzalanan 
itilaf 
Hariciye vekili Tevfik Rüş

tü bey Tahranda vazifesini 
bitirmiı, Iran bükiimeti ile 
hudut meselesi hak kında ak· 
tedilen itilifı imza ederek 
Irak tarikile Ankaraya dön
mek üzere hareket etmiştir. 

Bu itiJif gerek lranb doıt
lanmız, gerek bizim için ifti· 
har edilecek bir hldisedir. 
Çünkü lran'la Türkiye arasın
da bir kaç senedenberi değil, 
bir kaç asırdanberi mevcut 
olan pUrüzlü bir mesele bu 
suretle halledi miş oluyor. Bu 
muvaffakiyetten dolayı iki ta
raf ricalini de tebrik etmek 
yazifedir. 

ı Akisler: 

Istanbulda çıplaklar 
Almanyada bir çıplaklar cemiyeti 

olduğunu bUiyoruz. Önlerinde birer 
incir yaprağı bile tll§ınuyan bu cemi~ 
yet mensuplannın maksatları ne1ir1 

Vivre ve Licht • Land 11ibi mecmu
alarla çıplarklar içinde, çıplaklar di. 
yanndaki gibi kitaplar bize bu adam
ların, çıplaklıktan iki fey bekledikle
rini söylüyor: 

1 - Güneı ziyasının inaan için en 
lüzumlu gıda sayıldığı bir zamanda, 
vücudun el ve yüzden gagn parçala
rım bu hayat iksirinde .. -ı mahrum et • 
memek .. 

2 - U zuvlannuzın bir kısmını be,,_ 
ler albnda saklamıya nihayet vererek 
gizliye kar§& duyulan fıtri şüpheyi, 

mahreme karıı beslenen tecessüsü, i19 
tUıayı ve bunlann neticesi olan f uh • 
şu, alıltiksızlığı kaldırmak .. 

Türklyede, henüz bir şubeai, bir 
mel.tebi, bir mecmuası bulunnrıyan bu 
cereyanın, son zamanlarda, taraftar. 
lan çoğaldığına şahit oluyoruz: 

Evvelki yaz, lstanbulda kolsuz c~ 
ket modası çıkmıştı.. Bunu, yakasız, 
boyun bağsız gömlek takip etti.. Ge • 
çen sene yeleklerin, ceketlerin ve şap
kalann atıldığını, kollaroı sıvandığı. 
nı, göğüslerin açıldığını gördük .. 

Bu yıl, siyah aaçlan beyaz bir kıı 
rüzgarı içinde uçarak hôla sokakla~ 
da bu kıya/etle dolCı§anlara taadül 
etmekteyiz .. 

Bana öyle geliyor ki, bu hal, mem
leketimizde mutedU bir çıplaklık ce • 
reyanının başladığına alamettir .. 

Ancak, Almanyadakl çıplaklıkla 

bizdeki çıplaklık arasında bir fark 
var: Oradaki, sıhhi ve teı·biyevi bir 
gaye.. Bizdelı."iyae, galiba iktuadi bir. 
mecburiyet! 

Yusuf Zira 
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Soviyetler -
yayı itti a e • 

l'"' 

füsttarafı J inci sayfası) 
ekserisi Rus olan yirmi kişi da· 
ha tevkif edilmiştir. 

Romanya br 1 fımeti bu _husus
ta ketum davranmaktadır, fakat 
gazeteler bir teşkilata mensup 
olan mevkufların bir milyon ls
terline yakın paraları bulunduğu
nu ve bun 1arın Fransaya kadar 
uzanan Rus casus!ok şebekcsile 
a!akadar olduklarını haber ve
riyor ar. 

Bulsarlstenda da bir casuzluk 
meselesi 

Sofya, 23 ( Hususi muhabiri
miz telefonla bildıriyor) Dün 
Varnada Bulgar bandıra!, (Feri· 
dinand dö Bulgari) vapurun rad· 
yo telgrafisti cürmümeşhut 
halinde yakalanmı§ ve derhal 
tevkif edilmiştir. ismi Patko 
Popof olan bu telgrfçı Odesa· 
daki Bolşevik istasyonu ile ve 
gizli bir şifre ile muhabere et· 
mekte idi. Petko Pepefon Bul
garistandaki hafi komünist ha
reketleriJe Bulgar askeri teşki· 
lah, bilhassa Bulgar amniyet 
teşkilatının karadeniz sahilindeki 
fealiyeti hakkın da ve diğer 
bazı mühim esaslar etrafında 
Boşeviklere muntazaman m!uma 
vermekte olduğu iddia edilmek· 
tedia. Petko Popofun muavini 
ve şeriki Binede tevkif edilmiştir. 

Tutuşun bacalar 
Dün gece Şebzadebaşında 

Ferah Sineması ıle Cihangirde 
Rontkenpalasın bacaları tutuş
muş ise de derhal yetişilerek 
bir yangın vul< uuna meydan 
verilmeden söndürülmüştür. 

ÜçUncU ışnkı de yakalandı 
lzmir, 23 lVakıt) - Urla·Çeş· 

me arasında dört otomobilde 
otuz yolcuyu soyan haydutlardan 
üçüncüsü bugün silablarile ya· 
kalandı ve lzmire getirildi. Yol
cu!arın enası kamilen meydana 
çıkarıldı. 
Aliafia çlfllglndekl muhtaçlar 

lzmir, 23 ( Vakıt > - Mene-
menin Aliağa çiftliginde tütfin
lerjni satamıyan bir kısım halkın 
muhtaç vaziyette oldukiarı an· 
laşıldı. Menemen Hıliliahmeri 
muhtaçlara buğday tevzi etti. 

müddeiumunıiliğe sevkedilmi~ , 
dün de gene mahfuzen mahkeme 
huzuruna çıkanlmı§tır. 

Dünkü ilk celsede evrak okun 
auktan sonra ihtisas hakimi müd 
deiumumiden gerek esas hakkın -
da ve gerek tevkife lüzum olup ol 
madığı etrafında mütaleaımı ıor· 
mu§tur. Müddeiumumi Hakkı bey 
ele geçirilen gloten ekmeğinin 
gümrük resmine tabi mevattan ve 
kaçak addı iktıza eden eşyadan o 
lup olmadığının gümrük idaresin 
elen sorulmasını istemif, vazıyet 
bu cepheden tavazzuh etmediği 
için maznunun halen tevkifine lü
zum olmadığı mütaleaıını ıerclet 
mi§tİr. 

Maznun, sorulduğu zaman, 
kendisinin kabahatli olmadığını, 
glotenli ekmeklerin ıeyyahlardan 
biri tarafından evine götürülmek 
üzere kendisine tevdi olunduğunu 
söylemiştir. 

Bilahare hakim, •uçludan ika· 
metgah sahibi olup olmadığını 
sormu~tur. Maznun, yata' ı \•a -
gonla gidip geldiği için nyn bir 
ikametgahı olmadığı ceva mı er 
.mist"r. 

.. Neticec1e; ouclu ik!'\metgah . a• 
hibi olmadıjjından tevkifine, müd 
dciumumilik tarafından talep e -
d•len hususabn gümrükten müs • 
tacelen sorulmasına, ve davanın 
27 kanunusani öğleden sonraya 
hirakıl ma karar Terilmittir. 

Tamirat meselesi 
etrafında 

Esbak Fransız başve
kili Heriyo ateş 

pilsküriiyor 
Herlyo: "Doktor BrUnlng mem· 
leketlnl eviyorsa biz de mem· 
leketimlze hararetle merbu· 

tuz.,, Diyor. 

Fransanın Esbak Başvekili 
ve Fransız radikallarının Lideri 
Edvard Heriyo Deyli telgraf 
gazetesine tamirat meselesi bak· 
kında uzun bir makale yazarak 
F ransamn noktai nazarını izab 
etmittir. 

M. Heriyo, doktor Brüning'in 
Almanların tamirat bedeli vere
miyeceklerini Fransız milliyet· 
perverlerine karşı nziyet aldık· 
tan başka ona yardım etmek 
isteyen Fransızlara da cephe 
aldı~ını söyledikten sonra şu 
mütalaaları dermeyan etmekte
dir: 

"Doktor Brüniog aldığı vazi· 
yetle bizi korkumak istiyor. Fa
kat korku Fransızların kolaylık· 
la boyun eydikleri bir his değil
dir. Doktor Brüning Lozan 
konferansını yıkmıştır. Zaten 
ben de bu konferansta bir fay
da görmüyorum. Bununla bera· 
ber Alman başvekili, ltalya hü
kumetinin muvafakat ve tasvibi· 
ni kazanmıştır. 

Fakat doktor Brüning, Fran· 
sada ona hürmet bE:ıliyen insan· 
tarı lüzumsuz yere tahrik etmiş
tir. Doktor Brüning memleketini 
seviyorsa biı: de memleketimize 

hararetle merbutuz. Sulbün atisi 
namına sulhperverlerin kör, ya· 
but fikren nakıs olrnadJklarmı 
isbat etmelidirler. Doktor Brü
ning sulh fikrini mağliibiyete 
uğratmıştır. 

Bir icmal 
Berlin, 23 (A.A.)-Vossische 

Zeituog, muhtelif milletlerin ta
mirat meselesinin kat'i halline 
dair olan muh\elif telakkilerinin 
bir bülisasıDI neşrediyor: 

Fransız tezi: Avrupamn ba
kayasma dokunulmamalı, fa. 
kat Fransa malJubatından, 
Amerikanın kendi matlubahn

dad vaz geçmesi niıbetinde, va:z 
geçebilir. 

logilıı tezi: Almanyaoın zim
metinde bir bakiye bırakılmalı, 
bu bakiyenin tevzii meselesinde 
alacaklılar biJlbare anlaşmah. 

ltalyan tezi : Bütün Avrupa 
milletleri, matlöp bakiyelerinden 
evvelbeevvel vazgeçmeli. O za· 
man Amerika matlô.batından fe
ragata icbar edilir. 

Alman tezi: ne yaparsanız 
yapınız para vermem. 

Ame.-ikan tezi; Ne yaparsanız 
ysp1nız, vaz geçmiycceğim. 

Mezkdr gaıet, bu hülasanın 
tamirat meselesini hallini tetki1' 
eden mi~külleri pek mükemmel 
Lir surttJc göstermekte olduğu· 
nu yazm tadır. 

ltalyan ş rine verilen zlyaf ~ t 
Şehrimııde bulunan Italya 

şain Sinyoı Marinetti şerefine 
dün akşam Italya sefaretinde bir 
~kşam ııyafeti · verilmiştir. 

Ziyafelte şehrimizdeki bütllo 
:sefır!er ve diğer bazı zevatla rt· 
y~seticümbur umumi katibi T ev 
fik B. bulunmuştur. 

Sinyor Marinetti yarın darül
Wnunda bir koDfcraoı daha ve· 
recekti.r. 

Kaçakçılıkla mücadele için gizli 
telefon tesisatı 

Ankara, 23 (Vakıt) - Gümrük Müsteşarı Adil Beyle görüş· 
tüm. Bana dedi ki : 

- El'an tetkikatla meşgulüz. Halen tahakkuk etmiş bir şey 
yoktur. Seyfi Paşanın tetkik seyahati şimdilik mevzuu bahs de
ğildir. Bu husus ancak bir ay sonra düşünülebilir. 

Ankara, 23 (Vakıt) - istihbaratıma göre Gümrükler Vekaleti 
hudutlardaki kaçakçılıkla mücadele için mücadele kıt'alan ara
sın:Ja gizli telefon tes !lııh vapacaf<tır. 

Ankarada ilkbaharda bir stadyum yapılacak 
Ankara 23 (Yakıt) - Ankara spor mıntakası merkez heyeti 

inıtibabatı cumaya yapılac'iktır. Mıntaka reisliğine Muvaffak, 
futbul heyeti reisliğine muhafız gücünden Kamil, atletizim rei -
fiğine gençler birliğinden Namık beylerin intihap edilmeleri 
kuvvetlP. muhtemeldir. 

ilkbaharda futbul sahasında 40,000 liraya bir stadyum inşası 
mukarrerdir. 

Adliye vekili şehrimize geliyor 
Ankara 22 ,Vakıt) - Adliye vekili Yusuf Kemal beyle Tekir· 

Dag meb'usu Cemil bey baraket ettiler. istasyonda adliy erkanı 
ve meb 'uslar tarafından teşyi edildiler. 

Ankara 23 (Vakıt) - Adliye intihap encümeni Pazartesine 
kadr mesaisini bitirecektir. 

M. Venizelos 
Awrupa ricaline memleketınl" 
iktisadi vazıyetinl anlatıyor 

Atina, 23 (Hususi) - Yunan 
başvekili, Venizelos, Rornadall 
hüldimete çekdiği bir telgraf?8 

M. Muıolini ve M. Grandiyıle 
vukubulan mülakatlarundao, Yu· 
nanistanın iktisadi buhranı kar: 
şılamak için sarffettiği mesal 
hakkında pek iyi intibaat bası 
e'ttığıni bildirmiştir. 

M. Venizelos, bugün Parise 
vasıl olacak ve Fransız ricaliyle 
~örüşecektir. Yunan Batvekilİ 
Pariatey'~en, Yunan bütçesiD· 
deki açığı kapamak için F raosıt 
piyasasında bir istikraz akdine 
çalışacaktır. 

Lozan tamirat konferansı te· 
bir edilmiş olduğu cihetle, Yu" 
nan başvekılinin memleketin1n 
iktısadi ihtiyacat ve müşkili· 
tını lngiliz ricaline anlatmak 
ve yardımlarını talep etmek için. 
Londraya gidecegide tahmin edı· 
Jiyor. 

Pariı, 23 ( A.A) - M Ve· 
nizelos Fransa hükümetinin Al· 
man tamiratı hakkında vermesi 
muhtemel kararın Yunanistanda 
hasıl edeceği tesirler hakkında 
M. Lavale ızahat vermiştir. 

M. Venizelos Yunanistamn ma· 
li ve ikd"sadi vazıyeti hat:kında 

• 
M. FJandine malu 11at ita ettik" 

aval Fransa ten sonra kendisine bir muhtıra 
vermiş ve beynelmilel bir komis" 
yonun Yunanistanm mali vazı" 

b' d yeti hakkında tahkikat yapma· e usanın a sının Yunan hükumeti tarafından 
arzu edı!diğini bildirmiştir. 

M •• h• k d Jd M. Flandin bu hususta hiç bir 
u ım nut un an sonra itimatreyia 1 =it=ir=az=da=bu=lu=nm=a=m=ışt=ır.==-;::11' 
ransız başvekil· lngiliz başvekilinin 

davetini kabul etti 

keti muhafaza edecek ve emnü sclfl ' 
metini ihlal eyliyecck mahiyette beli• 
Jenilmiyen bir takım hal müşküUcti• 
ni kabul ctmiyeccktir. 

Parlsten bildirildiğine göre M. l,a
val meb'usan meclisinde verdiği nu • 
tukta müstafA M. Bria.nd' dan sita -
yişle bnhsetmiş n bundan sonra umu 
mi vazıyete sözlerini naklederek ez -
cümle demiştir ki! 

Sulh, hiç bir fırkanın inhisarmda 
değildir. Ve intihabata müte:ıllik bir 
takım gayeler iç.in Fransayı Avrupa 
birliği siyasetinden vnzgeçmlş gibi 
göstermek suretiyle yapılacak müca• 
delelere müsaade etmiyeceğim. 

M. Laval, bundan sonra sözil tami• 
rat meselesine naklederek Young plfı
nmı:n kat'i mahiyetinin Rhin'in sol sa
hilini.n muayyen vaJ<tinden beş sene 
evvel tahliyesin·i intaç etmiş oldu~u • 
nu hatırlntmıştır. 

Mumaileyh, M. Hooverin Almanya 
mn yüklerini hafifletmek için ne gibi 
şerait altında morntor:iyom tekUfin • 
de bulunmuş olduğunu söylemiştir. 
Başvekil, Hoover rnoratoryomundan 
sonra.ki müzakerelere ve Alman baş
vekili M. Brüningin knnunusan.i bida
yetinde Fransız sefirine La.usanne 
konferansı hakkında söylemiş olduğu 
sözlere, sözü nakletmiştir. 

Almanyanın cevabı 
M. Laval, Brüningin LausanoJte'da 

hükumetlerin Almanyanın beyanatmı 
nazan dikkat.e almalarından başka 
bir şey istememi~ olduğunu tasrih et-

1 miştir. Fakat bir l<aç gün sonra ga • 
zeteler, ba.cıvekilin Ingiliz sefirine yapı 
m~ olduğu reni beyanatı dercediyor
du. Bu beyanata nazaran Almanya n1' 
halde, ne de istikbalde tamirat namiy 
le tediyatta bulunamıyacaktı. 

Fransa malfye naznının 
protestosu 

Fransa maHye nazın, bunun fü:e-
rine Fransa nammıı m~ru ve muhik 
bir protestoda bulunmuştur. Alanıan 
başvekili, bu ~yanatıını 14 kanunusa· 
ni tarihinde Fransız sefirine tekrar 
teyit eylemiştir. 

1\1. Lava!, mütahassıslann bir mo• 
ratoryomurı zaruri olduğur.u kabul 
ve teslim etmiş, fakat istikbal h:ıkkm 
da Almanyanın gayet lrnvvetlf iktıs:ı
di teşkilüta malik bulunduğunu naza
n itibara alarak ihtirazt kuyutlar der 
meyan eylemi§ oldukların!! ısöylemiş .. 
tir • 

M. I..aval, mütaha.ssıslnrm bir mem 
1eketin \'aı.ıyeti hakkında o memele • 
ketin bilyük bir refah devri içinde bu 
lunduğu zamanı ~ns ittihaz ederek 
hükiiım nrmcl<, ne kndar gnyn mu -
hili:St o memleketin inhitat devrini e-

olarak ubul ederek hwüm nr . , 

menin o derece haksrz olduğ"unu gös•l 
terntiş bulunduklarını söylemiştir. 

Mütahassıslar, her türlü nakil mu 
nmelesinin hesababn bilançosunu ta-' 
mamen altüst edeceğini kabul ve tes
lim etmişlerdir. 

Lavalin kat'i c~vabı 
Biz, bilmukabele harp borçların .. 

dan aynı nispet dahilinde tenzila.t ya• 
pılma.d ğt takdirde tamiratın tenki i· 
ni kabul etmiyeceğiz. (Alkı~lar) 

Başvekil bundan sonra Fran~anm 
şarta gayrı Ubi hisse5i karşı mdaki 
yazryetini hatırlatmış, sağ cenah w 
merkez tarafından alkışlanmıştır. 

M. Laval, Young planında münde
rjç taahhüdatrn kat'i bir mahiyette ol 
duğunu ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Tehdit arasında hava payı 
Bu taahhüdatır, tadil etmek müm .. 

kün değildir. Yalnrz taahhüdatm bir 
takrm moratoriyomlarla tahfifi imk:l• 
nı mevcuttur. 

Fransa, mukarenet tesisi ifn l>ir 
~ok hareketlerde bulunmuş, Jı.. Yntpa 
birliğinin vücuda gelmesini teshil için 
hUsnü niyetini göstermiştir. Fakat 
Fransa yalnız Almanyanm tek ba~ına 
bir hal sur~ti imla etmesiıııi kabul ede 
mez. 

Fransa sulh hadimi imiş 
l•'ransa 10 senedenberi gerek nı:kt' 

rinin ve gerek eslihasınrn mi!ttarııı1 
tenkis etmek suretiyle ön aya.k oımu;· 
tur. Mütekabil ve ftcil muavenôt içil\ 
rnulüazt ofaJt siyasi şera.i • :tahaI.Btl' 
kunu temin mnksa<liyle bir tal\J111 
müspet tekliflerde bulunacaktır. O 
zaman teslihatm tenkisine ait usul' 
Ier kolaylaşmış olacak~r. 

l\l. Lava}, Fransamn menfaati nıt' 
mına radikal sosyalistleri hükumett 
iştirak etmemesi için M. Heriot'ya ''° 
ku bulan rnüracaatten bnhsederelt frt 
kalar mensuplaıınm milli n.cnfnııt 
kaygusunun meşru siynsi menfnntıe! 
kaygusuna hfı.kim olmasına rnü~ııdt 
edeceklerine kani bulunduğunu söyle 
miştir. 

Fu kalars vahdete davet 
Başvekil netice olarak, Franc::ı)1J 

ve sulha hadim olmak isin fırkalttı1 
vahdete da\et ctmişHr. . 

Sol "" sağ cenah ek cıiyeti, hati~ 
şiddetle alkrşlnnnşlardır. 

Franklin Buyon ne dedi ? 1, Bun-dan sonra 1\1. Frnn rn Botıl 
Jon, bütün söylediklerim çıktı, den1c!I 
iç.in cöz almrıştır. ıı 

1\' ıaileyh şö)le demiştir: "BU~) 
Alkışlanan sözler size söylemiştim, M. Lnval.,, 1\1. Frtt~~· 

Böyle bir hareket, milli haysiyet Un Bouillon. başvekilin siyasefın:i ~1 ti 
hi.ssinf büsbütün teşdit edecektir. deUe tenkit etm:ş ,.c neti~ olarak 1'1 

(Müteaddit sıralardan şiddetli al· kaddes birliği iltizam eylemiştir· 
k1şlar). Meclis, evvelfl .M. Herriot'ylc rü~t'ı 

·rı Beynelmilel muamelAt ve müna5e· ka.c;ının radikal - sosyalist talefl t 
batta namus \"e şerefi kale almamak nin takdimi hakkındaki talepJerlll 
olamaz, insanlar arasındaki ferdi mü• dair rey vermiye davet edilmitşir· 
nasebetlerde hrtkiırn olan namu:! ve şe Kabineye itimat rz;l1 
ref kaideleri beynelmilel milnasebat- il ü!ı;umet itimat meselesini n1_e~6s 
ta da Mlclnt olmalıdrr. (BUtiin sıra - u bahsetmiş ,.e bu t:ı.kdim tntebı ~Jf· 
lardan alkışlar) reye karşı 303 reyle reddediJmf; ~f· 

lngiltereden bahseden başı.•e.ltil, iki Bundan sonra, 1\f. Paul Simonıltı.~ 
hükumet reislerinin önümüzdeki kon• Puech tarafından verilen ve hU.'<ll ~ 
ferans hakkın-da henüz görü~emiş tin ~yanatını tal'i''İP eden takrir rt'ıt 
olduklar:ını söylem~ ve fakat bunun konulmuş ve 261 reye karşı :uz re~ 
alellide bir teahhurdan başkn bir şey kabul edilmiştir. ·ııt 
olmadığmı beyan etmiştir. Snh günü, meclis teşnit me.s!ljo:ı 

Tahdidi teallhat başlıyacaktır. fi 
Tahdidi teslihd meselesini mev • M. Brlan hariciyeden uyrılırl<(&· 

2"UU bahseden M. Lava), Cemiyeti ak- Pari~ 2.1 (A.A) - M. Lava!, et d 
· kı -'-k... dd · d k 1 · h ··d·· u·· 01d vam mı~ ıuı ·dm ve m<!va ma mu- katın e ·a emı ma sus mu ur itle 

''afrk olan lı~ransız tezini habrlatmış- ğu halde dün sabahleyin ,.azlfc:;iJ\~ 
tır. batılnmnk iizere hnriciy~ neı<trc ıf 

Leon Bnnrge~, Clemanceııu, Pnul gelmiştir. Mumaileyh yanmda 1\1· dııı' 
Bon~our, Briand ve Her.iot gibj muh. ger bulunan 1\1. Bııiand tarafııı ti~ 
teli! siyM.t frrkalnra mensup olan bir istikbal edilmiştir. 1ld devlet ıı.<l 
~ok Fransn~ deylet adamları sulhiin •f:i da!dka kadar görUşmüşlerdit· 
ten~fkine ~alışmr~lardırr. Harpten her Mekdonaldın daveti f~ 
milletten ziyade yarahmmı~ olarak Londra, 23 (A.A) - Da.il)' 1\ '·:..ı 

d ,.eW 
~ıkımt§ olan Fransa, başka türlü hare M. Lnvalin M. Mac Donaldın n dd' 
ket edemezdi. Fr.wt.o, bu hattı hare - kabul etmiş olduiu.-ıu ynzmald9" 
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Bir efsane kahra
tnanı ıehrimizden 

geçiyor 
Lehistan hahambaşısı 
nasıl bir adamdır ? 

r--u-.-.~.~.--.-.-b-e_r_l_e_r_l_----.ı ıN:d~~;;•u)dftren, ibra-
... _________________________ _._ hlml yaralıyan kim? 

h Şehrimize gelen Lehiıtan ha· 
anılarından Gora Mordebay 

efendiyi don, ıebrimiz mDıcvi 
cemaati reislerinden müsevi lise
~ Dı6dOrü doktor Markiis tara-
n~an misafir edildiği Royal o· 

telınde bir çok müsevi ziyaret 
ederek elini 6pmüılerdir. 
Ef 65 Y•şlannda olan Mordebay 
li : ye zevcesi, üç oğlu, iki ge-
nı, kızı ve damadiyJe ufak kar-
~~i Ve Lehistan Musevi gazete
erınde Yudiıcber Tageblat'ın 
bqaıubarriri M. Kamminer, aynı 
falete muharrirlerinden M. Mo
~· Mark ve Musevi telgraf 
1J•nı mümessili refakat etmek
tedir. Mordebay Ef. ye bu seya
~~nde maiyetinde 19 kiti re-
'"•t etmektedir. 

Gora Mordehay Ef. hakkında 
fU malumat ~erilmektedir: 

Belediyede ı 

Şehir meclisinde yeni bir aza 

Şehir mecliıi azasından doktor 
izzet Kamil B. vefat etmişti. 
Meclisin şubat devresinde mer
humun yerine yedek azadan ve 
eski cemiyeti belediye azasından 
doktor HuUisi Ertuğrul B. işti
rak edecektir. 
Şehir meclisi tetkiki hesap 

encUmenl 

Şehir meclisi tetkiki hesap 
encümeni diln son içtimını ak
tetmiş ve belediyenin 930 hesabı 
kat'i raporunun mazbatasını ha
zırlamıştır. 

Vali b6y lylle,tl 
Bir mUddettenberi hasta bu

lunan vali Muhittin bey bugün 
vazifesine gelecektir. 

Haliç ,ırketlnln vazıyetl 

Haliç tirketinin vazıyetini tet
kike memur komiıron don ikin
ci içtimaını Belediye muavini Ha-

Tiyatro akademisi 
Memleketimizde temaşa haya• 

tının inkişafını temin için bir ti
yatro akademisi teşkili tasanur 
edilmektedir. 

GUmrUkte maller1n hepsi 
açılmah mı ? 

Bugün ticaret odasında rüsu
mat ve ticaret müdüriyeti mO
meısillerinin de iıtirak edecek
leri bir komisyon toplanacaktır. 
Komisyonda g6rüşlllecek şey şu
dur: Bir müddet evvel gümrük
teki malların beıte biri açıldığı 
halde timdi bu keyfiyet biltün 
mallara teşmil edilmittir. Bu va 
ziyet karşısında açılma ücretinin 
azaltılma çarelerini araştırmak 

lüzumu harıl olmuştur. Buglin 
toplanacak komisyon da bu hu
susu tetkik edecek bu arada 
hamal tarifesinin arttırılması lü
zumu olup olmadığını da tesbit 
edecektir. 

Mordebay efendi mllsevi dinin
de Hauidim isimli bir tarikatın 
lll6eııesidir. 

mit beyin riyasetinde Haliç ıir- Yeni evkaf varidat mUdUrU 
keti bina11nda akteylemiıtir. Ge- lstanbul evkaf varidat müdiir-

. T •rikate mensup olan mllse
;uer bntnn dOnyada 400 binden 
•ıladır. Mordehay efendiyi Var

fovadan hıueketinde 15 bin Le
~ıtan hududuounda 30 bin tari
at mensubi teşyi etmittir. 

çen celsede tirketten iıtenilen lüğüne tayin edilen sabık Ba
ihsai · malumat tetkik edilmiıtir. bkeıir evkaf mi.ldürü Hilmi bey 

Dnn ahnan neticeye g6re bu diln ıebrimize gelmiştir. 

Mordebay Efendinin tarikati:e IDenıup kimseler llzerinde 
t•kallde bir nüfuzu vardır. 

şirketin bu gilokll ıerait daire- l-==d=a=itn=i =e=n=c=üm=e=n=ıu=4=0=1i=ra=d=a=n=a=z=I 
ıinde faaliyetine devam etmeı:- para kaza:naıılara fukara denile
ne madeten imkin yoktur. Ko- ceğine karar verdiiini yazmıştı. 
misyon yakında ıon bir celse Tahkikatımıza gare bu haber 
aktedecek ve ıirket hakkındaki asılsızdır. Geçen seneler, malQI 
kat'ı kararını verecektir. olan mlltekaidinden birçoğu yol 

Arzu ve emirleri için tevabii 
llıukaddes addedilmektedir. 

DarUUlcezeye ellke parası verip vermiyecekleri hak-

Lehistanda " Musevi Birliği " 
fırkasının da reiıi olan Morde
ba y Ef. bilhaaıa intihabat sıra-
• ında büyük bir rol oynamak-

ır. 

1..etıtnmtta im çolf Muıeviler 
tir getireceği zannile çocukla
• babam Efendinin adını ver
ktedir. Şöhreti Amerikaya 

DarillAceze . Himaye Komitesi kında belediyeye mllracaat et
azalan bu Sah DarOlacezede top• mişlerdi. O vakıt daimi encümen 
laoacaklardır. Bu zevat oradan de mütekaidinden olup 40 lira
Darülacczeye gidecekler ve mü- dan az lekaUdiye alan ve aynı 
esseseyi gezerek yrinde tet- zamanda her hangi bir suretle 
kikatta bulunacaklardır. Bu ıu- malul olanların -fakir addedilme
retle himaye komitesinin daha si ve kendilerinden yol para11 
ziyade müsbet vadide iş i5re- iıtenilmemesioe karar veımişti. 

bıie varmııtır. 
ceği muhakkak görülüyor. Bu sene de aynı ıekilda müra· 
Ku' palazı hakkındaki ltJllf caatlar tevali eylemektedir. Yol 

. Aaıerikada birçok Muıevi ta
~ıtler haham efendiyi kendisine 
.ilber vermeksizin ugv ur getirme'' .. te ıç~n kendilerine ortak yapmak-

Kut paluı aeromu hakkında parasına vuku bulacak itirazlara 
beynelmilel itilafnameyi tadilen da bundan sonra kaymakamlık-
7 ağustos 1930 tarihinde Pariste lar bak~caktır .. Binaenaleyh da
tanzim ve imza edilmiş olan mu- imi encümen geçen sene ittihaz 
kavelcnamc Büyük Millet Mecli- eylediği bu kararı bu defa tek-ili • 11 neticelendiği vakit hisaesi

,_ Mordebay efendiye yolJamak
~dıtlar. 

sinin tasdikine iktiran etmişti. rar şuebata tamiın ettirmiştir. 
lıbu mukavele dün vilayetlere 40 liradan az para kazanan her 

tk Mordebay efendi yarın Toros 
sn'~reıile Filistine gitmek üz.re 

tebliğ edilmiştir. kesin fukara addile yol parası 

rı~eye hareket edecektir. 
Kime fakir denlllr t vermiyeceği hakkındaki haberler 

Alcıam gazete1ıerinden biriıi, bundan galattır. 

~.ı:ıınllDl!ııımıııaıımı:ıınmıııım uıımr.ı.11ııwıu11i11ulaliüıaııııı:ııuı ıı au11111111111111111ııııa111111M11H1111111at•ı 
Mahmut Nedim Bey 

( Son. Yemen vellal ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! 

....... ._ _____ lllllHlllllllllllllUllllllUl~ı11111ııınınınıı111mı11111111n iı:llRllllR Tefrika ı 13 mll!llllllllllınıf 
Tercüme ve iktlbaa lıakkı mahfuzdur. 

"-tt 'lleae. bu lWlibnm büyük bir kıy - Bent §Uraya.. Şuraya gömünüz, 
ı. ~mlyetf yoktu, aııcak k:ıbi dfyişi gözümün önune geliyordu. 
~ b teakm ve tııtmhı etmek Hediyeler •• 
~ ll'na bir ehemmiyet ,·eriyor gö - imama getirdikleri kıymetli hedi· 
kr iiy]e IDecbvriyetindeydim, ve na - yeler yük yük an barlarda duruyordu. 

4-J .Yaptlım. Gümüş, altm kakma kılıçlar. Hitıt ka 
lalı >'Gk ':"'lıe, başımızda 1Uıumsuz maştan, şallar, seccadeler, fil dl§l 
dld~rıt 1a.n bu heyetf saliımen gel• mamulatı, ipekli işlemeli hU'aUar 

Yere iade etmekU . • En · §emsıyeler (*) sH!hlar.- Ve zanneder 
'Si cllıe .. Encll19 •• rim bir m-lktar da para vardı. Bu eş-
~Y Jakop her §eye rağmen yanm ziyaa uğramaması lçbt gUnler
~de ili tamamen yenemem.işti. Hii- le, ta sonuna kadar başlannda n6bet· 
d,r ~~sahile sallımen varmcrya ka- çiler beklettim. Giderlerken bu hcdi. 
"-~ entniyet ve huzur bulmilst- yelerf gerJ götürmemek fetedlklerinf 
.._ 1 .. 

11 Yoktu. Ne 8iylesem, M et - hlsesttirdtler: 
~r, .,:1ru.r..rduım ki inanır gibi ola • - Peki kime birakacaksınıız, de • 
...__ ki bir ıniiddet inanıyor, fakat d" . ·~~ ı... ım, 

htı • tereddüde, ~Upheye düşü· - Size, diyemedi, çek mee8lesin • 
- D den sonra benimle konuşurken çok 
~ bedeviılıer bizi sağ birakmı - ihtiyatlı davrarnyorlar, hmiyatnm 

l'e • df.yordu_ rencide edebilecek söz ve hareketler. 
._ bit-°;e i>tyJe, •rtrk btr vehimden bat den dikkatle tevakki diyorlardı, 
~le bo~Ya.n bu sebep!dr. endi• - imame..-. da dfymedJ. 
•'ilki ~ -wuq bUkerek pencereden DiyeJMdl, ama, ben dedim: 
"- .,._.:-ı.re dal'Clrfı Y&lrit, bir kaf - lma.ma mı birakacaksırwz? 

Jsbai hlle bu odada mahzun Birisi lşitecekınif ıtbi korkarak Tt 

~ .. ~ ba tepele.rdeld tehaliMcle: 
.....,,., - Ba.rır, hay.-.. Di1-' llzihd m 

ti ve &0nra gülümai,yerek: 
- Ah Mahınut Nedim bey- Tam 

kurtulurken yeni bit belaya mı utin· 
yahm fstiyonııunuz! 

- Niçiın, zaten imama getirmt~ de
ğ;) ftlfydlnJz? 

- Öyle aına, bfz onu Ye?Mnde l • 
miri mutlak, hi.kimi mutlaktır diye 
bunlan getiriyorduk, halbuki. .. 

Durdu, bir müddet dilJUndU, pu • 
J'Qsundan bir kaç nefes ~,.kti, ve Dn. 
eH'e ayak atığındanben hapa gelen· 
Jeri birer birer yeniden hatırlamı~ vı 
bir anda tekrar o gilınleri bütün acı• 
Jrfryla yaşamı~ gibi hiddetle ayağını 
yere vurarak: 

- Yarabbi, ne fena aJdumışıs.. 
dedi. 

OnUll İngiliz ıururu bu aldanışı 
bir türlü haZ!Mdemiyordu. Sonra. e. 
tmdeki yelpazeyıl dizine vurarak, ken 
dl kendine mınldandr: 

- HAlrimi mutlak, Amiri mutlak! .. 
Bqını kaldırdı: 
- O, limJnis, vali bey, o ya.lnıs 

eizsinhl 
- Ben adeee bir valiyim, lıştıe o 

kadar .. 
Ve birden durdu, biraz dil§IJıMlr 

dbl durdu, sonra yava~ yıvq deyam 
etti: 

Bu aar nedir ? 
- .... Bu bahsi burada birakalnn •• 

Yalnız, beyefen~H, çok merak ettiğim 
bir nokta var, ne zamandanheri keu
dl kendime 1arar dururum, bilmem, 
bana bu •m ifşa eder mlsllliz? 

Ve göZ'lerbnin i~e bakarak: 
- Ywındellt lla. ~ ba 

Maarlfteı 

LAvhalar mualllmler için 
delil talebe için 

Birkaç gün evvel akşam ga· 
zetelerinden biri mnkteplerde 
muallimlerin talebelere iyi yazı 
öğretebilmeleri için yazı IAvha
ları tevzi edildiğini yazıyordu. 
halbuki daha sene baıında nu
munesi vekAletten gönderilen 
ve devlet matbaasında çuğalb-

Jarak mekteplere dağıtılan llv
halar muallimler ıçın değil, 

talebelerin bu livbalan 6rnek 
tutarak rüzel yazı yazmalannı 
temin içindir. Diğer taraftan 
muallimler için bıftanın muayyen 
günlerinde kurs açıldığı haberi 
de aaılıızdır. 

Mektepler kapatllacak nu 
kepetllnuyecak mı 

Grip şehrimizde salgın bir 
halde devam etmektedir. Bu 
hastalık evvelce de yazdıgımız 

ğibi bilhassa mekteplerde ken
dini göstermektedir. Maarif dok
torlarile vilayet sıhhiye idaresi 
arasın da mekteplerin vazıyeti 
hakkın da çıkan noktainazar 
ihtilafa benDz halledilememiftir, 
maarif hey' eti ııhbiyeai, griple 
nezlenin mliıtevli halde oldutu 

çocukların tamamilo iyileşmeden 
mekteplere gönderild il, bu ha
lin iae gribin baıka hastalıklar
la ihtilat peyda etmesine aebep 
olacajı, binaen aleyh mekteple
rin umumi tatbirat icrası için 
muakkaten ecddedilmesi lazım 
geldij'i mlltalaasındadır. 

Vilayet ııhhiye hey'eti ise, 
hastahgın müstevli olmadıtJ, csn· 
ıen gribin •z. nezlenin çok 
oldugu, bu itibarla nameYcut 
olan çocuklann peyderpey mek
teplerine ıelecelderi cihetle 
mekteplerin hep birden kapa· 
blmalarına lfiı:um oJmadıgı mü
talaasındedır. iki sihhiye hey'eti 
arasında böyle bir noktainazar 
farkı görülmesi üzerine mahal
len vazıyetin yeniden tetkiki 
!uzumu basıl olmuıtur. Bu tet
kikat da bu akıam ikmal edile
cek ve mekteplerin kapatılıp 
kapahlmıyacakları hakkında kat'ı 
bir karar verilecektir. 

Unkapanı caddeıinde Meyba· 
neci Sllleymamn meybaneıinde 
asker Nacinin 611im0 ve lbrabim 
ağanın yaralanmuHe neticelenen 
cinayet davasına maznun Arap 
Recep ve Snleymanın huzuriyle 
dün de ağır cezada devam edil
mittir. Muhakemenin geçen cel· 
ıtsinde, ibzaren celplerine karar 
verilen şahitler dfin isticvap 
edilmişlerdir. Cinayet geceıi vaka 
mahallinde bulunan Veysel iı
mindeki ıahit, meyhanede bir 
kavga çıkhğını, sillhı, Arap Re
cebin evlithğı Süleymanın attı
ğını g6rdiijbnii fakat tabancanın 
şekline dikkat etmediğini ı6yle
miş, Arap Recebin, Naciyi vur
ması için «Ne duruyorsun vur· 
sana» ıeklindeki teşYikini de sar
hoıluğu dolayısile duymadığım 
da bilhassa kaydetmittir. 

iddia makamı bunun firerine 
V eyselin müstantilikte verdiği 
ifadesinin okunmasını istemiıtir. 
Şahit bu ifade de diyor ki: 

Biraderim Hasanla o gece 50-
leymanın meyhanesine gitmiştik, 
Süleyman efendi, vaktin geç ol· 
ması hasebiyle enell bize içki 
vermemek istemiıti. Fakat aı 
kalacağımızı sl>yliyerek kendi
sini ikna ettik ve meyhane da
hilinde lçmiye başladık. Bir u 
ıonra Arap Recep ağa da geldi. 
Meyhanenin dııında ot-urdu. Mey· 
baneciden bira istedi. Bu eırada 
lbrahim ağa da e di. 

ikisi mlinakafayn ve kavgaya 
baıladılar. Orada oturan Naci 
"ayıptır!,, di) e aralarına girdi, 
Arap Rcc'p evlUhğı Süleymanı 
çnğırth, kav a bü iıdü, tabanca
lar çekildi. Evvela Arap Recep 
tabancasiylc lbrahim ağayı yara
ladı, sonra evlAtlığl Süleymana: 
"Ne duruyorsun?,, dedi. Snley
manda tabancasını Nacinin Oze· 
rine ateş'edi. 

ikinci şahit, Vey~elin kardeıi 
Hasan dı, Arap Recebin kav
gada Süleymanı teşvik ettiğini 
duymuştu. Arap Recep bu tq
\ ik muelesinin doğru olmadı
ğında ısrar etti. 

Diğer ~ahit Hasan da ı&ylc 
dedi: 

- Ben vak'a mahaline geç 
(LiJtlen •ayfayı 9ft1lrlnl•) 

büyük nüf0%111luzu nMJl temin etti - - Tabll etmem l 
nfz, ba maTBffalayetinizl neye med • - Nasıl olur ~fendim? 

)"1111~? • Yemen bir mUstemleke mlJdl 't 
- Neden bunu hır aır addediyor • - Şöyle olur kJ, evvell Hmclistan· 

sunuı, dedim, bir valinin tabif mıeVJdi, la Yemeni aym l!lf''kilde a:örmek hata 
tabii nüfuzu.. dil'· 

- Gene o bahis, pne o tevazu.. - lki müstemleke.. 
- Hayrr ciddi ısöylU) orum, esasen - Oylc olsa) dı, bö) le olutaıdı. 

~ka ne gibi bir sebep tuanur ede- - F nrıediniz ki t>iı Yemeni bir 
bıılınslndıı. müstcm leke gibı.! idare etmedfniı. Fa -

- D~ bizim tçlll, bir !ngiliı kat hıı!k gene Ö)le addetmt'di mi ve 
i9'n bu çok müMm bir meseledir. Os- bundan dolayı aei!il midir ki aranıı
manlr hilkameüne daima AsJ, Türke da dalma. kanlı ihtillflar ekwfk olmae 
d~ma dütm.an diy~ tamnmro ola~ biT dı. Buınılara bi~r kanl8f kaTSUr tH
krt ada o hükdnıetiıı ,., o mllletın en yemezsiniz ya. Sonra dill birlitl _. 
buhranlı bir ııa.nıaıımda bu valıdeti selesi dftelliz... o da delil. Hem ba. 
ıtaSJl temin edebildiniz. Buciinlere ka· Janrz, mesell Ama.vuthık da ıdzfn Ye. 
d~ b1111Nl aoHyle blr cevap verilebiUr' men gibi hUkmünUz aJtmda detfl mfy 
eli: - Orduyla. Ve b~ doğru bir cevap df, orada da wmımıt)"etle df:ll hil"lftl 
olurdu. Fakat tfmdı ordu da gitmiı yok muydu, hem de haUfenlsiın sfdılp 
buıu...uyor. Arnavutlara (lmam) hk ettitl bir 

Siz orduns, kuvvetsiz bir nll mn kıt'a... Neden Türk onl111u çekilirken 
kilndeeiniz, fakat emriniz ıene enıir, orada bir ses ~akmadı da, Yente11ıt hı\-
11üfuzunuz ıene o nüfuı, kun·et.mtı lA (Ordumuzu, hUkdmftılmizi fsterb) 
rene o kuvvet... Bu nasıl oluyur böy. cliye f erya.t ediyor? 
Je. M~l! Hindistanda bizim ~ok _ Gayet baatt.. 
ınuk~Jr bir nlff umundmıbs buluna- _ Benee bila.ı. bir ......_, ı .. 
bili~ •. Fakat ~u Bltfdannr o dayandrfl Hlntll ve y emenll .. 
lng:ıhz satvetinden alır, o satvet yıkrl- _ Kısaca aöyliyeyim, Hitıtli gizi ı .. 
dığı gttn o ftu,i Hl-ntlfler parpt par- temfyor ve immem diye ~r, ba 
f& ederler- Yemen de, Hbulista11 ıR>I bir. Yemenli bir gün bile bunu deme
her fınıatta htiktme1ılaı iayu etndf, ınıiftiT. o, ne ,.akit bbıe slll.h ~ 
kıyam etmlo, hökAmet ordulany!a u • ee bunun sebebi dalma ya bl&lm Mr 
sun ozun harpler yapmış bir lut adır. hatamız h ·a tahrld.ıı- H' da.. 
Sonra da Rbıdist:ana faik blr vauye- 1 ~a an " "'"" . ~ .. 
ti var ki, m&ıelWıtır, O halde ofmdi tan.da sizm hata~ hele een.t>ı Wa • 
ai:zin kunetiniıin sebebini anlama • rikı mevzuu bahıs nddfr? 
ID8kta ft banu btr mr addetmekte (Bifnwdl) 

Mksam ollladıjlaa kabul etıva •• • (*) Bili/Ü mermin& ~ ,... 
llist ılllanira - l 5 .. ,. ............ 
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Romanya kralıyla... 8!!0~:~ar Gandinin tekkesinde 
Kardeşinin arasmı açan kadın Hangi memlekette yeni bir mürit 

· t b d daha çok ? 
1 Ş 0 U Ur• Akvam cemiyetin sıhhi komi-

l(ral Karol'M 
b• un 
ırad • N· erı prens 
. •kolayla zevce-

11 Madaoı Save
rıu p · 

~ - . tesi tarafından neşrolunan bir 
rapor, yirminci asrın mübadisin
den itibaren muhtelif memleket
lerdeki doğum ve ölüm niı1J et-

Amerikalı Madam Nila, kocasını ve 
çocuğıınu bırakarak Ahmet abada geldi 

arıse muva· 
•alit · 
1 etoıış bu .. 
Unuyor. Prensle 

tevc · . 
esının izdi-

'acı R ' o manya 
hlahkerneleri ta· 
rafından f h dil . es e· 
b lllışsede prenı 
u kararı tanı-

~aırıış ve refi
asından ayııl

ltıaırıak için Ro· 
illan Yayı terke 
llıecbur olmuş
tur. 

ıtrens Pariste 
k~a bir müddet 

1 dıktan ıonra 
s,· 

•çreye gidecek 
2eçirecek'ı'r 

Prnes Nlkolayla zevcesi Paris istasyonunda 
ve kışı orada deş arasında bu yüzden kavga· 

lar vuku bulmuş ve bunu müte· 
akip izdivacın fesbedildiği şayi 
olmuştu. Prensten aldığım bir 
teskerede kendisile zevcesinin 
Fransada ncak birkaç gi!n ka
lacaklarrn söylemesine nazaran 

D . ~ . 
• ey}a ekspres gazetesinin Pa-

rıs muhabiri bir telgrafında şu 
hl~~fıoıatı illve ediyor: 
. Prens Nikola'yla Madamın 

illf . d k 1 ız ivaçları, prensle biraderi 
ırat arasındaki münasebetleri 

~eştirmiştir. Hatta iki kar-

prensin M.ldam SaYenu'yü zevce· 
si sapma •, ta ısrar ettiği anlaşılı· 
yor. 

E v li bir kadının vücudu 
kocasına ait değildir ! 

lerini tetkik etmektedir. Avrupa 
Avustnralya ve Japonya nüfusu 
düny<ı üçte birini teıkil et
tikle .. ınden bu memleketler üze-
rinde 'apılan tetkikler son se
neler zarfında ölüm nisbetleri
nin de, doğum nisbetlerinin de 
mütemadiyen düştüğünü göste
riyor. 

Almanyada doğum nisbetinin 
tenakus Portekize nazaran kırk 
kere ve Fransaya nisbetle beş 
kere aşağıdır. Doium nisbeti 
artan yegane memleket Japon
yadır. Fraıısa, hali hazırda ln
giltere, Avusturya, lsveç, Nor· 
veç, lsviçre Ye lstonyaya, naza
ran daha yüksek bir tevellüdat 

Madam Nlla nisbetini muhafaza ediyor. 
Ölüm nisbeti, Rusya, upanya, Gandinin siyasi liderlikten 

Almanya, Macaristan ve lston- başka dini rehperlik yaptığı ma-
yada tenakus etmiştir. lngiltere, lumdur. Belki de Gandı, siyasi 
Norveç, lsveç, Danimarka, Is- bir lider olmaktan çok fazla 
viçre, Belçika ve y enizelandada dini bir rehperdir. Onun Abme-
ölüm nisbeti pek az tenakus dabat civarında bir tekkesi var-
etmiştir. Yirminci asrın mebadi· dır. Orada kendisi ve müritleri 
sinden itibaren doğum nı~beti- kendilerini hayatın her zevkio-
nin azami tenakusu yüzde 47 ye, den mahrum ederek bir lokma 

b ekmek ve bir miktar sütle ya-
ölüm nis eti yüzde (39) a in· !llarlar. işleri güçleri derin te-
miştir. y 

fekkür ve ibadetlerden ibarettir. Tetkik olunan 29 memleket 
• · d c k d k d t ıı- Gandinin Hindu müritlerinden ıçın e an a o uzun a eve u· 
dat nisbeti sülüs derecesinden başka, Avrupalı müritleri de var-
fazla inmiş, ve sekizinde tevellü- dır. Bu Avrupalılar içinde en 

Evıı bariz sima Amıral S!ade'nin kızı bir kadının ııtali mevzuubahis de§Udlr. O başka bir dal yüzde 35 ten yüzde 38 e 
erkekle dUşUp kalkmışsA'öyl~ yapmayı istemiş demektir çıkmıştır. Mis Slade idi. Hayatını lo~ilte-
1 1928 · d (S renin en muhteşem kaşanelerin-ı.. llgilterede derin bir merakla ta- zaman kocasıını terkedebilir. Kadıın, senes n e Avrupa ov· 

"' de, Parisin en lüka apartmanla-~e>lunan bi ı iğfal davası ahiren ne.. istediği mesleği intihap, istediği siya- yet Rusya müstesna) üç milyon rmda geçiren ve çok zengin 
(1' eıtıniştir. ~laranm kalıram:ınr si frrkaya intisap, istediği dini akide- nüfus artmıştır. Rusy cının da o 'an aiıu nin servetinden iste-
t" tıı~ah Hele ) ünvaniyle tanılan bir 1 Yi kabul eder. Çocuk isteyip isteme - 2,000,000 nüfus arttıaı anla!ll h· S 
«gl} • Y diği kadar istifade eden Mis iade b:ıı.1 _ 12 kadın : cır t. Kadının kocası bir mek, istediği zaman çocuk doğurmak yor. Lehı·stan, Almanya, ltalya b' · d b l b · · 
~ ı günün ırın e uo arın epsını ~ı· a çırağı olan mis ter Ples'dir. kadına aittir. Velhası l bugün hiç bir her sene 400,000 nüfus artmak-
ıster Pi d b. k d birakarak Hindistana gitmiş ve •~ es dolttor Sirl aleyhinde ac- erkek, izdh·aç namı altın a ır -~ 1 • tadırlar. Romanya, ispanya, in- G d 'i;1 ~ir davada, onun (Truvalıı He"'- na sahip olamaz. Evli kadm hürriye - an ile birlikte yaşamıya baş· 

ı .... n) 1 iğfal ettiğini Jddia etmiş, mah- tini kazanmıştır. Kadrn, bir esir değil, giltere 200 binle 300 bin ara· Jamıştı. Mis Sıade Gandinin en 
111:.,""' - sında a ıl ı•·or. Amerika her sene ı·lerı· gelen ve onun mezhebı"ne tik''\: davayı uzun uzadıya tetkik et• bir vatan<laştır ve bütün mukaddera- • 
l't te~ sonra iğfal görmediğine karar tına hakimdir. Evlilik hayatının nıes· 870,000 nonya 900,000 nüfus riayet, kendi netsine işkence et-
ltl'~lştir. lngilterenin meşhur hiiki- ı udiyeti, kanuna değil mütekabil mu• artıyor. mek ve hayatın bütün ihtiyaçla-
dıı l lakkardi hükmünü verirken ka - habbet ve mütekabil feragate istinat Nüfus şehirlerden fazla köy· rını istihkar etmek hususunda 
d~ arın hukuku hakkımda bütün Lon· eder. Evlilik hayatının batba.hthğI, lerde artmaktadır. Hindu ' arı da geride bırakan bir 
~ k 8'aıeteıeri tarafmdan ehemmiyet• bu mütekabil mu~abbet ve feragatin Do~um nisbetinin tenakusu. kadın olmuş tu . 

ty~~lunan bir nutuk irat etmiştir. fikdanmdan, huysuzluktan, fena mu- bir çok memleketlerde, mühim Londra gazetelerinin verdiği 
"ngılız hakimi diyor ki: amelelerdeın ileri geliyor. tahavü.ler yapmıf hr. Bir çok malumata göre ( Gandi ) son 

har·~on. elli sene zarfında evli kadrn Bir erkeğin evli bir kadını iğfal d 'h · ı k' · d gu"nlerde Amerikala bir genç 
ıl\ ı yerler e, ı tıyar ar es ısın en 

t°tl' u ade oir surette değişmiştir. etmesi mavzuu bahsolamaz. Çünkü ka çok fazladır. Fakat gençlerin kızı da miirit olarak kazanmıı-
lcad eJ4 Şunu söylemek lazımdır ki bir dm kocasından ayrılmak isterse bunu nisbeti c·~ :t azdır. tır. Vila Kran Cook adını tası -
.-:°tl'•~~n vücudu, kocasma ait değildir. ~di arzu ve iradesiyle yapmrş de - ==== .::::====,=================== 

~e aittir. Kadm, istediği mektir.,, fngil ~re mÜzele1 inae i anfz Q LQT 

Holandada çocuk zabıtası nasıl muhafaza olunur? 
d, lf o~anda, çocuk zabıtası vücu
~elırınit yegane memlekettir. 
Jti:b kları cürüm ve cinayet irti • 
ıc_;;-ı~an menetmek ve çocuklara 
l'e kı •rtiki.bı .muhtemel cinayetle
~ 'rtı durmak için teşkil olu .. 
f'1cıi0Cuk zabıtası büyük muvaf • 

F e:ıer kazanmıt bulunuyor. 
'et li e eınenk çocuk zabıtası komi 
d,dı 0 Rendyk'in kumandası altm
lı._"r.d··Onun riyaseti altında ça • 
li, feJ 0 rt ınüf ettitle otuz bir po
~ila:ı ~7engin nizami polisinden 
darı 1t'' erdir. Bunlardan başka 
>iikaekadın müfettitle sekiz polis, 
e~iı ınektep tahsillerini ikmal 
)atla. olanlanfan intihap olunu -r. 

~,FeOcuk '""'\bıtasının vazifesi, 
dit. 8 rdaın çocuklarını vikay~
~oıijy~nlar, çocukları, ana baba 
•çinde tarassut ederek bunlar 
tliyeti Yaraınazlık edenlere, em • 
heketıe'::;Uıni~eyi ıelbedecek ha • 
\alı.anın e hu,,nanlara ~arlarda 

tet'biye akta ve icap ettikçe onları 
~~ltlar t!-ınektedirler. Bu gibi ço .. 
1ki.p dÇınde fena bir hareket ir· 

l"ek arı: bn ~ocuk evine götürüle • 
~a~ ,. a aaı oraya davet olun· 
. ah İçin h :.tabıtanın çocuklarım ıs 
1~ Cdiıı:rkYardımda bulunacağı 

e ledir. Bunun neticesi 

olarak aile ve zabıta birleşerek 
çocukların terbiyesini yükseltmek 
tedirler. 

Çocuk zabıtasında bilhassa ka 
dmlar en büyük vazifeyi ifa edi • 
yorlar. Bunlar, icabında çocukla -
rı alıp evlerine götürüyor, çocuk· 
ların hayatlarını yakından tetkik 
ediyor ve ittihaz edilecek tedbir • 
leri kararlaştırıyor. 

Bu sayede çocuklar ve aileler 
büyük istifadeler temin etmekte • 
dirler. 

Çocuk zabıtasının merkezleri 
diğer polis merkezlerine benzemi 
yor. Bilakis buraya davet olunan 
ana babalar, kendilerini samimi 
bir yuvada görüyor ve zabıtanın 
şefkatli ihtarlarını hüsnü telakki .. 
yle karşılaşıyorlar. 

Mektepten kaçan, veya uf ak 
tefek hırsızlıklara cür'et eden ve 
bunlara mümasil hareketlerde bu 
lunan çocuklar çocuk mahkemesi
ne ıevkolunarak orada muhake -
me olunduktan sonra çocuk zabı
tasının nezaretine veriliyor ve o· 
rada müşahede altında kalarak 
onun halini ıslah etmesine gayret 
ediliyor. 

Holandamn çocuk zabıtası 
münevver memleketler için bir 
örnek teşkil etmektedir. 

lngiltere miize
lerinde muhafa
za olunan eşya· 

nın herhangi bir 
arızaya uğrama· 

sına mani olmak 

iç'n tedbirler a• 
lınmaktadır. Bu 

tedbirlerden biri 
mahfuz eşyayı 

mikroskopla mu
ayene ederek 
herhangi bir arı· 

zaya uğramala

rına mini ol
maktır. Müzede 

mahfuz olan eski 
çiniler, oymalar, 

altın gümüş eşya 

muayyen zaman· 
larda mua\ ene, 

... 

ve bu suretle onların hiçbir a11zaya uğramaması temin olunuypr. 
Resimde logiltere müzesinin başdoktoro Mister A!eksandr 

Skot görülmektedir. Bu dokt<?run nzifesi antikaların sıhbatile 
meşgul ve onların selimetile mukayyet olmaktır lng liıler bu 
takayyütle iftihar ederek, hiçbir yerdeki antikaların lngilterede 
olduğu derecede itina görmediğini söylerler. 

yan bu ğenç Amerikalı kız 
da Mıs Slode gibi hayattaki 
varını yoğunu feda ederek 
Gandinin "Aşram,, ına, yani 
tekkesine girerek zühtü riyazat 
la vakit geçirmiye başlamıştır. 

Madam Vila, aslan Yunanla 
olan ve ô merikada tanthın 

eden bir l<0cası ve üç yaşında 
bir erkek çocuğu bu'unduğu 
halde bu nlardan ayrılarak Ah
met abada gitm işti r. 

Gandinin tekkesine girenler, 
orada yalmz bir miktar arpa ek
meği ve bir bardak sütle ge
çinmek mecburiyetindedir. Bir 
müridin ilk yapacağı iş, bir 
nevi çi leye girmek, ve mürit ar
kadaşlara hizmet etmektir. Er· 
kekler aptesaneleri temizlemekle 
kadınlar mürit arkadaşların ça
maşırlarını yıkamakla, ıökükle· 
rini dikmekle işe başlarlar, son
ra bu işleri yeni mürit!ere bira
karak yüksek dereceli müritler 
arasına girerler. Erkek, kadın 
bütün müritler, ayrı ayrı kulube
ciklerde ikamet ederler, ve bu
rada ottan örülme yataklar üzeM 
rinde vcı tarl:ır. 

Liyondaki 
ErmenUerarasında 
Kanlı hadiseler 

Fransanın " Lyon" şehrinde 
ayın on yedinci günü, bir fab
rikadan çıkan Katolik Ermeni• 
lerle Ortodokı Ermeniler ara-
smda büyük bir arbede olmuş 
tur. Katolik Ermenilerin, bir 
içtima salonları vardı. Ortodoks 
Ermeniler de bu salonu kullan• 
mak istiyorlardı. Bu nok tada 
anlaşamayınca, O rtodoks Erme
niler sa 'onu cebren işgal etmek 
istemiş'er, ara larında kavga 
başlamış, taşıar, yumruklar atıl· 
mış, halta bıçak bile çekilerek 
kan akmıştır. Katolik Ermeniler 
Ortodoks lara na~aran pek az 
o!dukları için bir haylı dayak 
yemişlerdir. 

Kavgayı ayırmak istiyenlf!rden 
de dayak yiyenler olmuştur. 
Nihayet, jandarmalar yetiş miş, 

kavgacıları ayırmıya muvaffak 
olmuşlardır. Yedi kişi yarah 
vardır. Bir çok Ermeni tevkif 
edılmic • ·r. 

3 şenır 
harap odu 

Guata malada vol nh1rın indifaı 
yüzünden üç şehi r tamamen ha
rap ol muştur. So ::ı ge en malu
mata nazaran Aco te Mango ve 
Agua Euego vo an l arıma zel· 
zelc1erle m terafı k olarak indi
faat yap nal arı dolayısi le Guata 
mala'nın dahilinde büyük hasa
rat vuku1 ge .miştir. 

M~1rult dn c ddi surett e za· 
rara r 

Kena ke dıs · ni 
Ameliyat etti 
Yetm·~ yaşında b ir Amerikah 

do1dor, One l Evian Amerika a 
"Kanel., şeh ri bastahanesin de 
kendi ken isine bir ameliyat 
yapmıştır. Doktor Oneil, 1921 
aensindede, ayni şPrait altında, 
kendisine apandisit ameliyatı 
yapmışb. Bu doktorun kendi 
kendine ameliyat yapa bilmesi 
iç n ne dereceye kadar suğuk 
kanlı olması lizımgeleceğini tak• 
dir etmek gerektir, 
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Para bırakacak seyyah 
Vapurunda yatıp -kalk n ecneb· değil, 

otelimizde otl racak, şehrimizde 
yaşıyacak kloısedir ı 

Fırka azasr 
Hitlere sormadan 
Evlenmiyorlar 

Almanya " Milliyet perver 

Alakadarlar bu işe ehemmiyet vermeli 

sosyalist ,, fırkası, yahut daha 
çok iyi tamndığı veçhile Hitler, 
fırkası azasının evlenme işlerine 
karışıyor. Fırkanın başkuman
danı tarafından neıroıuoan 
bir emirname mucibince fırka 
azası, başkumandanlıktan ızm 
ve müsaade istihsal etmeden 
evlenemiyeceklerdir. Evlenmek 
isteyen her fert, evlenmeden llç 
ay evvel tahriri bir istida ile 
kumandanlığa müracaat ederek 
milaaade iıtiyecek, kendi ailesi ile 
nışanlısınm aileıi hakkın da mu. 
fassal malumat verecek ve ken· 
diıJyle nııanlısının sıhbi, aklr 
vaziyetine dair raporlar takdim 
edecektir. 

Her sene limanimıza on, on beş 
ıeyyab vapuru geldiği halde bu 
lene ş· d. k . . , ırn ıye adar hıçbrr seyyah 
apuru gelmemektedir. 
.. Geçen seneler limanımıza da 

~it~yarak Pire, lskenderiyc ve 
Urıyeye giden seyyah vapurla-

rının b" .. d 1 k d . ır çogu oğruca s en-
erıyeye gilmiştir. 

le Seyyah işlerile alakadar olan
,1 bu sene az seyyah gelmesi· 

~1
10 kısmen iktısadi buhrandan 

ı e · 
1 
rı gelmekle beraber bunda 

a eybimizde yapılan propagan• 
~~lara mukabil bizim hemen 
dıç Propaganda yapmamamızın 

d~ 1 
4mi1 olduğunu ıöylemektf!

ır er. 

fik~ısırda çıkan Mubadenet re· 
•ınız bu meseleye temas ede

rek fayanı d kkat bir makale 
~eşretmiştir. Bu makalenin bazı 

sırnlarını aynen alıyoruz: 
"E b' VYel emirde devam eden 

ır görOş hatasını meydana at· 

~ak .... ıuzumunu hissediyoruz. 
h, eldıgı vapurda yatan, yiyen 
ır ecnebinin Türkiyeye temin 

edeceği fayda ile otellerde, Bo
ga .. 
b ııçı yalılarında, Buı aa, Yal ova 
•rnamlarında haftalarca aylar· 
~ kalan bir seyyah arasında 
ıç fark yok mudur ? Bunu id· 

d' b la edecek kirnıe olmamakla 
traber aylarca kalacak, yüzler

ce lira bırakacak, Seyrisefain ;·e urlarile gelip gidecek sey-
a lan dOıünen arayan da 

Yok 1.. ' 
b .Bu •ene seyyah az olmakla 
er•ber gene Mısrr oteJleri sey
~hla dolu. Yazın gene binlerce 
1\ 11•rlı LUbnan dağlarına, Rados, 
l •brıs adalarına taşınıyor, ora
~rda binlerce lira bırakıyor. 
-rGııkü her ıene yaz başlangı· 
tında Lübnan Seyyahin Şirketi 
)en· R •, Yeni propaianda yapıyor. 
ı/dosun, Kıbuım letafetine dair 

1 
ıtaplar neşrediliyor, makaleler 

lıa~Zılıyor. Oralarda hayatın ucuz
lil'l\Jt n~ dair masallar, efsaneler 

Y enıyor. 

-.ı 1'ürkiye, 1stanbul •• Hükumetin 
,.uvaffakiyetlı icraatına dair 
ıa::os telgrafları olmasa kimse-

M aklına geleceği yok. 
do ısır tarihi aaarile bütün 
Ilı nyada tanınmıştır. Buna rağ· 

'
11 M S h' C · t· · " ısır eyya 1t1 emıye ının 

"'Pt .. ~ropaganda akıllara bay· 

ret verecek derecededir. Bu ce
miyet Türk iyede, F asta, Suriye
de, Irakta propaganda yapma· 
mışbr. 

Buralardan seyyah gelse bile 
bunların bir Amerikalı veya 
Kanadalı kadar Mısırda para 
bJrakmıyacağmı bilir. 

Halbuki Türkiyenin Turing 
klübü bugünkü Türkiye için en 
münasip seyyahın Mısırlı oldu
ğunu dUşünmiyerek Polonyadan 
seyvah <Tet'rm:ve u(,.ra~ıvor." 

AMtın Yapan 
Adam 

Bundan bir müddet evvel Pa
riste, Dunikovski isminde Polon
yalı bir ilimin, timdiya kadar 
muvaffak olunmamış bir ameli· 
yede büyük bır muvaffakiyet 
gösterdiğini, yani kendilerinde 
pek az miktarda altın bulunan 
maddelerin altınlarım pek kolay 
bir ameliyeyle ihraç ettiğini, f~
kat, l<endislne sermaye vermıı 

olan şirket tarafından dolandırı
cılıkla ittıham edilerek hapse 
atıldığını yazmıştık. Duniko•ski 
iddiasında ısrar etmiş, ve kendi
sinin kat'iyyen bir dolandırıcı ol
madığını, fakat, şirket tarafın
dan teklif edilen tecrübeleri sa· 
dece lngilterede yapmak isteme• 
dığini, zira lngiltere toprak· 
larında yapacağı tecrübelerin 
tahakkuku şahsı için endişeyi 
mucip olacağını bildirmişti. 

Şimdi, Dunikovski, avukatları
nı sözlerine ikna için ilk bir 
tecrübe yapmış ve mu•Jffak ol
muştur. Bakımı nasıl: 

Dunikonki, Parisin en tanın
mış üç avukatı huzurunda, Ko
lom bia ve yeni Kaledonyadan 
getirilmiş, ve şimdiye kadar iç· 
terindeki altın miktarı ihmal 
edilmiş olan madenleri almış, 

avukatlarına, mikroskopla bu 
madenlerin içinde toz halinde 
puıldıyan altın eserlerini göster· 
dikten sonra, kendi icat ettiği 
makineye koymuı radyoaktif şu
a'Jar geçirip 1400 derece bara• 
rette bir elektrik kronunda da 
muamele ettiktan sonra, toz ha· 
lindeki altınları kUlçe haline ge· 
tirmiştir. 

Bu tecrübeden ıonra, Duni· 
kovıki mahkeme huzurunda da 
tecrübelerini tt.krar edip, heyeti 
hakihmeyi ikna edecektir. 

·--

~'11 • Kiralık Daireler •11111 .. 

'ılstanbulunen işlek yerz Ankara caddesinde j 
( O R H A N B E Y J hanındadır .. -

I 
iş adamları kendilerine yer bulmazdan ) 

fi 

Bu istidalar fırkanın etnografi 
komitesine verilecek, komite tet
kikat yaptıktan sonra izdivaca 
müsaade edilmesini veya edilme
mesini tavsiye edecek ve kuman• 
danlık ona karar yerecektir. 

Fırkanın izdivaçları tescil için 
ayrı bir kalemi de vardır. 

Fırkanın milsaadesini almadan 
evlenenler, fırkadan çıkarılacak· 
lardrr. 

DAVETLER ' 
lıtanbul mUddeiumumiliğindeo: 
lstanbulda bulunan Vezlrköprti C. 

müddeiumumisi Mehmet Tevfik bevin 
Acilen memuıiyedmize müracaau. • 

OLUM 1 
lstanbul muallimler blrll· 

Olnden: 
Çamlıca Kız orta mektebinin eski 

tabibi Bnhrlye miralay mütekaidi doktor 
1 lacı 'l'Jhir bey vefat etmiştir. ilacı Ta· 
bir bey Tıbbiyenin en eski mezunların
dandır. (fahriye mektebinde kimya mu
allimliği yapmış ve Çamlıca me' tebinin 
teessüsündenberl de kendini bu müesse· 
seye vakfederek mOşfik bir baba gibi 
kızlanmızın yetiştirilmesine çalışmayı 

hayatının son hlzmed bilmiştir. iki sene 
\•nzife ba~ında hastı dUşmilş ve yaşının 
llerlemlş olması kendini )etııkta birak· 
mıştır. 

Ciddlretf, vazifeşinaslığı, bayırper
Hrliği ve şefl\ıit yle büıun tanıyanları 
meclılp etmiş fa. 1 bir zıttı 

Cenazesi hl gün (24· 1 932) i5ğle üstü 
Bt'şlktaşta Va!de camii şerlfl ci\ :ırındaki 
evinden l:aldınlacaktır. Allah rahmet et
sin. 

§ Osman bey matbaası sahibi Saim 
beyin hemşlr zndc5l Vt: Lerlln sefiri 
merhum Te,!ık Paş:ı.nın büyük: kerimesi 
Melek h3nım henüz cenç yaştı grip 
hastalığından 'erat etmi.,.tir. Ccnı:ızcsi 
bugünkü pazar glintl $ış'ide Osmanbey· 
deki hanelerinden kaldırılarak rnedfeni 
mahsusuna defnedılecektlr. Allah rahmet 
eyleye. 

r 
Tebrik 
Telgraf ameleri 

s evvel burasını görmelidirler... ~ 

1 Kiralık · Daireler İ ı 1 ; 

Milli günlerdı:-. b:ı) ra'lllarda. do· 
ğumlarda, e\ 'enmelerde bü) iı'-lcrinizc, 
dost annıza Ya acıı~ınız tebrik: telgraf
namclerini fJim .. ) ~ı Cıfıl Ccm"yetinin 
'"Şefkat,, telı;raf k t!arıle r:t:ndert niz. 
flu suret1e hem bil\ Uklerlnizc ve dost· 
larınıza l:\~ık olduk'an f zln homıeti 

göstermiş, hf'm de büyük bir ne~e 
gününde sizin himı) e ve şefkatinizi 

hekliyen binlerce yetime yardım etmiş 
olursunuz. "Şefkat., telgrnfnıme'erl her 
telgrafhanede vardır. Ve bu telgraf· 
nameler muhatabınız içindir. Siz tel· 
grafınızı alelade bir kAğıda yazınız. 

Üzerine "Lüks veya Şefkat., kt:lime· 
rini ilA\•e edıniz. Muhatabınız telgrafı 
itina ile hazırlınmış papyekuşe ve 
renkli bir kAğıt üıerlnde okur. Hi· 
mayei Etfal tebrik tclgrııfnamclerl. Hi· 
mayeı Etfalln yetimleri içindir. 

~11111- E. J ııuııı111m11ınınıııııuıunııımııııı111ııııııınıııı1ıı111111ııınıı1111ıııııııırııııııı111111 ,,.ıııııııııu11 ınıııııııııııııııı ııııııııııııııi 
) andarma satm alma komis-

oJnu riyasetinden: 
'talı ~bd.•rnıa için (12000) çift kundura kapalı zarfla alınacaktır. 
' p trın lll t • - k • • h .. fi L • t" • k l~in i . yar nameyı gorme ıçın er gun, m naKasaya ış ıra '- b:1? de teklif ve tem·natlarile 3-2-932 Çarşıımba günü saat 

r "' 
1 

ZekAt ve Fitrenizi 
Tayyare cemiyetl-

Ton 
45 Harbiye mektebi 
60 SUvari Dinlettik m~ktebi 
70 Topçu Nakliye mektebi 
10 Topçu Atış ,, 

185 Yekö.n 

f a. K. o. Sa. Al. Ko. dan f 
Ant ara merkez sntın alma komt.. 

yonu ihtiyacı için 4 ndct otobüs kapa.o 
h r.art \J ulile mUnakas:ıya konmuı • 
tur. lhnlt! tarihi 25 .... K!nuııusani -
932 pazart i günü saat 14 te taliple
rin e n.f ve şeraitini anlamak üzere 
her giin münakasaya iştirak edecekle 

Yukardaki ya7ll1ı mahallere hiza- rin ise muayyen gün ve saatinden ev. 
larındn.ld miktarlarda kuru ot bir \'el teklif mektuplarım Ankara rner
şartnamede kapalı zarf suretile sa • k~z satrn alma komisyonuna Yennele
tın alınacaktır. ihalesi 15 - Subnt rl ilA.n olunur. (7) (26) 
- 932 pamrtesi gllnU saat 14,.30 da 
Harbiye mektebindeki satın aJma ko • 
misyonunda .icra edilecektir. Taliple -
rin şartnamesini görmek için komJs -
yona müracaatlan ve iştirak için de 
şartnamesi veçhile hıızırbyacakları 

t.eklif mektuplarını iha.Je güniln:in 
muayyen vaktinde komisyon ri~tf
ne ver~lerl. (190) (297) 

* .... 
Harbiye mektebi talebelerinin nü• 

munesi veçhile yaka çuhuı yaka nl4· 
met ve numaralan aleni müna.kaea ıu 
retile yaptırılacaktıT. Münakasa.tı 16 
- Şubat - 932 sah günü saat 16 ya 
kadar Harbiye mektebindeki sa.tın al
ma komiayonunca icra edilecektir. Ta· 
Jiplerin p.rtnamesfni görmek içim ko • 
misyona müracaatları ve iştirak için 
de muayyen ''aktinde komisyoncla ha
zır bulunmalan. (192) (299) 

• • • 
lfayı taahhüt edemiyen m~ahhit 

namı heeabına 50,000 adet dilsiz toka 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlı· 

ğı 30 - 1 - 932 cumartesi güınti saat 
16 ya kadar Harbiye mektebindeki ma. 
halli mahsusunda icra edilecektir. 1'a 
liplerin şartımmeeint görmek i~lıt • • 
tm alma komisyonuııa mUrae&atla.n 
ve iştirak için de vakti rnuayyeninde 
hazır bulunma.lan. (188) (299) 

* * • 
Çengelköy Askeri Orta mektebi ih 

tiyacı için 875 metre boz renh.~ ka • 
putluk ve 840 metre lacivert elbiselik 
kumaş ıikf §3 rtnaımede alent münaka
sa sureüle satın almacaktır. Münaka.. 
salan 15 - Şubat - 932 pazartesi gü 
nü saat 16 ya kadar Harbiye mel<.te-

bindeki satın alma komisyonunda ic
ra edilecektir. Talipler.in şartnam" • 
le.cini görmek için komisyona mU.Ta
caatJan ve fştlralc fç!n de vaktf mu· 
ayyen-inde hazır bulun.malan. (189) 

(296) 
"' . . 

Maltepe Askert Lisesi ihtiyacı itln 
ild şartnamede alent mfiınakMa sure. 
tile 1440 metre boz renkte kaputluk 
kumaş ve sek.iz kalem spor malzem!Si 
sııtıın almaca:ktır. Münakasa.lan 15 -

Şub:ıt - 932 pa:z:a.rtet'li günü Mat 15 
ya kadar Harbiye mektC'bindelii eatıın 
alma kom~yonunda icra edilet.ektir. 
'J'alipler.in ~rlnamelcrfni görmt'k fçln 
komisyona mliırncaatları ve iştiral{ 
için de vakti muayytminde hazır ba • 
Junmalan. (191) (298) 

( Mahkeme ve icra llinlarıf 
Tokat asıiye hukuk hikımli

ğinden: 

Tokadın h:ıcı lbra 1im manallesinden 
kisdir zade Şevki efendı ile Tokatt4 ı 

mukim Emin bey mcyınelcrinde müte· 
haddıs alacak davosı üzerine mumailey 
Şe\•ki dendınin fkamctgAbının meçhul 
olmasından ilı1nen tebligat ifa!ı 'e mu· 
hakcmenin J 5 ı 1 931 tarihine talı ki ka· 
rarlaşnrıl:rak \'akıt gazetesinin 4955 nn 
maralı nu 'ıasıle ılAnen icra k-ılındığı 
h ide dn\ eti kanuni veye icabet ctmedı
~inden bakl.,nda gırap karın ve•ilmiş 

\ e esasa cevap vermek \ e itlrazını bil· 
dırmek \ ' e muhakemede bulunmak üzere 
muhakeme 80· ı -9~2 tarihine talik kılın· 

dı~ndan Tarihi ilAndan itibaren 20 gün 
zarfında itiraz etmediği surette gıyaben 
muhakemeye devam o'unıcağı ve gıyap 
kararının mahkeme di,·ıınhanesinc laliıt 

olunduğu tebliğ makamına kaim olmak 
fizere ilin olunur. (126) 

Istanbul mahkemei asliye ikin· 
ci ticaret dairesinden : 

Üsküdar • Kadıköy ve hı,·alisi halk 
tramvaylan T. Anonim ~irked \'ekili • · 
vukııt Ahmet Ramiz beyin. Beyoğlundı 
Osmanbeyde o~mınbey soka1tnda 8 nu· 
maralı hanede mukim Osman Sılm bey 
aleyhine ikame ey ediği alacak davasın· 

dan dolayı berıl tebli~ namını gönderi 
len dava arzuhal ınretinln momıileyhln 
ikımetgAhının meçhul bulunulduğu mil· 
haşir ve mıhıllet1i heyeti ibtlyıriyesin· 

$ • * 
İzmir Mst. Mv. kıtalannm ihtlya,. 

cı için 500,000 kilo un kapalı zarf u
su lile münakasaya konmuştur. lhaltı1 
si 1 - Şubat - 932 pazarteii gttntı 
saat 15 tir. Taliplerin şartnameyi 
ra Merk~ı Satın Alma komisyonuna 
h teminatlarile birlikte teklif mek • 
tuplarile muayyen olan gUnde Anka
işüra.k edeceklerin de ihale tarihiınde 
lzmir l\fst. Mv. Satın Alma Komi&o 
yonuna müracaatlan. (23) (158) 

* * "' 
'"stanbul sıhhiye aktarma ambarın-

da mevcut olup orduda istimal salili 
olmıyan iki kalem ecza aleni müzaye
de ile satılacaktır. ihalesi 25 - 1 -
932 tarih pazartesi günü saat U te ko. 
misyonumuzda yapılacaktır. Taliple. 
rin şartnamesini almak üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komi!yonumuza mü· 
racaatlan. (8) (27) 

* • • 
Yerli febrfkalar mallanndan be§ 

bin adet yUn battaniye kapalı zarfla 
mUnakaBaya konmuştur. ihalesi 25-
Kanunusani - 932 tarihine müsadif 
pazartesi gUnü saat 15 te yapılacak• 
tır. Taliplerin şartnamesinf •e nüma• 
nesini görmek üzere her gün Ankara. 
da merkez satın alma komiayonuna 
müracaatları \'e münakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saatinden evel tek 
lif ve teminat mektuplannı makbus 
mukabilinde mezkılr komisyon riya .. 
'tine tevdi ylemelcri. (1) (:;) 

• • * 
Niğde garnizonundaki kıtaat ihtie 

yacı olan altı aylık ekmek knpah nrf 
usuliye münaka8ay:ı konmuıtur. lhııı
lesi 3 - 2 - 932 tarihine müsaclif 
çarpmba gUnU saat 15 te ş.-ırtnarne
sini görmek istiyenlerin her gün Ti 

münakasaya iştirak edeceklerin yliz· 
de yedı buçuk tem.inat. munkkatc n 
teklif mektuplarile birlikte münakn· 
sanın yeY.rn ve saat icraaındaa evvel 
Niğde' deki a.!tkerl satrn alma kom~. 
yonlanna müracaattan. (39) (Zj3) 

* * * 
Yozgatt~ki kıt'alann ihtiyacı olıuı 

96624 kilo ek-mek aleni münakaga u • 

eıuHle münakasaya konmuştur. İhalesi 
13 - Şubat - 932 tum:ırt!si glinil !a· 
;ıt 15 tir. TaUpterln prtnameyl gör• 
mek üzere lırt.an ul ve Yoz~at S~ 

AL.KOM. Jarma her gün nıünaka~a -
ya iştirak edeceklerin ise ihale b.ri • 

hinde Yo~at satrn &lIM komisyonu• 
na müracnatlan. (33) (228) 

Uot,ıum ve [; adın hastalıktan 
mi'tehassısı 
Doktor 

Hüseyin aıit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tef. 22622 

tahkikat 1 h.k"mliğıı1cc il4ncn tebligat ic· 
ra na k:ırıır ver imiş o!dı:ığundan tarihi 
i ~ndan it'baren j "rmi giın :zarfında müd· 
deiale) h cevap vermed'ği takdirde hak
kında muamelei gıyab.ye kra kılınacağı 

llAn olunur. (2373) 

Istanbul 5 ci Hukuk mahke
mesinden: 

tane kadar komiayonumuza müracaatları. (191) 
i\. ne veriniz. 

l 
1 den venlen me~bıttın anlıfllma~la 

l\ladam Nemzarin Gılntadıı Mahmu
diye cadde!\ınde 52 numaralı hı:nede 

Y cn·ınt be) azclısn efendı aleyhine ikıı· 
me eyledi 1 dııvıdan dolayı i!Anen teb· 
li~at icra cd ldiğl halde 19· ı ·932 tarihli 
celse! muhakemede ispatı vücut etmemiş 
olma~ından dolaY1 hakl,,,nda gıyap hran 
verilmiş ve dan hüküm derecesine gel· 
miş \'e emri muhahmenln 27 • 2 • 032 
tarıhıne fT'füad f cumaıtC!İ glinü saat 
14 de rayin kılınmış oldu~nndan hukuk 
usulü muha emeleri kınununuıı 406 et 
maddesi mucibince işbu gıyap karannın 
tarihi fi ndın itıb~ren bir ay zarfında 
itiraz ermek hıkkı.ıı malik bolnnduğtııı· 
dan müddeti me~kOre zarfında \'e tari· 
fan hnuniyc dairesinde itiraz etmesi lil~ 
ıumu tebliğ mılıımını kaim olmak ü
zere ılAn olunur. 12372) 



G.veA.BAKER Beyoğlu, 
ıstikıaı caddesi 
No. 306 - 308 HAYDEN 

Beyoğlu 

ıstıklal caddesı 

No. 479 

1850 senesinde müesses Türkiyenin en eski ve en asri mağazalarıdır. 

Mevsim sonu BÜYÜK SA Ti 1 Devam ediyor. 
Şimdiden Yeni Fiatlarla Mübayaa Etmek EN DUN fiATLARLA Tedarik ve Temin Etmek Demektir 

EN iYi VE BiRiNCi NEVi MALLAR-CiNS iTiBARiLE GEÇEN SENELER MALLARIN1N AYNI- MüSTESNA FiATLAR 
Mağazalarımızın Preiıslpl: En Mükemmel Ve iyi Malları, Her Yerden Ucuz Satmaktır. 

/~VAKITın- 1 
111 K Üı~~~üz ~'~~ları , 

Para ve Satllık EmlAk - Moda 
6 odalı C\' Şişli - 5 odalı ev F:ıtih - 6 

odalı ev Şehzadcbaşı • 5 odalı ev Cağal
oğlu - 5 odalı ev Galata - alunda mağaza-

sil:ı apartıman scncliti yüzde 12 ipotekle 

lkrazat - hunlardan başka her semtte cm· 
lik için 9 - l 2 arasında müracaat (2338) 

lstanbul Bahçckapı dördüncü 

Jandarma Satın Alma Komis
yonundan: 
Jandarma için 36000 metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 

almacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve mü
nakasaya iştirak için de 3-2-932 çarşamba günü saat on beşe 
kadar komisyonumuza müracaatları. (190) 

:.~=:==== -===========::::=========--===-.:.--==--=======ı 
!m;:~a fiyeti umumiye, iştih:=;:;ı~=:::::::~:~:~;~~=::~:;;:=d=; büy~~::l 
l:H f 'd t . . .. -ı : 
ı:I. 

;Hi FOSFATLI . 
;::ı aı e ve esırı goru en: 1 

Şehrin merkezinde - Mefruş ı.:.ı.ı.:.ıl ~ A R K . M A L T 
ve havadar bir oda. Fiat ehven. lst. P. ~ ~ 

ı--K.-46_v_._s_. a-d-rcs-in_c _Ya_zı_ım_as_ı. __ , wl H u L A s A s 1 

Valofban asmakat 29 

S EY Ri SEFA 1 N ·: Kullanınız.. Her Eczanede Satılır. 
1------------o1ı;: ............................... ,. ..................................................... ı:-·-- ~~ 

~lerkez acencası; Galata köprü başı B. 2362 =· ••• !!!ii!!S!i!iii:i!::::::iiiiiiSiiiii:i::::::::::::::: iii:i::::::::::::EiSiiSi!iiiiiiiiiii::i::ra::::::::r:F.:n::;-

' eey mı? 

"ASPiRiN., in soğuk aıaınhiİn1n"Ç°ar
çabuk önüne geçmesi hiç de hayret 
edilecek bir ~Y değildir. Bilakis gayet 
tabiidir. "ASPiRiN., gibi '&tıe' sallblnl 
~ıyan bir müstahzar mutlaka mües-. 
sır olmalıdır. 
§iz de aym fikirde dşlil misiniz ? 

Şubc A. Sirkeci Mühürdarzadc han 2. 2740 

lzmir - Pire - lskenderiye 
poataaı 

(EGE) 26 Kanunusani Salı 

11 de Galata rıhhmından 
kalkar. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::: = r H Sadık Zade Bira- :! :: :ı 

r.: derler vapurları h . r 

lstanbul Tramvay Şirketinden: i! Karadeniz i~ 
Yolcuların fazla yavaş inip binmeleri yüzünden Tramvay ara- fi POST ASI H 

baları duraklarda Juzumundan ziyade kalarak umum seyrüsefer ii s k ii 
bu suretle teabhura düçar oluyor. li a arya i! 

Istanbul Tramvay Şirketi, bizzat kendilerinin ve halkın men- ~! , E~ 
faati namına, yolculardan daha süratle hareket etmelerini rica i~ Vapuru ~5 Pazartesı !i 
eyler. :! K. sanı İ: 

Bundan başka yolcular inecekleri ihtiyari durağı, ondan ev- U akşamı saat 17 de Sirkeci li 
ık. d .. .ı 

ve ı urağı geçer geçmez biletçiye bildirirlerse sürat ve intizama !i nhtımından hareketle (Zon- !i 
yardım etmiş olurlar. jf guldak, Inebolu, Ayancık, ii 

Ayni maksatla, bir !htiyari duraktan arabaya binmek istiyen p Samsun, Ordu, Giresun, ii 
yolcular da, vatmana durmasını işaret etmelidir. Yoksa araba •' T b R. H s! 
tevakkuf etmeden geçer. il ra zon, ıze ve ope) !i 

MÜDIRlYET il ya azimet ve aynı iskelelerle İ~ 
-,K~R-A•M-l•Y-E•L-1------------~~---~ı:G~ n~~~d 

E Ç 1 yarak avdet edecektir. il 
mnİyet ayını l:a Fazla tafsilat için Sirkecide il 

Arayınız Meymenet Hanı altında acen- § 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 teliğ~e müracaat Td. 22134 ~ 
.-- D 1 ... .-... - ................................................ :: 1- evlet Demlryolları ilanları ....... - .............................................. .. 

idaremiz matbaasımda mevcut işler bir vaziyette 1 adet57 X Y A 1( 1 T ....__. 
82 eb'adında hurufat ve yine aynı eb'atta bir adet taı makineıi Adres: lstanbul Ankara caddesi 

ile 40 X 30 eb'adında bir adet pedal makinesi bilmfizayede Vakıt yurdıL 
sablacaktır. Telefon: Yıızı i~leri 2.4379 ve 

Müzayede 1-2-932 tarihine miisadif pazartesi günü saat 2
·
3872 

idare 2.4370. 

14 te Hayda.,paşa matbaa Müdürlüğünde icra kılınacaktır. Posta kutusu: 46· 
Talip olanlann her gün matbaaya müracaatla makineleri göre- Telgraf: Istanbul Vakıt 

bilecekleri ve matbaa ile Haydarpaıa mağazasından da müzayede Abone şartlara: 
şeraitini müı'ir şartnameyi tedarik edebilecekleri ve müzayede 
günü Ye saatinde matbaa müdDrlOğilnde hazır bulunmaları ilan 
olunur. (217) 

Büyük 
Yeni 

Tayyare Piyangosu 
Tertip Başlamıştır 

Altı keıidelik olan işbu tertipte 50,000 numara kamilen 
ikramiye ve yahut amorti kazanacaktır 

1 inci keşide : 11 Şubat 1982 

RUJü~ i~raıiye ~0,000 lira~ır 
Biletler satılmaktadır 

I 3 b 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 I 450 2700 ., 

Hin tJartlarımız: 
Resmi lJususl 

Satın 10 Kş 12,50 Kş. 
Santim• 20 ,, 25 

KUçUk ilin şartlaramız: 

l 2 3 4 1-10 Defalık 
30 50 65 75 100 Kuruş 

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

B - 4 satırı geçen ilbıhnn fazla 
saurı için 5 kuruş ;>:ıımmolunur, 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

V AKIT Matbaw 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazil esi 

nedir 

Çocuklarını 

Ohalde derhal 

VE Tutumlu 
Mul{tesit 
Yetiştirmek, 

Ziraat 
Bankasından 

Ri~ Hllftll 

' 


