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Harp Boçlanna 
Karşı 
Amerlkalılar Anttı 
Adalarını istiyorlar 

l Aaıerikayla ğarbi Avrupa dev-

l
ttlerinin , bilhassa F ranaa ve 
D 'I 
1 

gı terenin araaı fena halde açı-
bca·k gibi görünüyor. Bunun se-
ebı bildigimiz Harp borçları 

lbes' 1 'd b· e esı ir. Fransa bu hususta 
le ır sene için kabul edilmiş tecil 
a.rarının temdidini yeniden istedi. 
Aaıerika bu talebi reddetti. 

Alo halde ne olacak? Fransa, 
aıanya tamirat borçlarını ver

lbed"k h 1 Çe Amerikaya karşı olan 
:rp borçlarını vermemekte ısrar 

: ecek fakat acaba Amerika 
Utıa karşı ne yapacak? 
Amerikanın bu işte alacağı 

9
•ziyet daha şimdiden çok me

~aklı bir safhaya girmiştir. Çün
il Amerika meclisi ayanı mali

~e encümeni reisi M. Mac. F ad-
en Amerika Fransa ve lngilte

~td~ olan harp alacaklarına mu
h~~ıl bu devletlerin Bahri Mu-
Atı . Kebir müstemlikelerinden 
r ~hl adalarını istemek için ha· 
tıs:ete geçmiştir. 

I Vakıa Amerikanın harp borç· 
1

' 1 Yerine Antil adalarını isti
Yeceği hakkında çıkan sözler 
Y~ni değildir. Fakat bu fikir 
lllbdiye kadar baza gazetelerin 
b~flettıkleri şayialar lcabilinden
dı. Fakat bu defa Amerika 
lbtcliai ayanın maliye komiıyo
:lloda bu meıelenin mevzuu 
~haolması işin rengini değiştir· 

1111ftir. Derhal Fransa ve lngil· 
terede mukabil bir hassasiyet 

1f göstermiştir. 
Aınerikalıların alacak tahsili 

b''•' elesin de takip ettikleri hattı
lc •reket malomdur. Daha bir 
aç hafta evyel Amerika meclis 
~anına bir kanun teklif edildi. 
h lllerikaya borcu olanlar altın 

1 
\llanıazlarsa gömüş verecek· 
trd' Lı . ır. Anlaşılan Amerikalılar 

1 
liltereyle F ransadan gömüş de b amıyacaklarıoı hissetmişlerdir. 

) tınu için onlardan toprak isti-
tcelder demektir! 

lalia.ki_kati halde lngiltere ve Fran· 
lb'dgıbı galip devletler harbi umu
At en bırer suretle istifade ettiler. 

1 
lllanyanm müstemlikelerini 

e~~:rnet olarak aralarında taksim 
h 1 

tr. Avrupa haritasını baştan 
.~~ değiştirdiler. Amerika in
haıll~eti . mesut edeceğim diye 
le, r e. gırdi. Bu uğurda Ameri
)a~ lllılletinin kanı döküldü. Mil
ilet• ar •arfedildi. Madamki neti
tcıp lf:tde Amerikanın değil, Av
dıa. • ;cvletlerinin istedikleri ol
b°ta 6~ü!en Amerikan kanları 
htd gıttı. Sarfedilen paralar 
oı... e~ oldu. Şimdi bir de fazla 
et.ra~ harbi umumiden istifade 
'1aı:!1cı olan galip devletlerdeki 
811 d •rı da mı havaya gitsin ? 
l'alc t

9lttler borçlarını para ola
•da~''aıiyeceklerse bari Antil 

Gr,'•nı Amerikaya terketsin ? 
llıeri~lilyor ki bu mülahaza, 
.\~ noktai nazarından ta
lac:alc~en haklıdır. Fakat a
tıQ1 lc-.rına ıahin, borçla· 
llltrilc ~'fa olan Avrupalılar A-
1-r 111~1 ~rın haklarını tanıyacak
'-'. cl.b~ ~azı. Fransız gazete· 

tıaıdıden Amerikalıları 
L Al Mehmet Asım 

learafı 2 hıcl sayıladaj 

Türk-Iran itilifnamesi 
Tahranda imzalandı 

Bu muahede, iki millet arasında 
mevcut olup asırların teyit ettiği 

dostluk rabıtasını tarsin etmiştir 
Ankara, 24 ( A.A) - Resmi 

tebliğ; Iranla aramızda muallak 
hudut meselesinin halli için Ha
riciye veklli Tevfik Rüştü Bf. 
Tahrana gitmişti. Her iki tarafm 
gösterdıği hüsnü niyet neticesin· 
de pek kısa bir müddet zarfmda 
bu mesele halledilerek iki mem· 
lekr.t arasında hududu k~t'i su-

rette çızen itilafname dün akşam 
23 kanunusani Tahranda ımza· 
lanmıştır. 

Bundan mada evvelce hazır
lanmış, fakat bazı esbap colayı· 
sile imza edilmemiş olan hakem 
mukavelenamesi de aynı günde 
imza edilmiştir. Bu suretle kom· 

[ Alttarafı 2 inci sayıfada ] 
===== 

Bütün camilerde 
Büyük bir 

Türkçe 
şevk ve heyecanla 
kuran okunuyor 

Yarın gene beş bafızımız beş camide 
mukabele okuyacak 

Yaşara. Selçuksultan camllnde KemalB. SUleymanlye clmllnde 

Hafızlarımız dün Türkçe kuran okurken 
Geçenlerde ölen Derviş Paşanın ce 

nazesinde ilk defa olarak Türkçe mer 
üzerinde pek güzel bir tesir birakmış 
tı. Bunun üzerine Kur'anm da Türkçe 
okunması fikri hatıra gelmiş ve bu fi 
kir ilk olarak Hafrz; Yaşar bey tara· 
frndan cuma günü Yere batan cami
inde tatbik mevkii-ne konulmuştu. Cu-

martesi günkü nüshamızda da yazdı· 
ğrmrz gibi camide Kur'anın Türkçe o
larak okunması., halkımız tarafmdan 
pek büyük bir afftkayla karşılanmış, 
o gün yere batan camii mukabeleyi 

tardır. 

Dün Hafü.z Zeki bey de Dolmabah
çe camiinde Tür:k~e Kur'an okuya • 
caktı, fakat gripe tutulduğu, sesi bo
zulduğu ve hançeresi rahatsız olduğu 
için gelememiştir. 

Yann gene muhtelif camilerimizde 
hafızlarımız tarafından Türkçe Kur'• 
an okunacaktır. Yann hafız Kemal 
bey öğle namazından sonra Süleyma
niye camiinde, Hafız Zeki bey öğJe 
namazmdan sonra Beyoğlunda A~a 
camiinde, Hafız Burhan bey dokuz bu 
çukta kabataş camiinde, Hafız Rıza 
bey Yatsrdan evvel Dolmahahçe cami• 
inde, Hafız Nuri bey yatsıdan enel 
Finızağa camiinde okuyacaklardır. 

Esrar perdesi kalktı 
BejH kadının Ceneral Kutyepofun 

kaçırılmasında ovnadığı rol 
Sovlyetler Romanyada da Agabekofla 
Çarın Bilkreş sefirini kaçıracaklarmış 

Köstencede bir casusluk teş- miş bulunuyor. Bükreşte tevkif 
kilatmm meydana çıkarıldığına edilen kimselerin ayrıca birisini 
dair bundan pir hafta evvel hu- de kaçırmak istediklerini ve 

susi istihbaratı- mevkuflar ara-
, mızı yazmıştık . sında bir RUI 

O ıaman , bu kadınının da bu· 
laberlerin ası'sız lunduğunu yaz-
olduğuna dair , mışhk. Kaçırıl-
oazı arkadaşla- mak istenilen 
rımız yazılar yaz· Çarlık Rus yanın 
mışh. tlalbuki eski Bükreş ıe
ıon gelen Fran- firi olan Kok-
sız gazetelerinde levski Koziyel
de istihbarabmı- dir. Tevkif edi-

Kozıyeı zın sıhhatine bir len kadın da ce- Agabekof 

delil teşkil eden neşriyat vardır. neral Kutyepof'un Paristen ka-

Son aldığımız mütemmim ma- çırıldığı zaman izi bulunmuş olan 
lümatla mesele şu safhaya gir- (Lütfen sayıfa" çeviriniz) 

Zrmeni komitecileri şena
atlerini arttırdılar 

Aleyhimizde propağanda yapmak 
için ta Finlandiyaya adar gidiyorlar 

Son zamanlarda hariçteki er· 
moni komitecileri Tilrkler aley
hindeki tahrikitlarına yeni bir 
faaliyet vermiılerdir. Bu faaliye· 
liyetin hududu tahmin edilen de
recelerden çok fazla ileriye git
mittir. Suriye ve Mısır gibi yer· 
!erdeki hareketler bertaraf, Av
rupanın muhtelif memleketlerin- · 
de Ermeni propa~andacılannm 
bu tahrikahnm izlerine tesadüf 
edilmektedir. Netekim ahiren ge· 
len haberler bu caniyane teşeb
büslerin ta Finlandiyalara kadar 
gitmit olduğunu göstermektedir. 
Şayanı dikkat olan cihet şudur 
ki, Ermeni komitec:leri hala Türk 
milleti aleyhinde melun iftirala
riyle buralarda iğfal edecek in
sanlar bulmakta, bu suretle bu 
insanlarm hislerini tebrik ederek 
kendiler nden para koparmıya 
muvaffak olmaktadır. Onun için 
bu Ermeniler şurada, burada 
ahn terile çalışarak para kaza· 
nacak yerde Türk aleyhinde pro· 
pagandacıhğı kendilerine bir ne
vi san'at yapmışlardır. 

Bu hususta bir fıkir edinmek 
için lutfen şu habere dikkat et· 
melidirler. 

Finlabdıya ( Hususi) - Bir 
=======================! 

müddet evvel Finlandiyada di
lencilik yapıp para toplayan 
ermeni propagandacıları aynı 

zamanda Ermenice, Fince, lngi• 
lizce, Fransızca, Almanca dille-
rinde yazılmış, gayet çirkin ve 
Türk milleti aleyhinde bir be
yanname de dağıtmışlardır. Be
yanilamede: Türklerin iki milyon 
ermeni kestiklerinden ve hali 
kesmekte devam ettiklerinden 
bahisle, Hiristiyan muhitini Türk 
milleti aleyhine tahrik etmek 
gavesını gütmüşlerdir. 

Uzak memleketlerdeki Hiris-
tiyan muhitini bu vesileyle 
iğfal eden Taşnak avantüristlcri 
işbu provokasyonları neticesinde 
burada epey iane toplaya bil· 
mişlerdir. 

Akisler: 

DarillfUnunlu hamal 
Yük&ek ticaret mektebi talebesin. 

den bir genç, tahsUine devam edebU
mek için belediyeden hamallık isle • 
mi, .. 

Bu haberi okuyunca sevindim: De
mek ki, on dört milyon Türkün ara. 
sında, ta/uJilsiz insan o kadar kulma -
mış ki, hamallığa talip olanlar bile 
elinde darülfünunı·esikası taşıyor! 

dinlemiye gelenleri almamış, bir çok 
kimseler sokakta durup açılan pence
relerden dinlemek mecburiyetinde 
kalmışlardı. 

Hafrz Yaşar beyin camide Kur'a
nı Türkçe olarak okuduğunun ertesi 

Dün Türkçe Kur'an okumuş ofan Avrupa uçurumun kenannda 

Avrupada. şoförlerin, garRonların, 
yüksek tahsil görmÜ1 kimselrr oldu .. 
ğunu gıpta Ue i§itirdik. Ne m11tlu bize 
ki, az zamanda, bu ııadide de o irfan 
alemini geçmiş bulunuyoruz: Bizim 
hamallarınuz da darülfünunlu! gün gazetelerde yazılınca halk ibadetin 

kendi öz dilinde, anladığı lisanla ya• 
pılması imkanm• bulmuş olmasından 
pek mütehassis olmuştur. Aynı zaman 
da bir çok hafızlarımız ramazan mü -
nasebetiyle bir çok camilerde okumak 
ta oldukları mukabeleyi bundan ~on-
ra Türkçe olarak okumak arzusuna 
düşmüşlerdir. Bu cümleden olarak 
dün şehrimizin muhtelif taraflarında 
ki camilerde mukabele esnasında 
Kur·an Türkçe olarak okunmuştur. 

Dün saat on ikide Hafız Burhan 
bey Beyoğlunda Aynalı çeşmede Ka
mer hatuın camünde, Hafız Kemal 
bey saat on dörtte Süleymaniye cami 
inde, Hafız Yapr bey de saat on beş 
te Aksarayda Ta.şkasapta Selçwk ~ul 
tan camiinde Türkçe Kur'an okumu§" 

hafızlarrmızdan Burhan bey Eski sa- ,------------
ray musiki heyeti alaturka kısmın • 
dan yetişmiştir, Hafız Yaşar bey de 
Riyaseti cümhur musiki heyeti ala • 
turka ktıı;mrnm sabık şefidir. H:tfız 
Kemal bey Siileymaniye camiin~n baş 
müezzinidir. Hafızlarımız seslerinin 
güzelliğiyle kendilerin i samilerine 
tanıtmış ve sevdirmiş kimselerdir. 

Dün camilerde okunan Türkçe 
Kur'an, Hafız Yaşar beyin cuma ~P
nü Yere batan camiinde okuduğu gibi 
makamla, miiessir bir ahenkle ve tat· 
1ı bir eda ile okunmuş n Kur'anın I 
kendi dilimizde okunmasının arap d!· 
linde okunmasından daha ziyade mü
essir olduğu görülmüştür. 

Dün hafızlanmız Fatiha. lnfitar 
ve Enbiya surelerini okumuşlardır. 

Ilu surelerin Türkçelerini beşinci say 
f amızda neşrediyoruz. Kowadı• 

Düşünüyorum: Dimağında ilmh 
ağır hamulesini taşıyabilmek için sır
tına semer vurmıya mecbur kalan bir 
nesU, acaba hayatı, istikbali nasıl gö
rür? 

Bu şüphenin cevabını, son gUnle. 
rin, yıldızsız bir gece karanlığı içind2 
kızıl bir yangın manzarası çizen yerıi 
şiirlerinde bulabiliriz! 

Dariüfünunlu hamal .. 
Mucize aarında yaşıyoruz. Belki, 

Umin de, bir lokma ekmek için çamur
lar içinde debelenişi şayanı hayret g;;. 
rülmez.. Fakat, bu hayat meydanın. 
da, cehaletin, altın kordonlu şişman 
göbeğini sallıyarak rahat rahat do • 
laşması, herhalde ıaşılacak şeydir/ 

Yuaut Zir• 
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Harp Borçlarına 1 ıD~~li 1 s o D T e 1 B r a 11 a r 1 
Karşı Harici ,_ 

Amerikalılar Antil ı-mıam.--------A--1-·-----d-----·----.-' 
Gazi Hz. 

Gazi Hazretleri dUnkU gdll 
ve geceyi Dolmabahçe ssr•• 
yında lstirahatla geçlrmıaıer 
dlr. A~1=ş~~~!~;!.d:.s!:!.?~ıar ın kıta l ~anya a esrarengız 

sust~mak için mukabıl .hucuma Rus. Romen milza- muzakereler oluyor Kar adağı 
Diriltmek 
lstiyorf ar ! 

geçtıler: "Hele şu Amerıkalılara 
bakınız! Borç yerine Antil ada- keresi akım kaldı 
larını ıstiyorlar! Hangi devirde Rusyayla Romanya arasın-
yaşıyoruz? O halde eski reisi- da Rigada cereyan eden ade· 
cümhur Vılsonun o meşhur pren- mi tecavüz misakı müzakere-
sipleri nerede kaldı? Parayla !erinin akim kalması ve Kara-
toprak ve insanlar sahhr mı? denizde cereyan eden bazı 
AYJtil adalarındaki yerli halkın hadiseler bu iki memleket 
kendi lerini idare edecekleri in- münasebatım çok gergin bir 
tibap etmek hakları nerede kal- hale getirdiği gibijaponyaleRuı· 
dı?,. diyorlar. Fakat bu gazete- ya arasındaki vazıyette nazik 
ler Fransız müstemlekelerindeki bir safhaya girmiıtir. Çünkü 
ahalinin Fransayı isteyip iste- Rusya tarafından teklif edilen 
mediklerini hiç düşünmüyorlar. bir ademi tecavüz m·sakı ak-
Hatta bunları yazarken diğer ti teklifi Tokyo hükumeti ta-
sütunlarında Fransız askerlerinin rafından müsaıt bir surette 
Faa kıtasının cenubunda kanlar telakki edilmemiştir! Japonya 
dökerek yeni bir takım mınta- nın Rusyaya karşı aldığı bu 
kalar işgal etmekte olduklarını vazıyet Mançuride işgal ettiği 
da tantanayla neşrediyorlar! yeni mevkilerin siyasi bir ne-

Antil adaları Panama kana- ticesi gibi görülmektedir. 
lıoıo karşısına tesadüf etmek Riga müzakeratı hakkında 
itibariyle Amerikalılar tarafın- dün gece yarısı Anadolu A-
dan bir emniyet mıntakası gibi jansı aşağıdaki telgrafı vermiş-
te1!1.ki edilir. Acaba Fransa ve miştir: 

lngi.tere harp borçlarını verme- Bükreş, 24 (A.A.)7 Roman-
mekte ısrar ederlerse Amerıka yayla Sovyet Rusya arasında 
lılar da mukabil harekete geçe cereyan etmr , olan müza-
rek bu adaları işgal edecek ka- kerat münkat o! mnştur. 
dar ileri gidecekler midir? - - - - - --

Mehmet Asım 

meçhul ve Bejli kadındır. 
Bejli kadının macerası 

Bejlı kadın otuz ya:ılarında 
gayet güzel bir Rus kadınıdır. 

Bundan bir buçuk sene evvel 
kendis, Pariste bulunuyor, beyaz 
Rusların ve ceneral Kutyepof'un 
ıl< sık gittikle:i Etual meydanın

.Jaki bir otelrJ ,,. oturuyordu. Bejli 
Kadın cen-1 .1{ Kutyepofla ahbap 
olmuş, onuı a 11·: sık dışarı çık

mıya başları .. ;t· Bir müddet son
ra ceneral Kutyepof esrarengiz 
şerait altında kaçırıldı, Bejli ka
dın da ortadan kayboldu. 

A§abeykof nasll kaçmldı? 
Bundan bir kaç hafta evvel, 

1921 senesinde Bern tehrinde 
Sovyet Rusyayı temsil eden, Sta
linin hususi katibi ve Balkanlar 
daki teşkilata memur · Ağabey
kof, Budapeşteden kalkarak Bük 
reşe gidiyordu. Romanya gaze
gazetelerinin verdikleri maluma 
ta göre, Ağabeykof, Bükreşten 

Ist.mbula gelecek, burada Troç
kiyle beraber Sovyet Rusya 
hakhında müşterek bir eser ya· 
zacaklardı. Bejli kadın, yine or
taya çıkmıştı. Bu sehhar Rus 
güzeliAğabeykofa da itimat tel
ldn edebilmiş ve onu, Istanbul
dan Köstenceye giderek yaka
landığını haber verdığimiz FiJo
mena vapuruna bindirmiye ikna 
etmişti. 

Agabeykof, Bejli kadınla be
raber Bükreşten trene binmİf, 

Köstenceye çıkarken, tabii ce
neral Kutyepofa yapıldığı gibi 
üstüne birkaç kişi hücum etmiş, 
ağzını tıkamı~, kollarını bağlıya
ra k, bir otomobile atmışlar.gemiye 
götürecekleri zaman, Romanya 
polisi tarafından da y•kalanmış
lardı. Romanya polisini vaktile 
kim ikaz etmişti? Bunu dünkfi 
sayımızda yazmıştık. Romanya 
emniyeti umumiye müdürü M. 
Kader'e bu ma'.ümatı veren, ıon 
günlerde, Rusyanın H<eri kuv
vetlerini anlamak için Rusyaya 
ıönderilmit olan Fransız ve Bel· 
çika buıusi ıstihbarat teşkilltın · 

dan Belçıkah bir memurdur. 

.Beia kadıa yakalaamıı elmak· 

Dahiliye büt~esinde 
500,000 lira 
Tasarruf 

Ankara, 24 (Yakıt) - Haber 
aldığımıza göre dahiliye veklle
tinin 932 bütçesinde 500,000 lira 
yapılacak bir tasarruf, bazı vi
liyetlerin tevhidi auretıle ter&1in 
edilecektir. 

la beraber, hüviyeti hakkında 
bugüne kadar hiç bir ma (\mat 
elde edilememiştir. Zira, bu ka
dın, kendisine sorulan bütün su· 
allere ınktıtle mukabele etmek
tedir. 

M. Lekok 
Romanya polisi, Fi omena va

puru mürettebat ve kaptanını 

tevkif etliği zaman, Kaptan ol
duğunu söyliyen bir de Fransız 

yakalanmıştı. isminin Lekok ol
duğunu söyliyen bu Fraasızı, 
Agabekofugörünce hayret etmiş 
ve, kendisinin, Pariste vaktile 
ceneral Kutyepof'un sık sık git
tiğini söylediğimiz otelin sahibi 
olduğunu derhal tanımışbr. Bu 
suretle, Kut)epof hadisesinin 
üzerindeki esrar perdesi yavaş 
yavaş kaldırılmış oluyor. Bununla 
beraber Bükreşte mevkuf bulu
nan Lekok hakkında Paris poli
s inde hiç bir malumat yoktur. 

Eski sefir Kozrel 
Aynı teşkilat, Bükreşte, eski 

sefaret binasında yaşayan ve 
Çarlık Rusyası zamanında Bük
reş sefiri olan Stanislas Poklevs
ki Kozyeli de kaçırmak için emir 
almıştı. Eski sefır Romanyadaki 
beyaz Rus arın arasında mühim 
bir rol oynuyordu. Bu zat da, 
Agabekof gibi Filomela vapuru
na bindirilip Ruıyaya kaçırı la· 
cakh. Bundan başka, - esasen 
bütün verdiğimiz maltlmat Fran
sız gazetelerindendir - gene F ran· 
sız gazetelerinin yazdık 'arına 
göre, Parise gıtmek üzre Istan-
buldııo on gün evvel Bükre,e 
g tm i ş olan bir beyaz Rus cene· 
ralı da kaçırılacakmış. 

ŞirndıLd halde, bu mesele et
rafında ki malumat bundan iba
rettir. Romanya emniyeti umu
miye müdürü M. Kader bu hu
susta fazla aıa.tımat vermemek
tedir. 

Hüktl.metle Bitler arasında geçen müza
kereler Almanyada günlln meselesidir 
Son had'seler dolayısiyle A!manyanın lngiltereye 

istinat etmek istediği söyleniyor 
Bertin, 24 (A.A) - l\f. Brüning, 

Hitlerin muhtırasına ,·ermiş olduğu ce
vapta mareşal Hindenbourgu Reich!
tag marifetiyle yeniden intihap ettir
mek teklifini reddettirmek için llitıc .. 
rin ileri sürmüş olduğu delilleri rect
deylemel•tcdir. 

M. Brüning, tek1ifinin Veimar ka· 
nunu esasisinin metnine ,.e ruhuna 
muvafrk olduğunu ispat etmekte ve 
formüllere dair olan bir münakaşada 
müfrit milliyetpener1er reisini takip 
eylemekten imtina etmektedir. 

Başvkil, Hit1erin arzularına göre 
vücuda gelecek bir hükumetin aynı 

iktısadi şeniyetler karşıs:ında ,.e bu şe
niyetlerin Brüning hükumetine kabul 
ettirmiş olduğu a)~nı yo1u ta1dp etmek 
mecburiyetinde kalacağını na.ve et -
mektedir. 

Bu nazikane ve fakat kat't cevap, 
reisicümhurun intihap mesel~inde 

Bitlerle hüldimet arasında cereyan et 
mekte olan biraz esrarengiz müzakere 
Jeri günün meselesi haline ısokmuş • 
tur. 

ğu suretinde söylemi~ olduğu sözleri 
kabul etmemektedir. 

Deniliyor ki: Young plAnı, Jiyete· 
gayyer bir itilaf değildir ve olamaz. 
Bu plan bazı şerait altında vücurla ge 
tiriJmiştir ve o zamanki iktısadt va• 
zıyetin tevlit ettiği millt\hazalar naza
rı itibara alınnrnk yaptlmışhr. Bu va 
zıyet~ şimdi tamamiyle değişmiştir. 

Ve Bale'de toplanan mütahassıcılar, 

tamirat meselesinin kat'i surette hal-
!edilmesini de tavsiye etmişlerdir. 

Frans:rz: başvekilinin mütaha sıs · 
!ar komitesi raporunun bu esaslı ci • 
hetini tetkik etmemiş olması hayrete! 
şayan görülmektedir. 

Diğer taraftan mumaileyhin Al -
manyayı girişeceği taahhüdatı tutup 
tutmryacağını bilmediğinden dolayı 

herhanği bir taahhüde girişmek husu 
sunda maddeten ve manen imkansız. 
Irk içinde birakan iktısadt şeniyetleri 
de kAfi derecede hesaba katmamış ol 
duğu söylenmektedir. 

M. Lava1in muahedelere hususi iti
lt\flan aynı mahiyette telc\kki etmesi 
de kabul edilmemektedir. Hu!ust mu

Hitler tarafından izhar oluna:ı kavelenamelere riayeti mecburi kılan 
hayrete rağmen bu müzakeratın bir namus kaideleri, beynelmilel sohbet· 
kaç zamandanberi devam etmekte ol- lere tatbik edilemez bilhassa bunlar 
duğu anlaşılryor. Mü~t\lemelerln te " nevumma zorla kabul' ettiri1mi~ olursa 
f erruatı maJQm değildir. Mamafl da- Ber1inde tamirat konferansmm içti
hiU E;fyaset sahasında oldukça ileri maı hususunun her zamandan z'vade 
gitmiş olduğu farzolunabilir. Esasen zaruri olduğu mlitaleası rded~İ ek 
bu faraziyeyi teyit eden bir cihet de t d" ee 

1 
m 

va~dır ki o da iki tarafm mütekabil e ~rek Parist• ve gerek Londrada 
mücamel~kbbğı n jeneral Groenerin Almanyaınm bu meMle.dekJ va:r.ıveti 
nasyonahstlere ~bat zımanlan ver • ı · d · 

k ).. h' "d' ma um ur. me uzumunu ıssetımesı ır. A1man siyası mahafili, nihayet bu 
Bertin, 24 (A.A) - Alman !'iyet içtirmam tarihi hllkkmda itiJU hastl 

mahafi1i, M. Lavalin evvelki gün söy- olmasınm mümkün olacağmı ümit et. 
lemfş olduğu nutuktan tamirat mest• mektedir. 

Yugoslavya eın: 
niyeti umumiye müdüriyeti 
"Karadağ,, krallığını ihya "e 
Karadağın istiklalini ilan et • 
mek istiyen hafi bir te~kilat:ı' 
cenubi Yugoalavyada yaptığı 
tahrikatı endişe ile takip ctrnek
tedir. 

Bu teşkilata Karadağ kralı 
müteveffa N'kolanın mensı.JP 
bulunduğu "Petroviç Niyego~·· 
hanedanının bu gün en yaşlı 
azası olan prens "Milo Petro• 
viç Niyegof,, rivaset etmekte • 
dir. (Prens Milo) Karadağıtı 
her tarafında şubeleri olan tıs 
fi bir istiklal komitesi teskil el• 
mi!ltir. Komiteye mens~p ınii• 
sellah e~kiva bir çok yerlerde 
Sırp karakollarını basarak. \"~ 
bazı kövleri yakarak tiddetfı 
bir tethi~ hareketi yapmaktadır· 

Prens Milo, Karadağdaki ti 
raftarları vasıtasile her yer.c

1 dağıttığı bir beyannamede, bı 
hassa Fransa aleyhinde hakıı• 
retlerle dolu bir lisan kullaP • 
makta ve şunları söylemekte• 
dir: 

"Karadağın son kralı NikO" 
lanın oğulları, Sırbistana 'le 

Fransaya satılmışlardır. Butı 
lar, milletin esareti pahasırı• 
debdebeli bir hayat yaıamak • 
tadırlar. Binaenaleyh, on11' • 
nn Karadağ tahtı üzerinde hi~ 
bir hakları kalmamıştır. 

Ben ailenin en büyük evı;• 
dı olmak sıfatile bütün dünY" 
huzurunda Karadağ milletiniıt 
hakiki ve yegane reisi olduğtr 
mu ilt\n etmekte zerre kadar te 
reddüt etmiyorum. 

Karadağlılar, kendi? erine 

lesnin halline dair yeni ve sarih tek
lifler beklemekteydi. Hükömetler a• 
rasmda miizakere1er cereyan etmekte 
olmasına binaen Fransrı başvekilinin 
Fran~ız tezinin ana hatlarmı yeniden 
teşrih etmekle iktifa eyliyeeeği Ber

hiyanet eden, istiklallerini .. e 
milli haysiyetlerini arkndatl 
vuran Sırplara kar§ı mukad • 

Bi1mukabele, AJmanyanm me~le-- des mücadelelerine artık baş • 
n.in t$lS!'ll& müteallik herhangi bir te la.mı§ bulunuyorlar. 

linde ma11lmdu. 
Bittabi 1\1. Lanlin AJman hükQ • 

metini Yourng planını bir cihet ol:'lr3.k 
yırtmak istemekle itham ve muaha
ze etmemi' olması memnuniyetle kar 
şılanmıştır. Fakat Berli. n mumailer•ı 
hin nutkunun bir kısmı:ında muahed<'
lerin mukaddes mahiyeti ve Yoımg 
plfınrnın dokunulmaz bir vesika oldu-' 

,ebbilste bulunmak tasavvurunda o1 .. d d t 13 sene evam e en esare 
duğuna ihtimal veri1memektedir. Ba k f d ı ş 
u gazetelerin vermiş olduktan haber ' a i ir. Sırpların ordu arı, P 

ralan ve Fransa gibi dünY' 
ler hil!f ında olarak sallhiyettar ma · siyaseti üzerinde her zarn~1' 
hafi1de Almanyanm Paris sefirinin e 

hiyanC'tlE>rinı mrtzut gösterJ11 
Fransız hüı't\Qmeti nezdinde mühim d ye çalışacak bir dostları var ıt· 
bir teşebbüste hulunac:ığı haberi tek• je 
· 1 ktad Fakat bizim de bileklerimiztı 

rıp o unma ır. ku k 1 1 · · d · ti1'' 
E AJ d

• 
1 

. . . h 
1
. vvet ve a p erımız e ıs 

sa!en man ıp omasu.ının a ı l"l kı 
hazrrda ahttı hareketinin doğru oldu a af ya§ıyor. ~ 
ğurn:ı Fransayt iknaa çalışmaktan zi · ilie Iran hakem muahedenanıcıi• 
yade lngiltereye istinat etmiye uğraş nin imzasını bildiren telgrafıtı• 
makta bulunduğu şüpheden Azadedir. 

şimdi büyük bir meserretle nldııllı 

Türk - İran itilafnamesi imzalandı Tebrikatmdan zah fahimaneleri• 
ne samimiyetle teşekkür eder· 

l Ust tarafı l inci sayıfaua ı 

şu devletle ilişikli hiç bir mesele 
ka'mamış ve iki malet arasinda 
mevcut ve asırların teyit eylediği 
dostluk rabıtaları bir kat daha 
tarsin edilmiş bulunuyor. 

Türk ve Iran milletlerinin te
rakki ve tekamül sahasında sıkı 
bir temas halinde beraberce 
ilerlemeleri ve teşriki mesai et
me' eri imkanını hasıl edecek 
mahiyette olan bu hayırlı neti
cenin elde edilmesi devlet ma· 
hafilinde azim meserret ve mem
nuniyeti mucip o!muştur. 

Frugi Hazretlerinden gelen 
telgrafa ismet Pa~a Hazretleri 
hararetli hususi bir meserret 
ifadesiyle cevap vermiştir. 

Tahran, 24 (A.A) - Türkiye 
ve Iran hükumetleri arasındaki 
müzakerat muvaffakıyetle hitam 
bularak hudut itillfnamesiyle 
hakem muahedesi dün gece ya· 
rısından sonra saat bir buçukta 
imza edilmiştir. 

Vekil Beyefendi ile maiyetle
rinin bugün otomobille Bağdata 
har~ketlcri mukarrer o duğo 
halde etraha kar~ mutur ol· 

mnıından dolayı tayyare tariki 
tercih edilmiş ve Iran hükume-
tinin recası üzerine hareketleri 
havanın açmasına intiıaren bir 
iki gün tehir olunmuştur. 

imza edilen itilafname dolayı
sile ismet Pş. _ile Iran hariciye 
nazm aracımda aşağıda yazılı 
samımı tel~raflar çekilm ıstir: 

Başvekil ismet Paşa 
Hazretlerine 

lran ve Türkiye arasıneaki hu
dut hattını suretini kat'iyede 
tesbit eden itildfı ve bir hakeın 
muahedenamesini bu saatte T ev
fik Rüştü beyefendiyle imza et
miş olduğumuzu zatı devletlerine 
bildirmekle mesrurum. 

Bu vesileyle samimi tebriki
tımı takdim ederek Iran ve Türk 
milletleri arasındaki an'anevi 
dost'uk nbıtalarını bir kat da-
ha sıkılaştıran Te iki memleket 
beyninde yenı bir muhalcsat 
devresi açan bu azim muvaffa
kıyetin mucibi mesarım olduğu

nu zatı devletlerine arı~derim. 
Mehmet Ali Frugi 

Harici,.• Ve•lrl Han Furugl 
Hazreti erin• 

Zatı fehimaaeıerınrn Türkiye 

Ve bu yeni vesile ile bilmuk•' 
be!e a:-zı tebrikit eylerim. 

Samimiyet hududunu aşan bit 
dostluğun çözülmaz bağlariyle 
merbut bulunan Türkiye ve iri" 

ı d ~ot 
nın ara arın a mevcut yega , 
mualllk meıeleyi seri ve kat 
bir surette balleyliyen bu vak''' 
bence, iki milletin atideki ıo~· 
naseb:ıtı için kuvvetli bir terO~ 
nat teşkil etmekten ibaret k•

1 mayıp aynı zamanda, açık l\ alP e 
ve istihdaf olunan gayeye vat' 
mak arzuyu kat'isiyle doğrud•11 

doğruya yapılan temasların r?J~ 
letler arasında zubnr eden rO o' 
seleleri!! halli emrinde ve binae , 
aleyh sulh davası u,jrunda ne "'., 
dar faydalı olduklarmı göste~~t• 
bahir bir misal teşkil etmekte 'f· 

Zatı fahimanelerinin telg~~i 
larında işaret buyurulduğu 1\ : 
iki memleketin an'anevi dost~ 
ğunun bu mes'ut hadise netiC t' 
sinde yeni bir kuvvet iktisap e 

11 
miş olduğu fikrini burada beY~i
ederken ben de samimi katı 11 • 
mi ifade eylemİf oluyorunı· ...t. ..,.. ... 
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Sıhhise teskilatı Bartıt Şirketinde Anasının bakama-
~rip salg1~z Tasfiye memurları dığı her çocuk 

• - Vali hey Iıasta. ve Mürakipler tayin 
y Maarif müdürü hastn. edildı• 
.. olda kime ı asgclseniz: has; K.apı kapamaca hepsi yanyor, Hükumet tarafından tasfiyesi· 

' dıyor. ne karar verilen barut ve rne-
~ektcbe gidiyorsunuı: vadı infılakıye ve av ve rüvel-

'l'aıe~ ~n beş hocad:ın doJ..-nzu ha~ta, ver fişenkJeri şirketleri hissedar
Sr f nın Yüzde otuz beşi namevcut, l 
sr~kt larrn tavanıan öksüriikten ve ak ar umumi heyeti dün sabah 

tan esniyor. toplanmıştır. içtimada hükumetin 
1'tlij~·~\·Jet dairelerinde hademelerden şirk etin ta3fiye edilmesi hak
d 

1 
urlere kadar herkes hacia- Kori- kmdaki teklifi müzakere edilmiş 

0~,a:rda iki ses işitiliyor: ve şirketin tasfiyesine karar 
,,--Öhhö .. Öhhö?.. verilmiştir. 
- IlepşUü I Hep~u··u" .ı T h 

'1 asfiye memurluklarına ükü-
* * * Grip mi n""zl . ., met namına tütün inhisarı teftiş Z , ~ e mı. 

Sthh·annederim maarif doktorlariylc heyeti reisi Raşit, tütün inhi-
. tak· ıye müdüriyetj arasında ortalık- sarı hukuk işleri müdürü Hamit 

I> 1
1 salgın hakkında bir fikir m:ıÇ'l ya· beyler, şirket namına Baban za· 

1 acak y h h . • a ut da bu maç günlerden- de Fuat B. ve M. Buşardi tayin 
b erı devam ediyor. Fakat bu maç, af 
... ~!urun ama, eskiler.in bazısı hadısı edilmiştir. Bundan maada üç mü-
'"llıınkac: .. ,.. b rakıp tayin edilmittir. ,,,..sm:ı enziyor. 
lli) G:i~ mi çokıtur. nezle mi fazladır? Mürakipler hükümet namma 
harını~orum, yalnız biliyorum ki, hir tütün inhisarı mübayea komis· 
srhhtad~n .fazladır İstanbul hayatında yonu reisi Tevfik, ziraat bankası 
" atsızlikten gelen bir durgunluk Istanbul şubesi müdür muavini 
ardır. 

tı Du durgunluğun şehir hayatına Halis ve şirket namına da Paris 
!·eye mal olduğunu yanj bu tt!dhir a- avukatlarından M. Buşedir. 
S~nıryan grip salgını önünde işten ve Dünkü içtimada maliye veki
liğ?'~~ kabiliyetinden neler k~ybet. Jeti namına varidat umum mü-

nıızı hesap etmek istemem. dürü Cezmi, barut inhisarı mü· 
s * * ~ dürü Lfitfi, mefsuh şirketlerin 

ları 1.~h.~ tedbirler, sade ölüm vak'a- sermayesine iştirak eden Oryan-
d 0 nunde harekete geçilecek nevi. c:n ~edbirler değildir. Iş hayatını fel tal grupu namına M. Dezas ve 
ttı' ugratan, fakat ölümle nihavetle. mefsuh şirkette hissesi bulunan 

1~~n snlgınlar önünde: · ziraat bankası namma lstanbul 
l' k - Elhamdülillah nüfusça Z.'\}iat şube müdürü Ahsen B. hazır 
h 

0 
tur, sözü cevap değildir. Umunıt bulunmuştur. 

llYatı felce uğratan salgınlar ım~ -lnnd -.,,- Tasfiye memurlarının her bi-
h· a rnedenf dünyanın, medeni sıh - rine tasfiyenin sonunda bir de-
81?'elerin bfr çok \1lzif el eri vardır. 
t/tde nezlenin, gripin bile henüz İÇ• faya mahsus olmak üzre biner 
d 1'11~ ınarazlar arasında !ayıld~ğr bir lira, murakiplere de dört yüzer 
f e":1tdeyiz. Dizim sıhhiyeınizin vazi • iira verilecektir. 
~Si Yalnız ölüm af etinin önüne geç -
d ek değildir, sıhhatin ihlali yiiziin • 
~n kısmen olsun felce uğrıyan haya -
d ~zirnı isfn smhf tedbirler almnk 
a 0 nun Yazifesidir. 

r>e/'1~mafi şimdiye kadar alman mii~ 
ku hır tedbir görmedik. Bütün ümit 

';~ı.ıi. ve keskin bir karda .. 

Daimi encümen azeıarına 
mahsus maaş borduralar1 
Zimmetine (10) bin lira!·a yakın 

para geçiren ve Mersinde yaka
lanan belediye mutemedi Nail 
bey daimi encümen azalarına 

ait o!an maaş bordurularını pul 

bedellerine tama ederek mah
vettiö-ine tes'··t erlilm:ştir. 

kila l7.ı ı~ma1 eden insani sıhhiye teş
.1\i tı mıkropla dörrüşem;yor. TC'Illcn• 
~delirn hi tabiat kendi kuvvetiyle 1 

r?Plarla rnücadele etsin! Ticaret odası k " si kaldı 
ita lıır rnütahassıs hekim bekler gibi Bu ayın sonunc. yapılace!t 

r Yağmasını bekliyorum. olan ticaret odasının senelik 
~ S~1DRI E1'EJI kongresi şub;\ta tehir edilmiştir. 

---== = n11-. -

MahmLıt Nedim Bey =' . 
(Son Yemen valisl) 

DarUUiceveye l<abul 
edllmell mi? 

Dnrül5cezeyi himaye komitesi 
· yarın sabah Daimi encümen oda

smda fevkala 'e bir içtima yapa
cak, Darü ~cezenin tadil edi!m:ş 
olan niz~mnamesini ~on bir ker
re daha gözden geçir~cektir. 
Öğleden sonra cf a himaye komi
tesile ba!o komitesi azalan Da
rülacezeye giderek mahallen tet
kikatta bulunacaklardır. 

Komitenin yarmki içtimaı mü
nasebelile daimi encümen aza
sından Avni B. demiştir ki. 

Darülacezenin 350 bin lira va
ridata vardır, 70 bin lira da be
lediye yardım etmektedir. Bu 
müessesede senede 800-1100 ih
tiyarla 250-1500 arasında çocuk 
bakılmaktadır. Bu müessesenin 
nizamnamesi bugünkü ihtiyaca 
uymuyor. bu müessese, bir hata 
neticesi doğan bir yavruyu bet
baht bir anne teslim ederse ala
maz Fakat tabiatın insafsızhğı· 
na bırakırsa alır bu neticeye gö· 
re kreşe gelen her çocuk ya 
cami veya klise kapısında veya 
ıssız bir hendekte bulunarak 
alınmaktadır. Bu gibi çocuklarsa 
ekseriya zatürrieli bulundukları 
için iyileşemezler ve ölürler. 

BugOnkü şekilde DarülAceze, 
sıhhatli bir çocuğa kapısını kapa
mış bir haldedir nizamnameyi 
bugünkü hayabn icabatına göre 
tadil etmek lüzumunu bir kaç 
arkadaş teklif etmiştik. Bir en
cümeni mahsus yeni bir nizam
name hazıriadı. Şubat içtimaında 
heyeti umumiyede tetkikata ik· 
mal ve ali makamlara arzedile· 
cektir. 

Nizamnatne kabul edilirse her 
kes çocuğunu sokağa bırakmı
yarak serbestçe getirip darülA
cezeye teslim edebilecektir. 

Bundan baıka, bütün Türkiye 
de eşsiz bir hayır müessesesi 
olan Darü'acezenin varidat l-ı:ay

nakları Seyrisefain, Şh keti Hay
riye bilet iicretlerine z--mmcdi!en 
20 parayla sinerna b~lctlerindeki 
kesirlerden ibaretbr. Cins ve 

Birdenbire durdum, ve mfrala.ya.I 
biraz daha yaJdaşarak, eğlld'm. sor• 
dum: 

- Nedir, bilin bakayım? 

""'lllllıuınıaıııunmımmıırnııııııııınıııınııııımnnımımııınnııımııııımıtır.ııımır~ıımııımuıı1111nıınııı. ııııı.·ıııır.ıııı ııııımııı ıııııı.ııııı ııııınııum:ııüımınıun.l 

30 Senelik Siyasi Esrarı m I 
\ ifşa Ediyor ! İ 

Mazlum milletleri hendetmek kin 
(Sili'ıh ve pnra) da.n ba.~Im vasıta bil
miyen İngiliz kumandam, sackrn şaş.. 
kın yüzüme baloyordu, onu fazla• b ... k 
letmedim, ve bağırdım: 

llıınıınnınııımııımıınımımnınımıınınmmııııııııımınıııııııı:mııınıınmmilllııuııı: 111 nııııımımıııımıımmm T efr !ka : 14 1t!llııırınııııııııW 
11. • Tcrciime ve iktibas lıaU.ı rmıhfur.dur. 

"allsj ~.d~ana dlinyanm en muktedir/ Iiz kun•eti çekilse o anda vnli)i parça 
§Udu;1 gondcriniz, işitcce&ri ses gene parça ederler, öyle mi? Çünkü vali. 
fta, lrl~h-:- Sizi istemiyoruz! Iluraday- nin davandrğı İngiliz satveti yıkılmış
lc ..... k ıte Yabancı olmıyan, bu hal- tır deg~il mi? .• , aJb· . . ' . 
ilin mu" ıını bılen ve anhyan bir vaU • - EYet tamamen öyle •. 
)'oktu ~ffak olmaması fç!n seht-p - O halde mesele şiMr değil mi? 
"" :r. '\:em · b' k · · • .. , edebi)· .enı ız as erınnzıe de ida - Yoo" Asıl muamma burada .. 
doğru !'.dik ve yavaş ynv-aş o yola Ayağa kalktmn, Ye omuzunu okşı -
"er \'e Mıyorduk. Yemenliye refah yarak, yavaş yavaş lngilize şöyle 8ÖY 
" ()nu h • · f d ti d · .. anet arıcın me se c n en sı. ]edim: 
liir ç·~t.. İdare kendi kendine YÜ • - Hallet muammayı Mister Ja • 
deş

0 

gi~~kij Yemenli TürkU .sever, k:ır kob, ,.e bil ki, benim dayandığım ne 
liisor 

1 
se\·er .. Ilunu gözlerinizle gö- bir silah s;ıti eti, ne de bir haı:ine ve 

lt1J7 .. sunuz, kulaklarrnrzla işitjyorsıı.l bir serret satvetidir. istinat ettiğim 
Bana . şey ı:;izin anla<lrğ:mr. manadaki ku" -

tim gib' geJınce, ben, demin de dedi- vct, maıJdi kuvvet değildir. Ordu r,it
- lt~ sadece bir Türk valisiyim? ti ,., ayJarclır alac:ıklarma mahsuben 

lt\a eı~~ra.f ederim ki i~imdeki muam on para ,·ermediğiıniz insanlar, ala ·ı 
haurıde dkOSkoca bir istifham işareti ca.klarmı bira! rn, seYc seve bir sürü-

- o h ~rtnakta berdevam.. iiste ve~diler. ~Iiilfı hrç~,ra h~rln1'8: ı 
- Ak~ de biraz daha i7.ah edeyim. - Tur!derj ısteri1,, dıye inhyorlu. 

§11 değil ~ııın takılıp kaldığı nokta Hatta. hu arznlarıru size de knbul ve 
1 

d nıı · N 1 Usu Çekili' ~ı~ oluyor da Türk or•, imza et.tirnı;ş bulunuyorlar. 
~ <liyt ~ gıtUgj halde Türk düş ·! - ... Evet, evet." Öyle.. ı 
tına kad nınınış Te dic~inden tıma-1 - Çiinkü benim dayandrg:ım ne 
'll ar ın~ , - 1 lei hlıtı. • ilah Yemende Türk çelüc, ne de a1trnd~r. Pakat biiti"n 
lak l'azryeıt~rnıri mutlak, hakimi mut bunlarla Juyn~ kabul etmez bir kıy •

1 dedır. Hindistandan lngij met ve azameti obuı .. , 

- .•. Türkün Necip ve asil ruhu -
dur, Mister .Jnkoh! 

Miralaya - Anladınız mı? deme. 
dirn, bu suale artık hacet ynktu, çün• 
kü yüzii nezam:ındrr kafRSmı lrnmi •

1 
ren muammayı halletmiş olmanın 
verdiği huı:nrlrı. örtülmfü;tü. 

C kop he"etl gldlror 
Miralay .Takob kruilesini ıııalime-n 

Hüdeydeye götiirün teslim etmeyi, 
kabail rües!lSI Üzerlerine almrşlardL 

Fakat herhangi bir sui tefe)ıhüm 
veya yanlışlığa mahal kalmamak iç.in 
ben de bunlara nezaret etmiye karar 
verdim. 

l\f iralay Hüdeydedeki lngili,; ktı • 
mandam (Kranf eld) e yola çıkmak Ü• 

r.ere olduğunu bildirmişti. 1 
n . 1 
acıldcn he..rckct ettilc. 

Kn.file, iltihak eden hedevilerJe 
binlerle kişiUk bir kervan halini al • 
mıştı. 

Hüdeydeye yaklaştık. 
Son gecemiz. 
Yarın sabah Hüdeyde) e girmek ü

n re üç saatlik bir mesafede, yol i.iıs• 
tündeki bir 'mhvede knrargah kur -
dek. 

Bu gece art.Ek kuriulduama ioa • 

Seyyahlar 
Geçen sene kaç vapur 
geldi, Bu sene ne kadar 

gelecek ? 
Belediyenin yaptığı bir istatis

tiğe göı e, geçen sene limanımıza 
12 büyük Transatlantik gelmit 
ve bunlar 7510 seyyah getirmiş
lerdir. Geçen sene 27 kAnunu· 
sanide ilk seyy3h vapuru geldi· 
ği halde bu sene acente tara
fınd:ın d ha henüz gelecek va
purların jsimleri bile biJdiriJme
m:ştir. Evve~ce de yazıldığı gibi 
iktısadi buhran do!ayısile bu 
sene seyyah az gelecektir. Mu
mafi Monteroza, Homerik, Ro
terdam gıbi üç Transatlantiğin 
geleceği tahmin edilmektedir. 
Belediye seyyabin §Ubesi, Turing 
kulüple meıaisini birleştirerek 
muhtelif lisanlarda lstanbul reh
beri hazırlamaktadır. Bu rehber· 
de lstaobulun 35 resmi ve gezi
lecek tarihi yerleri hakkında 
mufassal izahat bulunacaktır. 

Ihsan t:.er 
Polis altıacı tübe müdürü 

ihsan bey, Kadıköy kaymakam-
lıgına ve belediye şübesi mfidür
lüğüne tayini hakkındaki emir 
dün vilayete gelmiş ve kendisine 
tebliğ edilmiştir. 

";;;;;h;;··;;f;ik .. ~t;;;ı;;·:·~i; .. berke· 
se merhamet kapılarını açan bu 
müesseseye bu varidat memba· 
ları hiç denilecek kadar azdır. 
Eskiden ferağ ve intikal harçla
rından da bir hisse alınırdı. Ni
zamname, maden imtiyazı veri-
lirken imtiyaz sahiplerine bu 

bayır mlle11eşesini de hatırlatmayı 

emrediyor. Banka ve ticari şir
ketlerden de teberrü kaydedil
mesini söylüyor. Fakat bu mil
esseıelerden şimdiye kadar on 
para alınamamıştır. Bundan baş· 
ka taşra belediyeleri sinema ve 
tiyatrolardan Darülaceze lıisse· 

leri almakta olmalarına rngmen 
bu parayı kasabalarında Darüla
ceze olmadığı için başka yerlere 
sarfetmektedirler. Biz Darülace
zeye her taraftan gelen fakirleri 
kabul ettiğimiz için taşra bele
diyelerinin de D.,.rülaceze hissesi 
olara1t aldıkları p::rdann bize 
gönderilmesi hususunun teminini 
de düşünüyo:uz.,, 

Kur'an 
Tercümeleri 
Kur'anın en az tercilme olun

duğu lisan, Türkcedir. Buna 
mukabil Kur'an, şarkla garbın 
bütün lisanlarına t~rcüme o'unmut 
ve bu tercüme'er en ıelabiyetli 
adamlar tarafından yapılmışbr. 

G:ırpltlar, kur'anı kendi lisan
larına tercümede serbesttiler. 
Fakat şark İslam milletlerine de 
bakdıgımıı takdirde onların da 
Kur'anı tercüme etmekte ıecik
mediklerini görürüz. 

Mesela kur'an, şah Veliyyullah 
ğibi kadir bir selahiyyet tara· 
fından farisiye tercüme olunmuş, 
şah Veliyyullahın oğlu mevlina 
Apdülkadir onu Hint müslilman
larının konuşduğu ordu lisanına 
çevirmiş, doktor Ahmet tah 
Kur' anı Hinduların lisanı olan 
(Hindi) ye tercüme etmiştir. 
Bundan başka Kur'an MaJay 
lısanına Efganların milli dili 
olan paştuya, Çin müslümanlan 
tarahndan Çinceye, Cava mfis
lümanları tarfından Cava lisanı· 
na, Bengala müslümanları tara
fından Bingaliye ve Hindistanın 
diğer lisanlarına tercüme olun
muştur. 

Demek ki Kur'anı kendi milli 
diline tercüme etmiyen biç bir 
islim milleti yoktur. 

Diğer taraftan Kur'an bUUin 
Avrupa dillerine de tercilme 
olunmuştur. Onun Latin, lngiliz, 
Fransız-, İsveç, Danimarka, Is-
panyol, Alınan, Felemenk, ftal
yan, Rus Hsanlarma, sonra Ya· 
hudilerin dili olan lbraniceye ter
cüme olunduğunu yakından bili· 
yoruz. Bu tercümeler top!anacak 
olursa, muazzam bir kütüphane 
teşkil eder. 

Kur'an Türkçeye dt>. tercüme 
edilmemiş değildir. Onun eski 
birkaç tercümesi bulunduğu gibi 
son seneler zarfında müteaddit 
tercümeleri yapılmıştır. 

Fakat bu tercümeler, meseli 
Kur'anın İngilizce veya Fransızca 
tercümeleti, yahut Farisi ve Or
du tercümeleriyle kıyas edilecek 
derecede kuvvetli değildir. 

Bundan dolayıdır ki diyanet 
işleri reiıi Refet efendi Hz. 340 
senesinin evve!A nisanında ıonra 
teşrinievvelinde o zaman neıro· 
Jonan iki tercümenin yanhtl:ırını 

(Lfltf t!n ısayfayı ~evirlniz) 
.., 1 t ±LL22 2SL 1 

nan miralay ve ru-k:ıdn~lan bu 11~·e gayrı müntkünclti. 
ile viskilerini fazla kaçırm~lardt. He Oracıkfa hurma dallannda.n ya:p1l 
le miralay ldeta sarhoş olmustu. mrş eand;tlyeye bendyen bir cıeY gö • 

Hüdeydeden gelen bir necab'm(•) rume ilişti, onun üzerine çrktnn ve iL'! 

getirdiği ıMktupla oradllki kumand:aı- vamn ~tığı kadar bafmrnya ba~la
nm Hüdeydeye İngiliz heyetiyle ge- dnn: 
lecek muha.fızlann milsellilı alarak - Ne oluyorsmuız,.. rıe istiyorsu • 
şehre girmelerine müsaade edemiye • nuz? 
ceğini miralay Jakoba bi1dfriyordıı. Binlerle insanın sesi bir hora gibi 

Mister Jakob sarhoşlukla bu mck- kula'danma çarpıyor, fakat hiç bh' 
tup muhteviyatını, daha bana haber şey anhyam1yordum: 
vennede.n, etrafa fşae etmt,ti . Ra - Hepiniz olduğunuz: yerde otunı 
haber, bir anda her kulağa ula~lŞ. nuz, ve susun.uz! 
ve bir lahıada bütün bedevileritt ho .. Bir ima.nun 8ecdeye davet eden ~ 
murtusunu bir gürültü haline solt - Si gibi, sözüm derhal tesirini göster· 
muştu. Gııleyan çabuc:ık öyle omu - di ve binlerle insan olduğu yere ~ök
l!lf ve nhim bir ~kil almı~ı ki Seyit tü. 
Abdülkadir bile bunun önüne re~emi· - Simdi en öndekilere, gfze 80nt • 

yeceğinj anl:un~ -çe İngilizlerle bera- yorum, mesela sen !Öyle ha.kal~ .. Ne 
her ~nim çıdrmna koşmu~lardt. 

- Bedenler ~öz dinlemlyorl:lr, ~ıı
Ieyan ~ok fena bir şekil aldt. Annk 
siz önüne ~~ebilirsiniz. 

Köpeftlmlz yanımızda ... 
- Gördünıiiz mü kMirin ettiğini.. 

HnYJ1', biz c e onkn bir&kımyoruz .. 
Bira.kmı:yoraz. I~clbena andma (<"*) I 
diye bağırıyorlardı. Bedevt silU~ız 
kalmn:nm, sil!hsu; dolaşmanm nt!Ulll• 
smı bilme-z. Sil!h onun i~in tütlin p~
ketl, ekmek gibi bir şeydir .. Nas:ıl bfr 
kör bastonsuz kalamazsa, bedm de 
silahsız: y~yamar.. Ellerinde iplerle 
bir sil.rü hı8!n Jngilizlerln p.dırlan -
na doğru ko~yordu. 

Den de k()ftum ve önlerine re~tim, 
fakat öyle bir kalabalık nrd1 ld,ve 
o kadar gürültü ediyorlardı ki. 6ÖZ 

.i§ltti?ebüınek, llkırdı .tiale&elt · 

var? 
Bu ~alimi tevcih ettiğim adam 

kTr e.akalh, ihtiyar, z~yıf hir bede'riy
df. ytiztime §a~km a§km h3ktr~ 

- Ne hHeyim ben ya nli ile var; 
glvurlan öJdü~ceğiz galiba!. 

- Neden? 
- Bilmiyorum nllahi, cemaat öy 

le istiyor .. 
Onun yıı.nmdakj ~ee sordum: 
- Sen söyle, nedir me.ele? 
- Bizi Hüdeydeye soknnyaeakJar 

ım,. •. BU. de onları Büdeydeye birak 
mıyarağız ... 

Aı-kllda gör:leri fınl fml dönen m.. 
risin~ sordum: 

- Sen ne diyorsun? 
(ltltnudO 

(fi) Poı;tacı, tatar. 
{..~). Kö~Miz JICDVlfClllfHı dlmw~ 





Darülfünun spor 
merasimle acı 

kuiübü 
dı , 

lialkevfnde D. S. kulUbUnDn açllma meras1m1nde buıunanıar 
~Un Cagal oğlunda halk vat hazır bulunmuşlardır. Evvela 

evınde D ''lf" ·· k J"b" d tl'I f" b' .. aru unun spor u u u- ave ı er şere ıne ır çay ve-
~n küşat resmi yapılmıştır. rilmiı, kulubün reisi Muhtar 
S erasimde Istanbul meb'usu beyle Darülfünün emaneti namı
fielah Cimcoz, vali muavini F azb na müderris Muılahattin Adil 
·/Ik Fırkası Istanbul vilayeti bey tarafından birer hitabe 
1Dare bey' eti reisi CevdetKerim söylenmiş, maksat izah edilmiş-

ariilf" ·· tir. Çaydan sonra vali mu1vini unun emini namma mü-
dA.er~is Muılahattin Adil, Ethem Fazh bey hak evinin albnda 

k f bu teşl<küle tahsis edilen daire-
nıü~·'. !,üksek muallim mektebi nin kapısmdaki kurdeleyi 

uru ve muallimler birliği keımiş, buradaki salonlar gezi-
~eisi Hamit, Polı's m'u'du''ru" AJı' J • l 1\ erek merasıme nihayet veri -
~lerle daha bir çok ze- miştir. 

lialiç vapurları seferlerini 
tatil edecekler mi ? 

lstanbul belediyesi yaptığı tetkikat 
neticesinde şirketi kendi vesaitiyle 
kurtaramıyacağı kanaatine vardı 

lialiç şirketinin varidatının 
llıasrafmı kurumadığı malumdur. 
fiaı· • lcın etrafındaki mahalleler 
~Ufusunun gittikçe eksilmesı Ha
ıç Vapurları ın yulcularını azaJt. 

ttıaktadır. Bu da şirket varidatı
N~ tenakusunu mucip oluyor. 

l ıhayet şirket vapurlann sefer
er· · ııu kısmen, yahut tamamen 

~atil etmek :ı:aruretinde kalacağı· 
I~ anlamıştır. Bunun üzerine 

tısat vekaletine resmen müra-

:.at ederek vaziyetini izah et
b ıştir. lktısat vekaleti şirketin 

8 
ll va:ziyetini tetkik ettikten 
ı:r~ Haliç vapurlarının sefer
tar~ı kısmen, yahut tamamen 
bl~ etmesi Istanbul şehrinin 
le .nakalatı üzerinde büyük bir 

d=~~ Yapacağını, Haliç etrafın
~baJleler ahalsinin büyük 

müşkülat çekmelerini mucip ola
cağını pazarı , dikkate alarak 
Istanbul belediyes,\Qe bu işle 
alakadar olmak lüzumunu bil
dirmiş, Haliç şirketine belediye
nin yardım etmesini tavsiye 
etmiıti. 

işte son zamanlarda bu mak
satla teşkil edilen bir komisyon 
Haliç şirketinin vaziyetini tetkik 
ediyordu. Tahkikatımıza göre 
bu komisyon vazifesini bitirmiş· 
tir. Şirketin hakikaten müşkül 
bir vaziyette olduğu anlaşılmış

tır. Şu kadar var ki lstanbul 
belediyesi de bu vaziyete kendi 
başına ve bugünkü vesaiti ile 
bir çare bulamıyacağı fikrinde
dir. Onun için lstanbul belediyesi 
bu günlerde bu buıustaki notai 
nazarmı lktısat vekaletine bil
direcektir. 

M. Baldvin M. Makdonald'ın 
istifasına mı sebep olacak? 

B'a~ondra, 24, A.A)- Reynoldı 
Macet0si, kabinedeki ihtilahn M. 
Cek _0nald'ı istifaya davet ede
~ rnutekaddim bir vak'a oldu
açdı~ Yazmaktadır. Parlamento 
hinı aııtınaz M. Mac Donald'dao 
tatn aye Programını barfiyyen ve 
ısoru~ttıen kabul edip etmediği 
ti11a acaktır. Eğer kabulden im
ile "(edecek olursa M. Baldvin 
. ru ek 
lalifas ası M. Mac Donald'ın 

Kabine içtimamın çarşamba gü
nüne tehieri, muhtelif tefsirlere 
yol açmışbr, bir takım kimseler 
artık bir itilaf vücude geleceğini 
tahmin etmek mümkün olamıya
cağına kani bulunmakta, bazılara 
da böyle bir kanaatin başvekil 
M. Mac Donaldan pek uysal olan 
mizacıoı bilmemek olduğunu 
söylemektedir. 

Bu tezlerin telif edilmek üze-
iarıf •na sebebiyet vermek içın 

a ed re olduğu intibaı mevcut değil-
ran do) ec~klerdir. Şimdiki bu~-
dilıni •Yısıyle Parlamento feıbc- dir. __________ _ 

l<:raı Yecektir. Muhafazakirlar, 
S,ldın _Yeni kabineyi teşkile M. Milletler meclisi 

~v-ın'· 
llında b ı memur edeceği zan- Bugün içtima ediyor 

lond ulunmaktadırlar. 
Clıegu ra,24 (A.A.) - Başvekil, 
§inıdik~rsle gitmiş olduğundan 
ki,afJ 1 

halde vazıyette yeni in
btıhra:r "11kuuna veya siyasi bir 
bleı:nekt ıuhuruna ihtimal veril
blaktad e \'e buna intizar olun-

ır. 

Cenevreden bildirildiğine göre 
akvam meclisi bugün saat on 
birde açılacak ve meclisde 41 
mesele görüşülecektir. Bunların 
en mühimlerinden birisi iktısat 

mütehass· !aranın raporları, diğeri 
Çin-Japo meselesidir. 

Bütün camilerde büyük bir şevk ve 
heyecan a l urkçe kuran okunuyor 

Fatihe, infitar ve enbiya surelerinin Türkçeleri 
Dün muhtelif camilerde hafızlar:- de Allalıü taiiladan gayrı allahlar ot.1 dine muktedir olanuyacaklar. Ti>be 

mrz tarafından fatrha, infitar ve en. saydı gök ve yer harap olurdu. Ar~ için kendilerine miihlet verümiye~ek. 
biya sureleri Türkçe olarak okundu. şın rabbi olan Allahü tatilci onların Senden evvel gelen peygamberler dalıi 
Kur'andaki bu surelerin Türkçeye ter söyledikleri şeylerden münezzeh ı·e ci- istihzaya uğrcuruşlardı. Peygamberlc
cümelerini dercediyoruz: 1 lidir. Ef'alinden dolayı ondan hesap ri maskaralığa alanlann etrafım is-

Fatiha suresinin Türkçesi şudur: sorulmaz, bilakis mahlü.'·atından Tıe- tilıza ettikleri azap ilrate etmişti. JJlüs 
Bütün hamdü sena o Al/alta de. sap sorulur. Alllıü tadl4dan gayrı t ehzüere de ki, geceleyin ,,.e gündüzün 

ğer ki bütün alemleri yaratan, yaşa- allahlar mı ittilıaz ettiler? Onlara de sizi rahmanın azabından kim hıfz r.ıe 
tan, bütün varlıkları ralımetiyle esir- ki, bir biirlıanınızı getiriniz. işte bu siyanet ediyor? Onlar rablannın zik. 
kiyen, muhabbetiyle saran, hesap (Jii- benimle beraber olan ve benden emel rine karşı yüz çevirmişlerdir. Onla -
nüne malik olan odur. ilahi! Ya1nız gelen kitaplar, belki onların çojjrı ların bizden gayrı Allahları nu var. 
sana kulluk eder, yalnız senden yar. lıak ne demek olduğunu bilmezler de do ki onları ihata edecek azabımıza 
dım dileriz. Bizi doğru yola, nimetine tevil itten yüz çevirmi,ı;; kalırlar. ı mani olabilsinler? O putlar kendi ne 
eren, gazabına uğranuyan, yollannı Senden evvel hiç bir peygam~er fislerine bile yardım etmiye mukte -
şaşırm1yanların Yoluna götür. Amin. göndermedik. illa ona (Benden gw,~ dir değillerdir. Bizden de muaıenet 

Infitar suresinin Tiirkçesi şı.u:lur: rı allalı yoktur, bana ibadet ediniz) (JÖremezler. Belki biz onlan ve baba 
Gökler yarıldığı, yıldızlar dağıldı- diye valıyettik. Rahman olan allalta larını ömürleri uzayıp mağrur ofr.ın

ğı, denizler kaynadığı, mezarlar al .. oğul ittihaz etti, dcdUer. Allah hu is- cıya kadar dünya servet ve saadelite 
tüst olduğu zaman herkes burası ve' nattan tili ve münezzehtir. Belki me - bekô.m kıldık. Ktifirlerin arazisine {ii .. 
ötesi için ne yaptığını anlar. Ey in. tekler onun mükrim kullandır. b!elek rerek müsliimanlann menafiine etra
san! Kerim olan, seni 11arcrtan, senil ler sözde Allahü talllaya tekaddiim c~ fını eksilttiğimizi görmüyorlar mı. ge 
tesviye eden, seni dilediği gibi yara. demezler. Onun emriyle işlerler. Alla- / ne anlar mı galiptir? De ki, ben size 
tan rabbına karşı gurura sevkeden hütat'i.la onlann ne yaptıklannı ve ne vahyile inzar ve tahvif ediyoruz. 
ne? yapacaklarını bilir. Onlar ancak Alla Sağırlar enzar ve talwif edilince da. 

Hayır, siz dini yalan sayıyorsunuz. hü taaMnın razı olacağı kint$eler için Veti işitmezler. Onlara rabbinin biraz 
Halbuki üzerinizde, sizin yaptıkları - kanaat edebilirler. Onlar Allahın me- azabı dokunsa bize ve11lolsun şirk ve 
nızı bilen mulıafızlar. mükerrem ka- lıabet ve azametine karşı havf ve hm;- tekzip ile zalim kimselerdik diyecek. 
tipler vardır. iyiler elbette nimete ka- yettedirler. ler. Kıyamet günü adalet terazüerinl 
vuşacaklar, fenalar, cehenneme gire- Meleklerden ve sair mahlukattan kuracağız. Hiç bir nefis hiç bir şey de 
cekler, ona ceza günü varacaklar ve her kim ben Aillahü talaya bedel ma haksızlığa maruz olnuyacaktır. O şey 
ondan ayrılamıyacalclar. Ceza yünü - budum derse onu cehennemle ceza - bir hardal tanesi ağırlığı kadar olsa 
nün ne olduğunu büiyor rtuısun? Ceza landırırız. Zalimleri işte bu suretle ce gene onu hesaba ithal edeceğiz. Bizim 
güniinün ne olduğunu bir bilsen!.. zaya uğratınz. Gökler ve yerler bir- hesap görmemiz kafidir. Biz lllusa l!C 

O gün lıiç bir kimse başka bir kim- leşmişken onları birbirlerinden ayır.. Haruna hakla batılı tefrik eden, ziya 
seye yardıma imkan bulmıyacaktır. dığınuzı ve sudan bütün diri şeyleri veren müttekilere raiz ve nasihatt 
O gün emrii ferman, yalnız Allalun - vücuda getirdiğimizi kafirler hdla bil nw.lıtevi olan kitap verdik. O, nıüttc .. 
dır.,, miyorlar mı? iman etmiyecekler mi? kiler ki rablan taatddan gıyafx.n kor-

Enbiya suresinin Türkçesi de şu. Arzın insanlarla sarsılmaması için karlar, onlar kıyametten de daima 
dur: yer yüzünde sabit dağlar kıldık. Yer havi ve haşyettedirler. işte bu mülJU. 

insanların hesap zamaru yaklaştı. yüzünde geniş yollar vücuda getir • rek bir Kur'andır ki onu inzal eule • 
Halbuki onlar gaflet içinde oTldan dik. Ta ki, gidecekleri yerleri hilsın- dik. Onu inkar mı ediyorsunuz? Biz lb 
yüz çevirmişlerdir. Onlar, rablenn .. ler. Semayı bozulmadan masun bir ta rahime bundan evvel salwı yolunu 
dan kendüerine gelen her ihtarı, is - van kıldık. Halbuki onlar sema fıak.. vermiştik. Onu (onun buna ehil oldu
tilzza ederek dinlerler. Zalimler. ara- kında ayfittan (Bedayii mucizatı te • ğunu) biliyorduk. 
lannda gizli gizli konuşarak bu, l•1u. emmülden) gene yüz çevirirler. Gece· Hani o babasına ue kavmine ve iba 
lıammet! sizin gibi bir insan değil mi .. 1 yi gündüzü, güneşi ayı yaratan odur. detine devam ettiğiniz lıeykeller ne. 
dir? Onun sözlerim ııe diye dinliyoı·- Her bir le/ekinde yüzer. Senden evvel dir) demişti. Onlar babalarımızı bun. 
sunuz? derler. lıiç bir insana muhallet hayat verme.. lara ibadet eder bulduk dediler. lln r.ı-

De ki, rabbim, gökte ve yerde Tıer dik. Sen ölürsen onlar muhallet mika him, muhakkak siz ve babalannız a. 
ne söyleme hepsini bilir. işitici ve laoaklar: Her nefes ölümil tatrcıdır. çık bir daMlettesiniz dedi. Kavmi, B<'n 
lwkldle büicidir. Bunlar Kur'an lıak Biz sizi bir mihnet olmak üzere lıayrü bunu ciddi mi söylüyorsun, yoksa ld
kında belki rüya saçmalanıasıdır, bel- şerle tecrübe ederiz. Nüıayet bize ffl' tife mi ediyorsun dediler. lbralıim 
ki kendisi uydurmuştur, belki o şair. det edecek8iniz. Kdfirler seni görünce belki rabbiniz göklerin ve yerin rabbi 
dir, bize bir mucize getirsin, dediler. istihzaya almaktan başka bir şey yap ve onların hô.lik ve mucidi olan Alla. 

Onlardan evvel helak olanlar, mu.. mazlar. Rahmanın zikir ve vahdaniye hü taô.lddır. Ben bu sözlere şalıit ofan 
cizelere inanmamışlardı. Hiç bunlar tini inkdrda musır oldukları halde lardanrm dedi. Allaha ka8em ederim 
inanırlar mı? allahlarıruza ta'nü ve teşnide bulunan ki putlannın arkanızda birakıp gitti-

Senden evvel peygamber olarak in· adam bu mudur? Derler.insan acele· ğini.z zaman onları la.racağım dedi. 
sanlar gönderdik ve onlara vahyimizi den yaratılmıştır. Size birliğe ait aUi~ lbrahim onları parça parça yaptı. Yal 
ilısan ettik. Bunu bilmiyorsanız ehli metlerimi göstereceğim. Acele azap mz büyüklerim biraktı ki ona müra • 
kitaptan sorunuz. Bunlar yemez, iç- istemeyin. Onlar size sözünüzde doğ- caat etsinler. Allalılarımıza bunu ya
mez insanlar değillerdi. Ve dünyada ru iseniz kıyamete ait olan vadin ne pan kimdir? O hakikaten zalim bir a. 
ebedi olarak payidar olmamışlardı. zammı olacağım bize haber veriniz damdır dediler. Kendi.stne lbralıim 
Sonra biz onlara olan vaitlerimizi ye. diyecekler. Kafirler önlerinden ve ar. namını veren bir gencin onlan ZPm 

rine getirdik. Onlan ve dilediklerinzi.. kal.arından kendilerini ihate edecek ve teşni Ue zikrettiğini işittik dediler. 
zi necata mazhar ettik ve hadlerini ateşi def'e muktedir olmadıkları ve Onlar (Nemrut ümerası) onı.ı ndsın 

tecavüz edenleri lıetak eyledik. Size hiç bir yardımcı bulamadıklan zama gözü önünde getiriniz ki ta ki hakkın 
öyle bir kitap gönderdik ki onda siz. nı görselerdi azabın hulülünü istical i da bildikleri şeylere şehadet etsinler. 
lere nasilıcrtler ve mev'izeler vardır. etmiyeceklerdi. Belki fayamet onlara dedi. lbralıim allalılarımıza bunu sen 
Düşünmüyor musunuz ? fücceten gelecek, onları mephut ve mi yaptın diye sordular. lbrahinı, 

Daha evvel nice milletler lıeldk ol- mütehayyir edecek, onun def ve red-1 (LfJ.tfen sayfayı çeviriniz.) 
du ve onların yerine yeni mü/etler============================== 
vücut buldu. Vaktaki zalimler azabı 
mızın şiddetini anladılar, lıemen o şe-. 
lıirlerden kaçmıya başladılardı. On -
lara karmayınız nimet ve sefasını siir 
düğünüz !Jllrtlarınıza dönünüz. Takı 
sizden sorulacak suallere cevap vere
siniz! Denildi. Bunlar lıeUik olaca:.:ıa. 
rznı anlayınca, Vay halimize! Biz za .. 
lim insanlardık! demişlerdi. Onlar bi
çilmiş ot, sönmüş ateş haline gelinci
ye kadar bu sözleri söylemekte devam 
ettiler. 

Biz, gökü ve yeri ve aralanndaki 
her şeyi, beyhude yaratmadık. Biz, 
eğlence aramış olsaydık yanımızda 

eğlenceli şeyler bulundurabilirdik. 
Bunu yapmadık. ôyle değil, belki biz 
hakkı batıl üzeri.ne musallat ederiz de 
hak batılı imha eder hemen batıl müz 
mahil olur. Veyl olsun dediğiniz şey· 
Zerden! 

Göklerde ve yerde olan bütün malı 
lukat onun mülküdür. Onun indinde 
olan mukarrip melekler onun ibadetin 
de tekebbür ve taazzüm göstermez .. 
lcr, yorulmazlar, gece, giindüz Alla/u 
tcsbilı ve takdis ederler, fütur rıetir · 
mezler. Yerin maadin ve eşcarmdan 
ölilleri ihya edebüirler, mabutlar mı 
ittihaz ettiler; eğer göklerde ve yer · I 

38 yo .. cutuk tayyare 

lngiltereyle Cenubi Afrika arasında tayyare postası tesiı 
olu ~ muştur. Loodradan hareket edecek bu tayyare postalarının 
herbiri 38 yo cu alabilmektedir. Yol, merhalelere tefrık olunmuı 
•e Londradan hareket edeo yolcuların bir haftada Cenubi 
Afrikaya varmaları takarrür etmiştir. Yu1<arıya resmini dercet• 
tiğimiz tayyare bu hattı açan lk postadır. lngilterenin tayyare 
kararQ:ahı o!an Kroydondan bareket eden bu tayyareler Paris, Berlin• 
dizi, Atina, Kahire, Asyut, Vadi Halfa At bora, Hastum, Mala
kal, luba, Kampa1a, Doc.oma, Mbeya, Sa lisburi, Bulavays ve Jo
h;ınes bur~, Kimb,.r eye u~nvarak Kap şehrin f: varaE:aktır. Me
safe 3000 m.ldır. Rcsmımız bu postayı yapacak tayyareyi göste
rıyor. 
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Konya günden güne Bir köpek sahibini ttt-•------~ 
Günün Tefrika Davld Gol der 25 •• il i f ki 1 d Takvim - Pazanesı 25 Klnunusani guze eş yor e ... e yara 8 l ı inci av l932 17 Ramaz:ın 1351 Senenin 

Konya beledıye reisı Şevki bey. Kon
ynnın şehir işleri hak ında Bab~lık re
fikimize beyanatta bulunmuşcur. Bu be
yanattan ögrendiğimize göre. Konya be
lediyl'Si, şehri imar iş ni her şeyden üs-

Bursada tuhaf bir cerh hadise~i ol- geçen ~unlen 25 kalan c:ünler 336 
Yazan: lren Nemirovski 
Dir Amerikan grubu, bataklık, 

müthi:;. bir arazıde tren yolu in;aatı
na girişmişti. On sekiz ay çalrim~. 

bütün parasmı sarf etmiş. Nihny~t i~· 
ten vazgeçmiye mecbur olmuştu. O za 
man• Golder iş ba~ına geçmiş, "enna 
ye bulmuş o havaliye giderek çalış • 
mıya başlamıştı. 

, tün tutmaktadır. ( 'mumt bahçr.ler yapıl

makta yeni caddeler açılmaktadtr. Şehrin 
• şar ında Çayır bağı mevkiinde mezbaha 
inşasına teşebbüs edilm1~tır. Konya ci
varında bulunan meşhur Tutlu memba 
suyunun şehre kadar getirilerek. Kon
yanın . en mübrem bir ihtiyacı ohn su· 
ya kavuşturulmasına çalışılmnktadı . Av-

-nı zamanda şehir içinde mevcut su şe

bekesinin de fenni bir surette ıslahı dü
şünülmektedi r. 

Verilen mal Oma ta görl', Kon yanın 
ileri gelenleri, gençleri halkın tenviri 
hususunda azami derecede gayret gös· 
termektedirler. 1 ler gece hali\ ı>vinde 

halka fnydalı konfer:ınslar \'e /!ece der:s
Jeri verilmekt!dir 

Fırkanın istasyon ocağında da ayrıca 
her hafta muntazam kon r~ranslar \eril
mektf'dir. Halk evi salonl:ınndıı li~:m 

l."Ur~ları açılması da düşünülüyor. 

muştur : 

Yaralanan bir avcıdır; yaralıyan da 
bir av köpeği. 

Köylü bir avcı el~ktrik Hafızın oto· 
mobilıne hinerek Kestelden l~ursnya ~e 

lirken yolda otomobilin içindc.> avcının 
beraberinde bulunan köpeğ~ avcının e
linde ki tüfekle O\'namıya başlamış, bu 
sırada nasılsa çiftenin tefR;ine dokunmuş 
ve sılAh ateş almıştır Çifteden çıkan 

saçmalar köpeğin sahibini yaralnmı~tır. 

Köylii Bursan ıetirilm1~ ve tedavi edil 
miştir 

B rışblar - Ad1nada çıkan Türk 
sözil ve Yeni Adana gazeteleri b:rb1rlle· 
ri aleyhine hakaret rolııı n"'şriyat yap
mak iddiasile dava ıı çmıslar, m;ıh eme 
iki t.:ırafın n eşriyatında da mukabil h:ıkıı

ret mahiyeti ı:;örmü~. ikl tarafı d:ı ayrı 

ll)'rı hapse \'C nal·at e:zava mahklım et· 
m ışti. 

Bıı yııııyet ii:t.criııe mahkO.mlard:ın 

TürksöıU sabık mes'ul müdürü Baki 
Toııguç, Yeni Adına sahibi Ahmet 
Remzi. mes'ul müdürü Tevfik beylerle 
Türksözil gazetesi sahibi Mersin mcb'u · 
su Ferit Celnl beyler mü~teı ek bir istida 
ıle mahkemeye mürac:ıar ederek birbiri
ler i a'eyhindc açrıkları davalnrdan mü
tekabilen 'aıgeçtlklerini bil<.hmişler, 
bunun üzerine mahkeme d:ıval:ırın ~u

kutun:ı karar vermiştir. 
Adanada ölenler çofjah· 

yor - Ad3nada k~nunue\'vel 1931 a}ı 
zarfında ölenlerin miktıırı t 97 kişi nla· 
rak tesblt edilmişti. 

Yeni Adana gazetesi sahi· 
binin muhakemesi - Yeni Ada
na gazetesi ~ııhibl , Ahmt>t Remzi bey 
Adanada muhakeme edilmiş, ne~tiyatile 

zabıtayı tahkir ve halkı hü ,Qmet kanun· 
]arı aleyhine karşı tevşik su-undan sekiz 
aya mahk:Om edilm1~ti. Mumailt-yhin bu 
da \'a~·ı temyiz etır.c ·i üzetine temyiz 
m:ıhkem'!sinee tatbikat maddesinden bo
zulmııı;ına karar verilen bu dava Adana 
A~rceza mahkemesine iade edHdiğinden 
yk:ll'ıda Ahll'et Remzi be-v tekr-r sorgu
ya ~~kllecektir 

! 932 niıı kAnunus:ınlsinin ilk on yedi 
gününde ölen!Prin mlktan ise 130 kişiye 
baliğ olmuştur. iki rakkamın mukayese

( Bunu belki onların büyüğü yapnur- sinden de anlaşılacağı veçhile bu ay içın · 
tır. Kendllerinden sorunuz bakalım, de salğın bir halde bulunan Grip veme
cevap verebilecekler mi( dedi. nejit hasıalı Klnn kı\nonus:ıni ölüm yeku-

nunu mühim surı:tttı kabumışttr. Kendi akıl ve iz'anlanna müracata 
ettiler. Kendi kendilerine muhakkn.ı. Geçen kanunuevvel 7.ıırfrndı Beledi· 

ye ve HilAliahmcr muayenehane5inde 
ıiz putlara tapmakla zulüm ve küfre 
sapmış bulunuyorsunuz dedUer. Son
ra başlarını aşağı eğip lbrahimc bun 
ların söz söyliucmlycceklerinl hcrhal 
de ı1en de bilinin, dcdUcr. /brahirn de.. 
i.i: Allalıii ta6ladan gayrı size men· 

belediye doktorları tarafın dal'! I I 54 irişi 
muayene edilmiş ve bunludan 931 k,
şl.nin t!Açları verilmiştir 

Emrazı :ıührevlyc hastıme~lnde 698 
uenği iğnesi yapılmı~ \'C 2550 p:ırça 

eşyayı etüv vapılmısur. 

Güneş - Do~uşu 7,23 Batışı 17.7 
Namaz vakitleri - Sabah 7.2.~ 

Oğle. 1224. ıkindi 14.52. Ak~am 17,7 
Y:ıtsı T8 41 inı~ıı.k 5.30 

Hava - 1 >ünkü azamr hararet 3 
ııs~:ırl 1·2 idi Bugün rüzgAr poyrazdan 
esecek hava kapalı olacaktır. Kar yağ· 

ması muhtemeldir. 

l __ Ra_d.yo_.__ _I 
lstanbul radyosu 

0, bir işi eline aldı mt, kolay kolay 
birnkmazdt. 

6 dan 7 ) e kadnr gr.:ımofon plak lan 
ne~rıyı.u, 7.5 dan 8 5 buçuğa kadar Ar· 
ta .ıl cJendinin i~tlra .ile saz, 8,5 dan 9 a 
kadar l)arülbedayi 9 dan 10 akadar 
Zekı beyın iştira kile saz, 1 O dan l 0,5 
huçuğa ı.. adar orkesu a. 

Orada, a~lelerle beraber kulübe· 
terde oturuyor, çalı ıyordu. Yağmur 
mevsimiydi. Sular, duvarlardan grzı • 
yor, damlardan alcrrordu. Akş.'\m o -
lunca, bnta...ldıklardan Jmlkan iri ..;ivri 
~i~kler havada U!:u;ıuyorlardı. Her 

gün s1tmadan ölenler vardı. Ölüleri, işe 
11-~----------------_.., _ _,,._.., __ ~.,,.-, ___ , mani olmamak f~in, paydo..c; olunca, 

Fitre ve zekat akşam üstü gömüyorlardı. Gilndüıle 
rl tabutlar, yağmur altında bomôoş Ala Orta Edna 

- - -- pırıl prnl bekleşiyorlardr. 
1\. K. K.0 lşte Glorya, bir gün, kürkler için· 

Hurma 208 O de, boyalı tırnaklariyle, çamura ha • 
Üzüm 185 156 78 tan ökçeleriyle oraya gelmişti. 
Arpa 16 15 13 Onun gelişini hatırlrynrdu. Eve gi 
Buğday 12 10 8 rişini, güçlükle bir pencereyi :ı~rışını 
Istanbul müftiliğinden: hafırlryordu. Dişarda kurbağalar ö-
kuvayi havaiyem z:n itila ve tüyordu. Bir sonbahar akşamıydı. Ko 

terakkisi için her türlü mua- yu• krrmm, e~mere yakın gök bir ba-
taklığın içinde parlıyordu .• Giizel bir 

venet ve muzaheretin ifası manzara .. Fakir bir köy .. Çürümiiş 
vazaifi mühimmei vataniyeden odun, çamur ve su kokusu. Ona ~or· 
olduğu gibi bu bapta diyanet muştu: 
işleri riyaseti iliyesinden isdar - Çıldırd1n mı? Ne diye geldin? 

buyrulmuş olan fetva mucı· Srtmaya yakalanacak..'S\"ft. Bir de ha -
bince de sadakai fitire ve ze· şrmda kadm ek5ikti. 

kat ile mükellef olan din kar· Glorya, ona vücudunu yapıştırm~. 

.. 

dcşlerimi:ı:n Tayyare cemiye- sarılmış: 
tine ibrazı gayret ve hamiyet- - Bir şey duymuyor musun? Hİ!• 

siz misin? Sen erkek değil misin? U-
te bulunmaları ehemmiyetle tanmryor musun? 
arzolunur. 

Demişti. O zaman şüphe etmemi~ 

ınııııııııııunıııı M e s 'ut ııınııııuuuıı!ı;/ 

1 ı I bir nişan \ 
~ 

Cerrabpaşa hastanesi baş E 
E. 

faat ve mazarrat isaline kudreti ol .. 1 eczacısı Feridun Beyin ke- ~ 
mıyan ~eylcre ibadet ml ediyorsunuz:' Aati ye vekili ~ rimeleri Yümniye Hanımla ;-

miydi? Pek hatırlıyamryordu. Bar.an 
insan gözlinü yumar, görmek i5te -
mez. Neye yarar? İnsan bir şey ya• 
pamıyacak olduktan ıııonra .. Hem in • 
san unutuyor .. O gece, g1rtlağınR kn. • 
dar doymuş bir hayvan gibi, yorgun 
bir hareketle, kHdisinden nasıl ayrıl· 
mı~tı. Sonra yatakta yüzü koyun, l<nl 
lnn çapraz, her zamankinden daha 
fazla nefM alarak uyuya kalmıştı. 

Petrol lAmba..tıı tütüyor, yağmur ya • 
ğıyor, pencerenin dibinde kurb:tğnlar 
bağırıyordu • 

Ol olsun şlze ı·e Allahtan gayn iba -
tlet ettiğiniz ~~ylere! Af...ıl ve iz'anınız Adliye vekili Yusuf Kemal B. ~ ( Bursa pazarı ) Müesseıatı 
yok mudur! Onlar (Nemrut ricam dün sabahki trenle Anlcaradan ~ sahibi Sipahi Zade Hasan 
onu ateşte 11al:ınız, allalılarınıza nus. ıebrimize gelmiştir. Vekil beyin Hüsnü Beyin mab dumu ~ 
.,et eı/lcyin~. Anlara nusret edeee~c- seyahab, ailevi baz.ı sebeplere ı1 Nazmi Hasan Beyin nişan_ ~'E 
niz, dcdücr. Bizse ey ateı! lbrahim ü mebnidir. Kenda.iyle ıörüşen 1 fE 

b . h · · · Y·--·1. K al merasimi dün gece Hasan -zerine ıoğuk ve selamet ol, dedik. ır mu arrırımıze uau em ıj ~ 

Nemrud.Uer /brahime büyük bir fc- bey kııaca demiılir ki: 1 Hüsnü Beyin Bomontideki § 
nalık yapmak istediler. Biz onları ""k Dün lstanbula ani seyahati- § hanelerinde icra kılınmıştır. f_ 
ıefil ve hruir kıf.dık. Onlar ve ıt'ltu mı bazı lilevt sebepler icapettir· Tarafeyne saadetler temenni s 
necat. ı:e haldaa mazhar ederek ~·en. miştir. çok kısa bir müddet ~ 

ederiz. § 
di&inl {demler için m.iibarek kıldrqı - luılacağım. E'u kısa rama• dahi· 
mız #lrza nakleyledlk. lbrahime lslıc.-- linde acliyeyi teftitiane imkAn J ~1nııntnın1ııı11ııınıı111111111nıııııı111ııı1111ıııııııııı111111111ıııııı11İfrF. 
h istemeksizin Yakubu verdik. Onla· yoktur. lbtısas mabkemeluide 

rın cümlesini ıaldh ve kemale mazhar ytnı teşekkül ve işe başladıkları 
ettik. Onlan kendi emrimizle ndsı l:nl: ıçm henüz tetkikat yapmağa 
11oluna götürür imamlar kıldık. On. Hızum görmüyorum. 
lara lıtıyır işlemede bulunmayı, nama· Ogrendığimite göre vekil bey 

za l..ıyam ve zekatı eda etmeyi valtll"'' bu akşamki trenle Ankaraya 
ledik; onu habia ve mekruh fiillerde dönecektir. 

Evlenme - Mülkiye müfettişi 
Abdullah Feyzi berin biraderi \·e Izmlr 
Olston Amerikan tütün ı.umpanya~ı 

eksperi Kazım beyle Mutaf zade Hasan 
heyin keıtmesl Şükriye hanımın e\·lenme 
merasimi geçen cuma ;..1anisııda bir çok 
mümtaı ıev:ıtın huıurile yapılm·~ıır. l\le· 
rasimin bir hususiyeti dwetlilere 8ursa-

Bir kaç gün sonra GJorya gitnıi~ 
ti. O Mne de, pek tabii olarak. Toys 
doğmuştu. 

Joy~ .. Joys.. Bu kelimeyi, aptnl 
aptal, hıçkırarak, bir hayvan fer} adı 
gibi tekur ediyordu .. Ah, bu kızı ım-• 
mişti .. Yavrusu .. Yavrusu" Onn her 
şeyi vermıi,ti. Demek, kendisiyle eğle
niyor,ihti~-ar bir ~rka Rilrtlinür gibi 
!Ürtündüğü zaman yalnrz para için 
bunu yapıyordu. Onun, kendi babMı 
olmadığını biliyordu. Para. sade para 
mevzuu bahl~ti. Ye onu öpmek iste -
diği zamanlar: 

bulunan kasabadan kurtardık. Orılar f 
fisku fücura sallk fena bir kavimcli .. 

1 
Tebrik 

ler. Orw ralımctimizc ithal eyledik. Telgrafnameleri 
ÇUnkü sulelıadandı. Nulıu dairi zil: ~ 

'I nın zarif ipekli menditlerı lç'ndti ızmirin 
nelis çekirdekıı'z üzüm ,., bJdemi dsğı

tı 1 mış ol ma~ıdır. Yeni çiftlere saııdetler 

dilerır.. 

- Dad, podramı silecekein. 

Diyerek başın1 çevirirdi. Demek 
ondan utanıyordu. Vakıa ağır, acemi 
hareketleri vardı ama. .. Golderin kal· 
bini, acı bir hicap srkryordu. Şişmi~ 
gözlerinden, iri, l'lıcak bir yaş aktT, 
yanağından kaymıya ba~ladı. Yumru 

ret. kl bundan evvel ktmdi kavminin 
helakini dua eylcmlştL Onun duasına 
icabet ettik, kendisini ve aileşlni bi1 • 
yük bir fcldkcttcn (Tufandan) kur -
tarmıştık. Onu dyetlerimi.ri tekzip 
~den kavim üzerine mansur ve mu -
zallcr kıldık. Onlar fena bir kavim 
oldukları için cümlesin; garkcttik. Da 

vut, Süleymanı yadet J.i bir hcwmin 
koyunlan tarafından talırip olunan 
bir ekin tarlasına müteallik hiiküm 
isdar etm41erdi. Hükümlerine biz ~a
hit (Muttali ve vdkıf) tik.,. 

Sure ~u .suretle bitmektedir: 

Millr günlerde. bayramlarda. dô· 
ğumlnrda, evlenmelerde büyüklerinize. 
dostlannıza yazacağınız; tebrik telgraf
namelerini flimayt>I Eıral Cemiyetinin 
'Sefkat,. telgraf kAı';Jtlarile ıöndertln iz; 
Bu suretle hem büvüklerinize ve dost· 
lannıza IAyık oldukları faz;la hörmeti 
.-:östcrmi~ ht-m de büyük bir neşe 

ıününde sizin himaye ve şefkııtinizi 

bekliyen binlerce yetime yardım etmi' 
olursunuz '·Sefkat., trlgt"ıfnameleri her 

telgrafhanede \'ardır. Ve bu telgraf 
nameler muharıhını,; içindır. Siz rel 

rrahnırı alelade bir klğıda yazınız. 

Üzerine •Liiks veya ~dkat., hlime-
"O sözün alenüini de bilir, gizli rlnl ild\'e ed!nl7. l\tuhatabınız relgrafı 

tuttuğunuz feyleri de bUir. itina ile hnzırlanmı~ papyeku,e ve 

lhstanbul Defterdarhk llAnlanl 

Satılık Otomobil 
Defterdarlık dairesi sakafı al· 

tında dır. Dikx mark alı. Difransi· 

yel ile arka tel<erlekleri noksan, 

bedeli peşinen verilmet< şartile 
takdir edilen luymeti 300 lira, 

satış pazarlıkla, 14-2-932 pazar 

s:ıat 15 te Defterdarlıkta ( M. ) 
(260) 

···························································· ıle lstanbula gelmesi beklenılmek

tedır. 

ğuyla onu ezdi • . 

Bu ktitük fahi~ için l\ğlıy:ıcaldı 

ha!. O ... David Gol der! .. Glorya (Git
ti, 5eni, yalnn, ha~ta birakl\rak gitti) ı 
demişti. Evet ama, h~ o1ma.z..41a hu 
sefer para vermemişti. Onun höylcl 
parasız gidişine pek Mviniyordu. llo • 
yos, ona (Ar.irim, tol·atlnmalıydm) ı 
demişti. Neye yarar? En iyi intik:ı.m 
huyda. Hepsi, pııralarrn !'ahllJi ke:ırli· 
si olduıhrnu unutmu~lardı. is~e. her 
~i açlıktan reberirlerdi .. (Hep~i) dl. 
yordu. Fakat Mde Jo)ı!u düş.üniiycır· ı 
du. Buından snnr& he~ p:ırl\ nrmiyc• 
cekti. 

Tırnaklar:nı ısırdı. Ya .• Onun him 
otdu~nu unutmu,fardı ... Zl\valh. h~ııı 
ta. alda.tılmt§ bir adam. fak:lt rıvnı 

Nakleden: fa. 
Titrek elleri ~arşaf~-dolanır0(ı'. 

~aşkm şaşkın, ateşten yanarak ctrı.ı 
na bakıyordu: 

- Ah, beni ne hale koydular. 
Gözlerini kapadı, kinle mırıldıtJ\' 

dı: (Glorya) birbirlerine sarılmış ~ 
)anlar gibi pırlantalan, gerdanhld.~ 
ile Glorya_ Ve öteki .. Küçük sürt~ 

- Ben olmazsam onların suratı•ı-; 
kim bunlar? Kimdir bunlar? ça.mut• 
Onlar için çnhştım, çabaladım, Hnt~ 
öldürdüm... Evet, Simon MarkU~. 
öldürdüm, biliyorum .. (Kendi l;cn t 
ne hitap ederek) Evet öldürdil" ' 
Şimdi hala onlar için çahşacağı~: 
bir köpek gibi gebereceğimi zannedı 
yorlar. Hoş vallahi! ~ 

Kahkahalarla garip hir öksii•\, 
gibi güldü. Yahudi lisanryl:ı ağır b 
küfür ederek: 

- mt•i arhlc güzel .. Bitti. 
Dedi. 
Gündiiz olmuştu. Kapı:un ark~ 

da sesler işitti. Seslendi: 
- Ne var? 
- Bir telgraf var efendim 
- Girfoiz. 
Hizmetçi girdi: 
- Efendi hasta mı? , 
Ce\•ap vermeden telgrafı ald•· 0 

kudu: 
"Param yok. Joys,, ti-
- Eğer cevap ,·ermek istfyorsa11 

telgrafçı bekliyor. 
- Ne?. Havır- Cevabı .... ok .. 

• J d• 
Tekrar yattı. Hareketsiz dur , 

Bir kaç saat sonra Loeve geldiği ~, 
man kıpırd:ırnamıştı. Zorla nefes :ı , 
yor gibiydi. Başı arkaya sarkık, dıl 
daldan yarı aralık. ateş içinde yıı111, 
yordu. Gol der 1mlkmadr, cevap '~ 
medi. Ne bir emir Yerdi, ne de bir - :1 

söyledi. Ya~ı ölü gürünü.~·ordu. ~,ot~ 
onun eline ımzalanmak uzere hır ç 
enak sılaştudı. Fa mt kağıtlar, pııt' 
mnkln.rından yere düştü: .. .. C 

Loeve çılg:n gibi Parıse dondu. " 
gün sonra, SU'kutiyl~ beraber bil' ~~ 
~en·etlcri, lakayrt bir sel g~bi sü~U ~1 
liyerek, Da,•id Golder borsada ıfl 
ediyordu. 

YİRMİ BtRlNCl IHSll\1 

O gece Joysla Alek, A~cen ch-ıt~ 
dn bf r yerde yatıyorlardı. On gün dil, 
l\fadriti terketrnişler. Pirene dn~l~ 
rınd:ı, birbirlerinden ayrılmıya • 
türlü razr olamadan. dolaşrp duflJ 
yorlardı. t' 

AlelekMr otomobili Joys idare r 
diyordu. Alekle Jil, güneşten ısızıf11 

]ardı. Akşam olunca du·ruyorlar. ~ 
çelerinde ft~klar, armonikler, sa11".,1 
çiçekleri bulunan hanlarda yeme!• ~· 
Jerdi. MaMda otururlarken, iki ti' 
cuk gibi birbirlerini okş.-ırlar, soıı 

11 
ç:ıplak du,·arlr, tanze b:ıdannh od11 

"' çıkıp sevişirlerdi. J 
O akşam Asken yolu üstünde. ~ııtl 

da bir yerde kalmr~lardı. Batan gtı 
11 

kilçük köyün evleriıı1i pembe bir rt 
ge hoyuyordu. Alek: ; 

- Yarın, dedi, gene mc-kıtep, gt 
Ledf Rovenn:ı ! 

.Joys hiddetle mınldandı: 
- Oh .. Feci, çirkin bir kndııt ıtl 
- Ey ne yaparsın, yaşamak l~ f. 

(GUlerek) Evlendiğimiz r.aman, J~1; 
sn.de gü~el ~larla yatanm. cf. ~ 
krzm boynuna koyauk, sıktı) J.0~ 
hiliyor musun, seni canım pek istJ' 
yalmı seni. lWt 

Joys, muzaffer bir dudak biik 
hafifçe: . 

- Evet, dedi, biliyorum, bil1f' 
rum. ~ 

Gölgeler gittikçe yayılıyordU· ~ 
rene da.ğlarmın v:ıdilerine, ki.içil~ f 
lut parç.'ll:m, seccyi g~irmek W11 ti 
rlp tiıstiiste yığılıyorlardı. Joys ot0 'fi 
hil:i hımın knprsm:ı getirdi. Hnrıcı 
dın g Ulerel< sordu: . ~~ 

- Bir tek büyliı!< ) ataklı kil~u1' 
oC!a, <leğil mi? 

Diye sordu. 

Bilmiyorum: Belki cczanınn tr.hi. renkli bir kdğıt Ül'.erinde okor. Hi 
Ti sizi tecrübe etmek ~ bfr val:ti mu- mayei E.tfal tebrik telı;rafnamelcrl. Hl 

1 ayynrenin ismi, Mötoran-fibi· 

dir. Tayyare, hem deniz, bem 

kara tayyarcaidir. Pilotu Mister 

Lojodur. 

r:amanda David Golder! Londra, Pa- 'lii!~ .... ~mııı~~l!l_ftll!Sö~...V ı• 
r's, Nevyorkt3 David Golder! Ocdi · ' Uogum ve Radın hastaıd'ı' tıyyene kadar dünyadan müatefll kıl-

mayei Etfalin yetimleri içindir 
maktır. 

Peygamber dedi: Ya rah! Bizimle '- ~ 
ehli Mehke arasında lıak üe hükmeL Zengin bir fabrlkaa8rU11 kızıl 
Rabbımıı rahmandır. Sizin zikretti .. Amerikan111 zcnıiıt fabrılutör
ilnlz külllr ve kizbe kari' nıeıletkir-\ lerinden birinia km elan Miı Dü· 
flır N penahı nıurtttir.,. ranın bu fl6n huıuat bir tavvare 

Mis Düran revki için s~ys.hat 

ve Atina, lstanbu',Konya, Kıbrıs, 

Halep, Şam, Mısır, hallı:ıı takip 
etmektedir. 

mütehassısı 
Jer mi. !Ut, her ~n ~eJdnı{iği, düş Doktor 
manlıtrmı bi~r hirer tr.tn bir ııtd:om . H l •t 
olarak anılmh. Hiddetle nrnld:ındı: 1 üs eyin aşı 

- Köpekler, köpekler .. ntmf'df"n u ' Tilrbe, eski Hi!Aliahmer biıı•11 
TI\l onl~ra ~ooterece~m. mademki No. 10 Tel, 2?622 
nıın• 1Al!ımn-ı ıl!!eii!im!ı!!!!~~~~~~~~ 



AKIT 1 s • 
ıye 

• ıyor? e a 
Sıhhat, temizi k' lPD vl . at, lt a nye su 
işleri, ezhalıa ve belediye zabıtL sı. 

~ınsun hususr muhabirimizden: 

ki b~rn.~un ~elediyesi, cıvarımızda 
ti d tun vılayetlerin Belediyele-

d.0 en daha canlı ve daha fa<tl· •r 8. 
iııt:h ır kaç ay evvel yapılan 
.. 

1 
apta, hepsi memleketin genç •e o:ı .• 

ij unevver evladından olmak 
~ lere bir belediye heyeti iş ba-
l'ına getı ·ı . . B h . . rı mışh. u cyetın rı· 

~~setıne S<ımsunun eski ve zen· 
~•o bir ·ı . S . b . nı esme mensup am 
hey •srninde genç bir zat inti-a? .edildi. Sami bey, ticaret 
U cınınde gösterdiği ciddiyet ve 

~~kati Belediye işlerinde de 
Ye~ af aza etmektedir. Y ~ni ~e-

• seleflerinden 700 bın lıra 
~a Yakın bir borç devralmıştır. 
i ? Yükün altından kurtulmak 

bÇıo esaslı bir endişe taşıyan 
eJed' 

Sam(un belediye reı!ı 

Sami Bey 
Öd ıy~ bunu bir kaç senede 
eyebılmek için bu seneld büt- bir kadro vaki arazözle bir mo· 

Çeıine ·· b. ı· k tör pomp bir merdivenli klavuz b YUz m ıra oymuş ve 
, l u Parayı muntazaman borçlu- otomobili 1tfoiye vesaitini teşkil 

arına · etmektedir Efradın kıyafetleri B v~rrnıye başlamıştır. 

b. eledıycnin yeni bütçesi 340 yeni ve muntazamdır. Tes'sat 
ıo r 1 nol<sansızdır. Şehrin muhtelif llu ıra ıktır. Ve mütevazindir. 

aal~çe üç senelik tahsilatın va- yerlerinde tazyıklı yangm mus-
ı h luklart yapılmıştır. Herhangi bir 

Cibe atlına göre tanzim edildiği yerde çılrncak bir yangına karşı 
, .J· tle hayalden tamamen ari· 

1.1ır B" • derhal rPkete geçecek tesisat 
b • utçenin bu esası dahilinde 
.1ap1J yapılma., Bu tesi•rnt sinema-

, t ınasmda sabık vali lbrahim larda da mevcuttur. Ve daima 
~tem beyin kıymetli bir alakası başlarınrln birer nöbetçi birakıl-
:rdır. Belediye varidatı müte- maktadır. Belediye bütün bun-
ta~d! bir dikkat ve sayile !ardan başka tekmil müessesat 
s sıf ve cibayet olunuyor. Sam ve meb~'liyi yangın muslukları 

, bUnluları memnun eden cihet yapmı 8 rnP.cbur tutmuştur • 
... eledi e varidatmm israf edil Mezbaha 
" 1es· 

~· 1• ve yerinde sarfolunmasıd11· Şehir clahılinde istihlak edi-
i ".:ırin beş ...cnelik imar pro lecek €:tler belediyenin kontrolü 
D<ıh. Yapılmış ve tasdik için altında kesilmektedfr. Geniş ve 
tt:J.~ 11Ye Vekaletine günderil~ her türlü tertibata malik olan 

ıştir. bir mezbahadan etler sıhhi ve 
81

hhat ve içtimai muavenet temiz kamyonlar içinde şehre 
B işleri getirılmektedir. v~sati bir he-

tt:J. elediyenin sıhhat teşkilatı sapla Saml!unda günde 300 hay-
ti:rılazaoı ve faaldir. Memleke van kesilmektedir. Tevziatı da-

. tet lanın.oıış doktorlarından Ser- ha seri ve daha fenni bir 
dab· ~eyın riyaseti altında bir şekilde yapmak için belediyeye 
Uç ılıye, bir zübreviye hekimi, yeni ve mükemmel bir kamyon 
te b~ıbhiye memuru bir kabile celbine karar vermiştir. 
t03 ır katip!en ibaret bir kad- Su işleri 
ftık u \tardır. Şehirdeki bikes ve Samsunun bu gün kullandığı 
l'af Clta vatandaşlar belediye ta· su, şehre altı kilometre mesa· 
llıU~~dan tedavi ettirilmekte ve fedeki Artezyen kuyuların-
lab ırn bastalar memleket has- dan (Dizel) motörleri vasıtaıiyle 

ane · ahnmakta, çelik borularla şehre Bet sı~e gönderilmektedir. 
&i} .. 

1 
edıye muhtaç olan birçok getirilmekte, şehrin muhtelif ve 

ı. " ere yüksek yerlerinde!<i depolardan ~""dı"J . mualece vermekte ve 
".. tevzi o?unrnaktadır. Suyun evsafı hııı.. erıne nakdi muavenette 

... rı ... akt d ıyı ve rengi berraktır. Bu su 
L&J a ır. 

Şeb . Tanzifat ı lerl gelmezden evvel Samsun bu ih-
talııt ~~n tanzifatı için 25 bin li- tiyaçla pek fena halde kıvraoı· 
lir, B ır tahsisat kabul edilmiş- yordu. Belediye, müessesata ve 
b1181 elediyenin 12 tanzifat ara- umumi yerlerdeki meccani tev· 
altı~! ".e kafi miktarda tanzifat ziab hariç olarak 300 aboneye 
bı.ısu;sı vardır. Şehrin umumi ve su vermektedir. 

1 Cadd ı · k Tamlrat inşaat ve teslsnt Riin e erı ve so akları her 
.ı rtıunt Samsun beledıyesi borçlarını 1.1ir Ş azarnan süpürtülmekte-
b ' ebrin ü . d • h 1• ödemek kaygusiyle bu sene mü· .1ap11 ç yerın e asrı e a 

rnıştır. him inşaat ve tamirat yaptıra 

Şeh . Tenvirat işleri mıyacaktır. 
tın t Esasen şehrin umumi ve esns· t>ılnıakt env.ratı elektrikile ya· 

les;sat adır. Belediyenin bertürlü lı caddeleri parke döşeli olduğu 
~lekt/knı taşıyan mükemmel bir için bu sene yalnıı Bağdat cad· 
l 1 fab ı desindeki tamiratı yapacaktır. 
il ttlliteb ~ıe<ası vardır. ~azot- Hunun için t:.ış ve ma zeme ha-3.oo b a.rrık olan bu fabrıkada · 
1 ey ı zırlanmaktadır. Bundan başka ık d' gır ik iki ve 200 beygir-ta 1Zel Sinema caddesinin parkeleri dö-

dıt Ş nıotörleri çahşmak- fenecnktir. 
ka b~ıe;.brin tenvirahndao baŞ- Belediyenin bu seneki mühim 
~an "er~~ l 700 aboneye cere- tasavvutları arasında saat kule-
ebtirı ij e ledir. Pek yakında sının tesisatını asrileşdırme 

cleki k ç kilo metre mesafesin· ciheti vardır. Kuleye elektirikli le ışlalar d . 
Cekti a cereyan verı- ve canavar düdüktü bir saat r. 

f Bet d' ltfa,ye 
ai 1Ycni0 . 

Yest " muntazam bır et-
h'rı • .J ardır a· . . .. 

ıdilr · ır ıtfaıye amırı· 
altında 21 neferlik J 

konulması için dütçcde 1500 
Jirahk bir tahsisat kabul edil. 
miştir. Belediye gazi abidesi içın 
45 bin lira vermiş, iskelelerin 
tnmiri ve temdidi i ·n de 6 bin 

1855 Senesinde Müesses 

cak senede iki defa eşyayi •• u -
reklam satışını apa ve kiye ve 

ütün ü 
en bü 

kiyede en ucuz sa an 
ük ticarethanedir 

bat f,..,.._ 1 e 
a Bü ·· n Daire 1er 

Mü e akiye S tışı 

ısx:ı:::;;;~' a.i tasfiyede bulunan Usak T e-
l rakk"i z·ı·aat Türk Anonim Şirketi 

Tasfiye eye inden: 
Ahr, Satar ve ipotek yapar. 
Bnlıkpaz:ır, Y :ıksuı.Iiyc 1 Iıın No. 35 

m:aa~!X:E! M. Derviş C!S'l~52111!~ 

1 
As. Mk. SA. Al. komlsyunu~ 

lllnları ~ ----
Askerf mektep ve hastaneler ihti • 

yacı için 70,000 kilo koyun ve 10,000 
kilo kuzu eti bir şartnamede kapalı 
zarf suretile satın alınacaktır. ihale
si 30 - İkinci Kinun - 932 Cumarte. 
si günü saat 14,30 da Harbiye melde· 
bindeki mahalli mahsusunda icra edi· 
lecektir. Taliplerin şartnamesini gör
mek için komisyona ve iştirak için de 
şartnamesi veçhile hazırhyncaklan 
teklif mektuplarını ihale gününün mu 
ayyen: '"aktinde J{omisyon Riyasetine 
vermeleri. (172) (4647) 

* • • 
Harbiye mektebi anbannda mev • 

cut 220 kalem köhne eşya alent mü -
zayede suretile satılacaktır. Müzaye. 
desi 2 - Şubat - 932 salı günü saat 
16 ya kadar Harbiye mektebindeki 
mahaHi mahsusunda icra edilecektir. 
Taliplerin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve iştirak 
için de vakti muayycninde hazrr bu• 
lunmaları. (180) {l ~2) 

liraya yakm bir para 1:arfetmi~
tir. Himayei etfol ve sporculara
da 2 b n liralık bir yard,m 
kabul etmiştir. Sporn ·emr:ıiy t 
veren belediye fener cıhetindeki 
sahayı genişletmiş v tesvij e 
ettimiştir. 

Beledlyo z b:ta ı 

Tam bir polis dissiptini altın
da yetişen ve iş gören belediye 
zabıtasının kadrosu bir zaoıt 
amiri bir seyrüscf er merkez me
muru ve 15 zabıta memurundan 
ibarettir. Memurlar Samsun be· 
lediyes"nin bütün mukarreratını 
dikkat ve ehemmiyetli takip et
mektedirler. Sinemalarda signra 
içmek memnuiyeti şiddetle de
vam etmekte ve billfında h re-
ket edenler cezahmdmlmaktadır. 

Şirket lıi~scdsran omum hryetinln aşağıda münderiç rur.namrde yaz1lı mesaili 
mü~akere etmek ve bir ka,.ara rapCetmc1' üzere 25 Şubat 932 tarihine mfüadif 
Perşembe ,;Un il saat 14 te Uşak Şeker fcbr kasında adi surette lçtimaa dıt\'ctl u.· 
karrür eylcd·ğindcn şirket esas mokıvelenamesi mucibince en ız ala yüz hisseye 
malik hissedarlnnn mezı-or içtimada hazır lıulunmalan ve içtimadan evvel dübu
liye varakası almılan i!An olunur • 

Ruzname! müz:ıkc.at: 
Tasfiye muamel:ııına mlite:ı.lllk izahat ve şirket mevcudatmdnn olan Şıker 

fıbrlkasilc teferruat .,.e müştemil!tının pazarlık 11uretile satılması husosonda salt· 
hlyet talebini muta.zammın tasfiye heyetinin teklifi. 

Köprü inşaat Münakasası 
Nafia Vekaletinden: 
Antalya vilAyetinde Antalya .. Serik yoltı fizeriode bulunan 

beton·arm3 Akıu ve Sinop vilayetinin Taıköprü - Boyabat yolun
da Gökırmak üzerindeki beton-arma ispir oğlu köprülerinin in
şaata kapalı zarf usulile mfinakasaya konulmuıtur. iki köprfinfin 
bedeli keşfi cem'an 102242 liradır. 

Miloakasa 15· 2· 932 e müıadif pazartesi günü saat 14 te Nafia 
vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenni· 
ye vesikalannı sekiz ıün evvel yollar umum müdürlüğüne vo 
teklif mektuplannı ve muvakkat teminatlarını mfinakaıa günü 
saat on dörde kadar Nafia Veklleti müıtqarlıiına vermeleri 
lizımdır. 

Talipler münakasa evrakını görmek tizere Nafia vekAleti yol
lar umum müdürlüğüne, Iatanbul, lzmir, Antalya ve Sinop Baı
mübendiıliklerine müracaat ederler. Münakasa evrakı 10 lira 
bedel mukabilinde Nafiat vekAleti Levazım memurluğundan ve 
mezktır vilayetler Başmüheadialilderinden satın alınabilir. (249) 

ı s. K. o. Sa. Al. Ko. dan 1 
Cinsi Miktarı 
Mat düğme 10,000 
.Makara. 1,461 
Makara 3,415 

Müteahhit nam ve hesabına yukar· 
da cins ve miktarı yazıh elbise m:ıl· 
zemesi ahnacaktrr. 7 - 2 - 932 pa -
zar günü sa.at 15 te iha~esi yapılmak 
üzere aleni münakasaya konmu§tur. 
Taliplerin şartnamesini almak ü~re 
her ~ün ve münaka.5:lya i~tirak içln 
de muayyen saatte konW!yonumuza 
müracaatlnn. (35) (241) 

" . . 

Şehrin merkezinde - I\lefruş 
n hava.dar bir oda. Fiat ehven. Ist. P. 
K 46 V. B adresine yazılma~ı. 

ıııimııı ırı· ı~~ı~r~~ınııa 
8i 28 -=ı"""_ ............. 932 tarih salı ıünü saat 
15,30 da komisyonumuzda yapılacak
tır. Taliplerin r;artnamesini almak 
fizere her gün ve pazarlığa iştiriik eoı 
dcceklerin de vakti muayyende ko • 
ınisyonumur.a müracaattan (48) (286 

Birin i fırka Topçu ~burunun • • • 
hayvanatımn arpali:tn k•rdınlacaktır. lstnnbul yollama mlidirlyeü em • 
thıılesı 26 - 1 - 932 tarih salı ıünü rindeld kanije motörünün münakasa· 
Mat 15 te komisyonumuz.da yap?la • m bir hnfta tlllik edilmi§tir. İhalesi 
cnktrr. Tallpleıin şeraiti ve kmhtcah ~ -1- 932 tarih ç rşamba ~nll M. 

arpa miktannı nnlnmak üzere Seli· at 13 te kon1·syonumur.da yapılacak• 
miyede F. 1. Leyaumına Ti vakti mu trr. Taliplerin şartnamesini almak ü 
ayyende komisyonumuza •liracaa.t .. zere her gün kom yonumuza ve mo-
lan. (37) (243) törü görmek üzer yollama müdhi· 

* * * yetine ve münakasasına i~rak ede· 
K. O. krtaatmın ot ihtiyr.cı pazar. ceklcrin de vakti mmıyyende komis • 

tıkla a.lmncaktır. lhnlesi 26 - ı - yonumuı:a mtlrncaatla.n. (50) (~~) 
932 tarih sah günü Mat H da komi& ~ °" .ıp 
yonumur.da yapılacaktır. Taliplerin K. O. krlantrnm ôt ihtiyacr pazar• 
şartnamesini almalı: üzere her gün Tt blda almıı.ca1'1:ır. lhalcd 26 - 1 -
pazarhfa i~ürak edeceklel"Iİ:n de vttkti 932 tarih ıı.lı günü aat 16 da komi • 
muayyende komieyonomuza müraca- yonumur.da yapılr.caktrr. Taliplerin 
ıatlan. (46) (2M) r;arl:ınme&nl almak üzere her ı:ün ve 

• • * pazarlığa. 1 Ura ecfoc lerln de vakti 
it. O. btutıı hapw.natılml •ınan •uayy de k .. yoaumu Miimca• 

tıiner .,..rlJlda &}madlfrr. İlla)e.. MlaR. (49') (%31) 



PE1ROL 
Saç dökülmesinin ve kirpiklerin en 

müessir IUicıdır. 
Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlabr ve mikropları imba eder. 

Eczane ve Parlilmleri maiazalarında arayınız. 

BAKTERİYOLOG ----1 ~ DOr. Ihsan Sami 
BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI 

Umum kan tahliUtı. Frenı; nokta! 
nazannd.:ın (Wa~serı:nan teamülü) kan 
küreyvatı sayılması, tifo ve ısıtma 
hastalıklan teşhisi, idrar, balgam, ce-
rahati, kazurat ve su tahlilia, Ültra 
mikroskopi, hususi aşılar istibzarı. 
Kanda üre miktarının tayini ve kanın 
sedimaitation sür'ati. Divanyolu'nda 
Sultan Mahmut türbesi No, 189. Te-

ll••••••••••••••••••••••••••ı•--- Jefonlst. 2l98I ---•ı 
1 Devlet Demiryollara ilanları 

Fevzipaşa - Malatya - Diyaribekir bathnın Malatyadan sonra 
eski Malatya ve Frat istasyonlarını havi 33 kilometrelik. kısmı 
1-2-932 tarihinden itibaren yolcu ve bilumum eşya münakalatına 
açılacaktır. 

Bu münasebetle Fcvzipaşa - Frat- Fevzipaşa ve Malatya-Frat
Malatya arasında işliyecek muhtelif trenlerin günleri ve hareket 
saatleri aşağıya derç edilmiştir. Daha fazla malumat almak isti
ycnl erin istasyonlarımıza müracaatları ilin olunur. 

Fevzipaşa - Malatya - Frat arasında 1108 Numaralı tren 
(Cuma, Pazartesi, Çarşamba günleri) 

Muvasalat Hareket 
Fevzipaşa 
Malatya 
Frat 

11 
13 

58 
35 

2 50 
12 39 

Frat - Malatya - Fevzipaşa arasında 1107 Numaralı tren 
( Cuma, Pazar, Çarşamba günleri ) 
Frat 11 15 
Malatya 12 29 13 19 
F enipaşa 23 00 

Malatya - Frat arasında 1110 Numaralı tren 
( Cuma, Pazar, Çarşamba günleri) 

Malatya 9 30 
Frat 10 25 

Frat - Malatya arasında 1109 Numaralı tren 
(Cuma, Pazartesi, Çarşamba günleri) 

Frat 14 30 
Malatya 15 42 

~~~-------...:...~-~--

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Münbal olan 60 lira ayhkla 8 zabıtai Belediye memurluğuna 
talip olanların icra olunacak musabaka imtihanına kabulleri için 
aşağıda yazılı şeraiti haiz olmaları ve matlup vesaiki 28-Ka. S.-
932 perşembe gününe kadar ihzar etmeleri muktazidir. 

1- Hizmeti askeriyesini i1'mal etmif olmak. 
2- 35 yaşından yukarı olmamak. 
3- Bir memuriyette bulunmuş ise beraetini ve tahsil dere

cesini gösterir vesaik ibraz etmek. 
4- Hüsnühal esbabından olduğuna dair polisten ve Müddei

umumilikten musaddak ilmühaber göstermek. 
5- Boyu 1,65 olmak. 
6- Bu şeraiti haiz ve vesikaları hamil olanların üç kı'ta 

vesika fotoğraflarını raptedecekleri bir istida ile belediye riya
setine müracaat etmeleri. 

Polis vazifesini ifaya kabiliyeti bedeniyeleri anlaşılmak üzere 
Heyeti Sıhhiyece muayeneıi icra ettirilecek olan taliplerin 31-
Kanunu sani932 pazar günü saat ikide Belediye salonunda imti
hanları icra olunacaktır. 

imtihan proğramı: 

1- imla ve kitabet. 
2- Hesaptan kesri adi Ye kesri aşari. 
3- Hendesei musattaha. 
4- Malumatı medeniye. 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Müdürlüğünden: 

Münakasası tehir edilen çamaşırların pazarlığı, 28-1-932 Per
şembe günü saat On dörde talik ve en ehven fiate ihalesi mu
karrer olduğundan taliplerin şartnamesini ve nümunelerini gö· 
rerek pey akçelerile birlikte mezkur gün ve saatte hazır bulun-

f Mahkeme ve icra llAnlarıl 
lstanbul ikinci icra memurlu

ğundan: 
Bir borçtan dolayı m!hcu.ı ve para· 

ya çevrilmesi takarrür edip birinci açık 

arttırması icra kılınan Berliye markalı iki 
tonluk bir adet kamyonet 27·1-932 ta· 
rihine müsadif çarşamba günü saat 10 
llA l l de Feriköy Berliye garajı önünde 
ikinci açık antırma suretile satılacağından 
taliplerin 930-3983 dosya numarasını 
hamilen mahalli mezkQrda hazır bulun
malan il!n olunur. (2374) 

.._ - -·~~~~-

Ista n bul yedinci icra memur-
luğundan: 

Galatada sultan Bayezit mahallesinde 
Topçular caddesinde J 65, l 67 numaralı 
dükkdnda mukim iken balen ikametgAhı 

meçhul bulunan Nikoli veledi Dimitri 
Pipilankopolo efendiye. 

Yani Raka efen dinin zimmetinizde 
alacağı olan 1250 liranın tesviyesine da
veti mutazammın gönderilen ödeme em· 
ri ikametgAhınızm meçhuliyetl huebile 
tebliğ edilememesine ve il!nen tebliğa 
kar:ı.r verilmesine mebni tarihi ilAndan 
itibaren otuz sekiz alin zarfında 931 -3099 
dosya numara!t ile bilmüracaa kanuni 
bir itiraz dermeyan edilmediği takdirde 
gıyabınızda icraya devam edileceği ve 
ödeme emri tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilAnen tebliğ olunur. (2377) 
..._,.._ -- --------

lstanbul asliye mahkemesi bi
rinci hukuk dairesinden : 

Dimitri Maraş oğlu cf. nin 1stanbul 
rüsumat müdiriyeti ile Galatada Ferme
nccilerde 36 No. lı dükkAnda Sarandi 
LAzoplos ef. aleyhine ikame eylediği 

alacak davasından dolayı gönderilen da· 
vetiyelerin zahnna \·erilen meşrubata na
zarın mumaileyh Sarandı LAzoploıı ef. 
nin ikamctgAbt hazırının meçhul olduğu 
anlaşılmasına binaen Il U. M. K. nun 
141 ve 144 üncü maddeleri hükmüne 
tevfikan ilAnen tebliğine ve tahkikatın 

25-2-932 perşembe günü saat 14 de 
talikine karar verilmiş olduğundan mez
ktlr gün ve saatte müddaaleyhi muma
ileyh bizzat gelmediği veya bir vekili 
göndermediği takdirde tahkikatın gıyaben 
icra kılınacağı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilin olunur. (2376) 

Sultanahmet 3 üncü sulh hu
kuk hakimliğinden : 

Panayot Ef. tarafındtn Mehmet reis 
aleyhine ikame edilen alacak davasının 

gıyaben cart muhakemesinde senet ibraz 
edildiğinden ve zirindeki imzanın inkarı 

halinde istiktap talep ve bu suretle de 
sabit olamazsa yemin teklif edildiğinden 
mahsile gıyap karannın kezalik il4nen 
müddeaaleybe tebliğine ve muhakemenin 
J 5· 2· 932 pazartesi günü saat on bire 
talik edilmiş olduğundan mumaileyhin 
yevmü mezktlrda bizzat veya bilvek4.le 
gelmediği takdirde muhakemenin gıyaben 
icra olunacağı ilAn olunur. (2375) 

-
m~an ~1~ r ___ __;;...._ __ ,__ ____________________ Adres: lstanbul Ankara caddesi 

-----YA KIT 
Büyiikadada kiralık Otel 

Esas Mevkii ve Nevi Teminat 
168 Büyükada Altanordu caddesi Otel Dö La Plaj 150 

Balada yazıh Otel bir sene müddetle bilmüzayede kiraya 
verilecektir. Mezkur Otel 32 odayı Gazino ve motör dairesini, 
sinemayı mü~temildir. Taliplerin ihaleye müsadif 4-2-1932 Per. 
şembe günü saat on altıda Şubemize müracaatları E. (246) 

~üyük 
Yeni 

Tayyare Piyangosu 
Tertip BaşJamıştır 

Altı keşidelik olan işbu tertipte 50,000 numara kamilen 
ikramiye ve yahut amorti kuanacaktır 

ı inci keşide : 11 Şubat 1932 

Büyü~ i~rnmiye ll,111 lirn~ır 
Biletler satılmaktadır 

Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgrafı lstanbul Vak.ıl 

Abone şartları: 

J 3 tı 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 l 450 2700 ., 

!!!n •artlarımız: 

Saorı 
Santimı 

Resmi 
ıo Kş. 

20" 

l-lususı 
12,50 Kş. 
25 

KDçUk Hin şartlarımız : 

ı 2 3 4 1-10 Defalıı. 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç :ıylı
J;l için bir defa meccanendir. 

K - 4 satın geçen i!Anl:ınn fazla 
saun için 5 kuruş zammolunur, 

Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
ne§riyat müdürü: Refik Ahmet 

YAKIT Matbaaaı 

1ürk 

lerinin en 

büyük vazilesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Yetiştirmek. 
Ohalde derhal 

Ziraat 
Bankasından 

Bi~ HllUll 
= 

Çanakkale Vilayetin-
den: 

Keşif bedeli (564072) lira olan Çanakkale Vilayeti dahiline 
müsadif 79 + 450 kilometre tulündeki Balya - Çanakkale 
yolunun makadam şose ioıaatı kapalı zarf usulile münakasay• 
konmuştur. Münakasa 14 - Şubat - 932 Pazar günü saat 15 de 
Çanakkale Valiliğinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecek" 
ler teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde ıaat 
15 e kadar Çanakkale Valiliğine vermeleri lazımdır. Taliplet 
münaka1a şartnamelerini Balıkesir, Çanakkale, Istanbul, lzmir C•f 
Mühendiıliklerinde ve Ankara'da Yollar Umum Müdürlüğünde 
mütalea edebilirler. Ve (10) lira mukabilinde istihsal edebilir)et• 
Mahalli tetkik.at icrası için Çanakkale Baş Mühendisliğine mür•" 
caat edilmesi lazımdır. (171) ___.,... 

Jandarma satın alma ko-
misyonundan 

Jandarma için 12000 çift yerli yün çorap kapalı zarfla aho• 
caktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve mün.akasaY' 
iştirak için de 4 -2932 - Perşembe günü saat on bire kad•' 
Komisyona müracaatları. (193) _./ 

Jandarma Satın Alma Kom.S" 
yonundan: 

Jandarma için 12000 takım kısa kol ve bacak çamaşır kap•" 
lı zarfla alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün, fe 
münakasaya iştirak için de 4-2-932 Perşembe günU ıaat on befe 
kadar komisyona müracaatları. (192) _/ 

1 ................................................................. .--
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Emniyet Çayını 


