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Amerika ile münasebabmız mes'ut 
bir inkişaf sahasındadır ! 

Türkiye . ismet Pş.nın beyanatı 
VeAmerıka 

Y .. betiı A . 1982 senesi fıaln Cemahlrl mlltteblde -Ttlr-enı sene munase e menka- ~ d 
nm ._Associete presse,, ajansı Başve- kiye mÜDBSebatı DOktaf nazarın Bn 
kil Ismet p~c;aya müracaat ederek şa. llmidlm "Ok kuvvetlidir 
yam dikkat beyanat almıştır. lsmet Y 
paşanın bu beyanatr Türidye - Ame. 
rika münasebatının yeni bir inkıişaf 
safhasına dahil oduğunu gösterecek 
kıymet ve mahiyettedir. Bu noktai 
nazardan iizerinde bir an tevakkuf 
etmek f aydahdır. 

lsmet paşa beyanatında geçen se -
ne zarfmda memleketlerinden fasıla
srz uçmak suretile lstanbula gelmek 
muvaffakıyetini kazanan Amerikalı 
hava kahramanlannı hatırladıktan 
ye bu kahramanlann Tül"k milletinin 
kalbinde Amerikalılara karşı husule 
ptirdiği hörmet ve muhabbet hisle -
rinden takdirle bahsettikten sonr.:ı 
abık Maliye vekili Saraçoğlu Şükrü 
heyin Amerika seyahatine temas edi-

Başvekil Jsmet Pş Hz yeni sene 
ınünasebetile Aseociete Presse ajansının 
ricası üzerine şu be) anatt a bulunmu~tur: 

"-931 senesi Amerika Cema
hiri Müttehidesile Türkiye ara
sında münasebatm inkişafı için 
mes'ut hadiselerle geçmiştir. 

Amerikalı hava kahramanları 
Türkiyede hepimizi teshir ettiler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
azasından Amerikaya giden Sa
racoğln Şükrü beyin mazhar ol
duğu sempatik kabul bizi müte• 
hassis etti ve onun m\ispet, gü
zel intibaları bizi Cemahiri Mllt· 
tehideyle münasebat için daha 
ziyade tenvir eyledi. Botün dün-

yanın buhranına rağmen Ameri
kayle aramızdaki ticari münase
bat muvaffakiyetle mevkiini mu
hafaza etmektedir. 

932 senesi için Cemahiri Mlit
tehide - Türkiye mlbıasebab nok
tai nazarından iimidim çok kuv
vetlidir. 932 senesinde insani 
gayeler için müspet terakkiler 
temenni ederim. 

Bu insani gayelerin tahakku
kundan memleketim için inkiıaf, 
Cemahiri Müttehide ve Türkiye 
siyasetleri için muvaffakiyet Ye 
istirahati kalp kendiliğinden 
mevcuttur.,, 

• 70r ve Şükrü beyin Amerika maha
filinde gördüğü hüsnü kabulü mem
nuııiyetıe kaydeyliyor. Nihayet Tür
ldyeyle Amerika arasında şimdiye ka• 
dar tedrici bir şekilde terakki eden 
münasebatın istikbali hakkında çok 
iyi timitler beslediğini söylüyor. 

Daha bir kaç gün enel Sal'açoğlu 
Şükrü bey de An.karaya gitmek için 
lstanbuldan geçerken Türle gazeteci
lerine ilkin umwniyemizi tatmin e _ 
iieeek güzel senler söylemişti; Anteri. 
bdan çok iyi intibalarla avdet ettiği. 
nı ifade ettiği sırada istikbale taal
IMc eden~ • ertaraf, daha bu -
p..tten A.mer.ikalılarla""'Türkler ara .. 
em<Ja 1.ahakkukq kabil olacak bir ta. 
bm işler bulunduğunu sarahaten gös

Amerikada 
tırılan 

neşri kararlaş
vesikalar 

Nevyorktan Babıilllye gönderilen bayrak 
ve taatl edilen mektuplar 

termişti. 

Filhakika bütün dünyada bilytlk 
buhran vardır. Fakat bu buhran 
Ttitkeyeyle Amerika arasında mevcut 
olan i.ktısadi münasebatm şimdiye ka
dar inkişafına mani olmadığı gibi 
hunden sonra da mani olmıyacaktır. 
BilWs buhranın Amerikayla Türlü. 
Yede başka başka şekillerde ve mahi
yetlerde olduğu nazarı dikkate almmı 
sa Tüı:kiye - Amerika mıünaseba.tmm 
ilaha fazla inkişafım mucip olabile• 
•ği kolayca anlaşılır. 

Zira Amerikadaki iktisadi buhra-
1111\ mühtm bir kısmı sanayiin fevka
lade makineleşmesinden, istıihsalatm 
da o nispette artmış olmasından, bu• 
na mukabil her memlekette nasyona
!~ cer~y~nlannın kuvvet alarak it· 
... ıa.tı gıttıkçe daha ziyade daralta • 
Cak tedbir almmıya başlamasından 

Amerikanın ilk cOmlıor refsf 
va,ıngton 

Türkiyeyle Amerika arasındaki eski 
münasebetlere dair olan vesikalann 
yakında neşri bekleniyor. Bu vesika
ların neşri Amerikayla Türkiye ara
sındaki münasebetleri takviye ~in en 
mükemmel propagandayı teşkil edffk 
ve iki taraf arasında teşriki mesaiyi 
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DartılAcezede, fikir ve san'at erbabı için 
yer hazırlanıyormus .. 

-ikŞbu aadmı görUyor musun ·:.. llml, irfanı sayesinde 
lst allnl temin etti •• 

- Ya il •• Bankada paralar1, Şi,lide apartmanları mı var? 
':- Hayır .. DarUIAcezede ~tacak ,eri var ı.. 

taksimini protesto eden yegane dev -
lettL Türkiye, bu eliın hadiseyi pr~ 
testo ett~ başka alakadar devlet
ler nezdindeki sef irlerlni geri çağırt
mış, bundan bqka Basya, Avusturya 
ve Prusyaya raimen Leh JIMlhacırla • 
mu Tiirkiyeye kabul etmiştL 

Tüıtiyenin bu han*eti George 
Washington'Ja Ale:u.nder Hamilton 
fizerinde derin bir tesir yapmış ve bu-
1M111 üzerine b1111lann ikisi Türkiye 
padjplılJe muhabereye karar vermiş
lerdi. 

Amerikadan Tilrkiyeye gön<lerilen 
ilk resmt muhabere, Türkiyenin Le • 
histan vt Lehliler hakkında gösterdi
ği alicenabane hareketten bahsettik • 
ten sonra Türklerin lstanbWu f et
hettifi gündenberi biiyük bir ideal ta
kip ederek muhtelif edyana mensup 
insanlara müsamahakarane hareket 
ettiğini, onun için, Lehistandan tar • 
dolanan katoliklerin, ispanyadan ko
vulan yahudilerin Türkiyeye iltica eı. 
tiklerini, anlatmaktaydı. 

Aynı mektupta padişahın ve Tiir -
klyenin asırlardanberi, hristiyanlara 
ait mukaddes makamah muhafaza et
tiği de hatırlatılıyordu. 

Amerika cümhur reisi olan George 
Washington'u padişahla muhabereye 
sevkeden diğer bir sebep, Amerikada 
yeni bir millet ve devletin doğduğunu 
haber vererek onun tanınmasını te -
:min etmekti. 

Washington'ua bu mektubu Tilrki· 
yede büyük bir hüsnü tesir icra etmi~ 
ve sadrazam tarafından verilen ce • 
vapta makamı saltanatın Amerikalı -
Jarla İngilizler arasında vuku bulan 
ve Amerikanın istiklal ve halasını is
tihdaf eden mücadeleyi derin bir ala -
ka ile takip ettiği, Amerikalılar ta
rafından kazanılan muzafreriyete ait 
ha:berlerin lstanbula vardığı haber 
verilmiştir. 

Türkiye o zaman Amerikayı res • 
men tanımak için Amerika bayrağı -
nın nasıl olduğunu ve nereden teda
rik edilebileceğini, soruyor ve zatı şa
hanenin Amerika devletini tanıdığını 
da tepşi r ediyor ,.e Amerika bayrağı
na karşı resmen tazimat ifa edtfece• 
ğini haber veriyordu. 

Sadrazamın bu mektubu George 
Washington'a varmış, ve derhal Ba -
b·aliye bir Amerika bayrağı gönder -
ilmiştir. 

~eşroluııaca.k vesaik bwılardır. 

Gümüş para meselesi 
lktısatçılarımızla konuştuk, 

fikirlerini yazıyoruz 
Nlzamettln AH B. , gllmDş paradan dahili 

iş Alemi kazanır , diyor 

Nlzamettln lb B. 
Hnkametin, kiğıt parayla 

birlikte gilmilf para da basması 
ve tedavOle çıkarması hakkında 
gazetemiz tarafından tanınmış 
iktısatcılanmız ve maliyecileri· 
mizin ne dnınndnklerini öğren· 

.EnverPş. 
Oçyüz bin 
Lirayı kime 
Gönde_rmiıti? 
lngHlz mlral•~• •ibra· 
c.ır 9lbl .... ~ •• 

dedi ki. 
Enver papnın Başku

mandanlık karargihından 
çektiği 779 numaralı ve 
şifreli mliltacel telırafın
da ıa satırlar vardı: 

(lstokholm) ııefaretimiz vası

tasile üçyüz bin lira gönderdim. 
Bu parayı Cava, Bom bay tarikil,. 
ve sür.atle size isal edecekler· 
dir. Gayret ve fedakarlığın şaya
nı takdirdir) 

Bu telgraf kime 
çeklllyordu ? 

• 
Osmanlı imparatorluğu-

nun Londra sefiri kebiri 
Tevfik papdan, avlanmak 
maksadile serbestçe seya
hat edebilmesi için ve
sika ve tavsiyenameler 
alarak yola çıkan meşhur 
İngiliz casusu kimdi, ne
rede ve nasıl yakalandı? 

Bu adam neler yapmak 
istiyordu? 

• 
Lord Gürzünün yakın 

akrabasından lngiliz mi
ralayı Ca! O;> mahzun ve 
mükedder, göz!eri nemli, 
peoçereden karşıki tepe
ye bakarak, elini uzattı 
ve yanındaki Türk vali
sine: 

- Heni şuraya gomünuz 
rica ederim, şuraya. dedı 

Bu veli kimdi ve lng"llz 
miralayı bu aözU niçin 

sörlUyordu? 

• 
Lütfen yarınki Sa} ımızda bu 

bahsa ait yazıl:ın okuyunuz 

mek istedik. Dün, ili ticaret 
mektebi müderrislerinden Ye za
hire borsası umumi katibi Niza• 
mettln Ali beyle görüştük. Ken
disine şu suali sorduk : 

- Bugilnkü kiğıt parayla 
beraber, hükümet gümüı para 
basarsa bir mahzur varmı dır? 
Yoksa faideleri nedir? 

Nizam ettin Ali bey dediki ı 

- Gilmfif para çıkarmak de
mek, gllmüşü beynelmilel albn 
fiyabna nisbetle haiz olduğu fi. 
yat üzerinden tedaYlll ettirmek 
demektir, bu itibarla hadisede 
enfelisyon yoktur. Yalnız mem
leketin para ihtiyacı daha kola1 
surette tatmin edilmiı olacaktır. 

Türkiyenin bu gUn tedavlilde 
bulunan parası kafi değilmidir? 
Harici ticaretimizde tllrk parası
mn temsil ettiği iştira kabiliyeti 
zaman zaman azaldığından ihdas 
edilen konsorsiyom para piyasuı-o 
na müdahale ediyor ve bu mll
dahale paramwn iştira kabiliye
tini dalına ayni seviyede muha
faza ettiriyor. 

Binaenaleyh konsorsiyom de
vam ettikçe ve mevcut banku• 
notlann yedekleri piyasaya çıka
rJl•.rak enfeliayon tarzında lHr 
hareket olmadıkca Tllrk parua 
yalmz bu usulle harici iıtira ka· 
biliyetini aynen muhafaza ede
bilecektir. 

Fakat, gllmllş ortaya çıkınca, 
konsorsiyom'un faaliyeti darala• 
caktır. Hangi nisbette? Çıkan 
gümiiıün miktan nisbetinde, eger 
TOrkiye'da kifi miktarda gilmilf 
varsa gllnün birinde konsorsiyo
mu tamamen kaldırmak kabil 
olabilir. 

Paramızın dahili iıtira kuvveti
( Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Akialen 

Gece Istanbul 
Geçen gece, penceremden lstanbulu 

bir klf mehtabı içiınde seyrettim.. Gök. 
te, bir büyücü tası gibi parlıyan ayın 
döktüğü esrarengiz ışıklar altında, 
her gün geçtiğim yollar, her gün gör· 
düğüm manzaralar, her gün rasladı• 
iım binalar ne kadar değişmi§, ne ka.o 
dar başkalaşmıştı. 

lstanbul, mehtap içinde ddeta bir 
masal diyan oluyor.. Kim der kl, 
bir Hint müıracesinin balıçesi11deld 
fUdişi yollan hatırlatan şu kaldınm. 
lar, gündüz üzerine basmaktan iğren
diğimiz çamurlu taşlardır? .. Kim der 
ki, bir efsane sahnesinin delrorlanna 
benziyen şu bacalar, kemerler. kub • 
beler, minareler altında kimsesizle. 
rin banndığı b ·rer yangın yeridir. 
Kim deri ki, pencereleri mehtabı içen 
şu gümüş konak, kaplamalan ~ÜTÜ· 
müş, saçal:ları dökülmfş, temellen 
çarpılmış bir eı•vel zaman harabesi
dir! .. 

lstanbul ufuklannda ay, her do • 
kunduğu yerde mucize yapan bir sl
lıirbazdır. Onun ı~ığı irinde: Evler, 
yollar, bahçeler, çelıreler, her şey de. 
ğişiyor, her şey güzelleşiyor .. 

Keşke lstan'.Jul, coğrafya />itapla • 
n.nın tarif ettiği gecesi uzun, gündü,. 
zü kısa memleketlerden biri olsaydı. 

Yusuf Zira 
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Türkiye Ve Amerika 
• 

( Başmakalemizden mabat) 

net'et ediyor. Demek istiyoruz ki A· 
merfkanm sanayi kuvveti on, on beş 
sene evvele nispetle bugün artmış ol-

dufu halde bu sanayiin muhtaç oldu
ğu pazarlar bilakis daralm1stır. Bu 
vazıyete göre Türkiye gibi hiç olmaz
sa kısmen stnayileşmiye ihtiyacı olan 
memleketlerle Amerikanın bazı sana
yi merlcezlerf arasında yeni bir mUna• 
sebet şekli bulunabilir. 

MeselA bir kaç sene evvel Fordln 
htlkOmet arasmda bir mukavele yapıl 

mış, bu suretle lstanbulda bu mües-
eesenin bir şube açmasına imkan hasıl 
olmuştur. Bir iki senedenberi lstan
bulda faaliyette bulunmakta olan bu 
mühim müessesenin çok iyi bir istik
bale namzet olduğu ştiphes:izdir. 

. Diğer Amerika iş adamları için bu 
ıünıkü Ford müessesesi bir misaldir 
ki buhran sell'e'lerj içinde bile Türk -
Amerika münasebatının inkişaf bula-

ne gelince; gDmüş çıkmakla en 
ziyade bu saha müteessir ola
cakbr. Bu gün paramızın dahili 
iftira kuvveti nisbeten eyidir. 
Hayat pahalılığının gittikce ucuz 
laması, etya fiatlarının sukut et
mesi bunu g6steriyor. 

Ancak memleketimizde it ile· 
mi lazım gelen vils'ati alamamak
tadır. Bunun sebebini dahildeki 
paranın ve bu paraya istinat 
eden kredinin az olmasına atfet
lftek icap eder. iste gümüş para 
çıkacak olursa her şeyden evvel 
dahili it alemi kazanmış olacak
tır. Buna bugfinkil kadar ihtiya• 
cımız olduğu bir zaman olma
mııtır. Zira Tilrkiye baıtan ba· 
fa tesis devri içinde bulunan bir 
memlekettir. 

Bugün Türkiyede teıis için az 
ft~Y yapılabiliyor. Yapılması ikti· 
za eden, yapılmakta olanın belki 
yilz miıli olması lizımdır. Bu iti
barladır ki gümfiş çıkarmak Ye 
gümDı mübadele vasıtası olarak 
kullanmak; 1 : Mevcut kağıt pa
ranın dahili ve harici iştira kuv· 
vetine tesir ilka etmemek. 2 : 
GümOşiln fiyatını beynelmilel gü
müı fiyatından yDksek tutup, 
barice kaçmasanı teshil etmek 
gibi yanlıı tedbirler almamakla 
mümkün olabilir. Şu halde gü
müıün, ıayet ehemmiyetli mik
tarda mevcutsa, para olarak pi
yasaya çıkarılması bazı yeknasak 
tedbirler almak sayesinde tesisi 
Cümhuriyet Tilrkiyesine faydoılar 
verecektir. 

Bütün bu işler arasında ehem
miyetle mfitalea edilecek nokta · 
gümüşün beynelmilel fiatı mese
lesidir. 

Filhakika bugün beynelmilel 
tümüş piyasası iki muhalif kuv
vetin tesiri altında bulunuyor: 

Bir tarafta asıl gün:üş ocak
larını kontrol eden Am trıkalılar 
ve gümüşün yüksek fiatında 

Alya ticareti dolayısile alakadar 
olan lngilizler, diğer tarafta da 
gümüşün fiatını dütüıen Çinliler 
ve Çinlileri teşvik eden Ruslar· 
dır, 

Gtimüş etrafındaki beynelmi
lel kaYga da, gümüş fiyatını 
çıkaran amiJlerle, gümüş fiyatını 
iAdiren amillerin kuvvet müba
rezeai neticesidir ki gümüşün 
beynelmilel fiyatını tayin ediyor. 
l\inaenaleyh, Türkiyede gümfiş 
fjatınm kote edilmesi ehemmi
~tli ve ince bir mesele halini 
alıyor.,, 

Jurnal Doryan ne dlror? 
"Joumal d' Orient,, gazetesi. başmu

harririmiz As.ım Beyin güııüş para bas· 
un1ması meselesi hakkında yaptılt tet
kikler hakkında ve "Koci,. imzasile şu 
baş makale~ l yazmıştır, naklediyoruz: 

MeluDet Asım Bey, poıüt pa-

bileceğini açık surette g&tterir. 
Hususiyle son kontenjan usulünün 

tatbikinden sonra memleketimizde 
yerli sanayi yeni bir terakki fırsatı el• 
de etmiş bulunuyor. Fakat Türkiye
de milli sanayiin terakki ve inkişafı 
için de hariçten bir talnm unsurlar 
tedarik etmek mecburiyeti vardır. 
Türklerin hariç.ten getirmiye mecbur 
oldukları bu unsurların mühim bir 
kısmını aynen istikraz Te yahut mü -
badele snretile Amerikadan getirmek 
olamaz mı? 

Her halde Saraçoğlu Şükrü beyin 
avdetinde söylediği sözlerden sonra. 
Başvekil ismet paşanın senebaşı mü
nasebetile Amerikalf matbuat ajansı
na verdiği beyanat Türkiyeyle Ameri• 
ka münasebahnm iıktısadi sahadaki 
terakkisine yeni bir ali.met olarak 
teHlkki edilebilir. Bu itibarla Türl: 
efkan umumiyest için memnuniyeti 
mucip bir hadisedir. 

..MelıMet .A.sı. 

ran1n milbadele vasıt&11 olarak 
çıkarılmasının memlekete bilyllk 
bir yardımı olacağını takdir edi
yor. 

Zira ıebirler ve kaylerde du· 
rup kalan blltiln gilmtlf, daldığı 
derin uykudan birdenbire uya-
nacak ve ahş verişi canlandıra· 
caktır. Mecidiyeler, çeyrekler ve 
kilçilk kuruşlar, tekrar, isimlerini 
değiştirerek gelip çantalanmızda 
yerlerini bulacaklar. 

Bu proje haklı olarak bazı 
endışeler uyandırmııtır. 

Gümüş maden, bugün, meci· 
diyelerin keçirdiği devirden beş 
misli az kıymettedir. 

Binnetice gllmüş bir para an
cak (fiduciaire) itibari bir para 
olacal<tır, zira, kimse gümllş pa· 
raya, gümüş madeni kıymetini 
vermeyi düşünmiyecektir. Bu tak
dirde ceplerimizde kilolarca ma
den taşımak icap edecektir. 

Binaenaleyh bugün piyasada 
mevcut para cinslerini yeniden 
madeni para c'nıleri ilive ede
rek, artbracağız. 

Bundan inplation olacak mı ? 
Hem evet, hem hayır. Eğer 

tedavüle çıkarılacak olan para 
büyük bir mikdar olursa evet. 
Küçük bir mikdar olursa hayır. 

Meseli, bugün tedavülde olan 
madeni paraların heyeti umumi· 
yesini kuvvetlendirmek için iki 
milyon lirahk gümOş para çıka
rılırsa infilation olmaz. Bu mik
dar tedavülde bulunan kağıt 

paraların tahminen yüzde biri 
kadardır. 

Fakat beynelmilel mübadele· 
leri tanzim eden yegAne madeni 
kıymet olan alhn karşılık olma
dan 20 milyon liralık gUmOş 
para çıkarılması mevzuu 
baıhsoluraa, büktimetin aldığı mu-
sip tedbirlerle mesut bir istikrar 
kesbetmiş olan kiğıt paramız 
sarsılabilir. 

işte Mehmet Asım Beyin or
taya çıkardığı mesele budur. 

Tahran seyahati 
Harlcire veklllne ı, bankası 

mUdUrU de refakat edecek 
Ankaradan bildirildiğine gCSre, 

iı bankası umum müdürll Celil 
beyin Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
beyle birlikte Tahrana gitmeıi 
kararlaımııtır. Celil bey Iranın 
iktısadi vaziyeti hakkında tetki
katta bulunacağı gibi, iş banka
sının Tahranda bir şube açması 
meselesini de ğörüıecektir. Celil 
beye bankanm mftfettişlerinden 
Oıman Nuri bıy rafakıt ede
cektir. 

~l:~_1~·:ı ___ s_o_a_T __ e_ıı_r_a_ı_ı_a_r __ I 
Irak 
Başvekili 
DUn gece Gazi Hz, nln zl• 

rafetlnde bulundu 
Ankara, 1 (A.A) - Irak Baı· 

vekili Nuri Pş. Hz. dün akıam 
Reisicümbur Hz.de davctteydiler. 
Gece yarısı tebrikitı mütekabi
lesinden sonra Hillliahmerin ter· 
tip ettiği baloda bulunmuıtur. 

Hlllllahmer balosunda 
Ankara, 1 (A.A) - Reisicilm· 

hur Hz. yılbaşı gecesi geç vakit 
Hililiahmerin Ankara Palastaki 
balosunu ıerefJendirerek halkın 
neş' e ve eğlence.ine iştirak et· 
mişlerdir. 

Macar Başvekili 
Ne istiyor? 

Budapeşte, 1 (A.A) - Kont 
Karoli sene sonu mUnasebetile 
neşrettiği bir beyannamede Tri· 
anon muahedesinin yeniden tet· 
kik ve tadilini istemiştir. 

Fenlandirada lckl Y•••I• 
Helsingfors, 1 (A.A) - içki 

yasağı hakkında arayı umumi· 
yeye vuku bulan müracaat neti
cesinde 12910 rey içki yasağının 
devamı ve 64671 rey bu yasağın 
kaldmlması lehine zuhur etmit· 
tir. 

Rusya • Romanya 
Bükreş, 1 (A.A) - Sovyetler 

birliği ve Romanya hüktimetleri· 
nin ademi tecavüz misakı hak
kında yakında içtima edecek 
konferansın Rigada toplanması 
hususunda anlaıtıkları söylen
mektedır. 

ispanya hadiseleri 
Almeria, 1 (A.A) - Badajoz· 

daki umumi grev hitam bulmuş
tur. Salahiyettar bir menbadan 
bildirildiğine göre Gastiblanco 
kasabasında sivil muhafızlardan 
4 kişi katledilmiıtir. 

Radeck KomUnlst f1rkaaından 
çıkarddı 

Riga, 1 (A.A) - Moskovada
ki Komllnist fırkaaı merkez he
yeti Radeck Yarolawskynin Ko
münist fırkasından çıkanlmasına 
karar vermiıtir. 
Parl• beledlyeslnln bUtçesl 

Paris, 1 ( A.A) - Belediye 
meclisi Paris tehrine ait bütçeyi 
tastik etmiıtir. Mütevazin bir 
h11lde bulunan bu bütçe 4 mil· 

yar frank olarak tesbit edilmiıtir. 

Bingazüde 
ltalyanlarla mUcahltler 

arasında 

Romadan Taymise verilen ha
berlere göre Biogazideki Snnusi• 
lerin son mukavemeti kırılmak 
üzredir. Geçen 11 Kanunuevvel· 
de asilerin reislerinden Yusuf 
Rahil, Aptülbamit Abat, Osman 
Siyamile yüz müsellah asker (Mı
sır - Bıngazi) hududu üzerindeki 
ltalyan kordonunu kırmak iste
miıler, bunlann içinden yalnız 
Aptülhamit kaçmıya muvaffak 
olmuş, fakat ötekiler kaçamamıı· 
lardır. Daha sonra Osman Siya
mi (Derne) civarında teslim ol
muş, ayın 19 unda Yusufla üç 
arkadaıı mukavemet g6sterdik
lerinden derhal vurulmutlardır. 

Ömer Muhtann şahadetinden-
beri yilz mücahit Mısıra kaçmıılar, 
200 kiti muhasemat esnasında 
şehit düşmUıler ve 100 kiti teslim 
olmuatur. 

Japonlar 
Bir ••hrl daha ltı•I ettller 
Şaaıay, 1 (A.A) - Japonlar 

Koukung Tse ıehrini iıgal etmit· 
lerdir. Çin aıkerleri geri çekil· 
me hareketlerine devam etmek
tedirler. 

Vaıington, 1 ( A.A) - Nev • 
Y ork Heralt ıazetesinin verdiği 
bir habere ı&re Amerika hllki· 
meti Japonyaya yeni bir nota 
g6ndererek Mançuride mubua-
mahn ileri giStOriUmemesi husu
sunda ısrar göstermiıtir. 

Nankin, 1 (A.A) Çin askerle
rinin Mançuriyi hiç bir mukave· 
met eseri göstermeksizin tahliye 
etmekte olduklın tekzip olun• 
maktadır. 

Adam öldürmk 
Usullerinde 
Terakki 

Amerikada yapılan reımi tet
kikata göre Amerika canileri 
ıon zamanlarda cinayet uaulleri-
ni değiıtirmişlerdir. Bu cOmleden 
olarak IOD sene zarfında Şikago 
ıehrinde zehirle sekiz kL.til ya
pılmıştır. Bu aekiz cinayetten 
ikisinin, hanıi zehirle yapıldığı, 
birçok tahlillere rağmen buluna· 
mamııtır. Zehir, maktullerin uz
viyetlerinde o kadar az eser bı
rakmıştı ki, katiller itiraf etme
ıeydiler, bu &lUmlerin birer ci

nayet olduklan anlaıılamıyacakb. 
Her iki cinayette de, katiller ze
hfrf, aynı yerden almışlardır, fa-

kat bu menbaı bir tnrın 16yle· 
memiflerdir. Mamafi, yapılan 

tahkikat neticeainde, Şikaıo ıeh· 
rinde adeta bir zehir bona11 

mevcut olduiu anlaıılmıflır. 
Bu cinayetlerden diğer ikisin· 

de katiller, aeuiz tabancalar 
kullanmıılarchr. Biriıi, cinayeti, 

odada oturan maktllle, anahtar 

deliğinden ıilib çekmek suretiyle 

yapmııtı. Fakat bu ıillbın içinde 

gaz neıreden kurtunlar vardı. 

Katil, eğer maktOllln elmasların
dan birisini satmak gafletinde 
bulunmaaaydı, aali bulunmıya

caktı. Öteki cinayet de aynı va• 
11tayla olmuıtur. Katil, bir ağa-
ca çıkarak balkondan içeri gene 
böyle gazlı kurıunlar çekmişti. 

Maktlil aeyyar bir canbazhane 
artistiydi, katil bu ıuretle bu-
lundu. O da bir artistti, bir ak

ıam evvel ıiddetli bir mOnakaıa 
ya giriımiıler, kıskançlık cinaye

te sebep olmuıtu. 
Bir bqka cinayet de radyom 

vas1t&11yla yapılmıttır • Y etmiı 
yaılarında zengin bir ihtiyar, es
nrengiz ıerait içinde ölil olarak 
bulunmuştu. Yapılan f etbi mey· 
yitte vtıcudunda radioaktif şua• 
lardan miltevellit yanıklara ben
zer eserler bulunmUf ve mesele 
anlaıılmıtbr. Zengin ihtiyarın 
varisi, bir mOddet evvel kendi-

sine ıenei devriyesi mllnasebeti
le bir yOzOk hediye etmiıti. Yn
zllğnn taı yerinde, radioaktif 
bir madde vardı, ıslOmO bu tev· 
lit etmişti. 

Amerikada, yeni ve fenni usul
ler sade cinayetlerde değil, firar 

hadiaelerinde de kul1amlmı a 

Şark 
Vilayetlerimizde 

Yeni ••n• •ll•ncelerle le•'• 
it edlldl 

Mardin l (V akıt) - Yeni se• 
ne mOnasebetile bura maarifçi
leri güzel bir müsamere hazır

ladılar. Memleketin tamnmıt ze

vatı ailelerile Gazi mektebinde 
verilen bu mOsamereye gelcliler. 
Müıamerede piyesler temsil e
dildi. MonoJoğlar s&ylenildi, 

tombala çekildi. 
Mardinde ilk defa yapılan bu 

mOsamere sabaha kadar devam 
etti. Çok güzel ve nezih bir su• 
rette eğlenildi. 

Dlrarbeklrde 

Diyarbekir 1 (Vakıt)-Yılba• 
ıı milnasebetile dün gece sine• 
ma binasmda kolordu tarafın

dan bir balo verildi. Erkin, üme
ra, zabitan ve mllnevverler 
ailelerile birlikte iıtirak ettiler. 
Ve Balo sabaha kadar neşe ve 
ıetaret içinde devam etti. 

Halepte 

Bombalar atıldı 
10 kiıi yaralandı 

Halepten bildirildiğine göre, 
sarho9 olduğu tahmin edilen bir 
Franıız askeri BerekAt mahalle
sinde iki bomba ,•dmıı, ilç kişi 

&lmüı, on kiti ağır surette ya
ralanm1 , bi. kadının avait ~ 

muştur. Bu halden son derece 
heyecana relen halk mektep 
talebelerinin de iştirakile Hale· 
bia mütaaddit mahallelerinde 

nümayiıler yapmışlar ve kendi· 
lerini dağıtmıya gelen Jandar• 
ma ve polis kuvyetlerini tqa 

tutmuşlardır. NOmayişçiler, F ran· 

sız kuvvetleri ve tankları tara• 
fından güç hal ile dağıhlmışlar
dır. Heyecan teskin edilmemiıtir, 

Nümayiıler esnasında Jandarma 
ve polislerden beşi ve bir de 
Fransız askeri yaralanmııtır. 

Diğer taraftan Halep muha• 
birimizin bildirdiğine nazaran, 
dükklnlar ayın beşine kadar 
kapalı kalacaktır. Dükkinlar 

boşalblmış, eşyalar evlere tqın• 

mııtar. Emniyet Ye asayİf yok· 
tur. Yeni hadiselerin çıkmasına 
intizar edilmektedir. Fransızlann 
nüfuıu gOn geçtikçe tesirini 

kaybetmektedir. Fransız taraf
tarlarının müntebibi ADİ intiba

babDda kazanmaları halkın 
galeyananı mucip olmakta devam 
ediyor. Sandıklara reyler abl• 

madan kağıtlar konmuıtur. 
n111•1111aııııa111111llHIUlllDllRllUIHUllllUlllHltlllttlllllllltll ....... , •• _., .,. 

baılanmıştır. 

Leavenvort hapishanesinde bu· 
lunan mahpuslar, kaçmak için 

fevkalide Biri bir usul tatbik 

etmişlerdir. Üç mahpua, motör• 
sllz bir tayyare imal etmişler ve 
kaçmaya karar vermiılerdir. Fa• 
kat ıon dakikada, tayyarenin Dç 

kişiyi birden alması kabil g6rill· 
memiı, birisinin kalması icabet· 
miı. işte buradan bir 

km ve hadise ıl 
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Radyo 
Mucizesi 

Aşıka senelerdenberi aradı· 
!jı ma ukaısını buldurdu 

F ransanın Grenoble şehri ge
çenlerde ç_ok tuhaf bir aşk ma
cerasına sahne oldu. Hadise şu
dur: 

Harp :senelerinde M. lves Gil
mont, cephede yaralanarak has· 
taney~ naklolunmuş ve orada te
davi olunurl~en genç bir hasta 
bakıcıya aşık o)mUftU, 

Çok geçmeden Gilmont baş
ka bir hastaneye sevkedilerek 
tedavi edilmiş ve bir aralık da 
hafızasını kaybettiği için eski 
hastaneyi, hasta bakıcmının is
mini unutmuştu. 

Onun bütün aldında kalan, 
kendisine bakan güzel bakıcı
sının tath sesiydi. 

Gilmont, sevgilisini arar tarar 
1 

fakat onun bir izini bulamaz. Ni-
hayet bir kaç hafta mulc0 ddem 
Gilmont radyo makinesini karış
tırırken hiç alakadar olmadıgı 
bir istasyonu arar ve Grenoble 
merkezini bularak dinlemiye 
baş'ar. 

Onun kulağına akseden ses, 
senelerden beri aradığı sevgil 'si
nin sesiydi. 

Gilmont not defterini çıkararak 
saati kaydeder ve derhal Grc
noble şehrine hareket ederek 
radyo merkezine koşar, cüz'i bir 

tahkikat neticesinde radyoda 
duyduğu sesin aradığı kadına 
ait olduğunu anlar. 

Ses·n sahibesi matmazel lvyen 
Remir harpten sonra hasta ba-

kıcılıktan çe!d lerek radyo istas
yo ncla at'p i' miyc 
mıştır. 

Fakat asıl hayret veren nokta 
matmazel lvyenin v~z'fesi o.ma
dığı halde, ispikerlik vnzifcsinı 
tesadüfen yapması, ve tam bu 

dakikada Gilmonlun Groneble 
istasyonunu aç~rak onun sesini 
dinleyip tanımasıdır. 

Tesadüfün fevkaladeliği kar
şısında herkes dona lrnhr. 

Hadisenin üzerinden uç hafta 

geçmeden iki aşık evlenirler. 

~ılmont, sevgilısini bulmak için 
bırçok taharri memurları kullan-

rnış, her tarafı aratmış, tarat
mış, fakat ona dair hiç bir iz 
bulamamıştı. 

Bu harikulade hadisenin rad-
yo 'b' b gı 1 ir vasıta sayesinde 
vukuu d ve ra yonun kalp ham-
lesini f ki 
I! ._ u u ara taşıyarak iki 
caş1tu b' 1 . . 
t h .. ır eştırmesı, çok derin 
a assusler uyandırmı hr. 

Milli \7apurcuları ız 
ve SelAnfk il manı 
Karadeniz ve Ma 1• rmara ıman-

larına işliyen milli vapu 1 rcu arımız 
arasındaki reliabet halA d 

a evam 
etmektedir. Bu rekabet 

vapur-
cularm sermayesini tazyik tt• w. 

. . e ıgı 

gıbı bir kısım vapurcuların da 

seferlerini tatil etmelerini mu . 
ol~uştur. cıp 

. Yunanistanla iş yapan bir ta. 
cır vapurculara yeni seferler ara

:al?rJnı ve bu arada ilk tecrü
eyı Selanik limanına yapmala-

ıfiıknı. tavsiye etmiştir. Bu tüccarm 
rıne ·· gore aramızdaki tüccari 

münasebat bu seferleri idame 
ettirecek dereced· M·ıı-ır. ı ı vapur-
cularımız lstanbul S 1 ~ 'k f - e anı se er-
leri hakkında tetkikat yapmak
tadırlar. 

Glnln Haberleri 
mobil kazaları niçin çoğalıyor? 

Arabasında bir Hanıma taarruz eden şoförün 
vesikası niçin geri alınmadı ·ı 

Şoförler cemiyeti ikinci reisinin beyanatı 

1 
Gene bir itilaf 

Jale bahçes belediyeniı;ı 
mi, yo (Sa Ev!cafın mıdır? 

Son 1..amanlıırda otomobil kazaları ler yarsa bunlann elinden ''esikaları-

Şişhane yokuşundaki Jale bah
çesi hakkında belediye ile evkaf 
arasında yeni bir ıhtillf çıkmış
tır. Belediye, bahçenin evvelce 
kabri~tan yeri olmnsı dolayısile 
l<endisine geçmesi lazım geldi
ğini iddia ve tapusunu almak 
üzere tapu miıdü iyetine müra
caat ctmi§tir. coğ:ılmışar. Dört beş ay evvel Babıali ·ı m almaktır. 

caddesinde vukua gelerek bir kızcağızın Biz bu maksatla, son 7.amanlarda 
feci bir surette ölümiıne sebebiyet veren kazalann da çoğaldığrnr nazaıı itiba· 

Bahçeye ait tapu şimdiye ka· 
dar Evkaf müdi'r eti tarafından 
da alınmamıştır. Belediyenin bu 
teşebbüsünü nazarı dikkate alan 
Evkaf bahçe üz rinde kendi 
sarih hakkı oldugunu iddia ede
rek noterlik vasıtasile beledi
yeyi protesto etmiştir. Meselenin 
protestoyla kalmıyarak mahke
meye intikal edeceği tahmin 
edilmektedir. 

k:ızadan, bir kaç gün e\·vel Beyoğlunda ra alarak belediyeye müracaat ettik. 
gene bir kızın ölümü ve yedı kişinin lstediğimra udur: Bizim bir ha)siyet 
)arnlenmasile nccicclenen kazaya kadar divammız \'ardır. Bu dil'anm bazı ~o-
hemen her ka7.anın otomobilleri idare förlerin meslekten ihracına dair ,·er-1 
edenlerin dikkııısizli~inden ileri geldiği . diği kararlar belediye tarafından tet• 
tesbit edilmiştir. kik e-dilmesi Ye muvafık görüldüğü 

Hu vaziyet karşısında şoförler ve oto· takdirde derhal o şoförlerin vesika ı 
mobilciler cemiyeti crkAnının fikrini öğ· e-linden alınarak kendilerinin şoför • 
renmck her halde faideli olnc:ıktı. Bu 1Ukten menedilmesidir. 
maks:ııla dtin şoför cemiyeti ikinci reisi 
Hakkı bc)le gorüştük. Dedi ki: 

Son zamanlarda kazaların çoğal 
rnasınrn sebepleri bence muhteliftir. 
Bunun önüne geçmek için de gene 
muhtelif çareler Yardır. 

f;l'velii ı:;imdiki seyrü efer teşkiıatı .. ı.ııma_.,_.:.Jıı.......'._,;,,.J-Wıl~-..-~ 

Şimdiki halde \'azıyct böyle değil
dir. Size bir mi al söyliyeyim. Dört 
ay kadar ev\'el bir soför otomahilindc 
bir hanıma taarruz etmisti. Kendisi· 
nin e"'elce de bu Şl!kilde bazı sabıka. 
•Jnrr olduğu cihetle, cemiyetimize bir 
ırnuamele için müracaat ettiği bir sı
rada elinden vesikasını alarak ''erml'dl ihtiyacı tatmin edemiyecek derecede• 

dir. lzah ede)im: Şoförler cemtyetl llcinci rets1 dik. Böylelikle !kendi ini şoförHik 

Borç a:r meselesi 
Ankaradan gelen haberlere 

göre, hamillerle yeni bir anlaş· 
mıya intizaren Düyunuumumiye 
emrine Osmanlı bankasına ya
brılmakta olan taksitlerden ka
nunusani taksiti bankaya veril
miyecektir. 

Bir müddet cwel müstakil olaral\ Hakkı e. yapmaktan menetmek istiyorduk. Fa-
hir seyrü · fer merkezi ·mrd:r. Bu tatbik edilmesi kazaları çok azalta . kat bir müddet sonrn vesikasını fade 
merkezde 65 lkadar mütehassıs memur caktır. Biz bunu dü~neı·ek işaretle- etmemiz için bize bir emir geldi. nu 
vaııdr. Bu mcmurlann hepsi her şo- rin kabul edilmesi içi~ dört, beş sene emre rağmen vesikasını gene \'erme -
förü ayn ayrı tanırlar, scyrüseefre evvel belediye) e miiracant etmiştik. dik. Falmt il,inci bir emir gelince Ye. 
ait mıitcaddit nizamname 'e usulleri Hata cevap verilmedi. Şurasını da i a sika) ı da şoföre iade etmek mechuri· 
hal kile bilirlerdi. ret edeyim ki, bu işaretlerin tatbiki yetinde kaldık. Böyle hareket etmiyc 

Son zamanlarda bu merkez polis bil) ük bir masrafa müternkktf değil· mecburduk. ÇünJ,ü bizim bir şoförün 
miidiirl u ·üne raptedilmiş. memurla- d rneskkte-n ihracı haldiındn 'erdiğimiz ir. Sonra, şimdiki taJinıatnnmcnin 
rı chıin muhtelif meıl ezlerine dağı. deği tirilmesi, mesleğe gireceklerin karann kuvei müe:n edesi yoktur. Kn·ı 
tılmı lar, sc .. rüsefe-r rneı·'·ezı'nde an- alann o"nu''ne gnçmek ı'rin '"Ul arda 

.; :ıı. sıkı bir J ontroJ altına alınması hfzım· ~ " ~· · " ' 
cak dört, b e memur bırakılmıstır. dır. Arkada.c;larım haldunda fena bir sa)dığım ,eyleri yapmaktan ba,l\a ca-

Rimd'\i halde seyrüsefer isleri ~ehir sey söylemek i tcrnem. Hemen hepsi re olmadığı kanaatinde);m. 
deki bütün polis merJ,ezlerinc veril • cok namuslu. temiz in anlardır. Fa. Şoförler rakı 
mi tir. Halbuki seyrüsefer işlerini kat lter meslekte <>labileceği gibi, bi - fı-memeli 
tan ' rn ctmcl\ bir ihtisas meselesidir. zim aram:zda da bazı şüpheli kim~e. Y 
Her poJi mcmuı unun bu işlerde ih· Jer sokulmuş olabilir. Yeşil hilal cemiyeti merkez 
ti <tS s: hlbi olmasıysa imkansız bir Herkesten c'" el biz şoförliikte ça- heyeti yarın Sıhhi müzede top
seydir. Seyri" ·efer isleıinin gayrı mun 1 

r anların tasfiyeye tabi tutulmasını lanacak, sarhoşluk yüzünden bir t zam olması beplcrindcn biri bu • h 
dur. epimizin şüphe altından 1\urtarılrna· çok facialara meydan veren şo-

stnı ıisteriz. Bunun çaresi de yeni bir 
• onra hirdc seyrüseferi intizam talimntn:ıme çıkararak mc.! Jeğe şüp _ förlerin içmemelri hakkında la-

d h'line oymak için beynelmilel yol heli adamların g·rmcler'ne mani ol _ zım gelen makamlara müracaat 
i retleri 'archr. Bunların bizde de ntak, şimdi soför o1nn1ardan şüpheli• edecektir. 

..................................................................................................................................... 
PoUste: K. m er Adliyede: 

a calôna maznun K ? Mazhar Osman bey 
ve s bıkalılar aza " davasınıkazanamadı 

Sabıkalı Kenan evvelki gün 
San'atlar mektebinin muhasebe 
odasındaki kasayı demirle kırmı
ya uğraşırken yakalanmıştır. 

Bundan mnada Beyazıt tara
fında muhtelif lıırsızhk cürümle-
rinden maznun Vahdet", Raif İs· 
minde iki şahısla, polis memur-
larını tehditle maznun Fettah ve 
altı ay evvel Kocamustafapaşada 
arkadaşım yaraladıktan sonra 
lrnçan Hakkı zabıta tarafından 
yakalanarak adliyeye teslim edil
mişlerdir. 

Sahte bir memur 
Beyoğiunda Karğa sekağında 

oturan madam Anjel oturduğu 
evin sahibile kira meselesinden 
münakaşa ederken Koço ismin
de biri kendisine memur süsü 
vererek ihtilafı halletmek iste
miştir. Bilahare sahte memur ol
duğu anlaşılan Koço yakalan
mıştır. 

Bir yaralama 
Euvelki akşam Uzunçarşıda 

Abdürrahman isminde bir amele 
meçhul bir şahıa tarafından ağır 
surette yaralanmıştır • Zabıta 
meçhul carihi aramnktadır. 

Kabataş usesl mezunları 
Kabataş lisesi mezunları ara

larında bir cemiyet teşkil etmek 
üzre dün öğleden soara saat 15 
te Halk evinde toplanmışlardır. 
Toplantıya iştirak edenler bu 
mesele etrafında görüşmüşlerse 
de mselenin daha lrnlabalık bir 
içtimada tetkik edilerek karar 
verilmesi için ikinci bir toplantı 
yapılmasına ve bu toplantıya 
mümkiin olduğu kadar fazla Ka
bataş mezunlarının gelmelerini 
temin için de propaganda yapıl
maaına karar verilmııtir. 

ıoo,oco lirayı alanla
rın anlattıkları 

Yılbaşı tayyare piyankosu ta
lililerinden bir ~ısınının ve en 
büyük ikramiye 
olan bir milyon 
lirayı kazanan
ların isimlerini 
evvelki gece vak
tin geç olmasına 
rağmen tahkik 
ederek karileri-
mize bildirmir 
tik. 

Bir milyon lira 
kazanan biletin 
onda bir parçası 
dün de yazdığı-
mız gibi Ortaköy- Mesrup Ef. 
de Abdi Fuat beyin tiltün depo
sunda çalııan amele Mesrup Ef. 
ve diğer 16 arkadaşı tarafından 
ahnmışhr. Bu bilette, aynı de
poda çalışan ameleden Şükrü, 
Cevat, Hasan, Bayram. Ahmet, 
Basri Ef. lerle Ahmet ağa ve 
Naciye, Münire H. !arın hisseleri 
vardır. 

Mesrup efendi bir milyon lira 
kazanan bileti istiklal caddesin· 
de bayi Rauf beyden almış, di
ğer on altı arkadaşiyle ortak ola
rak aldığını söylediği bileti kü
çük kızı Mariye çektirmiş, bu 
sırada Mari: 

- Bir milyon lirayı muhak
kak biz kazanacağız. Demiştir. 

Evvelki gece bir milyon lira
lık ikramiyenin hangi numaraya 
çıktığı anlaşılınca bayi derhal 
bir otomobille Mesrup efendinin 
Beşiktaştaki ev'ne gitmiş, kapı
yı küçük Mari açmışhr. Mari 

Doktor Mazhar Osman bey 
bir müddet evvel Fuat bey 
isminde bir mücevherat komis
yoncusu aleyhine bir dava açmış
tı. Fuat beyden kendisine ait 
pırlantayı istiyordu. Halbuki 
Fuat bey de pırlantaların doktor 
tarafından satılmak üzere ken
disine verildiğini, bunun üzerine 
Nuri bey isminde birisine sattı· 
ğım ileri sürmüştü. Bu dava 
hakkında beşinci hukuk mah
kemesi son kararını vermiştir. 

Mahkeme pırlantalara Fuat be
yin zilyet bulunduğu noktasını 
kabul ederek Mazhar Osman 
beyin iddialarını muvafık bulma
mıştır. 

karşısında bayii görünce derhal 
tanıyarak, yılbaşı münnsebetile 
ufak bir eğlence tertip eden 
ailesinin yanına koşmuş ve se
vinç içinde bağırmıştır; 

- Ben demedim mi? işte bir 
milyon lirayı biz kazandık. Bayi 
geldi.,, 

Mesrup efendi bu haberi ga-
yet soğuk kanlılıkla karşılamış, 
biraz sonra bayile beraber gi
derek paraları 2000 lirasını na-
kit, üstünü çek olarak almışbr. 

Parayı kazananlar ıunları söy
lüyorlar. 

- Kazandığımız para muştcrek tali· 
imizin neticesidir. Biz bunu dtiş .. n~k 
parayı h:ır -.urup harm:ın savurmık iste· 
miyoruz. Bunu ne suretle i~letmeL:: mum· 
kiınse onun çaresine bak:ıc:ığız,, 

Bir milyon lira kazanan biletin 
diğer parçaları Kiliste satılmıştır. 

400 bin Jira kazanan 17010 
numaralı biletin yirmide bir par
çasını bahriye yüzbaşısı Mehmet 

Bir ngiliz şirketi 
liman arımızı yap

mak is iyor 
Verilen malumata göre, bir 

çok demir madenlerine malik olan 
mühim bir lngiliz şirketinin mü
messilleri şehrimize gelmişler, 

Ankaraya gitmişlerdir. Bu şirket 
mühim bazı tes'satla beraber 
limanlarımız n inş3s na taliptir. 

sa sız · rabacıları 
cezala dırmak lazım 

Ha) vanları himaye cemiyetinin 
yeni bir teşebbüsü üzerine be
Jediye zabıtası memurları hay
vanlara eziyet eden ve fazla 
yiik taşıtanlarla meşgul olmıya 

başlamışlardır. Son birkaç gün 
zarfında bazı arabacılar çevril· 
miş, kendilerine ceza yazılmışbr. 
Bu ::ırada 2094 numaralı tek atlı 
yük arabası Yen·postane önün-
de durdurulmuş, r" hada 800 
okkalık yük bulu - u anlaşıl-

mıştır. Yük yarıya ın ırilmiş, on
dan sonra yoluna d vam etme
sine müsaade olunmuştur. 

dar" coğrafya 
Dahiliye vel,fileti vilayetler 

hakkında bir id re r.oğrafyası 
tertip etmektcdır. er vilayette 
olduğu gibi lst '3u da da bu 
işle meşgul olmak re bir heyet 
teşkil edilecektir. He etler, men
sup bulundukl ı v " etlerin ta
rihi, tabii, ziraı, id ri, sıhhi, sı• 
nai, iktısadi ve içtimi vaziyetleri 
ve bunların harcl.e eri hakkında 
malumat toplayacaklardır. Bu ma
lumat tasnif edildikten sonra 
veldilete gönderilecektir. Veka· 
let bu malumatı haritalı ve re
simli oh:rak Türkiyenin idari 
coğrafy. sı halinde ne redecektir. 

Necati beyın kabrinde 
Maarif vekili Necati B. mer

humun ölümünün yıldönümü mü
nasebetile diin kabrinde bir ih
tifal yapılmış, habrası taziz olun
muştur. 

Burhnnettın bey almıştır. 150 
bin lira kazamm biletin yirmide 
bir hissesincde Şişlide Osman 
beyde Zel fü bey apartmıanında 
banka memurlarından Karebet 
Eseyan Ef sah phr. 

. 200. bin lir. l~ c meblağın sa
hıplcrınden bırı Gedikpaşada 
Tülbcntçiler sok w da 6 numa• 
rada oturmaktadır. 
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Japonya ile aramızdaki il Vakıt Karilerinden] (l~~A_cıı--u_z~e~n~in_~D~e_f_in~e ... sııııımıııi ~ 
ticari münasebet !~~~k0~!::1;:::~ MUellifl : Nizamettin Na~if Ressamı : MUnif Fehim 

Bir adam, faydalı oldukça kulla· 
nılır, fa yd.ası bitince ömı·ü de biter •• 

Yakında geniş mikyas,·a pamuk 
göndermiye başlıyoruz 

Şebrimizdeki Japon ticaret ser· 
gisi direktörü M. Jasue dün ken· 
disiyle görüşen bir muharririmize 
Japonya'yla aramızdaki ticari ve 
iktısadi müoasebat hakkında 
şu izahatı vermiştir; 

- Türkiyeye ithalatı tanzim 
eden yeni gümrük kararnamesi, 
hükumet adanı.arınızın güzel 
<lüşüace!erini tebarüz ettiren <o'c 
iyi bir tedbirdir. tir memleketin 
ifctısadi vazıyetini ve milii para
sıma kıymetini •. orum:ık iste
mesinden cla'.!a tabii ne o'.abilir. 

"Kontcrjaatö nan,, usulü Tür· 
kiye Japonya t.cari m!..ıo~s.!ba
tın:ı h:ç bir z:ıman bir m:ni 
teşkil etmez. Çünkü Japonyada 
l:u münrsebatm bir kat da:ıa 
takviyesi ve tevsii istenilmektedır. 

Ticarette her şeyden evvel 
maddi menfaatin önde geldiği 
e5ylenir. Biz Japonlar için !Ju 
var:t deği!dir. Biz aynı zamanda 
manevi bazı ~eyler cle ararız. 

B ze s .!mpatik ge:e:ı büyük mil
letlerle ticare~ ı~me~c :s~er:z. As· 
yanın i ıı:i mıinteha noktasını iş

p·:ıl eden Tütkler ve Japon'ar 
a: asında b:rço~ mt' şterek milli 
vas:f!ar v rdır Eu benzcyjş iki 
ınil'et arasında clcrin sempati 
b's'eri uyandırmaht~C:ır. 

t arada sefirimiz bükfımetimize 
mt~ acaat eaerek şimdiye kadar 
başka rre..,. ',.. ı.,. 1 'çrr'cn :ı ',.', y • .,,,'7 

!:.'t!ana bayr~ m hazır· 
lığı yapıyor 

5 kanu nusani A:fa nc:nın kur
tu'ut u günüdür. !'.dana beledi
yesi bayramm fevkalade tezahü
ratla tes'it edilmesi için bir 
prog ram haıırlamıştır. Kurtu'uş 

günii sUvari, izci ve spmc:.ılar 

be'ed"ye dairesinden tari 1i bay· 
rağı alarak şehirde c.o aştıracak-

}:,, sonra saat l·ulesine mera· 
s· m 'e çe1(ece!derdir. Yeni ista!;
rona r:iden asfalt cadde i'zerin

de yapı~aca!c geçit res:ni fev:rn-

Jade olacak, askeri kıta'ar, jan
tlarına, pol s müfrcze:eri, mck· 
tepler, · izciler, spor teşekküHeri, 
esnaf cemiyetleri ve milli süvari 

müfrezeleri de geçide mtic.ıde'.e 
zamanmd:ıki kıyafetler='e iştirak 
t,decekled r. 

Kurtu'u? günü şerdine bele
d.:'.!de b:r kabul resmi, gece <le 
n.ncr a atıl,,, vnpı "'c., ' ·tı r 

Bak1rk ·~ nde ti r, m( nto fab· 
rllı ~ıran dumanrarı 

Be'ediy~, Bakır 'iöy··~ ·· ~'· i çi
t.l'!ilto f:ı 'n:kası b~ ::.:sın :lan çı-

l an 'u n:.ınların s hİlc:ıte muzır 
oldı··:u .u id-J a ederek fabrika 

n:~y~ı'ne b ir dava ?.çmışh. Mab-
1 eme, son ce s esinde ehıi vuku

{ un rapo. unu müza t\ere etmiş, 
j J.-rnt ikinci bir keş:f daba yap· 

ticari eşyayı Türkiyeden teda
rik etmemiz imkan arının araştı

rılmasını istem;ştir. Bizzat ben 
de bu maksatla teşebbüste bu
lundum. 

Japonya Turkiyeden tütün, 
zeytin yağı, pamuk ve diğer bir 
ço~{ mevad afabi ir. Türkiye:.ien 

pamuk almıya ço'•tan başlamış 

o!acahtık. Fakat buradaki pamuk 
ba'.yc'.erinin gayet fena bir şekil-

de yapı'.ması ve sıkıştırılması bu
na mani o '.uyordu. Bu mahzurun 
Cinüne gur:ne'.c üz~re tedabir 

a:ındığını ve yakında mükemmel 
sıkıştırı!mış pamuk balyeleri ya
pılacağmı bana · Türk tacirleri 

temin eltıler. Binaenaley.1 çok 
yakın bir zaman sonra Tür!d. 
yeden Japonyaya mühim mik· 
tarda pamu'< ihracına baş 1ana
bilecektir. 

Diğer taraftan Türkiyeden Ja
ponyaya tütün ve zeytinyağı ih-

taca ' ını y..ıp:nak ıçin tetkikat 
yap:r.a':tayız . M::vcut iktısadi 
l:ubran Lu ihrc:c a tın ı:ıe zaman 
baş.ıyacaüım söy~cm"ye imkan 
l:i? a:~mıyor. Mamafi kcvvctb e
minim ki çok yakm bir zamanda 
iktısaai mt.nasebalmaz bUyük 
bir inL '.şa f bu'~c.l!ctır. Bu t emas
lar hiç şi:plıes'ç iki Lüyük mil
let n l:iribir'ni daha yakından 

-ı· '·•nı 1 F~:n <>''ecekfr. 

'J cc...111et odasında 
Y CDI f car et Oc.İası fVleclisİ tU• 

gün s.-::.t 14,.JO da ilk top antı
sını yapacaktır. içtimaı vali Mu
hittin bey açarak bir nutuk söy
Jiyecek, sonra idare heyeti seçi· 
lccekt' r. Bı r; r ci reis iğe Nemli 
ıade Mit;:t, v~ ikiuc ı reisliğe 

t!~c·p beylerın tekrar seç'!me· 
ter.ne mu'ıal(kak nazarile 
ba' l"" 1 t 

V u• ... ....... _. ••• :.ı ~.l::&Jtc ı.m.zin 

in~iişEh için tir rehber 
~apr:~bı::k 

Türk· Yunan l.caret münase· 
batırıı:ı in!< ş fı iç:n bir rehber 
1 ;sılacaktır . .!u rehberde Türk-
Yunan ithalat ve ihracat tacir 
ler .nin adreslere ve iki memle
ketin :dihsa atı hakkınca malu
mat olacaktır 

Dahil.ye vekili 
Dah !iye vekili Şükrü Kaya 

beyin bu hafta içinde şehrimize 
ge!eceği haber verilmektedir. 

Dt!rülbedayi Temsilleri 
Bugün akşam saat i~tJnbul Betcdiqesl 

21,30 da S~hir1l°ycıİt'DSU 

~AYA 111111111111111 

11,,, .......... . 
Yazan: 

S. Gantil:on 

Tercüme eden: 

Bedreltin 111111111 
Y akm<la: 1 Ş A D A 1\11 

f G rlYeni ~!~,~!~~~~!~~da 
ÖLÜM ÇENBERt 

fi!mini takdim edecektir. 

( ATLANTıK) filminden daha müess:r • (DA Vid GOLDER) 
filminden daha heyecanlı • E. A. DUPONT'un bu şaheseri 

G 1 N A M A N E S ve D A N I E L M E N D A i L L E 
tarafından temsil edilip s "zlere iki saatlik teessür ve heyecan 

geçirtecektir. Yerlerinizi tedarik ediniz. Tel. B. O. 1656 

C:ınh hcyvan tctr~:nı da me· 
netmek mi lfiızımd1r,bu ne iş? 

Fatihte Karaman caddesinde 
oturan mütekaft binbaşı Hamdi 
B. b:ze gönderdiği bir mektupta 
diyor ki : 

-56-

lstanbulda hayvan pazarı iki 
yerde .~uı ulur. Birisi pazar g:.in
leri Usküdarda diğeri de 

Karanlık, korku, heyecan •. Y orgur.-j 
lu!• •. Ve dü~ününüz ki sıhhati yerinde! 
lıir genç kız. .. 

Göz kapakları ağırlaştı.. Gözleri 
yavaş yavaş kapandı. 

- Sahi mi? 
- Şimdi Yahya efendi konağında 

size intizar ederler. 
- Bekle öyley~e ... 

çarşamba günleri Fatihte. Bu iki 
p37.ar y .!rine inek, ö~üz, koyun 
at, hatta tavu'c ve tavşan vel
hasıl çeşit çeşit hayvan getiril ;r 
ve satış yapı.ır. Bu adet yalnız 

lstanbulda değil, Türkiyenin her 
tarafında asırlardanberi dev.im 
etmektedir. Ben hayvana m~rakh 
olduğumveher haft3 kurbiyeti do· 
layısile Fatih p~zarmı dolaşırım. 

l:Su hafta bir gar:beye tesadüf 
ettim; size y:-:.zıyorum: 

n:r ka: rnniye lmd~r kafasında 
tatlı hayaller canlandr .. 

Scnıa o h::-yallcr ele kayboldular .. 
Gçnı; kız, derin clcr:n nefes almr

ya b:ı~ladı. 
Halime, kıvrılc'~ı ~eı·de uyuya • 

lrnlmı~tı. 

Müftü Y::h~·a <'f{'ncli h::zretlcrinin 
iffetvcsimc: erimrı ... r·. '""v·li1i ati·ımm 
evinde, ilk geccs:ı i i~ !e b5yle geçir -
mi~ti. 

Uyandrf;ı z:-mar":ı, seniii!'i adam 
~oktan rnz:!csi başına g'tra~~ bulum: .. 

Cam kapandı. Mühim bir i~i m .. " 
"' vaffakıyetle başardığına emin; artık 

göreceği mü!cafatıa neş·e~iyle _ennest 
J:n·ırcık bıyıklarını bükere!< dU\·ara ar· 
Irnsınr dayadı, bekledi. Taşıdığı mek 
tupta ne yazılı olduğunu bilmemi~ti; 
gene de bilmiyordu. Yalnız giderken 
ağa, ona şu tnHmatı vermişti: 

"Oraya 'arır 'ar-maz, bir saniye 
h<?k:cme, yanma gir. lki eli kanda ol· 
sa l ~kletme. al gel!,. 

Pazar tam hararetli bir hale 
girmişken polis~er her tarafı s:ı
rarak koyun, keçi, inek satan-
ları satıştan menettiler. Herkes 
hayvanını alarak pazar yerını 

yordu. ı 
Ye.zari lrnpıFrnı \'urmuş: 
- lfanr:-1 .. Liğ~:1 ibrik lrnp·ının i,; .. 

nünde! dern·ş~i - Sana r'.:t de ge-ı 
t irdim. Eli;ıi yüzi':lii yı!mr. sü!"i::ıü 
içersin. Sonra, dal. ··rn Ev.!l•tirır.cdeu 
carına bürün! Aııtfüh:ılim böyle söy -
IedL Seni · sl.üfara gü~üre~c 1im .. 
Öğleye dorrru da o "'Clecek .. Hn<li, ç:ı
buk ol! llurn.sr helifır evidir. fazla l•al• 
man yak:-,ık almaz .. 

Ilir şchzr.cleye karşı bu kadar Hlii
h:ı.lj muamelede bulunabilmek için. 
ortada çok lıüyü!t bir sır bir sebep ol
mak lftz:m gelirdi. Netcldm öyle yap• 
mış \"C O şiddetli şehzade lflm, cim de.· 
mcden yola çıkmışh, 

Ilir mil'cftfat kop::!caktr bu işten.
rtuhakkakt: bu.. Zaten ağanın vadi 
de vardı. "Git, gel. hak nasıl m-em· 
ııun edeceğim . ıni !,, demişti. terke mecbur ka!dı. ı;u hal bir 

merak uyandırdı. Sordu'< soruş
turduk bir de ne anhyalım! ka
çak et satanlar varmış. Eunun 
teminen hayvan pazarını tatile 
mecburiyet h:ısıl olmuş. 

insaf edelim. Kaçak et mem· 
nu ise fai '!erini bulup tecziye 
etmeli ve başha suretle bunun 
önüne geçmeli. Canh hayvan sa
tışını niçin menediyorlar ? 

Bir insanın dört keçisinden 
ikisini satmak mecburiyeti hası! 

olsa bu adam ne y11 pacaktır? 
Kaçak et başl<a hayvan 

alım utımı gene başka ve 
bu!llar biribirinden ço~< farklı 

ayrı ayrı birer mese:edir. Çün
kü her satı'an hayvan kaça'.c et 
için satılmaz, sonra hayvan ihti
y:lcı mutlak olarak et ihtiyacı 
demek cieğildir. 

Pazar yerinde polise mürac:ıat 
eden!er de oldu. Polis hakkı 

tes:i:n etme1de beraber "biz 
emir l.u uyuz ne yap:::lım bize 
böyle emir verdiler!., dedi. Mer
ciinin naz:uı dikkatini celbe ta
vassut buyuru:masını rica ederim. 

VAKiT 
Renkli iJan 

basar 

Bir renkli ilan on 
renksiz ilana be
deldir. Renkli ilan
Iarınızın resimle
rini idarehanemiz 

hazırlar 

Renkli , renksiz 
ilanlarınızı VA

KIT e veriniz 

Küçük ilanlar için 
tatbik edilen tarife 
fevkalade elve

rişlidir 

SiYAHLI KADININ 

KOKUSU 

Ve lıern:m yar-;:1 "'n~t iç:n de hazır 
lanıp so!m.~a ç:knı.5l:ırdı, 

K:ııuyı açarken Y es:ııi, akşam 

Y<'ys!!lb g-~tirdiğ'i adamın odasına kı.:
lak ,·erm:~.ti. J~er~cn horultu geliyor· 
du. lmr~mişti: 

- Amma da encE5~siz uyuyor h:ı ! 
Vay köpoğlu vay! 

J'/Rl't!I VÇVNCV KISl!ıl 

' Dar:.isscade ağası - Yahya e· 
fendi - AIOşun paralau 
1fora1·01 n~ferlcr~r·n başına gelen 

hel:dan h~rnc.il b:::-3 dnk:':a sonra, ge. 
miden bir i~incj Ea:ıdnl u·•ha uzaklaş. 
nuştı. Ilımda ilı:i kişi rnrdr. Birisi 
kürek çcl.iiyor; kı~ .a oturan r~ir.eis:y
se iki eliyle s:ında!ın iki 1tenarına tu
tunr.ıuş, her sallanışta korka ı~orka 
denize baluyordu. 

Kor!{m:ıkta da haklıyd:. Ç ünkii 
bu adam ömrfötde i!': defa g~miyc b:r.
mişti. Afa suv:lr o:m:ı'.dn gemiye su· 
var olm!lk arasm:fa küçiP;: bir fark ol
mak geröti. Omriinü ::ıt S!rtında v~ 
hazan saray mutfal:ında ge!:iren bir 
adam elb~tt~ 1 i c!:mizd~n korkardı. 

aclam, kıvırcık bıyılılı saimin tam 
kendisiydi. 

Gemi s:iv:ırisi Yahya efendinin k~ 
n:ığını lıildiği içi::t, l)ehza•k onu yan:• 
na alr.tr~. bunu c'a "DarL>.:::ıa:fe a~::-.· 
sına gidip lstanbula geldiğini,, hab~r 
verrniye memur etmişti. 

S:ı:-ıdal, öbür sandal:ı., yanına ya· 
naştiğı zaman IsJ.:elede ne kimse var
dı, ne de az evvel cereyan eden lrnnlr 
hadisenin bir izi. 

l\ıvırcı:{ bıyıklı: 

- All::ıha ısmarladık" - dedi -
- Ut;rurlar olsı:~ ! 
Ye iskelenin üzerinden karakayıp 

• oldu. 

O da dar sokaldardan geçmi~ti.' 

1

. 0 da zaman z:ım:ın koşmuş, !:azan biri 
kapıya arka.~rnı yaslıyarak beklemi~, 

bazan bir saça.ğ:n altında gizlenmişti. 
Nihayet, üç gün evvel çıktığı l;a

prdan, hiç kimsenin gözüne ili:;;me!<. 
sizin saraya girmişti. 

1\lutfaklarda ışık vardı. Aşçılar 

sahuru hazırlıyorlardı. Karanlık yer
lerden, parmaklarının ucuna basa, 
basa ilerledi. l\f utfa!dan geçti. 

lç avlu rssızd :. Hele Darüssaade 
ı ağasının dairesi, bu aysız gecede bir 

ehram gibiydi. Pencereleri lıir iki sa· 
niye kadar tetkik etti. Sonra birine 
parmağiyle vurdu: 

- Tık.. Tıkhk! 

lçerde bir sedir gıcırdadı. Camın 
bir kanadı aralandı. Habeşinin çıp 
lak kafası uzandı: 

- Kimsin sen? 
- Renim a~am .. 1\lanisadan geli. 

rim .. 
- Ha? .• Bu kadar çabuk ha? lna

oamrıyoruım ..• 
- lnan ağam.. lnan ! O da geldi. 

Bu tatlı hayaller içinde saraylar 
kurarken dairenin kapısı açılmış. ağa 
çı!m115tı :. 

- Hadi bablım .. - dedi -
- Geldiği yollardan geçerek, hiç 

kim eye görünmeksizin gene o küçük 
lı:ap!dan çıktılar. 

~:>kaklarda bir iki 1 .. öpek havl:yor• 
l a:an nalçalı kunduralannr sürterek, 
1 ir.: ''ilir ne ta raftan r:~ tarafa giden 
b:r gece yolcusunun ayak Eesleri işiti
liyordu. Yollar o kadar a>sız ve set• 
sizdi. 

Yoku5un haşına geldikleri zaman, 
Dar~issaade ai:ası, adımlarını yavaş• 

lattı: 

- Bizi kimse görmedi ya. Eminsin 
ya? 

- Fll;cttc :ı••:-m", 
Darüsseade ağa ı hazretlerini e-

sin·! garip bir heyecan ,-ardr. I<'nkat 
gen~ buPun farkına varmamıstı. Egc.r 
v:ırm ş olsaydı, hiç §'Üp!?esiz böyle :!1-
tiyatsız hareket etmez, ona arkasını 

denmezdi. 
Çünkü, her.üz başı:ır geriye çevir -

mcmişti ki habeşi belhdcn hançerini 
~e'dp enscs:ne doğru l:olur.u ka d!r • 
mr~tı. Saray terbiyesi almıştı ağa. 
Bir adam, ancı!{ faydalı oldukça h-u~· 
!anılırdı. Zararlı olmasına lüzum 
yo!du, faydası b!tince ömrü de lıiter
di. 

lşte ağa hu nazariyeyi tatbike ha. 
zırlar·mıştı ve genci de boş aYlamıştı 
ama, kıvırcık bıyıklı adamın da daha 
eceli gelrnem;iti ~a!iba .. 

Zira ağanr..'l kaliian kolu, gene aynı 
süratle inmiş ve fakat hançer silinin 
ensesine saplanacağına, kınına giri -
vcrm~şti? 

Acaba ağadaki bu ani istihaley\! 
sebep neydi? 

Bu sırada sai geriye dönmüş, hafif 
bir sesle mırı!danmıştı: 

- Hiç bir ~ey yok ... 
- Peki amu bunlar ne? 
l\lcsele basitti.. Duvar diılıinde 

gemlerini şıkırdatn ra.k, nallarıyla ye
ri döven iki at, ağanın gözüne çarp
mıştı. Bunlar malCım .• Aliişla Kak· 
sakalı getiren atlardı. Orada, başıboş 
duruyorlar Gelmezler köyüne giden 
sahiplerini bekliyorlardı. 

Sai hemen atlara yanaştr: 
- lki tane .. - diye söylendi - Fa

kat k;min bu atlar? 
Habeşi ürltmüştü. Acaba kendile

rinden evvel gelen bu atlılar kimler
di? Buraya geldikten sonra nereye 
gitmi~lerdi? Niçin atlarını beraber 
götürmemişlerdi. Her hadiseden bin 
entirika sezmiye al:~ın kafası, bir
denbire karmakarış olmuştu: 

- Surada biraz bekliyelim .. - dr-,. 
di.-

Olabilirdi ya .. Belki evj gözetliyor· 
lardr. Padişah hen liz sağdı.. Darü:_
seade ağa.sının veliahtla kumpas kur
duğunu iş:tir~, habeşi işin neye va
racağını kestirebilenlerdendi. 

S:li itiraz etmedi, sırtlarını duvara 
vererek durdular ... 

Bir dakika, beş dakika, on t!aklw 
ka geçti. Ne gelen vardı ne giden. 

( Ril11wdiJ. 
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Dünkü maçların 
~I 

neticeleri 
Artık yirmi sene evvelki oyun 
tarzını birakmamız lazımdır 

Futbol'de muvaffakıyet sır1arı yoktur, Fut
bol binlerce seyircinin önünde oynanır 

J 

üthiş şeyler 
Yapan bir 
Makina adam! 

"Makina adamlar,, Amerikada 
günden güne rağbet görmekte
dirler. 

Pek yakında Nevyorkta büyük 
bir " Makina adamlar,, sergisi 
açılacaktır. " Nord lndustriel ,, 
mecmuası bunlardan birisi hak· 
kında şu izahatı veriyor: 

Bu makina adamı miihendis 
Vitman yapmıştır ve ismi "Okül-
tüs,, dür. Bu madeni zat gayet 

r~-~------~-~----~--------~ı ~lık~~rira@bey~rku~ 
vetinde bir motörle işler. Gayet 

... 
DUn karşılaşan SUleymanly~ .=-B;ykoz takımlara bir arada 

Diin Taksim stadında lik ve şilt nefe$iz kalıncıya kadar topla beraber 
maçlarına devam edilmiş, altın orduy- koşuyor, kendisile beraber tabü di· 

la Eyüp, Kasrmpaşayla Hmn Iik, Be- ğer arkadaşları da koştuğu için hepsi 

iyi hesaplanmış bir makina, bu 
müthiş adamın daima ayakta 
müvazenesini kaybetmeden dur
maıını temin etmektedir. "Okül
tüs,, Un ayakları küçük birer 
tank gibidir ve zincirle yürür. 
Kolları, bir fili öldürecek kuv
vette ve iri çelik parçalarından, 
elleri, kauçuk tokmaktandır. 

Mühendis, ''Okültüs,,e radyo'y
la emirler vermektedir. Bu rad
yo makinası bir otomobildedir 
vs etomobilini, demir adamdan 

lstanbulda yı a ı 
nasıl geçti • 
-------- -

lstanbul halkı sene başı gecesini, yen bir 
yılın istikbali neşvesi ve piyangodan 
çıkacak bir milyonun hayaliyle geçirdi 
Sene başı geceıi bir milyon .•• 

Çıkıyor diye, Istanbul ve Beyoğ
lu caddelerine hemen hemen bir 
milyon halk dökülmüştü. Vakıa 
lstanbulun bütün nüfusu bu sa
yıyı doldurmuyorsa da, gezmeye 
çıkanların caddelerde yaptıkları 
voltayı, eğer birisi bir yere otu
rup saysaydı, muhakkak: 

- Önümden bir milyon halk 
geçti, derdi. 

Sene başı, milli bayramlar ve 
bu gibi gecelerde daima cadde
lere, Beyoğluna ve eğlence yer
lerine çıkan bir sınıf halk vardır 
ki, bunlar: 

- Bakalım, herkes nasıl eğ
leniyor? 

yorlar,, diye adam arıyarak, cad
deleri doldurmaktan başka bir
şey yapma:lar. 

Ve işte bu gecelere, bayram 
geceleri derler. 

• * • 
Senebaşı gecesı lstanbul , 

bu zamana kadar hiç görül· 
memış derecede kalabalıktı • 
Fakat eğlence yerleri, yani, pa
ra sarfedilecek yerler, geçen se• 
nelere nisbetle boştu. Pek tabii 
buhranın bunda dahli vardı. Maa
mafib, birçok kimseler lokanta 
ve barların kapılarını aşındırı· 

(Lütfen sayfayı çerıiriniz) 

tu. Fakat bu zat bir aralık lngil
terenin Şarktaki en büyük duş
manıydı. 

"ikt.aşla Beyler:beyi, Silleymaniyeyle 

Beykoz da şilt için karşılaşmışlardır. 
Altmorduy1a Eyüp birer sayıyla. 

iberabere kaldrlar. Kasrmpa§a _ Hi· 
lali iki sa}'U)'la yendi. 

' iki üç kilometre uzakta bulun· 
durmak şartiyla, kendisine, kapı· 
lan kırdırtmak, bombalar attı!
mak ve adam kaldırtmak, mu
hendis için kabildir ve onu da
ima bir teleskopla gözll önünde 
tutmaktadır. 

Diye çıkarlar. Ve gene bu 
gecelerde, asıl eğlenmek istiyen
ler de hususi mahfellerde, evler· 
de eğlendikleri için, birinciler 
sabahlara kadar "nasıl eğleni-birden lüzumsuz yere yoruluyorlardr. 

Turu~riah~~~~~Lı=~===.=,=.========ı==~ı~=~.~=.=~~~b~~b~== 
E_~ela hedef yo~tu. Sonra t~~u müm ngı iZ gaze e erı as 
kun mertebe u.zaga atmak ve luzumsuz 

Abbas paşa 1914 te lngiltere 
kralının düşmanlariyle teşriki 

mesai ettiğinden hal' olunmuş ve 
bütün emlaki müsadere edilmişli. 
Fak at geçenlerde Lozan şehrin• 
de imzalanan bir mükavelena• 
meyle Abbas Hilmi paşa, Mısıra 
girmemek şartıyla senede otuz 
bin Mısır lirası almıya başlamış
tır. Onun bugünlerde duşman
lığınm hedefi, lngiltere değil 
Fransadır. Abbas Hilmi paşa 
bu sırada yeni bir taht elde et· 
mek ve Suriye tahtına çıkmak 
istiyor. 

Bundan sonraki iki maç oldukça 
hararetli gesti. Beşiktaşın rakibini 

bol bir sayr farkıyla yenmesi bekleni
liyordu. Fakat Beşiktaş talnmı umu. 

yere bütün kuvvetini vuruşa kuilan - H • ı • p ı h • d ' 
mak hevesi bütün maça hflkim oluyor- ı mı ş.nın a ey ın e . 
du. Halbuki bu gençler biraz teknik 

miyet itibarile bozuk ye ahenk~iz bir 
maç yaptı ve yılmadan canla başla 
O}'llıyan genç rakibini ancak sıfıra kar 

üzerinde dursalar, biraz bunun için 

çalışsalar bir buçuk saatlik bir didin· 
menin daha çok İYi neticeler verdiği
ni göreceklerdi. 

Sabık Mısır hidivi Suriye tahtını ele 
geçirmek için uğ:raşıyor, diyorlar 

şr 5 sayıyla yendi. Bu meseJe muhakkak bir antrenör. 

Süleymaniye - Beykoz maçına g~ Je beraber çalışmak mesel~i de değil• 
fü'ke_ Dünkü knrşılaşmalannda iki dir. Futbolde muvafafkşyet sırları 
ta.raf da tam bir müsavat ve müvazene yoktur. Dinlerce kişinin önünde mu• 

gösterdiler. Yalnız Süleymaniye bir yaffak olan ve kazanan bir takım bin

ıı.kındaki f rsatı ka~ırmadığı için ka• lerce k~iye bu i ·n bütün sırrını öğ'
:zandı. Ve maç bu neticeyle bitti. ı-etmiş ve açmış değildir. Biraz irade, 

Bilha a bu sonuncu maç dola:rısi· biraz azim memlekette bir kaç sene 
le bir kaç noktayı işaret etmeden geç· içinde bir kaç Fenerbahçe, bir kaç Ga
mek istemivoruz nu··n g·· ı .. - .. .. t l •. " ·• orc ugumuz a asaray ve Beşiktaş yaratabilir. Çün 
~~ley~aniye, Beykoz takımlaı;ı fert kü o kadar kun·etli, o kndnr spor 
ıtıbanle futbolü hazmetmiş, futboı, 1••1 ruhunu ve kabiliyetini taşı)ıan gen~-
istiy~rek oynıyan gençlerden mürek. terimiz \'ar. 
keptı. Bunun içindir ki maçta hayre-

te değer bir sürat, bir nefes kabiliyc• 
ti görülüyordu Fakat b··ı·· b 

A.S 
• • • 

• < u un u arzu 
ya · t "' ve ıs ege rağmen ne yazık ki oyna• 

GUreş müsabakası 

lngiliz gazeteleri son zaman
larda Mısırın sabık Hidivi Ab• 
bas Hilmi paşa aleyhinde şid~ 
detli neşriyatta bulunmıya baş~ 
!adılar. DeyJi Telgraf gazetesini~ 
Hidiv için yazdıklarını bir kat 
günı evvelki sayılarımızdan birin~ 
de iktibas ve neşretmiştik, 
Deyli Herald gazetesinin diplo
mat muhabiri de şunları yazı• 
yo~ \ 

Mısır hüktimetiyle barışarak 
senevi otuz bin Mısır lirası irat 
temin eden sabık Hidiv Abbas f 
Hilmi paşa, bir aralık "Avrupa· 
nın en fena adamı,, unvanını 
kazanmıştır. 

Bir kaç ay evvel Londraya 
Abbas Hllmt rı,. 

Abbas Hilmi paşa, taraftar-
farından birkaç zatı toplıyarak 
Suriyelileri kazanmayı istihdaf 
ediyor. 

Abbas Hilmi paşanın lngilte· 
reye düşmanlığı onuJh .. Mısır tah
bna oturmasıyla tezahür etti. 
Çünkü, Abbas Hilmi paşa, yeni 
Mısırı inşa eden Lort Kremele 
ihtilaf balindeydı. 

Sabık Hidiv, bir defa da Lort 
Kiçneri tenkit etmiş ve ona,, 
Mısır ordusunun bu derece aciz 
olması son derece ayıpbr.,, de
mişti. 

Bunun üzerine Lort Kiçner is· 
ınan futbol tam Yİrıni sene evvelki fut

boldü. Topu ayağına alan oyuncu, 

Y enigün refikimiz tarafından 
tertip edilen güreş müsabakaları 
dün icra edilmiştir. 

~ı111111 11iiiıı1111ııııı111 111111 1111 - - -- - -· _ - -

gelen Abbas Hilmi paşa, Mısır l 
sefiri tarafından yapılan bir res- mi kabulde hazır bulunmuş· 

tifası nı vermis fakat istifasını 
geri almıya icbar edilmişti. 
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'' - 17 Yazan: Ömer Rıza . 

Sabatay Müslümanlığa döndü, 
bu allahın emridir!,, 

Hekiırn ha S • -----
(lan istir d şı, aba tayın bu siikutun- vası uğurunda ölmek istemiyor ve ö. 

a e ederek k ı ~ ~en seyier· ona u agına ge. lüm endişesi kar~asmda onun bütün 
• -s 

1 anlattı. Padi:;;:ıh bir mesi. davaları eriyordu. Sabatay ya~a.mak 
hın zuhur edeceğ· . ~ 
için sultan Sab :_ne ına.nıyordu. Onun mukabilinde, mesihlikten feragate he• 

a ... -ıyı bahr · t• h d cek onu çır:ıl çı 1 . .,esme ge ıre- men azır ı. 
•. P ak a."acak n ona üç Bir gün hekim başı ona n~ihı!t 

hunerli okçuya zehirli kl 
caktr. Kendisi mesi o ar attıra. etti: 

. . hse bu okların bi· B " l>ak hem~ · h · t rı de ona ısa.bet etmez ,.e d. - an.. :.--rı, sen u ış en 
hal ona itaat edercli. Fa:.~t ış1~1h der• vaz ge~. hiitün mazinden töbc et Ye 

na • b -.ı k 1 ' o\ ar o gel islamiyete gir! Uu suretle kurtu -
ısa et \."\lece · o ursa .• l ste • 

ne olacağını bir kimse b. 1-:ı: o 7.aman Jursun ! Dedi. 
1 enıezdi. S ı t t h · f d 

okuyor, fakat Sabatay aldırış etmi-: 
yordu. Çihıkü yaşamak i...;tiyordu. 

Yaşamak fikri onda her şeye gale· 
be çaldıktan sonra Sabatay arkadaş.. 
lannı dknaa da başladı. Kendisi müs
iJüman olursa, yahudiler de takibat • 
tan kurtulurlardı. Hem onun bu ha-
reketinde hiç bir şey yoktu. Koskoca 
:\Iuı:.a hayatının bir denini Firaun • 
lerin saraylarında geçirmemiş miydi? 
Ve onların dinleri içinde yaşamamış 
mıydı? Onun i~in kendisi de bir müd
iiet için zamane Firaunlarının sara· 
yında yaşıyacak ( Natan) rn kendi• 
~ine Musanın asasını getirmesini lıek-' 
liy~cekt'. Ondan sonra mesele yok • 
tu. Çünkü bu a...;ayla Musanın bütün 
mucizeleri yapılabilecekti. 

Sahatay yan,:ındrlq yahudileri sus. 
turacak delftili bulmuştu. Onun için 
kendisi derhal ·u beyannameyi kale
me aldı: 

Sabık yahudi hekim bası b a >a ay, za en er şeyı c aya ra. 
sözle · 8 b ıı nın u zıydı. Gerçi dinini tei"!ietmek , ·e baş_ "Saba tay Se\'i, müslü:mnnlığa dör• 
d .. rı • a atayı derinden düş·u·nd·· d .. n Ali h ·d· O ·· u l\Iesih • . lı•t ur - ka bir dine girmek onu biraz düşün - u. u a m cmrı ır. nun mus-

: ' arız, ı ap ve hitkı·nd' ı·· l • . . . d . k • b' P•ırn ı. dürmüş, tereddüde sevkelm'ş, hilha • uman ıga gırmesının erın ve ·utsı ır 

tayıno ~n~~l~~ halini anladı Ye Saba- sa Primonun müdahale.si onu alıkoy.. mana::;ı vardır. l\les;h sıfatıy1a insan 
ıı. esı ıgi de, her şeyi de feda mus, fakat hcl\im h:ısının tnYSJyesi ları güna!ıtan kurtaracak 7.at, her di· Ya 4ntade old ~ .. d .. I> • - ~ • 

bat .. ugunu gor u. rımo Sa. onun kafas;na işlemişti. Çiinkü he · ne girmek mecbuıiyctindedir. Her şey 

d 
•a. Ynt vueudu izale edileceg~inden 

egıJ, fakat h kiın başr, ona ml'Selenin sırf gösteriş. zaruridir. lfor ~ey anJaş.lacaktır. 
·hrk . ya udiler arasında me. ve meras·~ meselesi olduğunu anlat- S:ı..lcın jman:.:11zı imybetmeyiniz .. , 

Edl \_ fıkrinin tehlikeye ug· rnma"". rn • an :ııorkuy " mıştı. Hekim başı, dördüncii l\Jehmt"de, 
yordu. On:r ~e onu kurtarmak isti. Hekiım başımın tavsiye ettiği şekil- Sabatayın müslürnan olacağını anlı.ti-

. · gore, ~abatay mesihliği- de ölmektense mü lüman olmak ev mış ve 1666 sene.:.inin 16 eylül güınü 
nı ıspat edem· ek ··1 ı· 
l\f 'hrk ıyec ·se o me ıydi. velayd 1• Sahataym müslümanlığını ilan etme-

esı .
1 

• hareketi onun ölümu··n. s · · · t k ·· t · ı · den ıst.ıfade d • . . abatay buna karar vermiş ve hr· sı ıçın a arrur e mış ı. 

Prlmo, Sabata~ ercıiÖım~~un fikıçrı1.: 1 kimin ilk ziyaretinde ona kararını bil Sabatay, o gün huzuru ~ahaneye 
ne yanac:.tırm~'- . . _ ı dirmişti. Sabatayın ar-kadaşlan ona ka.lıul olun<lurru anda hasındaki ya • 
ıkn :ır ·~... ıçın ug;asu. Fa-1 l ı· l. ı k t ff • ya varıyor ve dininden cıhmamal• kin hudi scıpu;-11n &1 kene ı e •Ye ~ı-kaıara ınuva ak olamadL Sabatay. da -1 • ~ 

• niyaz ediyor, sitem ediyor, onn. lanet atmış ve başına b!r sank koymuştu. 

Kendisi bu suretle iSla.m.iyete girmi~~. - - Buna rağmen bir .sene sonra. E • 
oluyordu. dirne haham lan Sabatayın namına ibir 

Padişah (Sabatay Sevi) nin bun- tamim uydurarak onun 11edamet etti• 
dan böyle Mehmet efendi namile ta• ğini, onun Abraham Jakini ve Natan 
nmmasını emretmiş ve ona sarayda tarafından aldatıldı~rını ilan etmişler, 
bir memuriyet de vermişti. Mehmet fakat bu teşebbüs de bir aıetice vemıc .. 
efendi saray kapıcıJan arasında mev- mi~ , .e her taraftaki yahudiler mesi • 
ki alacaktı. Mehmet efondi, yeni bir hlik davasından feragat ederek eshi 
kadmJa eylenmiş ve eski karısı Sara- vazıyetlerine dönmiye bakrnışlardı. ls• 
yı da müslüman yaparak ona (Fat. tanbul hahamları İzmir hahamlnııına 
ma) ismini vermişti. yazdıkları bir mektupta "Hala bir ta-

Sabatay i.."Himiyete girdiğini ilan knn adamlar hükümdamnız hayat .. 
ettikten ı-onra lzmirdeki kardeşlerine tadır diverek' ona dualar etmekte ,.e 
şu mektubu yazdı: 

"Artık benden bir şty beklemeyi -
niz. Çünkü Allah benim 1smaili ol• 
mamı diledi.. Allah emretti. Ye bu 
iş oldu.,, 

-13-
(Mesih) in mesihliğc, yahudili • 

ğe, dinine ihaneti, her tarafta. sürat· 
le yayıldı ye bütün yahudilik ;llemi 
hayrete düştü. Sabatayın taraftarla
rmdan bir ~oklan onun yaptığı gibi 
yapmışlar •e müslüman olmuşlardı. 
Bunlnra göre vazife, mesihi takip et
mekten ibaretti. 

Fakat hadise hariçte başlia türlü 
tehlkki olunuyor ,.e Salıatay düşman• 
!arının bir takım tasniatr farzo
Junuyordu. Bir çok yahudilere gör~ 
müslüman olan ve adı Mehmet efocdi 
olan adam Sab'.ltnr değfüli, ı;ünkü Sa· 
batay daha ene! . emaya yükselmiş 

ve kurtulmuştu. 
Ço!< geçmeden hakikat öğrenilmiş, 

Sabata.rın her şeyi feda ederek s.lray. 
da memuriyet aldığı, hayatından ço!\ 
memnun olduğu anlaşılmı:.., ve herkesi 
ondan ümidini kesmişti. 

. ' 
onu taziz eflemektedir.. Fakat bi.li .. 
yorsun uz ki, bu işte f e1akete uğradık. 
Rica ederiz. bu işten Yazgeçiniz. Çün
ıkü gittiğimiz yol doğru değildir." 

Yahudiler Snbatnydan lrnlaylıkla 
vazgeçemediler. Çünkü ortada Saba.. 
taylık yardı. Ye onun ruhu yahudilere 
hflkimdi. 

Bu sırada Snbatay sarayda. huzur 
içinde yaşıyor ,.c yalıudilerle temas 
etmiyordu. Bununla beraber Saba -
tay Jeh ve ale)hine söylenen sözler • 
den haber;;;iz değiJdi. Sonra kendisi 
islfrmiyete girmekle beraber ona pek 
fazla itimat edilmiyordu. Mehmet efen 
di, d!!dı.atle tarassut olunuyor, sonra 
ona yeniden din dersleri yerilmesine 
ehemmiyet veriliyordu. Mehmet cfn· 
di kur'anı ez~rlemiye çalışıyordu. 

Sabatay:ın i minden istifade etmek· 
ve yahu diler al'aS!nda başlıyan hare. 
keti idame etmek istiyenler ortaya 
Refail Sabatay namında birini atmı;r 
lar, bu adam Avrupada dolaşmış, fa. 
kat pek ue muvaffak olamamıştı. 

(Bitmedi). 



Evlenmeyi çoğaltmak içini onnnn Muhtırası 1 
lskoçyada, İngilterede, Amerikada ı-.-Ta-kv-im--C-um_ar_tc_sı-2-KA-n-un-us-nn .. i

1 

Ve Fransada takl·p edı·Ien usuller ı inci ny 1932. 19 Şab:ın 1350 Senenin 
geçen günleri : 2 kalım günler" 358 

'- GUneş -Do~uşu: 7,18 Batışı. 16,41 
aene kebise k r·b •nde De yapılır? Namaz vakitleri-Sabah : 5,48 

lskoçyada garip bir adet var· Bu adet son zamanlarda Ame· 
dır. Her seoei kebisenin ilk gü- rikaya da sirayet etmiş bulunu-
nüode kocasız kadınlar rasgel- yor. Amerikada " Senei kebise 
dikleri erkeğe izdivaç teklif kulübü,, ismiyle bir de kulüp açıl· 
ederler ve erkek evli değilse, mıştır. Bu kulübe erkek ve ka· 
kendisine bu teklifte bulunan dınlar devam etmektedir. Her 
kadını almıya mecbur tutulur. erkek kulübe girerken ileride 

Hatta lskoçyada bu adeti te· kendisine izdivaç teklifinde bu
yit eden bir kanun da vardır. Iuoacak kadmı alacağını taahhüt 
Bu kanun 1228 senesinde sadır etmiştir. 

Üğle: 12,8: ikindi 14,29 : Akşam: 16,51 
Yatsı: 18.20 imsak: 5,30 

Hava - Dün hararet derecesi azam[ 
19, ısgart 10 olarak kaydcdilmi~tir. Bugün 
rüzgar poyrazdan ekseriyetle mütcvassıt 

esecek, hava bulutlu ve yağmurlu ola
c:ıktır. 

1 Radyo ---lstanbul radyosu 
6 dan 7 ye kadar gınmofon, 7,30 

dan 8,SO a kadar su ., 8,30 dan 9,30 a 
kadar caıband 9,30 dan 10,30 a kadar 
saz. 

Davld Oolder Tefrika 

2 
.......................................................... 
Ycızanı lren Nemirovaki Nakleden: fa. 
Gol der: kırmızı, mayi ateş bir ikan gibi ala. 
- Ruslar, Amrum'1a anlaşmıya - yordu ... 

caklar. ''Golmar., ı düşünüyordu. Altı par-
)farkus haykırdı: lak, zıyadar altın kelime de, güneşler 
- Imzaladılar. gibi, bu gece, dünyanın dört büyiik 
Golder eliyle bir işaret yaptı. şehrinde dönüyordu. 
- Evet, biliyorum, muvakkat bi,· ''Golmar,, iki isimden yazıhnıştr. 

itilfıf. Kırk be~ gün zarfında Mosko- Kendisinlkiyle Markusten. Dudak. 
va tarafmdan tasdik edilmesi lazım- larrnı sıktı: "Golmar." Da,id Gol der, 
dı. Fakat hiç bir şey olmadığı için, şimdi, yalnız. ... ,, 
endişe ettin, gelip beni buldun, bir Önünde duran blok - notu aldı, 
tecrübe yapmak istedin.. başlığı okudu: 

Öksürerek tamamladı: KOLDER ve JUARKUS 
- izah edeyim. Tubingen değil 

mi? Amrum bundan iki sene ev·vel 
Iranda bir petrol işinden onu atlat -

olmuş ve hiila mer'idir. Bu ka-' Fakat Senei Kebise her dört 
nuna göre o gün kendisine izdi- senede bir defa geldiğinden bu 
vaç teklif eden kadını almıyan kulübe aza olan erkekler bura
erkek ağır cezalara mahkum edi-

Avrupa radyoeu ~ıştı. ~u sefer, öyle zannediy?rum 
.. . kı, Tubıngen patlar da Amrum u bu 

Tler nevi petrol, meııaddı al.un satımı 
Tayyerc benzini, lıafif ve ağır benzin
ler. 

Beyaz ispirto. Gaz Oil. Y,ağları 
Ncvyork - f,,ondra - Paris - Berlin da tanıştıkları kadınların izdivaç lir. lskoçyada temelleşen bu 

adet lngiltereye de sirayet etmiş teklifinde bulunmalarını bekle· 

HEISLBERG (27.J, 4 M. 7a kılovat) i e sokmaz. Şimdiye kadar meselede 
9,30 bedeni hareket - 12.40 oııkest- bir güçlük de olmadı. Esasen Sovytıtler 

'1: 14,0~ Jfonser .. - 17,15 nefesli .saz hesabına seninle is gören küçük ya • 
lkonserı - 19,3., Espea~to der~ı - hudiye daha fazla para \•ermişler. lEM 
21 dans - 1 Halk .konserı, ve Chn:ka, tersen, bir telefon et, görlirsün .... 

oranın da gayri mektup kanun· miyerek Senei kebise gelmeden 
Iarı arasına girmiştir. evvel de onlara izdivaç teklif 

etmekte ve onlarla evlenmekte Onun için lngilterede de ko· 
casız kalan birçok kadınlar se- dirler. 
nenin bugUnünü beklerler ve Buna benzer bir adet Fransa· 
gözlerine kestirdikleri adamlara da da vardır. Fakat orada ka-
izdivaç teklif ederler. dıolarm erkeklere izdivaç teklif 

Bir defa fakir bir kız böyle etmeleri dört senede bir değil 
bir günü beklemiş ve 0 gün in· her sene vuku bulmaktadır. Her 
giliz baronlarından birini yaka· sene 29 şubatta Fransanm muh
lıyarak ona izdivaç teklif etmİf· telif yerlbinde mahalli an'aneye 
ti. Baron bu izdivaçtan kaçmak tevfikan umumi ziyafetler veri
için uğraşmış, fakat buna mu· lir ve bu ziyafetler daima bir 
vaffak olamıyarak kızı almışb. çok izdivaçlarla neticelenir. 
~====================================== 

Kraliçeden 
Sonra 

lnglliz kral ailesinin 
birJncl hanımı 

kimdir? 
Londra, (A.A) - Yeni sene 

münasebetile neşredilen şeref 

ı:stesindc atideki zevatın isınıleri 
münderiç bulunmaktadır: 

Lord Chancelier Lord Sankeye 
Bc:ronluk asaletinden terfian Vi
kontluk unvanı tevcih edilmiştir. 

Muhafazakar kabinede mUna
kalat nazırı olan Sir Villiam 
Ashley, ayni kabinede ziraat na-
zırı olan Sir Edvard Cuiness, 
mezkur ı,abinenin posta umum 
müdiri olan Sir Mitchell Thom· 
son ile Sir Vifliam Lovsona ba
ronluk unvanı asaleti tevcih kı· 
lınmışhr. 

Ingiltere kralı kerimesi Kontes 
Hnrcvooda prenslik rülbes ni 
tevcih etmi~ ve kendisinin kra
liyet arazisi dahilinde kraliçeden 
sonra kraliyetin birinci hanımı 
olduğunu tavzih eylemiştir. 
-
yorlardı. Yalnız içerde oturmi· 
yarlar, somurtkan gardropçunun 
önünden, şapka ve paltoları ver· 
meden geçerlerken: 

Meseie 
Anlaşı dn ! 
Kendisini bSh.u·yen 
Adam kimin 
Kocası imiş ? 

llundnn bir rni!:ld::! c~.,.~ı. ftalyadn, 
aklını lkaybcimiş ve hiç bir şey hatır
lamıyan bir adamı, iki kadm da (Be
nim kccamdır) diye kendine mal et -
mek istiyor ve mahkemeler bu mese • 
Jeyi bir türlü halledcmiyordu. 

Bu hadiseyi, o zamanlar (VAJHT) 
tef erruntile yazmıştı. Roma dan son 
gelen haberlere göre, bu mesele artık, 
kat'i bir surette halledilmiş, ''e haki. 
kat meydana çrkmıştır. 

"' "' * 
1927 senesinde, Torino şehrinde, 

bir m"zarlıkta, meçhul bir adam do -
laşırken yakalanmış, kendisinin, ha· 
tırasmı kaybettiği tesbit edilerek bir 
timarhnney~ konmuştu. 

Fakat, gazeteler lrn adamdan bah
sedip te, resmini de neşredince Vero • 
neli tanınmış bir aile bu şahsrn harbi 
umumide kaybolduğu haber ' 'erilen 
profesör Canella olduğunu iddia ettı 
ye madam Canelln da kendUnin zev~ 
cj olduğunu tanımakta gecikmedi. 

Bu esnada, meçhul adam, biraz 
mccndine gelir gibi olmuştu, hunun için 
timnrhnneden ç ·ıkarılarak ailesine tes
lim edildi. 

Mesele burada nihayet bulmuyor· 

Rubinstein, Klenan, l\lillocker, Lehar 
Offenback, Straun'dan parçalar. 

MUHLACKER (360 1\1. 75 kilovat) 
11 Oda musikisi: Saint Saens, Stra. 

us, Dnıhms'dan - 15,15 K-0ro - 17 
20 Senfonik ıkonser - 20,4:.l Janzbant 
- 21,1:.l Straus'un (Baron Zigane) 
operetinden - 1,50 -dans. 

LONDRA - Nord Regionn.al (479,2 
70 kilovat) 16,30 Varington - HaJi • 
fax maçı neticeleri - 18 Massenet 
konseri - 20 haberler - 20,.'JO Orgla 

Reglnald Dixon - 21,15 orkestra kon• 
seri - 22,15 eski ingiliz halk ş:ırkıla
rı V. S. - 2,15 haberler. 

J' lY ANA (517 1\1. 20 kilovat) 1:1 
ikon er - 18 orkestra - 19,45 günün 
haberleri - 20,30 hafif şarkılar - 21 
Strl.ndbcrg - Wcdekind suaresi -
23,2:> dans. 

BRÜKSEL (50 ,.> l\f. 20 kilovat) 
14,15 ten l:i,4:i e kadar plak - 19 An .. 
nrste ,·erHen bir konser - 21,l:i ge
çen senenin beynelmilel hadiseleri -

21,30 haberler - 22 Vallon şnri<ılan-
22,45 Konser: Rossini, Saint - Sacrs, 
Sh'aus V. S. nin e erlerinden - 24 
sesli gazete. 

BARSELONA (349 M. 8 Mlovat) 
21 Aris - 23,05 orkestra - 24 Madrit 
ten nakil. 

LAHTI (1796 1\1, 45 kilornt) 18,30 
19,40 Vilj-0 Nuotio keman konserı -
20,30 caz orkestrası - 20:>:> hafif şar• 
lkılnr - 21,1:> ten 2-1 e kadar dans. 
BUDAPEŞTE (:i:>O l\f. 23 kilovat) 

10,15 konser - 13,05 konser - 18,30 
orkestra konseri - 21 - Maya opere
ti, Zigon orkestrası. 

ROblA (441 l\l. 7:> kilovat) 12 rad
yo gn1.etesi -14,35 konser - 18,30 or. 
kestra Jconseri - 22 bir opera par~ası. 

V ARŞOV A (1441 M. l:JS kilo,·at) 
1930 konser - 22.l:i hafif musiki -
23,10 Ilhopin \'e Dabrowskinin eserleri 
- 24 dans. 

IJlJKREŞ (390,5 M. 16 kilo,·at) ıs 
Sibiceans orkestras!' - 19,10 oı;kestra 

- 21 şarkılar - 21,20 orkestra opera 
parçalnrı - 22,U orkestra. 

STOKHOf;M (43G M. 7:> kiJornt) - lçerde birisine bakacağım, 
Diyorlar, şöyle salona bırer 

göz iezdirip çıkıyorlar, başka 
bir yere giriyorlardı. 

Sinemalar doluydu. Saat on 
ikide paydos olunca, caddeler 
gene doldu, seyrüsefer güçleşti. 
Kiliselere gidenler, gazetelerin 
ikinci tabılarını kapışıp milyon 
hayallerinin söndüğüne teessüf 
edenler, kazananlar birbirlerine 
girdiler, saat, ikiye doğru, orta· 
lık nisbeten tenhalaştı ve saba
ha karşı kilise, bar, ve meyhane 

du. Çünkü bir başkn kadın, bu ada • 17 Hafif musiki - 19,30 şarkılar -
mın zevci \'e mürettip Mario Bruner:i 21,30 Noel programı - 23 dans. 
olduğunu iddia ederek, mahkemeye PRAGA (488,7 l\f. 5,5 kilovat) 21,30 
müracaat etti \'e Ze\'cinin kendisine Dört kf:. i tarafından şarkı - 22 Hnlk 
verilmesini istedi. Mahkeme bu garip musikisi - 23,2::> - Ostrava istasyonu. 
davayı bir hay)r müddet tetki!den JJIOSKOJ! A (1481 l\f. 40 kilovat) 
sonra, meçhul ·nhsm profesör Canel• 18 den 20,30 a kadar neşriyat. 

la olduğuna hüküm yermişti. Esa - --;:==========:.:::: 

dönüıü, aynı kalabalığı gene ka
~şturdu. 

* • * 
Alclekser yassıda kapanan 

kahveler ve dükkanlar, sabaha 
kadar açık kalmışlardı. Birçok 
kimseler evlerde toplanıp ara· 
larmda "erfane,,ile eğlenmişlerdi. 

Bütün zavahire rağmen yeni 
&enenin girişi yüılerde bir neş'e 
isi belirtiyor, içlerdeki düşün-

celeri, yann endişelerini tama
mca örtımiyordu. 

sen, mahkemenin devam ettiği üç se-
ne içinde, meçhul adamın madam Cn· 
nellndan üç çocuğu olmustu. 

Bununla beraber madam Bruneri 
davasını temyiz ediyor, ve bu sefer, 
meç.bul adamın, kocası mürettip Mn· 
ıio Bruner,i olduğunu kat'ıyyen ispat 
ediyordu. Halbuki, mürettip ·nrune
ri bir dolandrncıhk işinden dolayı po
lisçe aranıyor<lu. Bu suretle teşhis 
edilince, derhal tevkifhaneye sevko -
Jundu, ve bu suretle, dört sene deli 
rolü oynarn:ş ve üstelik üç sene de 
güzel bir kadınla zengin bir hayat ge
çirmiş olan mürettip arlık tama.mile 
yakayı ele Yermiştir. 

l\Iamnfi madam Canella, bu şah
sın mürettip Brunerl olmadığını elan 
iddia etmektedir. 

Gelenler, Gidenler 

Kütahya meb'usu eski iskan 
umum mUdürü Mehmet B. ev
velki gün Ankaradan ağır hasta 
olarak, gelmiştir, burada teda
videdir. Elaziz meb'usu Memduh 
Şevket bey şehrimize gelmiştir. 

Diş Tabibi 

Zelü 'llnd 
Hasta.lanm her gün saat S,30-12 

Ye 13-20 kadar kabul Ye her salı 
saat on üçten itibaren mttcnnen diş 
çeker ve tedavi eder. 

Muayenehane: Kadrköy MtSJrh 
oğl11 Yavuz Türk sokak No. 8. 

Markus birdenbire, tiz, garip, i"
terik bir acuzeninkine benzer bfr 
sesle hat;'1rdı: 

- Yalan söylüyorsun. domuz: 
- 'l'elcfon et, göriirsün ! 
- lhtlyar Tubingen ... Bunu ... Bili-

yor mu? 
- 'fabii biliyor. 

- Bunu sen yaptın, alçak, rezil t 
- Evet, ne yapayım, gesen sene 

l\lcksika meselesinde, bundan üç se
ne evvel de mazot işinde benim cebim· 
den ~dkıp da ~enin cebine giren mil • 
yonlan hahrlıy-0r mı•sun? Ben bir şe~· 
demedimdi.. Sonra .. " 

Zihninde kelimeler, deliller anym· 
gibiydi, onra vazgeçti, omuzlannı 

silkerek, korıkunçz bir llAh'tan bah
sediyormuş gibi, mırıldandı: 

- iş bu! ... 
Mankus, derhal, sustu. .Masanın 

üstünden bir cigara paketi aldı, açtı, 
kibriti dikkatle çaktı. 

- Ne diye bu pis Goluaz dgarnJa_ 
rını içiyorsun, Golder, bu kadar zen
ginsin? 

Parmaklan şiddetle titriyordu. 
Golder, onlara, yaralı bir hayvan:n 
can ~ekişmelerini ve son titreyi§lerini 
sayar gibi dikkatle bakıyordu. l\lnr• 
kus birdenbire, değişmi~ bir sesle: 

- David, dedi, paraya ihtiyacım 
vardı, (Ani bir titreyiş ağzının bir kö
şesini gerdi) dehşetli". Dehşetli ... pa
raya ihtiyacrm var, Da-\·id .. Biraz pa
ra kazanmama.. .. Müsaade etmiyor mu 
sun ... David?... Zannetmiyor mu!'un 
ki ... 

Golder, vahşi bir hareketle sözü 
tkesti: 

- Hayır? ... 
l\fnrkus'un solgun ellerinin kı\'rıl• 

dığını, birbirine bağlandığını, par• 
maklarmın kenetlendiğini, tırnakla

rının etlerine geçtiğini gördü. Nihn -
yet, Markus, boğuk, garip bir sesle: 

- Beni mahvediyorsun, 
Dedi. Golder, gözleri yere ıısrar

la dikilmiş. susuyordu. Cevap ,·er• 
medi. Marku.c; tereddüt etti. sonrn 
kalktı, yavasça sandelyeyi itti. Ve sü
kutun içinde, birdenbire, hariküla
de bir sesle gürledi: 

- Adiyö, David, ne dersin? 
- Hiç! Adiyö ! 

- ikinci kısım -

Golder bir cigara yaktı. fakat da. 
ha ilk nefeslerde boğulmıya başlıya -
rak attı. Sert, kuru, çatlak, sinirli 
Ye göğüs darlığından müte\•ellit bir 
öksürük omuzlannı sarsıyor, ağzını 

aer bir suyla doldurarak boğuyordu. 
Her zaman beyaz, donuk, ölü, bir 
ya,ğmumu beyazhğile beyaz ve gözle• 
rlnin altında mavi torbalar olnn yti -
zUnc, hirdcnhire kan hücum etmişti. 
Altmış yaşından fazla bir adamdı. 
Iri yarı, yağh ve yumuşak uzuvlnn. 
soluk su renkli gözleri, ve seı1, ağır 
bir elle yoğrulmuş gibi ıkarma karı,. ık 

çehresinin etrafında sıl,, beyaz saçla
~r \'ardı. 

Odada duman ''e yazın uzun za • 
man içinde oturulmam:~ Paris apnrt
manlanna mahsus soğuk bir kurum 
kokusu duyuluyordu. 

Golder sandalyesini çevirdi, pence• 
reyi araladı. Uzun uzun, pınl pml 
yanan Eyf el !kulesine baktı. Şafağın 
taze semasında, kulenin üstünde, 

Yavaş yavaş ilk sat:rı çizdi. Kağı. 
dı d.elen, kalın yazıyla "David Gol• 
der,, yazdı. Artık nihayet yalnız ola
caktı. Büyük bir farahlıkla düşündü: 

- Hamdolsun, bitti." Artık gi. 
decek ... 

Sonra da, Teisk imtiyazını. Tu • 
bingen'e de\•redince, kendisi de dün• 
yanın en büyük petrol şir-ketinin içine 
girince (Golmar) ın kolayca ''azı.re .. 
tini düzeltecek, ehemmiyetini arttı• 
racaktı. 

O zamann ılcadar da .... Bir sürü he ... 
saplar yaptı. Dilha."S:l bu son iki se
ne pek müthi::; olmuştu. 1922 itilataı... 
Lang'ın iflfı ı ... Hiç olmazsa bundan 
sonra Mard<us'un kadınları, yüzükleri, 
borçlan için artık para nrmiyecekti.. 
Yalmz başına masraf ka.fiydiN. Bu 
mi 1dn hayat ona çoğa mal olu~rdu. 
ikarı ı, ikıZJ, Biyariç'teki e\', Pariste. 
iki ev .. Sade Pariste 60.000 frank .kira, 
vergi, harç, ,,.eriyordu, mobilye, ya-. 
pıldığı zaman bir milyondan fazlaya 
mal olmu ·tu. Kimin iç.in? Evde kimse 
oturmuyordu? Kapalı pançurlar, ıtoz. 
Ililhas.sa nefret ettiği bazı eşyaya klnı
le bnktr. Bunlar bir lamba tutan si
yah mermer ve tunçtan dört zafer 
heykeli, dört 'kö~. büyük, altın an
larla Uslü bir hokkaydr. Bütün bun• 
fan satın almak lı1zımdı. Ya para? 
Hiddetle homurdandı: 

- Aptal ... Beni mah\•ediyorsun, o 
sonra?.N Ben altmış sekiz yaşında.)Tm. 
Yeniden başlasın ... Bu benim de başı-. 
ma geldi, hem Jmç defa." 

Boş şöminenin ü tünde duran bil· 
yük aynaya birdenbire haşını çe,•irdi, 
gerilmiş, uç.muş, mavi lekelerle dolu 
yüzüne, ağzının etraf1ndaki ihti)ıu.· 

bir köpeğin sarkan dudakları gibi de.. 
rin Ye sarkan çizgıilere huysuz hoyS'UZ 
baktı. AıimkfLr bir sesle mmldandıı 

- İnsan ihtiyarlıyor. ne olacak ... 
ihtiyarlıyor. 

İki üç senedenberi daha çabuk yo
l'llluyordu. Düşündü: 

"Her şeyden evvel, yarnn gitmek 
lazım.. Biyariçte sel.iz on gün din • 
Jenmcı.sem, gebereceğim,, takvimi aldı, 
mnsanın üstü::ıe, içinde genç bir kız 
resmi olan altın bir çer~evenin yanına 
koydu, ynpraklanm açnnya başladı. 
'falnimde bir s iirü rakam ve isimler 
vardı. 14 eyli.il tarihinin altı mürek-. 
keple çizilmisti. O gün, 1'ubingen 
kendisini I..ondrnda bekliyecekti." An
cnk, Blyariçte bir hafta kalabilecek. 
ti... • onrn. J,ondra, Mos".cova, teAı; • 
rar Londra ,.e Ne,·yodc. 

Hırçın bir iniJtiyle inledi, kızının 
fotoğrafına baktı. içini çekti, döndü, 
) orgunluktnn yanan gözlerini uğuş • 
turdu. O gün Derlinden gelmişti, ve 
uzun zamandır, e.c:lcisi gibi Vagonli~ 
terden ha lta yerde uyumamıştı. 

Ilununia beraber, her zaman ade. 
ti olduğu üzere, kulübe gitmek için 
1 alktı, fakat rnnt üç olmuştu. 

- Yatacağım, diye düşündü, yarın 
gene tren ... 

Gözleri. masanın ii tiinde, imzala
nacak me-!ituplnrn il'şti. Oturdu, Her 
akşam kfıtipJerin hnz rladığı mektup. 
ları okudu. Donlar eşek sürüsüydü. 
Fakat böyle olmalarını tercih ediyor• 
du. Rendisine Amrumla olan projeyi 
satan Mnrkus 'un cingöz katibi, küçük 
yahudi Braun'u hatırhyarak güldü. 
Vaktilc kızıl olup şimdi beyazlaşmış, 
fakat şnknklnnndn ve ensesinde biraz 
kalmış,) nnık renei saçı küllenmiş kor 
gibi prrıldıyan başını elektriğin altma 
eğerek okumıya başladı. 

(Bitnudl). 
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Bitlerin on dört tezi 
A vrupanın kalbinde nasd bir 

değişiklik yapacak? 
Almanya yaşam.alıdır ' halbuki Versay ve Sen dermen mua-

hedeleri buna lmkAn vermiyor,. onları değiştirmek IAzım ! 
11effn en rehin bir ıurette tnllfni 
talep-... 

' :Alman inkılabı, luqJat ,artları a • 
lq6IM ola lll#nd bir ıı.tem glJzün. 
,,_ tazgUc w wbll edllmlf kuvet .. 
'l'1N lıllr N aerbat 61r lntifar ıalıaıı, 
w onlara en 11iJkaek dalet iflerl için 
ahaktar 6lr Wdfal kabUigetf verir, 
lnltddp, llldt dmlf olan parlamen • 
in lıep1ddU geri"" "1Ullkal ve 'A:ıoo. 
peratU odaların zUıagat müe88eaele • 
rtnl lkamtl eda, ve, biitiin ahvalde, 
anonim klllelmn ad-' mes'1•li11etı 
-,,.rlM, Uctldar """'1dlndekUer · :ı ~alıai 
ma'rdl11etbd ,,_,. eder. 

'I 
Aı.ın ldll46ı, 'Alman ınllletbrln 

ma,terek kcWrtl tdbi olmt18UU talep 
eda. Bu kaileı' de iftlraldn 8adece le
...,,.,.. llole& _,,,retıerde değil, 
taltJill hcrpd oroanizas,onlaruuı da fa
_,, """""""' mUrlk olan lnkılıdp, r,.,,., ınenlaıatten eooel, ıunımıı men
,.,, dBatrıru ......,.,_ müteoeı1u 
..,,,,.~mbmlmnr. 

8 
Binaenale111ı, Alman lnkıldbı, ~k 

ı, olarak lm1uslle mlikellel oldugu 
·kapltallzmln lerdiy~ llmaadigatını 
>-eddetler. lnkıldp, .,,.galizmln, ik • 
tı.attan ıt111-ı tam bir nrlk11t1111yla ae-r 
Wf w lmllllf peıimltl 1oof1TUlk değil, 
'"""' milletin t/ıtlgaflannuı tatmfnS. 
,.. matuf olan, Joooperatil Uctiuatll • 
Jl«f ıiatendne tamamm iftiralı: eder. 

9 

lllller hDcu111 te•klllbnı ttftl, ec1rror 
Bugün 'h6tiin dünyarun gözleri Av Avrupamn kalbi teuıdd edilen Al. 
~m ortasına çevrilmıiş, Almanya. iJlULley'Bnm Jçtiımal fnkıllihı, eJıbet &teki 
fa bakıyor. Almanyada günün adamı ıAvrupa: derletıeriae de teBtr yapa. 

Alman lnkıl6, toprağın N tala· 
mzemJn •ervetlerin ,,,UZUqUrilmesinl 
t.alep eür- w (lılol '°"ipleri). anlXlk 
1raap oerrnekle mllkellel millet namı. 
na hareket den blrr oeklll llllUlr teltJk. 
kl edilir. 

ıaıu.) dir. _,.._ ..._ .. ,r. 
Bitler, ~ MlllllOlhıi'shlir. 

Bagtin istese iktidar nıevkiine geçe. 
eektir. Batta, bmıun için Briiıım 
Mle kenclMine bilvaaıta teklifler ya:. 
maktadır. Fakat Bitler .istemiyor, 
lriitiin gayesi iktidar mevkflne geçmek 
olmBSIDa rağmen, istemiyor. ~ 
Abnanyada bugünden yarına, muhak-

lrat, içtimaı bir ihtilal ve inkılap ola
caktır. Bitler, hG hadisenia, ketıdfBi 
Ati4azı •evtdinde olduia zaman ol • 
ımaama razı değildir, bekliyor, ihti. 
lltl or~ata zaman biır kurtana vazi. 
7etm4M ....... ~eeektir. 
J.-~hnan)'llda Jçtimaf bir inkılibm o. 
~ muhaüaktıır. İktisadi buhran 
hltna. &ayn kabili içtinap bir vaziye-
te trlııff,._:....z_ B .. 1 ... ·--~uır. ucun A manyayı teş. 

eden 15 milyon nufustan ytizde 
·~-+-b-• 1 .. ilinbı elleriaıde hi~ bir ser
lar b!:ı'l!Jştlr· Binaenaleyh, Bun • 
ak ist ai&tem.inı müdafaa ede-,._,ette değl11tirler. 
ten ~etiın.i, işte bu vazıyet. 
)'8Clllt h'- • Bütün halkın ihti • 

ak için ~tlıiiı 7eni bir sistem kUT
~ olaa' :;.tiıdınfn b8§mda, patJıya. 

it belı:Uyor, ve patlar 
patlamaz, ellnde1q kunetlerle, onu fs-
Witf mec~n 8'tlrebtıeee1rtir. Bu 
IDecra nedır: Bitler ba.na (Milli _ 
BOSya]izm) dıyor, 

Haddi zatında ,_,._ taclur· Hft. 
ler, eimdiki halde k~erl~ be 
ralJenHr. Sosyalist bir »-.ı..a tald -
... cefinf eöyMfor. l'abt diler ta~ 
.ı-., Mr senedir, Bitler, b""8k Al· 
lb&ll lanayiiyle de teş~ Dlellat e&u. it•• vazıyet gariplefllliııtlr. 

Bitlerin, Almanyada (16) ıııul/Ola 
~ Plırtiıııinde 700,000 azaaı 
2M,ooO ldtRik de bir hfica• lnrneıf 
'Yardır. 

Ba laıv tet, eter Bitler iktidara 
PCisa • ~ ....,.1 •w&ı nı. 
lamraa, -. ... le. lmd inlnetı... 
rf7Je u.-.,.eak Ye dahiU bir mUea. 
dele~. 

O .._ • oJaadi? Netiee komtl• 
lliılıtlerin ,..,_ Bitlerl8Qerin lehine 
01- "1a ohaaam, Veraay muabe • 
~ Yo1111g Pltm nddedaecek ve Al· 
~ kollettu bir devlet olacakt.r. 

• • • 
Alman inlallbmı yapacak olan cep 

heye, kara cephe denlltneldedlr. Bu 
günün ve yarmm Alman 8İyJl8etl, itte 
bu kara cepheyle ilmi ceıplae arumda 
dönecektir. Kara cephe, lıtilild ve 
milli sosyalist mücadelesi için şu on 
dört (Tez) ı tesbit etmiştir. Bıı on 
dört tezi aynen tercüme ediyoruz. bun
lar, dfkbtıe tetkik edilirse Alman,-a .. 
mn vazryeti tamamile anlqllrr: 

1 
Alman lnkıldbı Veraag ve Sen Jer

man maalıedeleri tatırluıdan unl ve 
flddetle Uatle edUM Alman ma'ull. 
11etl yalanını Allah ve in«mlar bm
runda kat'iggen reddeder ve bu kendi. 
sine imla ettirilen muahedeleri. oe neo
ticelerinl ortadan kaldırmak i~in a • 
nuuısu, mutaauıp bir el.dal ~ve 
bunun ~in her Dtllltagı kullanır. 

! 
Alman inlaldbı Alman m.Uletlnln 

orta Avrupaya yagılmlf bütün (lrld) 
cezirlerini ihtiva eden kuvvetli bir 
Jermen devleti kurmakta hiır olduğu. 
nu ildn eder. 

Alman lnkıldbı, 11abancı mUlet w 
ırklan tahakküm altına almak ve on
lan istiamar etmekten kencll kendlnl 
meneder. Jnkıldp, Almanganın genç 
milleti iP,. Maım olan dadan ne fa. 
la ne eksile bir ıeg talep etmez. ve bu 
dert, ecdattan kalma 1aagat hakkı, 
diğer mllUtlerln O/Pli hakla • 
n11la tearu ettiği takdirde, har-. 
bin ildnuaı, kaderin bir emri olarak 
teldkki eder. 

4 

Alınan tnkılMll, ınllletln lalDoetle
rinlıi tevhidi w lnı kuuoetlerln mille. 
tba """"' ,,. ,.,,,.,, emni11etı ,,,,,,, • 
Gnda kullanılmaaını rleoletüa 11etJIJM 
O"MI addeder. Bıı oqege nlfeeek 
6ltan H8tlltl Wul, 11e 6u (ltllledn 
11Zflklattıraeak olanlan da reddeder. 

$ 

Alnean inlaldbc, 6ruuua neffoM o. 
laıwk. 6lr fClhe, 6lr parti WJIG (dev. 
let tarafından lnı valuletin alegldM 
,,.,,,,__ ., .. - ..., .,,. ı.,d .. 
,, """" kıuweUı ,,,,. ...,..,. l&4ldııtl. 

10 
Alınan 1niıMb1, ..., fBOll tWtf. 

,.., 6lllaa nmtaUlllGiıı ..aıı a. 
tıaadın temdtü ve ldtawlnb 1lolı.ldll 
,,,....,.,,,.,. ltabul '*"· Aned lnı 
""" Mrkaln ••••• .,_ ına'ull
,,.,. mııla6ll ona bir hak tahfetl'MZ. 
Menlaatı falıdlle11i. bqerl faaliydin 
6lr maluırrik ,...urıı .ıdıı;u, 11e bu 
suretle umumi relaJıın t.epkküliiM 
yardım ettiği mlkgaata kabul eder. 

11 
Alman lnkıldbı, bu umumi refahı 

"" maddi kıymetler iatllulalında. ne 
de hayat Standardımn, •OIUIU ylJae. 
lifinde görür. Bu mllnlıaaıran, kaü. 
rln Alman milletine "'1unil ettiği oo. 

Madam Faya'ya göre .. 
zileyi yapabUmek için ve Uôlıf iratlege Fraam falcılarmdan madam çekeceklerdir. 
tevllkan, talim bir nızam olan milli la Bu ıene ha•at pahahhx.. ıall 

1932 senesinde neler olacak ? 
nlzamm avdet ve illffkrandır. Fa,. 932 senesinde neler o ca- ~ •• 

ız ;.na dair kehanette bulunmut olacak, aiyaıi yaziyet kanpldı• 
Alman lnlııldbı. bu vazilegl mlll,,.. ye demiftir ki: jım muhafaza edecektir. Almn-

tlnln an'aned delaalwn inklfalıntla - Beynelmilel Yuiyet ancak yada fafiatler mevkii ikbdara 
oirllr. Blwnaleh batan "°"""'arla ilkhalıara dotra d&zelecektir. gelecektir. Dkhabar için harp 
ırkını lnlıll8le ankedecek 111U11rlara, Ondan enel aakmb çekilecektir. tehlikeleri g&rlinmektedir. Ba 
blltiin ecnebi han tesirlerine ktırfı, '··lzlik artacak. bGytlk tehirler, arada merkezi Avrupada birçok 
Alman haru r:ıe halkın ırki t«»tldllt ..,. -•-- hDktmetler değiıecektir. 
11e taafigeıi frin mücodele eder. Bu ık~ll~ç~ll~kfyer;;Ier~d;en~ı~i§ya=d=•=•=UU11=b~===:_;;;;;;;;;~:;:;;;:::; 
mücadelelJi maaonluk ve Ultramon• s:ı EFAIN 
fanlameln mütelıalcldm kım'Oetlerll/le 1 L: liiil IX: AL koma.,.nuJ S EY Rl S 
blrleıerek bu Alman ruhUIUUI lıagatı. , lllnl•n 1 Merta aceDWJı Galata tGprl başı B. Del 
111 teıvif eden galuulUiğe karı bil- T°"9 Gedikli K~• Zahit ınekte- Şube A. Slrted M rdarıadt Jaa I. 1140 
lıaasa tevecdUı eder. bine ait bir reis ta7 •lır.a19de ile sa· 

13 tıluaktır. ~ 1 - KAınma Trabzon Puarteli Ye Bozcaada 
ani - 932 ~ ıttai aat 10 da -.t.larmm muvakkaten llt
Fatih'te at paanmla atırlacaMır. ,,_ .. 

Binaenaleyh, Alman fnlaldbı. aynı 
surette, "Jruleı-Bomain,, 1uücıUaınun 
hdldmlgeti aleg/alM De Al11U111 lwku • 
kunun t.ee111laiJ lehine mücadele eder. 
Bu Alman hukuka Alman inaanı ve 

Taliplerin ftlL'Ci ~ mezatı~•;ed;i;lm;if;tiı;";;; ·-~§i~iiiiiiiii 
1118bllhHM Jauır halanmalan. (168) 1 !!I 

(48fı8) Alemdar Zacle Mehmet 
,erefinl eaaa tutar, ıııe u....ı.nn za-ı----~~-=-----
rııri amedi miiaar1atını organize etle- 61r cldalden gerı kalmıu. 6" uğurda 
re/c Udn eder. Bu Alman lnıbku lalg bir fedtllcdrlıi ona Wlı .,.._,. 

camla- 601111! ~ 1llf ,,,, ,,.,.,, 6rı .... 
oalandtlf oltırak ancak Alman _, iPıa 

0 
ktulm- '""'1ı dellldlr. .dra, 

..,. azClffarnı, ltılıltlrdarak ~"" AllllClll.,.,..,. .. ,,... ,.,,,,.,.. 
ıunıunt manlaatlnl tanır. •· 

Vapua Karadenize 

Bülent :A~ 

Paz il 
14 Hind• .... •" lllllerln 

Alman inlaldbı, ıo inci a1nn .,,,_ ... ,......... (Zoqaldak, lnebo u, Sama-. 
anı 1JOPlll' w Franaız Dıtlldll keblftn.. Beru., 1 (A.A.) - ReWe..._ On,e, Ordu, Giresun, Trahon, 
den .L.1'-- 1ııdrultl oe ıı,,a.I g6rllflere w..t-..ıs ,_ - ...... lııtar.jl WH- H ) d tt 

-.rwa -......u.a be·vwn•ımede Aı..a mille- ftl&e ve ope ye av e e ua mümaneal ftler. inkılap, Alman mJl. _,.._.,.. ,,_ 
Wlnlıa ......, .,,,,,,. ar-... -,. tini blrUle daftt etmlfth'· ilkelelerine uğrayacaktır. 
mUlı,,etçldir. l#lkıUp, Alman ruhw Diller de ..,........ Wauame4e Mtiracaat maball': Aliiye hanı 
taaıUMa ,_.,. (ırld) dlr .,. bu tltı -. l932 --i~ muaffer olaaflnı 1 inci kata Telefon 21037 

~":,,,.,,,. ,,,.,,,.,,, .,. """"~ ::-:%.':.!!":'::': I" 1111-;:,~=;;;:=z::,-;: 1 1 4 

a. allld ~ Alman llıbldk lılf tıeflklenlen mrarla Wutlfth. Şchzad*tında Jakı da ıçıbJcı& 
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Çatalca müstahkem mevkiinlıı ih
öyacr olan 1111 kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. İhalesi 2 - 1 -93:? 
cumartesi günü saat 15 te komisyon1;1· 
muzda yapılacaktır. Taliplerin şart• 

) 

namesini almak üzere her gün ve mü-
naka....c:aya iştirak edeceklerin de temi
:ııat ve teklifanmelerile vakti muayyen 
de komisyonumuza nıüracaatlan. 

(638) (4386) 

* * * K. O. ve birinci fırka ihtiyacı için 
müteahhit namı hesabına nuhut pa • 
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 4 - 1 -
932 pazartesi günü saat 15,30 da ko • 
misyonumuzda yapılacaktır. Taliple
rin şartnamesini almak üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin de 
va.kti muayyende komisyonumuza ınil
racaatlan. (688) (4668) 

"' * * 
1stanbulda bulunan kıtaat ve mü

~csatın ekmek ve erzaklarının sene
nin nakliyesine pazarlıkla verilen fiat 
muvafık görülmediğinden · tekrar fia· 
tı zarfla münakasaya vazedilmiştir. 

ihalesi 23 - 1 - 932 cumartesi günii 
saat 15 te komisyonumuzda yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesil\i almak ü. 
zere her gün ve münakasaya iştirak 

edeceklerin de vakti muayyende tem?
n:ııt ve teklifnamelerile komisyonumu• 
z :ı. müracaatlan. (681) (4618) 

• • • 
Çatalca müstahkem mevkün ihtiya· 

cı olan odun müteahhit nam hesabına 
pazarlıkla. alınacaktır. ihalesi 2 - 1 
-932 tarih cumartesi günü saat 16 da 
komisyonumuzda yapılacaktır. Talip. 
lerin şartnamesini almak üzere heı 
giin ve pazarlığa iştirak etmek isti -
yenlerin de vakti muayyeninde komis
yonumuza müracaatlan. (676) (4606) 

• • • 
Tiredeki krtaat ihtiyacı için (210113) 

iki yüz on bin yü-z on üç ıkilo ekmeğin 
kapalı zarf usulile 11 - 2. Ka. - 932 
pazartesi. günü saat 14 te Tirede as • 
kcri sabn alma komisyonu tarafından 

bayat· kumbarası 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 
ihalesi icra kilınacaktır. Şartname 
sureti musaddakalan Tiredeki kıt'a, 

İzmir müstahkem, Anlmrada Milli 
Müdafaa Vekaleti ve t s tanbulda III. 
K. O. Sa. Al. Ko. Nu riyasetlerinden 

kıymetli bir Hereke halısı 
teşhir olunuyor 

bedesteninde 

isti~aı ed.~ıeceği ve ıa.uyıerfo teminat I~ _ v AK 1 T m _ f 
!arı .ı. nrur••~t:·~ ·'·~6;;~";';616 > ı Küçük ilanı arıl ı 

Kırklarelindeki kıtaat hayvanatı- ' JOdcfası yüz kuruştur -~ 
n:n ihtiyacı için 3~1000 kilo kuru ot Kirahk hane - Beşiktaş ha,\ınn 
kapalı zarf usulile münakas:ıya kon· basma.cı Karebet 4 oda elektrik ıerkos 
mu~tur. İhale tarihini 15 - 1 - 932 25 lira. (2249) 
pazar günü saat 15 dir. Taliplerin ------------
şeraiti anlamak üzere her gün münaka 
saya iştirak edeceklerin ise ihale tari• 
hinde teminatı muvakkatelerile bir .. 
Jikte Kırklareli fırka 2 süvari S. AI. 
komisyonuna müra~aatları. (678) 

(4615) 

• • • 

Lira 
6000 
1500 
3500 
2500 

Oda 
8 
3 
5 
5 

Semti 
Gaıatasaray 

Eyüp 
Fatih 
Moda. 

Nevi 
Kargir 

" 
Ahşap 

Her semtte satılık emlakimiz vardır. 

9 • 12 arasında müracaat. Istanbul dör· 
Ordu ihtiyacı için 51 kalem göz ale- düncü Vakıfhan asmakat 29. (222:') 

ti aleni münakasa ile ihale edilecek .. 
tir. İhalesi 18 - 1 - 932 pazartesi 
günü s:ıat 16 da komisyonumuzda ya· 
pılacaktır. Taliplerin şartnamesinı 

görmek üzere her gün ve münakasaya 
· iştirak etmek istiyelnerin de vakti mu• 
ayyeninde komisyonumuza müracaat
lan. (674) (·1392) 

lJ skiidar hukuk hakimliğinden: 
Recep efen dinin Üsküdarda Aziz 

Mahmut efendi caddesinde 39 No. lu 
hanede Esma hanım aleyhine ikame 
eylediği boşanma davasından dolayı 

ahiren gönderilen davetiye zirine müd· 
dealeyhanın ikametgahınm meçhul 
olduğu şerhle iade kılınmış ve müddei 
vekilinin talebile ilanen tebligat icra· 
sına karar verilmiş olduğundan yöVm.i 
tahkikat olan 16 - 1 - 932 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 10,30 de 
müddealeyhin Üsküdar hukuk hftkim
ligine gelmesi ve yahut tarafeynden 
vekil gönderilrn~d }uzumu ve aski tak. 
tirde ğıyaben davaya bakılacağı ilan 
olunur. 

~-,,,,, 

Adres: lstanbul Ankara caddesi 
Vakıt yurdu. 

Telefon : Yazı iş leri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

ostaP kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul VııkıL 

Abone şartları: 

1 ~ 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
[ lariçte - 800 1450 2700 

ilin sartlarımız: -------;;.,,;,;;.;.;;,;,;;,;. 
Resmi Hususi 

Satırı t o Kş 12,50 Kş 
Santim• 20 ., 25 

KUçUk ilin şartlarımız : 

1 2 
30 50 

3 
65 

4 

75 
l · 10 Defalı\ 
100 l\urnş 

~üyükdere Kibrit 
Fabrikası 

için kadın ve erkek işçi aranıyor 
Büyükderede tesis etmiş olduğumuz Kibrit Fabrikası yakında 

faaliyete geçeceğinden imalat için muhtelif makinalarda çalıştırıl· 

mak üzre Millet mektepleri vesikasını haiz Türk tabiiyetinde ve 

asgari 17 yaşında kadın ve erkek işçi fabrika hizmetine alına

caktır. Yukardaki evsafı haiz olmak şartile makinalarda çalış· 
mak arzu eden işçilerin . 4 Kanunusani 1932 tarihine müsadif Pa-

. zartesi gününden itibaren kayıt olmak üzre nüfus te~kerelerile 
Millet Mektebi vesikalarım hamilen Büyükdere Kibrit Fabrikası 
Müdiriyetine müracaat etmeleri i fan olunur. 

Doktor 
Hahz Cemal 

Dahili hastahklar mutahassısı , 
Sıra numara.;:ı beklememek i~ti · . 

yenler, kabineye müracaatla veya 
telefonla randevu saati almalıdırlar. 

1 

1 
: 

·-

Uoğum ve Kadın hastalıkları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilatiabmer binası 

No. 10 Tel. 22622 Cumadan maada her gün öğleden ı 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar Istan- ~~~~~~~~~~~~~~ 
bulda divanyolunda 118 numaralı hu· muayene ve tedavi eder. Telefon: ts
susl kabinesinde dahili hastahkları tanbul 2. 2398. 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

11. inci tertip 
11 

Büyük 
Kanunusani 

ikramiye 

6 ıncı keşide 
1932 dedir. 

200.000 liradır 
............................................................. , .................. . A - Abonelerimızin her üç aylı · 

ğı için hir defo meccanendir 
H - 4 s:ıtm gl!ı;en ilan l:ırın fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur, iKAAMIYELI 

Emniyet Çayını 
Ara ınız 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler ve 100.000 

Liralık bir mükafat vardır. 

d'a 
tti 

nı 


