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Rusyada neler 
Oluyor? 

KomUnlst farkası tasfiye edlllyor 
- tı..inci sayfamızda -

Amerika 
Darülfünunlan 
Nasıl ve niçin çalışırlar? 

- Beşinci sayfamızda-

15 inci Yıl • Sayı : 5026 Salı 5 Kanunusani (1 inci ay) 1932 
IJ 

italyayla aramızdaki Adata~ ihtildfıı lıalledi d"' 
- Yazısı son haberler kısm1m1zde 

l\'1erihten .• 
Arza 

Pariste çıkan "Le J ournal,, ga
z~tesi 1913 senesinin sonuncu gü
nu çıkan sayısrnda tanmrnrş Fran
sız edibi "Andre Maurois,, nm bir 
senebaşr yazısını neşrediyor. Bu 
güzel yazıyı aynen naklediyoruz: 

Fezada, çolt: uzaklarda, lJlerilı • 
ten iki müneccim dürbünlerini arza 
~cvirmişlerdir. Biri.si lJlerilı'li ilıti • 
Yar, meşlıur bir üstattır. Ötekisi ti!. 
mizi, lıenüz müptedidir. Dürbünden 
Jimdi bakan bu sonuncudur, ve feza
da, yıldızları tetkik etmektedir. 

lH'I'lY AR MÜNECCiM 

Bak. Bu ziyadar ve donuk küre, 
lrzdır. Şimdi kış geçti ve, ~akinleri
ııftı yeni bir sene dedikleri şeye baş• 
latft. Dürbünü daha büyültürsem, on• 
~an sana, şehirlerinin sokaklarında 
~uşurken gösterebilirim. Şimdi, 
bu uzun l"e soğuk geceli zamanda ken-
ı.:ı:. 
'U.lerine emniyet telkin için, birbir • 

Iktısadi 
Teşkilatımızı 
Tanzim için 
iş bankası müdürü 

Celal beyin fikri 

Jler:ine hediyeler Yerip gece eğlenceleri 
1:ertip ettikleri zamandır (Bir manive. 
~:\ çevirir) 000135, 000136, 000136,5, bu 
i(,ad f · Gö d ""kl · b ·· r, banKası mUdUrU Celll B. 
~ an ye ışır. r u erınj ana soy. r Yazısız 2 inci sayfada 1 

Ne hayret :e~~=1!anı.ara, üstat! =H==a=r=İ=c=İ=y=e==V=e=k=i=l=i== 
kaynaşan. bir dnsan yuvası görüyo • Hareket ettı· 
l'Uın. Ustlerinde kurşuni bir sis ,·ar, 
\'e hu sisin i~inde, erJ(ekler ve kadın- Ankara, 4 (Yakıt) - Hariciye 
lur neş'eli neş'eli yüriiyorlar. Hepsi vekili Te"'ik Rüştü bey Tahrana 
ellerinde renkli iplerle bağlı paketler gitmek üzere bu akşam lstaobu
taşıyorlar. Bazıları kollarında üstii Ja hareket etm:ştir. Başvekil Is· 
laratr doln bir ağaç sıkıyorlar. Anne- met, meclis reisi Kazım Paşalar· 
ller çocuklarmı kaldrnp onlara çam ka 
tesıı-r içinde. oy:unc~r gö terh·-0r _ la diğer vekiller, meb'uslar, Irak 
lar, Ne telaş, ne ümitıer ve görünüşe başvekili Nuri paşa, sefirler, ser· 
b.azaran, ne a ı- ! yaver Rusuhi bey, Ali Sait ve 

1H1'1Y A ~ :.\fÜNECClM jandarma umum kumandanı Ze-
Bu küçük ır • ..ı se,·iyorum: Ce • ki Paşalar, hariciye erkanı Tev· 

8ttl'duT. On beş bin arz senesindenbe· fik Rüştü beyi teşyi ettiler. Bir 
21 0"" fntkik ediyorum. Müstakar müfreze po'is de teşyide bulun· 
biı 6aadet kurmayı tecrübe edivor. du. Iran sefiri de hariciye veki· 
!ter seferinde, bina tam bitecek gibi liyJe beraber hareket ett•. 
~düğü srrada yıkılryor ve milyon- l ' AKIT - Tevfik Rüştü beyin bu
larca arzlleri enkaz altında gömü • radan ne oün lıarel:ct edeceği hakkın 
~· Ve her sefer, cesaretlerini kay• da telgrafta bir malumat yoktur. Dün 
~eden, bu faniler, mini mini gay- talıkikat yaptık. Batum postasını yap. 
htlerine yeniden başlıyorlar. mak üzere şcl: rimizdetı hareket cde-

TlLl\ılZ cek olan Abaziya vapurunda yer tc • 
IIatrrlıyorum, üstat .. Dundan bir mini mak~adiyle Lloyd Tryestino a -

tnüddet evvel, bana ilk derslerimi ve- centcsine Ankaradan telefon edilmiş.. 
:rfrken, birbirlerini mahvetmiye uğra. tir. Fakal dün şehrimize gelmesi bek 
ian arıileri bana göstermiştiniz. Pek lenilen Abaziya ı·apuru fırtına yüzü~ 

ecl.ii. Uzuvlar ve kafalar parçala• den gecikmi.,tir. Vapur dört gün tc-
111~?,;du. Öldürücü gazlar koca koca ahlıurle cumartesi günü sabahı lima. 
suru eri birden boğuyordu. Şehirler nmuza gelecek ve o akşam Batuma 
Y
1 
anıyordu, Bu kücük hayvanların hırs hareket edecektir. Bu itibarla Bari. 

1;1nı aniryanuya"'rdum.... Aynı mah. ciye vekilimizin Batuma lıareket ede. a;:.,. bugün bu kadar iyilik gös . cek başka vapur bulunmadığı takdir .. 
terme 1 ncaha hakikaten kahil mi • de şclırimizde bir kaç gün kalmm;ı 

c::::: 
1 A'lt 1:,nfı 2 irıci ~a~ ıfad:ı ı muhtemeldir. 

Hileli iflaslar çoğabyor •• 

- lfllsımızı istedik •• 
e--... - Pekı, kira taksim edelim! 

30seneli 
Tarihi esrarı 
ifşa ediyoruz! 

334 senesi teşrinisanisinin yedln.. 
Ci günü lJiüşir Ahmet izzet Paşa yaz 
dığı bir tebliğde diyor du ki: 

"Dört seneden 2iyade din, namus 
uğrunda muhayyerillukul fedak~rlıklar 

ibrazından sonra . . . . . . Osman
, lı kıtaat ve garnizonlnnnın en yakın iti
, IAr kumandanlarına teslimi meşruttur. 

. . . . . . Hakkımizda el"an dost
luk ibrazından halt ka(mıyan lnglltere 
devleri fahimesinln hlssiyan Alicenabane 
ve dostanesine emin olmanızı rica • • . 
. . . . cümlenizin gözlerinden öperim. 

Bu telgrafı alan nylardanberi pa
ra.sız, ilaçsız, yarı as. ve çıplak, mah
sur bir Türk ordusunun kumandanı: 

- Hayır,_ Teslim olmıyacağım, 
dedi ve gitti ordusunun cephane de
posu olan mukaddes bir mabede ka. 
pandr. 

Onu bir kaç gün sonra hileyle 
düşmana teslim ettiler. 

Bir Fransız miralayı bu satırları 
yazana, bir gün ona dair şu rnenka• 
beyi anlatmıştı: 

"- O, nihayet esir olarak elimiz• 
deydi. Kaç senedir, bütün ~ölü sar
mıı;; Te asmış olan büyük ~öhreti; 
bi;lerce ;e binlerce jnsanda onu gör 
mek hevesini tahrik etmiş, oraya top 

Tefrlkamızda mühim Mdlseler içinde isminden 
;e harcketle:inde:ı sık sık lıahse<lilecek \'C kcn· 
disinc alt Jılrçok vesaik neşredılecek olan , 

müşir Ahmet ı'.\lUhtar Paşa • 

]am.ışb. ~abahleyin, ilk sabah (0) 
nun çadırından çıkacağı saat yaklaş
mıştı. Çadırın etrafına biriken on 
binlerle insanın Türk kumandanına, 
bu büyük adama fenalık etmelerin. 
den korkuyorduk. Çadırın kapısı a • 
sabi bir h:ıreketle asıld '\'e o bir hey
kel gibi dimdik meydana çıktı. O an-· 
da sanki ~öl yerinden oynadı, hala 
gözlerimle görüyor gibi oluyorum .. 
Dinlerle insan kasırgaya kaprlmış 

yapraklar gibi, feryat ederek kaçış
mıya başladı. O, hala, olduğu yerde 
dimdik duruyordu. 

* • • 
(0) nun kınk, harap otomobili. 

eski karargahın duvarı dibinde biı 
tarafa yaslanmış dururdu, her gün, 
her saat hu otomobilin etraf ındn. bü• 
yük bir kalabalık görülürdü, faak1 
kimse otomobile yaklaşamaz, beş or 
adım uzaktan, bir tarafına eğilmi~ 

duran arabayı göstererek, birbirleri· 
ne söylerlerdi: 

- (0) ... lşte şuraya otururmuş! 

• * * 
Bu Türk paşası h:Ua dinç ,.e faal· 

dır .. Bunu tanımak istemez misiniz? 

Tafsilatı Y arınkl . 
VAKIT'ta 

Fakülte hastanesi bel 
diyeye bağlanma ıd r! 

• • Fakülte re ısı 
fikrini 

çalışmayı birleştirme 
doğru buluyor 

Tevfik Recep bey 

Darülfünunun diğer şubelerin 
de olduğu gibi tıp fakültesind 

de bu sene başmdan itibare~ 
Barem usulü kabul edildikte 
sonra müderrislerin maaşlann 

zam yapılmasına mukabil fakül 
te hastahanesi tahsisatının kesil 
diği ve yatak adedinin yarıy 
indirildiği zaman zaman mevzu 
bahsoluyor. 

Dünkü sayımızda bu bahis et~ 
rafında fakülte muhitinde mev~ 
ki sahibi bir zatın söylediklerin 
kaydetmiştik. 

Dün tıp fakültesi reisi T evfi 
Recep bey bir muharririmize b 
mesele hakkında şu sözleri söy 

(Lütfen sayfayı çct'irini 

400 bin liralık kaçakçılı 
Zabıt varakasının noksan olarak yazıl 
masının sebep ve hikmeti nedir? 
Gala tada Y aşua Bahar ticaret- Seyfi beyin muavini Methi beyle 

·hanesi hakkındaki kaçakçılık ib- maliye tetkik memurlarından 
barını tabkika memur olanların Asaf beyin yanında diğer bir 

vazifelerini sui istimal edip et- zat daha olduğu halde 2eçen 
mediklerini evvelce mevzuu bah- teşrinievvelin 6 ıncı günü Gala-
setmiştik. Evvelki neşriyatımıza tada Yaşua Bahar ticaretbane-
ilaveten bu hususta şüpheyi da- sine gittiler. Maksatları bu tica

rethanenin defterlerini almak 
vet eden sebeplerden birini da- ve tetkikat yapmaktı. iptida Asaf 

ha teşrih edeceğiz. beyle yanındaki zat ticarethane-
lstan bul gümrüğü başmüdürü [ Alttarafı 4 üncü sayfada] 

==========:========:=====================~ Akisler: 

Spor 
Nilıayet dün akşam, telgraflar, bek. 

lediğimiz müjdeyi yetiştirdiler: Bire 
karşı dört golle mağlup olmuşuz! 

Giderlerken bir ağızdan kasideler 
yazılmıştı: Takımımız tam formunda· 

1

dır •. Manet'iyatı mükemmeldir. I\a
lecinıizin eşi, müdafüerimizin emsa
li, muhacimlerimizin naziri yoktur. 

Fakat, lıikmeti hi:da, bu sefer de eı·
deki pazar çarşıya uymadı. 

Niçin mi? 
lffazeretimiz çantada hazırdır: Sa. 

lıaya yabancı olmak, riizgar altına 

düşmek, güneşe karşı oynamak, lıa -
kemin haksızlığı, §anssızlık! 

Anlaşılan, bizim takımın muvaf -
fak olması için, nefes kuvl'"tl, maha· 
ret, zeka gibi şalıs'i kabili";1?fler kafi 
değil. Rüzgarın kesilmesi, güneşin 

bir bulut altına saklanması gibi tabi. 
atin lutuflarına da muhtacız ... Tak • 
sim stadyomunu da beraber götürme. 
nıi.z lüzım... Hakemin, lıamiyetli, in· 
saniyctli, Türk mulıibbi b!r zat olma. 
sı da gere!.:.. Tdliin, on bir o -
yuncumuza ayrı ayrı yar olması d<r 
icap ediyor! 

/icifıi çocuklar .. Bu kadar dört ba· 
§ı mamur olBam, l'unan takımını tek 
başıma ben yenerim! •.. 

Rusyaya gidiyoruz, mağliıbiyct". 

Mısıra gidiyoruz, nıağlübiyet ... Olim • 
piyatlara gidi11oruz, mağlüb:ııct ... Ati· 
naya gidiyoruz, gene m.ağlübi!,·ct ! 

J'erilecek cet'abı bili11orum: Spor, 
mutlaka galibiyet i!!in clei}ildiı" .. 

Peki ama, mutla/•a m.ağlübiyct için 
midir? 

Yusuf Ziya 

Gandi tev
kif edildi! 

Hindistanda vazi
yet çok mühimdir 

Hint milliyetperverleri reıs1, 
M. Gandi nihayet lngiliz po
lisi tarafından tevkif edilmiştir. 
Gece yarisi oyandmlan Gandi 
müzekkeryi tebessümle olrnmuş 
fakat o giin ıüküt günü olduğu 
için tek kelime söylememiştir. 
Ayni zamanda tevkif ecilen milli 
komite._reisi, neşrettiği bir be
yanamede " Artık müthiş bir 
haı p başlayacak .. ,, dc~ek' 
tedır. Bu hususta son ge!cn ha
berleri yedinci sayfam1z ca bu
lacaks nız. 

Gümrük Umum Muhafaza Kumandanlığına verilen sal&hiyet 
- ikinci sayfamızda -



• 
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Merihten.. l0't~·· 1 s o D T e l g r a_ 11 a r 1 
Arza _Harici __ . 

[ Başmak11emizden mabaat] .~~====~~~~~~~~~:-:'·c·:;~----1-_._k_lllll ____ ...... ___________ ,} 
:~i;erH~~?olmaz.5a harabelerini tamir Çin-Japon ümrü umum mu haf aza 

İHTİYAR MÜNECCiM k d 1 
Bizzat kendTin1LbMaİkZ! uman an ıg~ 1 

(Dürbünün hafifçe yerini değiştirir) Harp devam K d k 
Kanşrklık henüz büyüktür. Evler Ediyor uman anlı icabında erkanı harbi-

yeniden yapılmıştır, fakat kervan yol• d d h · ı · d d 
I::ı.~ ıssızdır, gemiler, limanlarda IÜ· --- ye en Ve a ) iye en e emir 
zumsuz, durmaktadırlar. Şarkta, bü- Çlnlller akvam ce- alabilecektir 
yük bir bahrı muhit kenarında bir miyetlnin derhal 
kaç böcek döğüşüyor. Her tarafta Ankara, 4 (Yakıt) - Bütçe encümeni dahiliye, maliye mü· 
fabrikalar durmuş; her tarafta mil. toplanmasını ~?faai milliye, gümrük ve inbisa~lar ~ekillerinin iştirakile 'güm· 
yonlarca mahlukun i~iz ,.e nafakal:ı· istiyorlar ruk muhafaza umum kumandanhgı Jayıhasını tetkik ederek intaç 
rrm güçlükle bulduklarım görüyo . etmiştir. Encümen Jiyibayı şu şekilde kabul etmiştir. 
rum ! lşte inanılmaz bir manzara. Muhtelif membalardan ge- Gümrük vekaletine merbut, fırka kumandanlığı salahiyetini 
Arzilerin açlıktan öldükleri bu küçük len haberlere göre Çin· Japon hai~ gümrü~ muhafaza !:1mum kumandanlığı teşkil edilmiştir Ka· 
çamur kürreciğin üzerinde, başka ar- harbı devam etmektedir. Çin ra ıle denızlerde gümruk mıntakaları dahilinde Devlet in~ıisar· 
ziler mahsulleri yıkıp lüzumsuz görü. kuvvetleri Konpantza kasaba- Jarı altındaki mevad kaçakÇ1hğma karşı muhafaza işlerinin veza-
nen bu yığrnlan çürütüyorlar .. Bun• sını istirdada muvaffak olmuş- ifi le vesaitte dahil olduğu halde gümrük muhafaza teşekkülleri 
Jar deli mi? !ardır. Diğer taraftan : OO memur ve vasıtaları ve eski kanunda yazılı kıtalar ve sa!Ahiyet· 

iHTiYAR MÜNECCl::\I h d !er t.evhit edilerek gu.·mr.üit. muhafaza umum kumandanlıgvmın 
ay ut Mutchovang'ı işgal ve k d ı K Bütün seyyarelerden, bu, filhaki· emrı uman asma verı mıştır. umandanlığın, kaçakçılığın men'i 

ı... d . şehri yagv ma etm'ştir. f · d ~ en elisidir. Bugün senın gördü· vezai inin icap ettır iği ıekil ve vüsatte bir kararglh heyeti bu-
ğün gibi, onu ~ok iyi tanıyan ben, ta- Çin hükumeti bir taraftan lunacaktır. Kumandanlık ayrıca kara ile deniz hudutlarınm em-
rihinde, on, yüz defa böyle gördüm. Cemiyeti akvama bir telgraf niyeti hususlarında erkanı harbiyeden, dahiliy\!ye müteaUik em· 
Ber sarsmtıdan sonra, muvazenesini çekerek Kintcheounun Japon· · · ı · d d hT d ı b bulabilm~i fçin ona, on be~, yirmi f 0~!et _ış erın e a 1 ıye ~~ emir 8 a ilecektir. Kaçakçılık takibatı 

• lar tara ından resmen işgali gumruk mıntakalan dabthnde olacak ve hangi abvalda bu mın-
arz eeneei l!z.ım. Sonra otuz, kırk ses dolayısile Cemiyeti akvam k h · · k 1 ~ Y k•ll h ae 911lh devresi geçirir. Tekrar ba. lar. ta anın arıcıne çı ı acagını e 1 er eyeti kararlaştıracaktır. 

TİLl\IlZ meclis:nin acilen içtimaa çağı· Encümen, bu teşkilat için istenilen 300,000 bin liralık tahsi· 
Fakat bu kanlı oyunların boşluğu- rılmasmı istemiştir. Çin ayni satı kara ile deniz vesaiti mübayaası da dahil olmak üzre kabul 

.ııu anlamaz mı? zamanda cihan efkarı umumi- etmiştir. 
İHTiYAR MÜNECCiM yesioe de müracaata karar 

Belld anlamıya başlamıştır. Eğer, vermiştir. 

oıılıırr tetkik ettiğimdenberi, nihayet Japonlar hareketlerine de· 
biraz terakki ettiklerini görmesey -
dim, ümidimi ke.smiş olurdum. Onla- vam etmekte ve Japon top-
111l ben, zayıf ve sefil, yırtıcı hayvan• çularının bombardmanı yeni-
lardan kUTtulabilmek için ormanla· den demiryolu hattını muhte-
rın tepelerine sıfmır, aç oldukları lif noktalardan kesmektedir. 
zamanlan bilirim. Yavaş yavaş, on • Harbindeki Amerika kon· 
~arın, bu seyyaren.ip efen.dil eri oldu- 1 b J k 
ğunu gördüm. so osu ir apon as eri tara· 

TlLMlZ fından döğülmüş ve hafif 

(Gülerek) Bir damla çamurun e• 
ffhdileri.. .. 

İHTlY AR MÜNECCiM 
&, onlar için dünyadır. Hayvan· 

1u~ yendikten sonra, tabiat unsur -
farına hücum ettiler. Onların ilim• 
Jerinl bizimkiyle mukayese etmek 
gülünç olur. Mamafi, kiiçücUk hay
vanlar ·çin M muvaffakıyet! işte, e
mirlerinde o kadar yeni kuvvetler 

surette yaralanmıştır. Mesele 
lisan anlaşamamazlığından 
ileri gelmişse bu yüzden fazla 
bjr ihtilaf çıkmıyacaktır. 

Mançuri ihtilalinin rakip şö
mendöfer' er meseleaioden 
başka bir şey olmadığı da 
bildiriJiyor. 

var ki ne yapa.caJclarmı şnşınyorla.r. R R Ü ak 
Pek yakında Merihliler gibi zeki bir omen • US m Z C• 
keyif devresine gireceklerdir. releri nerede 

TİLMİZ yapılacak? 
Tarihlerini anlıyorlar mı? Irkla. - Bilkreş, 4 ( A. A ) - Rigada 

r:nın macerası hakkında ne düşünü• Romanya maslahatgüzarıyla Let· 
~·orlar? tuvanyada Sovyet mümessili, 15 

İHTİYAR MÜNECCiM kanunusanide Riglida bir Rus-
Btynesseyyare ahizeyi aç! Romen ademi tecavüz misakı 
Genç Merihli, kan§ık bir maJdnl"- aktı için yapılacak milzakcrele· 

yi tanzime uğra§lr. Önce Zühal ve rin icrasına memur edilmişlerdir. 
baıka ıeyyarelerl "aldık-tan sonra,, Romanyanın misakı ancak Ro-
nllıayet arn bulur. manya. toprağının tamamiyeti 

ARZDAN SESLER hakkında verilecek teminat mu· 
1'-uısalsiz bir buhran - Facia - kabHinde imza edeceği zanno

Neş'eli Noel - Yeni senenizi tebrik lunmaktadır. 
ederim - Bu sefer sonuncu f elft.ket- Bu misakın iki memleket ara
tir - Hayır, azh:i.m, son diye bir şey sındaki diplomasi müoasebatının 
~·oktur - • ~eş'elı Noel - Yem sene- iadesini intaç etmesine ihtimal 
nil!ıl tebrik ederim - Mahvoldum - verilmemektedir. 
O götürdükleriniz nedir? - Çocuklar Yakıt - Anadolu ajansının 
için bir kaç hediye - Neş'eli Noel - Bükreşten aldığı bir telgrafta da 
Yeni senenizi tebrik ederim. mevzuu bahs müzakerelerin An· 

TİLMiZ karada yapılacağını bildirmekte 
Nasıl olur da bu tebrikleri böyle 

'> idi. 
~ikıiyetlere kanştırabilirler. __________ ......_ 

iHTiYAR MÜNECCiM 
Haklan yok mu? Binat sen bil• 

mfyor musun ki, karlar ve sisler için
de saklı olan bu kUre, Uç, dört ay 
sonra iilk baharın parlak 9fçekleriyle 
beıenecek? O zaman, kara ve iğri a
ğaç, beyaz veya pembe bir top gibi o
lacak, çrpla.k topraktan yeşil çimen• 
Jer, ve kanşrklıktan intizam çıkacak. 
Dilnya böyle gider. 

TİLMİZ 
Garip ve sert dünya. 

lHTlY AR MlJNECClM 
Jl"abt gtrzelHklerl de yok değil. 

Amire Mauroi8'dan: fa. 

\emi~tir: 
- Baremin kabulünden sonra yatak 

ıdedinln indirildiği doğru değildir. T abit 
fakültemiz de iktisada riayet etmektedir. 
Bunun için de bazı tedabir alınmış ola
llllııL fak• gazetenize beyınat veren 
Zlllft c!ec!J1 gft>t bir vazıyet aşağı yakan 
hadis almaş değildir. 

FaklheJI• tehir hastaneleri arasında 

Akın Ankarada 
temsil edildi 

Ankara, 4 (Yakıt) -Bu akşam 
Halk evinde Faruk Nafiz beyin 
Akın piyesi temıil edildi. Piyesin 
temsilinde vekiller, meb'uslar ve 
hükUmet erkim hazır bulundular. 

GUmrUk veklletlnde ihdas 
epllecek umum mUdUrlUkler 

Ankara, 4 (Yakıt) - Gümrük 
vekaletinde ibdaı edilecek umum 
müdürlüklerle bunlardan hangile
rinin Ankaraya alınacakları hak
kındaki tetkikat devam etmekte
dir. Henüz kat'i olarak belli ol
muı bir ıey yoktur. 
teşriki mesai temini fikrine gelince. bu 
çok doğru ve yerinde bir fikirdir: Esa
sen bir çok arkada~larım da bu fikirde
dirler. 

Fakülte hastane~lnin belediyeye mer
but olması IAzımdır. Uütün Avrupa fa· 
kültelerlnin vazıyeti hö) lcdir. Ve fakülte 
hastaneleri belediyeler urafından idare 
edilmektedir. 

Gümrük resminde rfürk 
esas olacak 

alhnı 

Bütçe encümeni Hasan Fehmi beyin 
teklifini kabul etti 

Ankara, 4 (Yakıt) - Bütçe encümeni Hasan Febmt B. (Gü· 
müşbane) nin gümrük tarife kanununun tadili hakkındaki teklifi-
ni tetkik etti. Encümen teklifi şu şekilde kabul etmiştir: 

Gümrük umumi tarifesi 6,614 618 gram saf altın ihtiva eden 
bir Türk altını 8, 18 Türk lirası hesabiJe tesbit ve bu hesap ta· 
r;fe nisbetlerinde esas ittihaz edılmiş olduğundan kanunun tat
biki sırasında Türk altmiyle Türk lirasındaki her üç aylık vasati 
nisbct Türk lirasının sabit kıymet arzeden ecnebi dövizlerini ve 
halis altın beynelmilel fiatlarım nazara .-alarak Gümhuriyet mer· 
k.ez ~ankası t.arafındad ~esbit edilecek olan altına göre yüzde 
yırmı derecesınde tenezzul veya tereffü arzedecek olursa umumi 
tarifede gösterilen resim nisbetinde tenzilat zammiyat icra ve 
tarifedeki resimler müteakip üç ay zarfında' ona göre tenzil ve
ya ıamlarile tatbik ve istifa olunur. Eu hüküm gümrük tarifesi 
kanununun 15 inci maddesindeki 3 ay müddet kaydına tabi 
değildir. 

B. M. Meclisinin dünk içtimaı 
Aankara, (A.A) - B. M. Meclisi bugün Reis vekili Refet 

beyin riyasetinde toplanmıştır. Evkaf müdrlüğü 1931 senesi bilt· 
çesinde 19,265 lira münakale yapılması hakkında kanun layıhası 
müzakere Ye kabul edilmiştir. Aynı kanun ile 927-30 senelerinde 
tahakkuk eden ve ait olduğu tertiplerde bakiyeleri bulunmayan 
3455 kiisür liranın milnakalesi yapılan tahsısattan aarfına mezu· 
niyet verilmektedir. Evkat müdüriyeti umumiyesinin 1931 senesi 
bütçesine merbut kadro cetvelinde tadilat icrası hakkındaki ka· 
nun müzakere ve kabul edilmittir. Buna nazaren müdüriyeti 
umumiyenin kadro cetvelinde bazı memuriy.,tler ilga edilmiştir. 
Buna nazaren yeniden bazı memuriyetler ihdas edilmektedir. 

Bu meyanda lstanbul müdürlUğü, zeytinlikler müdür ve ki· 
tabeti kaldmlmakta ve buna mukabil Evkaf mlidilr muavinlıği, 
varidat ve mahsulat müdürlükleri katiplikleri ihdas olunmaktadır, 
bundan sonra Gazi Hazretlerinin lzmire gelen heykellerinin 
gömrük resminden maafiyeti ve ihtikarla mücadele hakkında 
1873 numaralı kanuna müzeyyel kanunun ikinci müzakereleri 
yapılarak kabul ed imiştir. Meclisoersembe ~ünü toplanacaktır. 

Italyayla aramızda adalar lhtilAlı halledJldi 
Ankara, 4 (A.A) Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü beyle ltal

ya büyük elçisi baron Ponpeo Aloisi cenapları son günlerde yap
mış oldukları mükalemeler esnasında Anadolu sahiliyle Kastello-
rizo adası arasında mevcut bazı adalar ve adacıkların ciheti ai· 
diyeti yüzünden Türkiyeyle ltalya arasında mevcut ihtilafı niha· 
yetlendirecek bir itilafın esaslarını tesbit etmiş olduklarında Türk· 
Italyan deniz hududunu sureti kat'iyede tesbit eden bir muka· 
velename bugün hariciye vekaletinde tarafeyn arasında tam bir 
itilaf dairesinde akt ve imza edilmiştir. Bu suretle iki memleket 
arasında mevcut ve itimat üzerine müesses münasebetler bugün· 
den itibaren her hangi mahiyette olursa olsun haizi ehemmiyet 
bir itilaf sebebinden muarra bulunmaktadır ki, bu hal beyinlerin· 
deki metin dostluğ'a azami derecede faideli olacaktır. 

Urfada kaçakçılarla bir milsademe 
Urfa, 4 (Yakıt) - Urfanın istasyonu olan Akçekaleye yakın 

bir yerde kaçakçılarla gümrük muhafaza memurları arasında şid· 
detli bir müsademe oldu. Neticede kaçakçılardan ikisi vuruldu. 
Mnhim miktarda gaz yakalandı. Bundan başka diğer bir köyde 
de 11 çuval şeker, 26 teneke gaz jandarmalar tarafından yaka· 
lanmıştır. Vilayet, her nevi kaçakçıhğın men'i için sıkı tedbirler 
almıştır. 

Iktısadi 
Teşkilatımızı 
Tanzim için 

(VAKiT) ın dünkü baş makalesi 
de ithalat ve ihracat müesseselerini 
tediye mucazenemizi tanzime hizme 
edecek surette orga.rıizc edünw8i lü 
zumundan bahsetmiştik. Bir mulıarrl 
rimiz bu mevzu üzerinde /~ Bankas 
müdürü Celcil beyle görüşmüştür. C 
itil bey bu husustaki mütaleasnu f 
suretle izah etmiştir: 

- Bildiğiniz gibi lş Bankasıyl 
bazı Türk tüccarları birleşerek bil 
hasa fındık üzerinde i lemek maksa 
dıyla geçen sene bir (ıiLmited) yap 
Teşebbüsümüzde muvaffak olduk. ş· 
djye kadar aldığımız neticede çok 
memnunuz. Bununla beraber bizim 
alu ay evvel başladığımız bu iş bile 
bütün dünyadaki iktısadi hadiselerin 
aldığı cereyanlara göre bugün için 
kafi gelmiyor. 

Herhalde memleketimizin ithalat 
ve ihracat müesseseleri arasında sa• 
mimi surette hirleşebileceklerin top .J 

lanarak organize olmalan şiddetle te. 
menni edilecek bir şeydir. Çünkü bu 
suretle iktısadiyatrmız çok istifade 
edecektir. 

Yalnız bu gibi te~ekküller için baş
ta ehliyetli adamlar lazımdn ve bu 
ehliyetli adamlar memleketimizde ih· 
tiyacım~dan fazla mevcuttur. Bu gi• 
biler aranıp bulunur ve kendilerine iti 
mat telkin edilirse kolayca maksada. 
vanlabilir. 

Bir de benim ehemmiyetle işaret 
etmek istediğim bir nokta var. Muha.. 
rebclerde kumandanın bir elde olma 
~ ne kadar lüznnsa, iktısadi ve tica• 
ri teşebbüslerde de emir ve direkti• 
fin bir merkezden verilmesi, bir ka .. 
fadan çıkması o kadar mühim bir me
seledir. 

Muharebelerde kumandanların ta.. 
addüdü nasıl mağlUbiyet sebebi oluf"ll 
sa, bu işlerde de birbirleriyle anlaşa• 
mıyacak kaf alarm aynı teşekkül içe• 
risine girmesi ve herkesin kendi bil· 
diğine emir ve kumanda varmiye kal• 
kışması teşebbüsün bozulmas:nı 'te 

nlnr f:flln• 'hn 

noktai nazardan herhangi bir ıiş üroı 
rine çalış.-ın muhtelif müesseseler bir 
teşekkül içersinde toplanınca buna. 
indelhace kredi ,·erecek bankanm da. 
bir tek milli banka olması daha doğ• 
ru olur. Du banka hangj milli banka 
olursa olsun, o kadar ehemmiyeti 
yoktur.,, 

Bulgaristan af 
ilan ediyor 

Sofya, 4 (Hususi muhabirimiz 
telefonla bildiriyor) - Sobranya 
meclisi bugünkü içtimaında af 
kanununun 2 inci müzakeresile 
meşgul olmuştur. Kanunun ilk 
kıraatinde olduğu gibi bugünde 
hararetli mUnakaşalar oldu ve 
müzakere sabahtan saat onbcşe 
kadar fasılasız devam etti. Mec-
lisin yarınki içtimaında da bu 
kanunun üçüncü kıraati yapıla .. 
rak çıkarılacaktır. Bütün gürül
tülere rağmen kanunun daha 
şumullü ve umumi bir af bah
şedecek şekilde tadili hakkında· 
kli teklifler akalliyette kalmış ol
duğundan kanun aynen kabul 
edilecektir. Yani hariçte bulu
nan 160 çiftçiden 20 si ve 680 
komünistten 180 ni bu kanundan 
istifade edemiyeceklerdir. 

Sobranya yarın (bugün) af ka· 
nununu çıkardıktan sonra şuba· 
tın 2 sine kadar tatil edilecektir. 
Bulgarlstanın malt yazlyetl 
Bulgaristanın bugünkü mali 

vaziyetinin ıslahı hakkında ma• 
liye nazırı Stefanof tarafından 
hazırlanan proje çarşamba gü .. 
nünden.. itibaren nazırlar meclisin 
de tetkik edilmiye başlanacaktır. 
Ceneyreye Muşanof gidecek 

Cenevrede toplanacak olan 
terki teslihat konferansında Bul
garistanı başvekil M. Muşanofun 
temsil etmesi tekarrür etmiştir. 

ırakla mUzakere devam edlyot 
Ankara, 4 (Yakıt) - Irak bat• 

vekili Nuri paşayla müzakere de • 
vam etmektedir. 
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i SPOR 1 1 Ol 1 B b 1 1 1 Ecnebilerle teması ._ ____ n __ n ___ a __ e_r_e_r __ ___.. , 
dahilde yapmalıyız! s:~ =~:=~İelerin Kaçak etler Aôk7:~va davası 
Ati nadan gelen cansı-
kıcı haber karşısında tetkikine başlandı Haber Verenlere neticelendi 

Binlerce kişinin beklediği ha- Tütün inhisar idaresi sabık Jk • Oktruva müdürlüğündeki sui-
ber, Atinadaki ilk maçan haberi umumi müdürü Behçet bey ida- ramıye istimal davasının temyizden nak-
evvelki akşam geldiği vakit yü- renin biltün şObelerine birer Verilecek zen ruyeti, lstanbul ağır ceza 
reğimiz bir kerre daha sızladı. mektup göndererek eski mesai mahkemesinde dün neticelen-
Slavyayla berabere kalacak de- arkadaşlarına veda etmiıtir. Tü- Et meselesi hakkında vali Mu- miştir. 
recede muvaffak olan takımımız tün inhisar idaresinde bazı mua- bittin bey fU sözleri söylemiştir: Mahkeme, veznedar Sadıkbey 
S 1 l . t tkik' b 1 ld Kaçak ederde Verem ve Şarbon has· hakkında beş sene, on bı'r ay, avyanın yarısmdan a•agv ı olan me e erm e ıne aı anı ıgı 

" d A "d talığtnın bulunduğu kat'l olarak tespit b h . k Yunan takımına bire karşı do .. rt söylenilmekte ir. yrıca ı are 1 e§ gün apıs ararı vermış, 
cdilmi~tir. Her türlü fcnnt tesisatı o ıın 

gibi mühim bir sayı farkiyle ye- müdürleri arasında ba:ıı değişik· Mezbaha da bile hu kahil etlere tesadüf aynı zamanda 16, 181 lirayı taz· 
nilmişti. Bu maç ıçin artık uzun Jikler olacagı da söylenmektedir. edilmiş ve bir sene zarfında borlc hasta· min etmesini kararlaşhrmıştır. 
tızun özürler aramıya lüzum yok. Şimdiye kadar lstanbul bat mil- lıklı 40 bin bap•ana tesadüf edilereı. Kendisi üç senede memuriyetten 
Dabılde şöyle böyle muvaffak dürlüğünün bu]undugu binada imha olunmuştur. Herkes, haya- mahrum kalacaktır. Memurlar-

ı kt l ·· b t k · tını korumak için kaçak etlerden sakın· d N tt" b d b" o!an takımlarımızın hariçte kat- ça ışma a o an mu ayaa omıs· an ure ın ey e ır sene 
malıdır. hk d l ıyyen muvaffak olamadıklan kat'i yunu merkeze ça~rılmiştır. Mezbaha -..:arıdatının esaslı surette iki ay hapse ma fım e i miş 

surette anlaşılmıştır. Bu itibarla Poliste: aı:almuı huebilc tel~şa düşerek kaçak: bu müddeti mevkuf .olarak tek-
bu acı neticeyi son tecrübe ad- et1ercle hastalık bulunduğunu ileri sür- miJlediğinden, serbest bırakılmış-
derek biç olmazsa iki sene için Bir kadın biçakla düğümüz hakkınd~ki iddialara gelince, tır. 
harice gitmekten kat'i surette Belediye varidatı doğrudan doğruya. YUz kesdlAi için bir gence 

Yaralandı halkın hakkıdır. Bunu hüsnü ~uretle ciba· hapis cezası verildi 
sarfmazar etmeli, ecnebilerle boy yet ederek Meclisin yapılmasını tahtt Madmazel Olğanın yüzünü us-
5lçüşmek istiyorsak bunu dahil- Dün akfam saat 21de Kumka· karara aldııt. umuma mahsus hizmetlere 
d ıı· turayla kesmekten maznun 

e yapmalıyız, artık yeter.. pıda kazgani Sadi mahalle•inde sırfeımemiz vazifedir. k ~ Feyzi efendi, lstanbul i inci ceza 
• • • cami sokağında 11 numarada Alınan tedbirle 'aridatın azalmasından 

Yaptığımız maç hakkında gelen 1 h ziy~de hastalıklann önüne geçmektir. mahkemesinde bir sene iki ay 
t ı f seyyar koltkçu ranlı A met, aynı Bunun harı·c·ınd!'kı· 50··zıer ~afsatıdan iba- hapse, 740 lira tazminat vermi· e gra Jarın anlattığı mana şudur: H h · - " 
T evde oturan ayganuşu e emmı- rettir. Bundan başka ı"ktısat vekfıletinin ye mahl<üm olmuştur. 
akım asli muvaffak olamamış- b" ki yetsiz bir meseleden ıça a de şehre girecek bütün etlerin mezbaha· 

tır. yaralıyarak kaçmıştır. Hayganuş ltrda muayenesini :ıatık yeni emrini Belediyede : 
Sabaya evvela: hastaneye kaldırılmış Ahmet teblit ettik. itfaiye için alınacak 

UM dün akşam geç vakit yaklan- Ete ıızamt fiat koymak için de evvel! 
Mitat Büıban mışbr, mezbaha resminin kiloya tahvilini bek- levazım 

Reşat Nihat K. f :ıru r liyoruz. Bu, bitince ete azami fiat koya· itfaiye için mühim miktarda 
Rabit Fikret Zeki Muzaffer Mehmet iki sabıkah yakalandı "" 
Ş cab.z. yeni levazımat ve makine ahna-

eklinde çıkan muhtelit, ma- Küçük pazarda keresteciler Yeni tedbirler ahnıyor 
k k l b d b k d cagv mı yazm. ıştık. Hükümetin son 

Çlb i inci devresinde şu şe li a sa ilin e ağlı bulunan Eşref Belediye kaçak etler hak ın a 
kararlan mucibince hariçten bir 

IDıthr: kaptanın Derya kuşu ismindeki yeni tedbirler almıya karar ver· 
mal almak için mukabilinde mem· 

yelkenli kayığına dün akşam miştir. Kaçak etlerde hastalık Avni 
ı\lıtat Bürhao 

Fikret Nihat Reşat 

Rabit Cevat Zeki Muzaffer Niyazi 
Bu geniş değişme, takımın maç 

devam ettikçe geçirdiği haleti 
,ruhiye~i ve vaıiye.ti ınükem.me· 
len gösteriyor. Takımın kötü oy• 
nadığına bundan iyi bir misal 
aranabilir mi ? 

Bundan maada ofsayt usulü
nütı tatbikında da mütbiş suret
le yanıldığımız anlaııhyor. Ma
füın olduğu üzere "ofsayt,, te
~ \'<isi ince bir iştir. Ve futbol· 
de her saniye vazıyet değişdiği
ne göre, barizlerinden maadası, 
hakemin takri1rine kalmıştır. Bu 
İtibarla bilhassa bir ecnebi ha
kemin idaresinde yapılan maç
larda "ofsayt,, usulllnden istifade 
edeceğiz diye kale önünü ser
~est birakmak çok tehlikeli bir 
~tir ve bu iş bir takımı, haksız 

~. ol .. , nihayet sonunda telifısi 
muınkthı olmıyan bir mağlubiye
te dOşOrebilir. Atina maçmda 
bu'lun son · 1. • .. ü 

ınısa ını gor yoruz. 
* • • 

ee,vekın"'ızın Saylt Hallm 
paşara te,ekkUrlerl 

. . Meml~ketiınb:de atçılığm ıslahı 
ıçın samımt alAka .. t 1 d • go.s eren er en 
Prens Saıt Halim bey b' k ti· .. , ır ıyme ı a. 
tını teberru ve diğerini Mtmak sure
tlyJe Yarış ve Islah encümenine ver • 
ın~,tir. 

Başvekil Hz. bu :nıünasebetıe Prens 
Sait Halim beye şu ~ktubu gönder· 
hli~tir: 

"Temiz ve yüksek karun 1'U!nıleket 
ha11vanıannırı, bahusus at ne.linin ıa
'?hına tcıltsia edUmesi büyük hizmet. 
tır, (Mösyö Döturkunav) adlı atınızı11 
~!QJı İfi için ı•erümeıi şaYanı te§ek • 
"'il rd;ır. 

•• ($UO(!r Glav) i&imli hayvanın teber 
~ edilmesi, benim için büha.s8a tak .. 
dıre fQyan asllône bir te§ebbüstür. 
. Bu l/azılanm 8ize te§ekkürlerimirı 
iladesidlr, efendim.,, 

Bu haftaki maçlar 
İstanbul futbol heyetinden: 

lik 8 
- ı- 932 tarihinde icra edilecek 
~lan: 
(Taı~sf ın stadyumunda) 

hak Be§Uctaş - İstanbul Spor il. inci 
._ Adnan. bey.,, 53at 9,15. Beykoz 

Jeketimizden de o kıymette mal 
sabıkalılardan Mehmet ve Hasan olduğunun birkaç defa ya11lma· 

h k k t •t satın almak lizımgelmektedir. 
girmişler, 30 lira kıymetinde iki sına rağmen şe re aça e ı -
Borda feneri ve 20 okka yatak haline devam edilmesi bu yeni Bunun için belediye şartnameyi 

db. l · l b b" o suretle tadil etmektedir. yünü alarak kaçmıılardır. Her te ır erın a ınmasına se e ıyet 
1 ikisi de yakalanarak haklarında vermiştir. Ekmek on para indi 
· -". Belediye bayt r müdürlüğü Francalaya 2o para zam edile-

1 

kanuni takibata başlanmıştir. 
tetkikat yapmaktadır. Bu cllm- rek 12 kuruş ekmeğe de on pa- ' 

ee,ıkta,ta bir kundak leden olarak kaçak et ibpar ra noksanıyla 6,30 azami fiat 
Evvelki gece saat 20,30 da edenlere ikramiye verilecektir. konmu~lur. 

Beşiktaşta Fmn sokağında 14 . Kaçak etin ithal edildiği şehir Cerrah pa,a hastane•lnfn 
numaralı ahşap evin zemin ka- hudutlanna baytarlar ve beledi- yanına park yapıhyor 
tında oturan Ayıe hanımın oda- ye memurları gönderilerek etin Ctrrah paşa hastanesinin ya-
sının albndaki bodrum katına ithalinin menine ve muayenesine nına bir park yapılması karar· 
meçhul bir şahıs tarafından kun· tevessül olunacaktır. laştınlmıştır. Bu park için has
dak halinde gaılı paçavralar attl- Şarbon hastalığı olan kaçak tane civarındaki arsalardan bir 
mış, fakat derhal görülerek ateıin etler bilhasu Uzunçayır cihetin· kısmı istimlak edilmiştir. Diğer 
geniılemesine meydan verilme· den şehre !'İrmektedir. kısmının istimliki 932 bütçesi-
den söndürülmüttür. Zabıta ha· Limanda: yle kabil olabilecek ve derhal 
disenin failini aramaktadır. park yapılacaktır. 

Bu da sopayla yaralama Millli vapurcular Otomoblller hakkında yeni bir 
Galatada Mesçit sokağında 5 Ve Selanik talimatname yapıhyor 

numaralı evde oturan hamal Os- Otomobiller hakkında yeni bir 
man, aynı yerde oluran hamal Seferleri talimatname lAyihası hazırlan-
Yuıufla ehemmiyetsiz bir meae- Milli vapurcularımızın Seliaiğe maktadır. Söylenildiğine göre, 
leden kavğa etmişler, Yusuf Oa- seferler tertip etmek teşebbil- layihada kazaya sebebiyet veren 
manı başından ve gözftnden ıo- sünde bulundukları yazılmıştı. şoförleri tedip ve tecziye için 
payla yaralıyarak kaçmııtır. Za- Bu tcşebbns etrafında vapurcu- birinci sınıf memurlara geniı se-
bıta Yusufu aramaktadır. }arımız tarafından yapılmakta lihiyet verilecektir. Valiler, kay· 
ŞUphell bir adam tutuldu olan tetkikat henüz neticelen- makamlar, polis müdilrleri ve 
Eminönü polis merkezi dün memiş, Fakat baylı ilerilemiştir. bunların muavinleri nızamların 

köprü iskelesinde şüpheli bir Verilen maliimata göre tetkikat haricinde hareket eden şoförleri 
vaziyette duran ve dükkAnlan bu seferlerin kabil olabilecegini derhal durdurup 40-50 liralık 

gözetliyen Yervant isminde bi- göstermektedir. ceza kesebileceklerdir. Aynı za-
rini yakalamıştır. Üzerinde bir Ah1rkapıdakl ,amandtra manda bu gibi şoförlerin derhal 
maymuncuk bulunan bu ıahıs, Ahırkapıda mağruk bir gemi· vesikaları aa alınacaktır. 

nin yerinde duran şamandıranın Kazalara kar•ı sigorta evrakiyle müddeiumumiliğe teslim ,. 
edilmiştir. bundan bir müddet evvel kop- Belediye, otomobil kazalarının 

Bir kadın tevkif edildi tuğu yazılmıştı. Bu şamandıranın son günlerde feci bir şekil al· 
kopması üzerine bu yer vapur- ması üzerine otomobil kazalarına 

Bir müddet evel BakırköyUnde b lar için tehlikeli ir şekil almış- karıı Sigorta vucuda getirmeyi 
şilbbeli bir ölllm hadisesi olmuı b. Bunu nazarı itibara alan Ti- düşünmllş ve Fakat haber ve-
HUseyin isminde biri Aresenikle careti bahriye müdüriyeti aynı rildiğine göre, Belediyenin tek-
zebirlenerek ölmllştü. Müddei mahalle tepelıkli bir şamandıra liflerini kabille temayül eden 
umumilik hazırlık tabkıkatım koymuştur. bir şirket talip olmuştur. Bu şir 
bitirmiş, Hüseyinin kar111 Zey· ket, takside çalışan otomobilleri 
nebin tevkifine Jüzüm görmüştilr. 1 Gelenler, Gidenler 1 azami beşbin, otübusleri de 7500 
Zeynep lstanbula getirilmiştir. litaya ıigorta edebileceg· ini biJdir-

F abrikatörlerin bazı temenni· 
- Anadolu il. inci hakem Emin bey, lerini lkhsat vekaletine bildirmek miştir · 
saat l0,25. Beylerbeyi Gençler- Top- için gerenlerde Ankaraya giden niyahnı vekilete arıettim. iste· 
kapı hakem Saim Turgut bey, saat .,. 
11,35. Beykoz _ Anadolu, hakem Ş• Sanayi birliği umumi kitibi Naz- diklerimizin nazarı dikkate ah-
bap bey, saat 13,15. Be§iktaf _ tstan. mi Nuri bey Ankaradan dön· nacağı vadedildi. Bu hafta nı· 
bul Spor, hakem Sa.it Sel&ha.Wa a.q, mllttilr. hayetinde bu hususta bir karar 
saat 15. • - Saııa.vi erbabuwı temen• verileceğini zannediyorum. "' 

Stimson'un 
Mahrem 
Sözleri 

Birkaç hafta evvel Amerika
dan kısa, fakat müheyyiç bir 
haber gelmişti. Bu haberde Av
rupanın çok mühim vak'alar ari-

fesinde bulunduğu bildiriliyordu. 
Şimdi Nevyorktan gelen yenl 
malumattan anlaşılıyor ki Avru• 
pamn çok mühim hadiseler ari· 
fesinde bulunduğu sözü iptida 

Müttehidei Amerika cümburiyet
leri hariciye nazırı M. Stimson'
un ağzından çıkmıştır. 

Çünkü Amerika reisicümhuru 
M. Hoover tarafından bir sene 
müddetle beynelmilel harp borç· 
farının tecili hakkında ittihaz e

dilen kararı meclisi milli azası 

tasdik etmek istememiş. Bunun 
üzerine hariciye nazırı M. Stim· 

son meseleye müdahale ederek 
azayı ikna etmek mecburiyetinde 
kalmış. Bu sırada da gayet mah· 
rem olarak vaki olan beyanabn
da şayet harp borçlarının tecili 
kararı tasdik edilmezse merkezi 

Avrupada büyük hadiseler çık
ması muhalikak olduğunu söyle
miş. Meclis azasını ancak bu 
sözleriyle ikna edebilmiş. Ve işte 
mevzuu bahsettiğimiz müheyyiç 
haber bu suretle intişar etmiş 
miş. 

Malumdur ki Amerika hriciye 
naım bundan bir müddet evet 

Avrupaya gelmişti. Almanyada, 
lngilterede, Fransada, Italyada 
ve diğer baza merkezi Avrupa 
memleketlerini gezere'lc bizzat 
tetkikat yapb. Bu itibarJa M.Stim· 
son'un sözleri bugün olduğu 
kadar yarın ıçın ehemmiyeti 
haizdir. Bilhassa Amerikanın 

harp borçlarını tecil etmiş ol· 

ması yalnız bir sene müddetle 
mukayyettir. Bu müddetin de 
yarısı şımdiye kadar geçmiştir. 

Demek ki altı ay sonra harp 
borçlarının yeniden tediyesi devri 
gelecektir ve ahiren içtima eden 

Amerikan kongresi harp borç
larının bir senelik teciJ müddeti 

bittikten sonra ne temdidini, neden 

tenkisini kabul etmiyeceğini kat'i 
bir şekilde karar altına almıştır. 

O halde bugünkü ikbsadi ve 
mali buhrana karşı bir dereceye 
kadar mukavemet edebilmek için 

bütün ümitlerini Amerikanın harp 
borçlarım tecil etmesine bağla
mış olan Avrupalılar beş, altı 
ay sonra ne yapacaklardır? De

mek ki Amerika hariciye nazırı 
M. Stimson'un vukuunu muhak· 
kak gördüğü mühim hadiseler 
zaruri olarak patlıyacaktır ! 

* * • 

Her tarafta yağmur 
... 

yagıyor 

Şehrimizde bir kaç gün evvel 

başliyan yağmur dün de devam 
l'tmiş, akşama duğru şiddetlen

miştir . 

Yağmur memleketin hemen 
her tarafında devam etmektedir. 

Kandilli rasathanesi bu gün de 
yağmur ya3acağını bildirmekte 
dir. 

Son haberlere göre lskoçyada 
ve Almanyada da havalar çok 

fena gitmekte ve bol bol yağ
mur yağarak bir çok arazıyi 
göl haline getirmektedir. 



...-4-VAKIT 5 Kanunusani 1932 ===·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~=~!!!!!!!!!!~~·-----------iiiiiiliiiiilliliiiiiliimii======;;;;;;;;;aaa!!=!!!!!!!!!!~~'!!!!""""'""""""""'!!""'!!!!!!!!!!!!"!""!""""'!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Tahdidi teslihata bakın! 
Amerika 120 yeni harp 

gemisi yaptıracak 
---~~---· .. 

' , 

Vaşington, 4 (A.A) - Meb'usan meclisi, bahriye komite 
reisi, gelecek 10 sene zarfında 120 yeni harp gemisinin inşasını 
ve bunun için 619,250,000 dolar masraf yapılmasını derpiş eden 
bir kanun projesi tevdi eylemiş olduğunu beyan etmiştir. 

iki tayyare gemisi müstesna olmak üzre, yeniden inşa edile
cek olan diğer gemiler; mukarrer seneleri ikmal suretiyle kadro 
harici k:ılacak gemilerin yerini dolduracaklardır. 

Bahriye meclisi umumisi aynı zamanda 91,500,000 dolar tuta
cak olan 16 geminin inıasının hitamını derpiş eyliyen bu progra
mı tasvip eylemiştir. 

400,000 Liralık 
Kaçakçılık 

[ Üst tarafı 1 :lncJ ıayf~da. J 
ye girdi. Defterleri kazanç nok· 
ta~ndan tetkik etmek veaihsiyle 

vaz'ıyet edeceldetdi. Biraz 80ilra 
Methi B. içeriye giiip tetkikata 
başlıyacakb. Halbuki .,_, beyle 
anındaki zat içeriye ~ 

1< az zaman sonr ır zefiye d&ı
m i!şl erdi. Çünkil Yasııa. Ef. kea
r1i1eri,.11e "Defterıer ı..at.ip tara-
fı ıdan kilitlenmiş. Kit.ip de bu· 
rada değildir. Yann geJirseniz 
gösteririz • ,. Demişti • Bunun 
üzerine Asaf Bey vazıyeti 

Methi beye izah etmişti. Fakat 
ertesi günü gene aynı zevat Ya
şua Bahar ticarethanesine gel-
dikleri ve Yaşua efendiyle ka
tipleri de orada bulunduğu hal
de gene defterler ı:;österilme-

mişti. Yalnız bu defa sözlerini 
değiştirmişler, "defterleri kar
d<f'jİm Salamon alıp Viyanaya 
götürdü !,, demişl,erdi. 

Hadisenin bu tarzda cereyanı 
Y aşua Bahar ticarethanesinin 

defterleri Viyanada olmadığını 
pek iyi gösteriyordu. Bunun üze
rin~ ne yapılacağı düşünüldü. 

Faka( yapılan iş bir zabıt vara
kası tanzim etmiye münhasır kal
dı. 

Bari bu suretle tanzim edilen 
zabıt varal>ası hadiseyi tamamiyle 
kaycetmiş olsaydı. O da yapıl-

madı. Çünkü yazılan zabıt vara-
1 asında sadece Yaşua Bahar ti
caretbanesine defterler alınmak 

üzere girildiği halde Viyanaya 
götürülmüş o'duğu surette cevap 
ver'~diğinden bahsedildi. Bir gün 
cv~el vuku bulan müracaata : 
''Defterler katip tarafından ki
litlenmi1tir, yarın geliniz,, denil
miş olması noktası tamamiyle 
mesldit geçildi l 

Aceba Yaşua efendinin bir 
gün evvelki kat'i beyanatmm za

bıt varakasına dercedilmemiş ol
masının, hadisenin noksan bir 

şekilde hikaye edilmesinin sebep 
ve hikmeti nedir ? 

Bu cihet açılması i<.abeden 
tahkikatta nazarı dikkate alına-

cak noktalardan biridir, 

Bugün Adanamızın 
kurtuluş günüdür 
Bu gün Adanamızm kurtulu

şunun 1 linci yıl dönümüne rast
lamaktadır, Adana bugünü her 
sene olduğu gibi büyük tezahu
ratla tes'it edecektir. 

Şehrimiı:de bulunan Adana
War da bugün saat 14 buçukta 
Halk evinde bir tes'it merasimi 
hazırlamışlardır • Hitabeler ve 
şiirler söylenecek, Milli havala
rımız çahnacakbr. 

Irak başvekili Roma .. 
ya mı gidecek ? 

Iraktan gelen haberlere göre · 
Irak başvekili Nuri paşa M. Mu
ıolini tarafından Romaya davet 
edilmiştir. Nuri paşa Ankaradan 
sonra Italyaya gidecektir. 

Vflkit küresinin işlemesi bu 
sene de kaldı 

Dün bir refikimiz Galata ku
lesinin Ticareti bahriye müdiri
yetince tesellüm edilmekte olcu
ğunu yazmıştı. Dün kendisiyle 
görüşen bir muharririmize Tıca
reti bahriye müdürü Zeki bey 
bu hususta demiştir ki: 
"- Galata kulesini bizim te

sellüm etmemize lüzum yoktur. 
Biz yalnız Kuleye bir Vakit 
küresi koymak ve bunu rasata
neye işletmek istiyoruz. Kuleyle 
olan alakamız bundan daha ileri 
geçmez. 

Kürrenin yerine konması ve 
işletilmesi için sarfı lazım gelen 
paranın tahsisatı henüz temin 
edilemediğinden bu husustaki 
neşriyat eskileri tekrardan baş
ka birşey değildir.,. 

Kambiyo borsasında 

Dün kambiyo borsasında lngi
liz lirası bir hafta evvelki fiatla-
ra nazaran on kuruş kadar in
miştir. 713 kuruşta açılmış, 715,5 
kuruşta kapanmıştır • Dolar 
47,31,76 da açılmış ve 47,31,76 
da kapanmıştır. Liret 9,37 ,02 de 
açılmış ve aynı fiatta kapanmış· 
tır. Mark 1,99,43 da açılmış ve 
aynen kapanmıştır. lsviçre fran
gı 2,42 de açılmış ve 2,42,37,5 
da kapanmıştır. 

Borsada dünkü muamele mik
tarı 4,070 Sterlin, 16CO Dolar ve 
10,000 İsviçre frangı ve 8,330,000 
Fransız fran2ıdır. 

Bil!:! ~=!1m~y~leri ( .. _M_u ... eı-ıi_fic_: -~-iz-~-m .. ~-i-~-N-:D•z•i-, ---~-es-~-~-~-, -,:-~-.~-F-e_h_lm_,_J 
kaç kişi kazandı? 
Tayyare piyango müdürlüğü 

gazetemize gönderdiği bir mek
tupta yıl başı piyangosu müka
fat ve ikramiyeleri haklnnda iza
hat ver'mektedir. 1 milyon lira 
40086 numaraya düftüğü için bu 
numaradan elli aşağısı olan 
40036 numaradan, elli yukarısı 

olan 40136 numaraya kadar olan 
100 numaradan her biri oode 
bir olduğuna göre 100 lira, yir
mide bir hesabile 50 lira müka
fat alacaklardır. 

400 bin, 200 bin, 150 bin lira 
kazanan numaraların da 50 şer 
aşağı ve yukarısında olan numa
ralar da yüzer veya ellişer lira 
mükdfat alacaklardır. Müdüriye
tin gönderdiği kat'i listeye güre 
büyük ikramiye kazananların 

isimleri de şunlardır: 
1,000,000 Lira 

I - Ortakoy Abdi Fuat fabrikasında 
ustabaşı .L\lesrup Ef. ve arkadaşım. 1-10 

2 - Yunan konsoloshanesinde tercü
man Vapsi Ef. l-20 

2 - Kilisce hamal fsmailzade Abdul· 
!:ıh, Hacı Şcrifzade Zeki behçet, Tabak
suluzııdc tlüseyin Rasim beyler 1-20 

4,000,000 Lira 
I - Babı:lli hükumet konağı caddesi 

Gümüşhaneli sokak l\o. I 1 Nadide, ~lü· 
ne\'\'cr hanımlar ve lbrahim, Bül<'nt bey
ler. I-20 

2 - lstanbul bahriye yüzbaşısı l\l. 
Burhaneddtin bey. 1-20 

3 - Adanada Lüks bakkaliyesi sahibi 
Üzeyir \'C ba~ka bir bakkal. 1 ·20 

4 - Samsun Nauman dikiş makinesi 
şubesinde nakış muallimi Ali) c H. 1-29 

2,000,000 Lira 
ı - Gcdikpaşa caddesı No. 18 :\le

liha H. 1-20 
2 - lzmir fstikU.I un fabrikasında 

Şükrü ~iyazi ve Mustafa Ef. lcr. 1 ·20 
3 - Adanadn 100 kişilik bir gurup.1-~0 

150,000 Lira 
t -lstanbul 1\1arlam Vahan f-!. 1-20 
2 - lzmir Karşıyaka Hacer II. 1 ~O 
3 - Ankara Ycnıh~l No. 44 Kasap 

Ilalit Ef. I-20 
4 - Sank:ımış pazarı Ragıp B. refikası 

Ulfct II. ••e oğlu Erdığan bey. 
100,000 Lira 

I - Çorluda bal.kal J. lfaH1 ve yo
ğurtçu l\ I. Faik Ef. ler. 

2 - F:ıtih Yeniyol .L\o. 2 Saadet Il 
3 - Ankara Kayseri hattı B:ılışeyh 

istasyonu pompacı Necip bey. 
4 - S:ındıklıdadır. (!\ime çıktığlna dair 

malumat henuz gc,lınemi~tir). 

Basrada kolera çok 
· miithiş 

Basra, ( A.A) - Son kolera 
Irakta 2334 musap vukua getir
miş ve bunlardan 1445 kişi öl
müştür. Yalnız Basra şehrinde 
1118 musap üzerinden 559 kişi 

vefat etmiştir. 

Damgasız drahmiler 
Geçenlerde Yunanistandan ge

len bazı yolcuların beraberlerin-
de getirdikleri drahmileri bura
daki banlrnlarda tebdil edeme
dikleri için borsa komiserliğine 
müracaat ettiklerini ve komiser
liğin keyfiyeti bankalardan sor
duğunu yazmııtık. 

Bankalar, drahmileri tebdil et-
memelerine sebep olarak dam
gasız olduklarını göstermişlerdi. 
Haber aldığımıza göre yolcular 
henüz paralarını değiştirmiye mu
vaffak olamamışlardır. 

Darülbedayi Temsilleri 
Bugün akşam salt İstanbul Belediyesi 

21,30 da Sehir1Yyatrosu 

i~ HDHMI 
Yazan: 

O. Mirboau 

Tercüme eden: 
Reşat Nuri 
Yakında: Eo:nde 
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Sonunda 

Cellat esniyordu. Beşler atlarını 
halkın üstüne doğru sürdüler 

-59-

Bir dakika., Beş dakika .• iki üçj 
dakika daha geçti.. 

Ye biraz sonra Ilebeşi, cellatla ya-1 

mağımn, uzunca bir çu,·alı taşıyarak 

dairesinden çıktıklarını gördü .• 
Hemen yanlarına seğirtti: 
- Nasıl?. 
- Her şey yolunda .. - dedi ze • 

bellühi adam - Uyuyordu. Kolayca
cık işini bitirdik .. 

- Eh cesedini ne yapacak, ınız? 
- Ne mi yapacağız? Sabaha karşı 

denize atıveririz_ Olur, biter .. 
Darüssaade ağası hazretleri bu 

fikre hitfen muvafakat ettiler: 
- Hadi uğurlar olsun- Ilahşişini

Zi yarın benden alırsınız ... 
- Orası kolay canım .. 
Anlaşılan celliıt indinde ağa haz -

retlerinin epey itibarları Yardr. 
Yamakla usta, yükleri sırtlarında 

uzaklaştılar.. Ağa ce\·inçle odasına 
girdi. Kapıyı arkasından kilitler ki • 
litlemez herifin ilk işi meşin kalp 
sandığa koşmak olmuştu. 

Kapağı açınca ellerini havaya kal
dıı-arak: 

- Lehülhamt! - diye söylendi
Allahım sana çok şükür_ 

Elbette lehülhamt diyecek ve el
bette Allaha şükredecekti.. Bu gece. 
nin ve bu gecelerin katmerli cinayet. 
lerine ~öz yuman, onun şu anda. ham 
de mecbur şu kel kafah habeşideu 
ba~k:ı hangi sevgili kulu vardı?. 

Hin bir cinayetle yan yana gelebi
len koca bir hazineyi, bir sonuncu ci~ 
nayetle Allah işte ona nasip etmişti. 

çeriler parmak ısırmışlardL MaH\m 
a.. Yeniçeriler bu işten anlıyan adam 
lardı. Çınarın kalınca bir dalma tah· 
tabi rmakara koymuş, saatçiyi buma• 
karayla çınara çekmişti. Sonra a• 
ğızağıza rlolu ilq mangal ateş getirt .. 
mi~ tam başının altına yerleştirmis· 
ti. ve başlamı~tı bu managllara avuç, 
avuç saman atmıya .. 

Ovvvv. Bu cidden görülecek bir şey 
olmuştu doğrusu!- Dumanlar yük· 
sel dikçe zavallı adam, kıvranmış dur• 
mustu. Yeniçeriler kahkahaları bası
yorlar yamaklara; 

- İndir! İndir! - diye bağırıyor~ 
lardr -

Bunun üzerine makaradan ipi bo· 
şaltıyor, saatçinin kaaf sı ateşlere de
ğiyordu. Tam boğulma..-.ına bir iki sa• 
niye ya kalıyor, ya kalmıyor, adam• 
cağızı "gur, gur, gur, gur,, yukarıya 
çekiyorlardı; Temiz hava çiğerlerine 

girip aklı biraz başrna gelince gene a. 
teşe yaklaştırıyorlardı. Saat tutmaca 
tamam bir bu~uk saat devam etmişti. 
Bu işkence." Nihayet zavalb adam 
geçmişlerine kavuşuvermiş, eğlence 

de bitmişti. 
Velhasıl yal•nd:ın sonra işe başla· 

mıs. güneş doğuncrya kadar tam on 
üç kişinin işini becermişti. Kala kala 
iki tane kalmıştı. Guya bu ikisi göneş
Ie beraber Beyazıt'a getirilmiş buluna 
caklardı. Ne gezer! Güneş doğalı üç 
saat olmuştu. Ne gelen vardı ne gi • 
den? Bir ı-aat evvel çıraklardan bi • 
rini Yedikuleye göndermişti; "Belki 
bugünlük vaz geçmişlerdir,, diye dü
şünmüştü. Olurdu ya?. Fakat pa~
dan cevap gelmişti: 

Zavallı kıvırcık bıyıklı delikanlıy• 

sa, gittikten, geldikten ,.e yorulc!uk -
tan gonra, beklediği mükafatı Saray -
burnundan geçen balıkların karınla - - Beklesinler ... • 
rmda arıyacaktı artık.. Tuhaf şeyH Demek ki subaşı Der• 

Şu kader denilen şeyi takdir eden viş paşa hazretlerini ı-abahlara kadar 
uykusuz bıraktırabilecek derecede mü• kunet, pek hissiz, pek ~addardı ve;s- ~ 

seliim.M .. •• h~m bir hadise cereyan ediyordu 1 eı 

24 ÜNCÜ .. KISIM 
BiR llADISE 

Halk birikmişti. Cellat bekliyor .. 
du. Güneş epey yÜksclmi;~.ti, ha\'a 
ısınmıştı. 

Be ler kılıçlarım çekmişler, cella
dın etrafında genişçe bir halka çevir
mişlerdi. Aptülhalim kır atını oyna
tarak sağa sola sürüyor. her an bir 
parça daha artan lrnlabahğı ilerle -
rnekten menediyordu. Arasıra Yesa• 
ri de midillisini dört nala kaldırıyor, 
yerinden bir adım ilerliyen seyirci -
lerden birine: 

- Gerile ulan! - diye haykırıyor-
du.-

Vakit geçiyordu. 
Sabah namazından çıkar çıkmaz 

cellfıdın bacana üşüşenler artık sabır
srzlanryorlardr. ~e görülmüş, ne de 
işitilmiş ~ydi bu.. Daha ne kadar 
bekliyeceklerdi?. Her kafadan bir ses 
çıkıyordu. 

Cellat pis pis esniyordu. O da .:a
bursuılanıyordu. Gece, sabaha kadar 
çalı;mıştı. Ayasofyada, iki çınara 

kar ılıklı iki adam asmıştı. Galatada 
çingeneyle kansını, göbeklerinden tes 
terelemis, bağırta, bağırta ikiye biç
mişti. Fatih camii avlu unda iki hır
sızın elleri· bileklerinden ke~ ilmiş; a
nalığının basından yemenisini çeken 
bir gençse gözlerine mil çekildikten 
sonra boğulmuştu. Cellttt genci öl -
dürürken epey san'atkarane hareket 
etmişti. Bakınız nasıl öldürmüştü. 
Enela genci ayaklarından çınara bağ 
lamıştı. Hani şu musalla tanısın ayak 
ucundaki koca çınar var ya .. lşte ona. 
Sonra boynuna yağlı ilmeği geçirmi~. 
ipin ucunu huysuz bir katırın kuyru .. 
ğuna bağlamıştr. Genç oyulan gözle
rinin acısından avaz, avaz bağırırken 
katııın sırtı:ıa atlamış, kamasının u -
cuyla haynnm sağmanı dürtü,·ermiş· 
ti. Ondan ötesi malum.. Hayvan ile
riye at:lmış, ip gerilince yağlı ke -
ment sıkışn·ermi:., zavallı gencin dili 
bir .karış dışarıya fırlamıştı. 

Sonra, saatçiyi yeniçeri ortasının 
önünde ba5 aşağı sallandırmıştı. Ye· 
niçeriler herifin tütsüyle boğulmasını 
iı-temi lerdi. Cclliıt hu işi zevkle yap. 
mış ve öyle ustalık göstermi~ti ki yeni-

aıkuledeH. 

Binaenaleyh cellat esniyerek bek
liyordu. Bu vazıyet halkın alftka ,·e 
merakını bir kat daha arttınyor, Be· 
yazıt camiinin önünü dolduran kala.
balık saniyeden saniyeye artıyordu. 
Duvarların üstünde, ağaçlann dolla • 
rında ,.e her yerde kaynaşan halk ar
tık i ini, gUçUnü unutmuştu. öldürü
lecek bir adam vardı; ve mademki 
cellat da ortada alesta bekliyordu: 
kacınlır fırsat mıydı bu? 

~ . 
Ama ölümü yakla, an betbaht kim· 

di? Kadın mıydr, erkek mi? Genç 
miydi, ihtiyar mı? Bunu ne soran var 
dı, ne düşünenM • 

Saatlerce beklediler. Nihayet öğ-
leden biraz evvel, bir atlının, Aksaray 
tarafından dolu dizgin geldiği görül• 
dü. Kalabalıkta bir kaynaşma oldu. 
Öteden beriden: 

- Mü~jde ! :Müjde! - diye bağrış
tılar ... 

Atlıya yol açtılar. Cellat sahursuz 
lukla sordu: 

- Ne oluyor? Daha bekliyelim mi? 
- Hayır... Geliyorlar-

Bu Yedikule sipahilerinden, çakır 
gözlü bir gençtL Ve gene, geldiği gi .. 
bi, dolu dizgin uzaklaştı. 

Hakikaten, aradan on dakika ya 
geçti ya geçmedi; Aksaray taraf mdan 
yirmi otuz atlr, çıkageldi. Bunlar kı~ 
Iıçlarım sı},rmışlar, iki tekerlekli 
garip bir araba}, dört yanından çevir
mişlerdi. Cılız bir atm güçlükle çek• 
tiği bu arabada bir adam ayakta du -
ruyor; saçları darmadağın bir kadın 
sa kollarını ha,·aya kaldırarak ava1 
avaz bağırıyordu. 

Ilalkm bekliye bekliye artan mera· 
kı şimdi bir kat daha kabarmıştı. ltişe 
kakışa, hep birden o tarafa huraya. 
ettiler. 

Ettiler ama, acaba bu alaka me • 
raklarından mı ileri geliyordu? Hal• 
km böyle birdenbire saldırıp cellat e
linden adam aldığı az mr görülmüştil:' 

Beşler derhal harekete geldiler, 
kıt'alariyle halkın üzerine hücum et• 
tiler. Ahali çil yavrusu gibi dağılı -
verdi. 

( Bil11u:dl) 



[GENÇ L i K HABERLER il 
Gençler temaşa grubunda 

yeni bir temsil 
Gençler temaşa grubu çar- J 

famba akşamı Ferah tiyatrosunda 
Nihat Samı beyin (Yabancı) na· 
Dundaki bir perdelik eserini tem
sil ett;. Amatör sahne aleminde 
(Yabancı} g bi bir eseri muvaffa · 
l'lyet!e oynamak çok gi:ç. Piyeste 
rol alan amatör.er, bütün kuvvet
leriyle ça'ışrrış'ar ve mül:emmel 
bir surelb ezberlemİf erdi. 
Mımik ve jestlere fazla ehem

nıiyet veri!ememişti. Osman ro· 
lünde Hüseyin Avni piyesin kah· 
ramam olmu~tu. 

Orhan rolünde (Hüseyin) sah
neye ilk çıktığı halde kendisin· 
den beklenilmeyen bir muvaffa. 
kiyet göserdi. 

Adnan rolünde (Nihat ı rolünü 
iyi ezberlemişti. 

Tahir rolünü oynayan (Recai) 
bey rolünü muvaffakıyetle oyna
dı. 

Eser baştan aşağı güzel tem
ail edildi. 

• • • 
Haber aldığımıza göre Genç

ler temaıa grubu ikinci müsa
llleresini 8 kinunosani cuma gu
nii saat 3,30 da Güzel san'atlar 
birliğinde verecektir. Gençler şu 
iki eseri oynayacaklardır : Ya
bancı piye9 bir perde. Maz'.um
lar serisi komedi bir perde. 
Gençlere muvaffakıyet dileriz. 
Çarşamba gecesi Istıklal lisesi 

onbirinci sınıf tarafından bir 
nınsamere verildi. Gençler "Mol
Jer,,in Zornikihım tamsil ettiler. 

EnelA Raci ef. tar2fından bir 
tablo yapıldı. 

Bunu bir monoloğ ve Kemal 
C~ndinin ·• Salkım süğiit., isimli 
tiiri takibetti • Sonra muallim 
Servet B. dünya buhranı hak
kında bir konferans verdi. 

Bundan sonra da Zor nikab 
t~ıil edildi. Piyesin en muvaf 
fak olan rüknü Rad P.fendiydi. 

• • • 
Yakında Istıklil lisesinde 

birinci devre son sınıf tarafın
dan bir talebe gecesi tertip 
edilecektir. Bu talebe gecesinde 
~ecdet Rüştü B.in •1Imam bayıldı., 
e:::: 

isimli komedisi, ve hanımlar ta
·afından lbnürrefik Ahmet Nuri 
ı eyin ~Asri hulyalar) isimli vod· 

E nçler tema•& grubu azasu~
dan bir kısım 

vili temsil edilecektir. Gençlere 
muvaffkiyet temenni ederi:ı. 

(K. S. M. M) mU-mereal 
Haber aldığımıza göre Küçük 

sıhhat memurlan mektebi tale-
besi tarafından yakında Muallim 
me!debi salonunda bir müsamere 
verilecektir. Bu müsamerede Da
rü!~ edayinin geçen sene oyna-
mış olduğu Zehirli kucak ismin
deki eser temsil olunacaktır. 
Vefa· Kumkapı idman yurdu· 

nun mUsameresl 
Vefa - Kumkapı idman yurdu

nun senelik müsameresi 30 ka
nunuevvel çarşamba akşamı Fe
rah tiyatrosum "' verilmiştir. Mü-
samere saat ikiye kadar devam 
etmiştir. lzmir marşıyla baş'ıyan 

müsamereCle Güres, Barfiks, Is
kirim, Zeybek, Kazaska, gibi 
maç ve numaralar muvaffakiyetle 
yapıldıktan ve bir p~rdelik bir 
piyesten sonra müsamereye ni
hayet ver itmiştir. 

S8mester tatlll 
Bu Perşembeden ıtibaren bütün 

mektepler sömster tatili yapmış· 
)ardır. Genclerimiz birinci yok
lama imtihanlarını muvaffakıyet
le verme:C için çok çalışmışlar 
ve yorulmuşlardır. Dinlenmek 
şimdi haklarıdır. Genclerimize 
istirahat günlerini tam bir neş'e 
içinde geçirmelerini son imtihan
larında da muvaffak olmalarını 
dileriz. 

Anıerika darülfünunları 
nasıl ve niçin çahşırlar? 

Darülfünunumuzun Jsviçreden ge
lecek bir mütaJuıa,...ıa hükümet ta .. 
rafından miintehap bir heyet tarafın. 
dan bugünlerde ıslahına teşebbÜ8 edi. 
lecek ve bu yüksek Uinı oe irlan mü-

eaae.aine yeni bir fekil ve yeni veche 
berilecektir. Bu mün.aaebetle MOBacu· 
%efa miiJaendia mektebi 6liai mezunla-
11ndan (Baan Balet) bey Amerika 
darülfünunlannın 1UUıl çalııtıiı mev. 
.ıuu iizerinde iki. makale uaz""ftır. 
llunıan sıraaiyle dercedeceğiz. Gerek 
1>rı gibi mevzular hakkında ve gerek 
°dfır-;uıünunıunuza verümesi icaıı eden 
-.ı ,ekil ve veçhe üzerinde milta/ıaa. 
~ tarafından yazılacak yazıları 
ile nternnunlgetle neıredeceğiz. 

48 Jbtittehit hük1bnetten teşekkül 
leden IJ8fİtıtıehit Amerika hiik4ınetleri, 
b'-fan (310) eene evvel isk!n edilmi
:re b8fla.ıul11nf, 150 sene evel fstikta-
?fat kaza!Ulnf ve 70 ıııene evvel dahill 
ha?ptıen kumtımU§tur. B11 kadar az 

:-U ~, görenlere ancak bir 
l'I "eab d'1 gelen mamur ve nevi 

kendisine münhasır bir medeniyet 
vücuda getirmekte, ilim ve iktısat sa
balan dünya yüzünde büyük bir a -
mil olmakta, Amerika darülfünunla• 
rınm büyük bir hissesi olmuştur. 

Şimali Ameri!<ada bugün 150 da
rülfünun vardır. Bu darülf ünunlar
da 30,000 mua11im ve bir milyon iki 

yirı bin talebe mevcuttur. Bu mües
seselerin maddi kıymeti bizim para -
mızla 5, 6 milyar liradır. 

Bu darülf ününlar, yirminci asır 

hayatının idamesi için lüzumu olan 
unsurları yetiştirmiye, dünyaya ya. 

şıyan insan kitlelerinin maddi ve ma· 
nevi ıstıraplannı azaltmak için onlara 

Yeni kuvvetler ve kudretler keşfetmi
ye ve bunlann t.a.tbrkine çal1Ş1rlar, 
ilim yaratırlar ve bu ilmi neşre • 
derler. Amerikada bir dariilf ünuna, 
şevkli ve büyük heveslerle, hayaller. 
le, timitlerle dolu hayat.a. atılmrya ha.. 
zırlanan bir gence ilim, sıhhat, sed
ye gibf blyük kunetler 'ftrir. 

Ye bu genç de bütün hayatı mü4-

1 Genç gözüyle 1 Hikaye müsabakamız ' . 
Yıl Başı Bir hissi kablelvuku 

Ne heyecanlı geceydi o ... Ta
savvurun fevkinde. Radyonun 
başına toplanmış bilet hamill~ri
nin halleri görülecek bir manza
raydı. Hepsinin ıinirleri gerilmiş 
yüzleri sarı. Radyonun neşriyatı
nı bekliyorlardı. Öyleya... Tam 
bir aydanberi süren ümit ve ha
yal bu gece kat'ıyyet kesbede
cekti. Yarabbi bu piyango için 
müstakbel zenginler ne hul
yalar kurmuşlardı. Altı, yedi katlı 
apartman, otomobil, Avrupa se
yahati •.• 

Bu haftaki hlkiye mUsabakamızda Kütahyadan Muhterem 
Bey birinci gelmif;tir 

Fakat büyük hanım Avrupa 
seyahatine muanzdır. 

- Çocuklar dünyanın hali ma
lum üç odalı bir ev alıp başınızı 
sokmıya bakın. 

Fakat gençlerin batında ka
vak yeli esiyor .. 

- Hanım nine sen ne diyor
sun hu çıkacak beş altı bin lira 
değil. Tam bir milyon lira . 

Büyük hanım konferansına de
vam eder. 

Abla babama söylesek bizi 
bu hafta Filuryaya götürse 

- Ah Mukadder ne kadar iyi 
olur, fakat nasıl cesaret etmeli? 

iki kardeş bir müddet düşün
düler ikisinin de yüzünü derin 
bir keder kaplamıştı. Feridun 
B. kızlarını çok sever, onların 
bütün arzularını yerine getirmi
ye çalışırdı, bununla beraber çok 
sert çok haşin bir adamdı. 

Ümitle Mukadder bu kadar 
çok sevildiklerini bildikleri halde 
babalarının yanında hızlı konuş
mıya bile cesaret edemezlerdi, 
şimdi bu arzularını ona nasıl 

söyliyeceklerdi? ikisi de başlarını 
önlerine eğerek sustular •.. 

Birdenbire Mukadder hatırına 
birşey gelmiş gibi yerinden sıç· 
radı: 

Ne olursa olsun, ben babama 
söylerim abla. 

• • • 
O akşam yemekten sonra F e-- Ayol bir milyon lirayı on 

kişi alacağına yüzer lira yüzer 
lira fakir fıkaraya dağıtsalarya .. 
Şişman misafir hanım kapladı. 

ğı sediri sarsa sarsa gülerek: 
- Ne... Vallahi çıkmazsa ya

narım .. Yapacağım apartman için 
arsa bile seç~im. 

• ridun B. dün gece yarıda bırak
tığı t Çalı kuşu) nu okumıya 
başlamıştı. 

Düşünüyorum. Be kadıncık ar
sadan evvel kendine bir masaj 
mal<inesi al.. Bu gidişle seni tram
vaylara bile almıyacaklar. Zayıf
lamıya bak. 

Misafir hanımlardan biri ses• 
lenir: 

· - Ben bileti duvara kıbleye 
kartı aslam. Şayet çıkarsa ço
cuklar sakın aceleyle bileti yırt
mayın. 

- Hacet yok hanımfendi du
varı sö~<er götürürüz. 
Aklıma bir fıkra geldi. 
Adamın biri, bir türlü isabet 

etmiyen bir tahvilatı budak de
liğini kapamak için kapıya ya· 
pıştırmış tesadüf buya .. Çıkınca 
kapıyı omuzlamış doğru ban
kaya .• 

Radyonun akümülatörü bitme-

detince yaaştabilettği hayat ateşini 
ömründe belki bir daha göremiyeceği 
en mes'ut, en temiz, en saf ve en 

çalışkan dakikalarının geçtiği bu mü· 
esseselerden alır, orada hayat arka • 
daşlan ve dostlar peyda eder ve ter 
temiz hayata atılır. 

Bir darülfünun mezunu, kendi da· 
rülfünununa (Alma mater) yani ilim 
anası ismini vermiştir. 

Amerikada bir darülfünun beş bü
yük unsurdan terekküp eder: Bu un
surlardan en birincisi umumt masarifi 
idare eden hükumetle hükumetin tel"
kfl ve ekseri idare ettiği darülfünu
na mühim miktarda para veren zen· 
ginlerden müteşekkil idare heyetler) 
dir. Gerek hükumet ve gerekse bu 
idare heyetleri, bu mekteplerin esaslı 
idarei umumiyeleri ve teşkilatları için 
daimi mühaheret ve himayede bulu • 

Herkes susmuş odada yalnız 
çalı kuıu duyuluyordu.. Şefkatli 
baba (Başlarının ucunda bir ça-

sin diye işletmiyorlar. Arada sı

rada fişi takılıyor: Sipkerin sesi: 
- Allo... Radyo lstanbul şim

di Mediha Ran"l hanımı dinliye
cekıiniz .. 

Nihayet bin bir tavsiyeden 
sonra radyo numaralan neşre 

başlıyor. Fakat o zamana kadar 
ikinci tabı gazeteler çıkmıştır. 

Şimdi "ahlar, ohlar... Bari bir 
amorti de yok mu, gibi sesler 
işidiliyor. Ben rahat rahat 
yatağa uzandıktan sonra uzun 
kulaklı sivri külahlı şeytan kar
şıma geçti sırıtıyordu. 

- Bacaiımı kırıp alaydın. 
Zengin olacaktın. Yorganı çekip 
yattıktan sonra kulağımda "Ah •• 
Ohlar .. ,. 

Gözümde: Bir milyon kazanan 
17 amelenin şen, şatır hayali var. 

Nusret Safa 

Hususi bir surette idare edilen da
rülfünunların hem bir Chancellor'u 
yani nazırı ve hem de bir müdiri u -
mumtı;;i bulunur. Müdiri umumi her 
sene intihap edilmez. Çünkü kendisi 
fevkahide dikkat ve ihtimamla inti • 
hap edilmiştir. Ye yerinde beş, on, 
yirmi sene kalır. 

Bu umumi idareden başka, darül -
fünunu teı;ıkil eden her şubenin, husu
si idaresi vardır. Darülfiinun teşki • 
httı o kadar mükemmeldir ki, hem ida 

re ve hem de tedrisat işleri mükemme. 
len yürür ve her şube arasrnda tam 
bir ittihat Ye tesanüt mevcut olur ve 
bütün şubeler bir kiil halinde memle
ketlerine azami hizmetleri yaparlar. 

ikinci mühim uns ur tesisattır. 
Am~rlkayı gezenler, başlı ba~ına da· 
rülfünun şehirleri, yahut büyük şe
hirlerdeld büyük darülfü11unları g()r. 

nurlar. müşlerdir. Nüfusu sekiz milyonu ge-
Her bir hükumetin maarif idare • çen Ncvyorkta Kolombiya darülfünu• 

si vardır. Ve bu hükumet kendi eya
leti dahilinde bir hükumet darülfünu•ı 
nu idare eder. Talebe buraya ha.zan 
meccanen ve hazan da gayet az bir 
ücret mukabilinde de\·am ederler. 

Hususi darülfünunlarsa hükume· 
tin kontrolil altında ve hükumet mü
saadesiyle teessüs etmiş bir idare he
yeti taralından idare edilir. 

nu, mühim tesisatiyle (:10) bin ta 1 ıı· 

belik bir külliyedir. Binalar tamamiy· 
le asri, umumiyetle taştan \'eya he • 

tondan yapılmış, elektrikle tenvir e. 
dilmi , kaliröferle ısıtılmış ta • 
!ebenin çalışması için her türlü c~ba· 
bı istirahatle teçhiz edilmiştir. 

Kütüphane binaSt her darülfünu· 
nun merkezini teşkil eder. Koloınbia 

Jı kuşu dönüyordu) diyerek ki
tabı kapadığı zaman Mukadderin 
boğulacak kadar hıçkırdığını 
duydu, odu kollarının arasına 

alarak okşadı, sevdi. 
- Çok mu üzülmüştün şimdi 

sevindin mi Mukadder? diyordu. 
Küçük kız sanki mevzuu değiş· 
tirmek istiyormuş gibi heyeca· 
nını belli etmemiye çalışarak, 

-Baba bizi bu cuma Fluryaya 
götürürsün, deyivermişti. Feridun 
bey birdenbire şaşırdı, kızmadı, 
fakat hiddetli zamanJannda ol
duğu gibi katları çatıldı bir, iki 
dakika düşündü, neden dilşün
düğünil ne dOşündüğ(ln\l kendi 
de bilmiyordu • 

Mukadderin bu arzusu onu 
gayrı ihtiyari tirpertmişti. Sonra 
birden kendini topladı neşeli 

ırorunmiye çalışarak: 
- Peki kızım gideriz dedL. 

• • • 
O sabah mukadder her kes

ten evel kalkmıştı, ablasını da 
uyandırdı, sevinç içinde hazır
landılar .•• 

Şimdi Mukadderle Umit de
niz kenarında oynuyorlardı: 

Sabiha hanım gülerek seslen
di, ( Mukadder bak şu karşıdan 
geçen sandalı gördünüz mü? 
orada bir kaya var haydi baka
lım hangimiz oraya daha evel 
giderse ••• ) 

Anneleri daha sözihıü bitirme
den geuç kızlar suyun içinde 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
C!!!!2!! 

Yeni bilmecemiz 

1 K K 

2 K 

3 K K 

1- Isıtan bir madde, 2- Bir 
adet, 3- Bir nevi sandal. 
Geçen haftaki bllmecemlzln 

halledllml' suretli 
(Yeni seneyi tebrik ederiz) 

darülfünununun merkez binası: Kub
beli olan kısmı kütüphanesidir. Har. 
vard darülfünununun kütüphanesi, 
Amerikada Vaşingtondaki kongre (a• 
yan ve meb'usan) kütüphanesinden 
ve Nevyork kütüphanesinden sonra 
üçüncü gelir. 

Dershaneleri, her muallimin kapı
sında ismi yazılı olan hususi odaları 
Hiboratvarlarr, spor yerleri, lokanta -
lan, hastahanesi, itfaiye dairesi. te
lefon santralleri, matbaası ve daha 
bir çok teferruatıyla darülfünun baş. 
1ı başma bir alem, bir dünyadır. 

Profesörler ekseriya darülfünun 
sahası etrafında, gayet zarif evlerde 
yaşarlar ,.e ilim tahsili için uzaklar• 
dan gelmiş olan talebeye evlerini &· 

çarak müşfik muamelelerde bulunur
lar. Maddi tesisat, en yeni aletlerle 
teçhiz edilmiş lftboratvarlar ve saire 
senelerin teraküm ettirdiği mühim 
masraflarla ,·ücut bulmuştur. 

Amerikanın en eski darülfünunu 
olan ve "16;t0 ta açılan Han·ard darül
fünununun tesisatı 240 milyon lira 
kıymetindedir. (Primeston) darülfü. 
nununun tesisatı elli milyon lira ve 
l\lascuzets mühendis mektebi Alisi• 
nin tesisatı da yüz milyon lira kıyme
tindedir. 

"/kinci makale yann., 
HASA:V HALET 
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Rus yada neler oluyor? 
Komünist fırkada esaslı 

bir tasfiye yapılıyor 

1 GiinUn Muhtırası 1 
Takvim - Salı 5 KAnunusani 

1 inci ay l 932 22 Şaban 1350 Senenin 
geçen günleri : 5 kalan günler- 355 

Bir kara liste hazırlanmış 

GUneş - Doğuşu. 7 Barışı. ı 7,5 
Namaz vak itleri - Sabah: 5,48; 

Üğle: 12,8 : ikindi 14,29: Akşam : 16.51. 
Yatsı . 18.20 imsak : 5,30 

Hava - Dün hararet derecesi azamt 
6, a~gart 2 olarak kaydedilmistir. Bugün 
rüıgAr lodosdan PSecek ve hava kapalı 
ve yağmurlu olacakur. 

Dünkn sayımızda "Deyli Meyi,, 
gazetesinin Troçki Yoldaştan 
bahseden bir yazısını nakletmiş
tik. Dün "Taymiı,, ga~etesinde 
de Rusya ahvaline dair bazı ya
zılar okuduk. Burada verilen 
malümata göre Rusyada yeni 
ıene içinde Komünist fırkasımn 
tasfiyesi fırkanın merkezi heyeti 
tarafıodan kararlathrılmıştır. 

Maksat, fırkada "Lenin ve Sta
lin aleyhtarhğı., namı verilen ce· 

kayboldular koJJarı sularda 
daireler çizerek uzaklaştılar. 

Siyah kayanın başında Mukad· 
der saçlarını gözlerinin üstünden 
kaldırarak ellerini çırptı. 

- Baba ben geldim. 
Şimdi Ümit kaşlarım çatmış, 

kayanın üzerine oturuvermişti. 
Ablası Mukadderi çok severdi, 
buAunla beraber onun keddisin
den çok sevilmesine çok kızardı, 
bu yarışta da Mukadderden ev
vel kayaya gelemediğine hiddet
lenmişti. 

Feridun B. Umidin huyunu bi
lird i. Onu teselli ~tmek için: 

Yok Mukadder bu sayılmaz, 
haydi tekrar buraya, hanginiz 
daha evvel gelecek, diye ses
lendi. 

Suların fizerinde iki küçük 
vilcut beraber koşmaya başladı
lar bu son yarış sanki hakiki 
yüzme müsabakasıymış gibi he· 
.yecanhydi. Çünkü artık hıç 
~irisi mızıklanamazdı. Onun için 

soil gayretlerini sarfediyot tardı. 
- Acaba hangisi daha evvel 

gelecek? 

- Eğer Mukadder gelirse 
felaket •.• Ümitten çekeceği var 

Birdenbire ortalığı bir karan
lık kapladı. Bir iki dakika ev

vel yavaş yavaı } agan yagmur 
tı~landı. Den·z, knbaçlanan bir 
at gibi kudurmut şahlanıyor kö
pürüyordu. Zavalhlar ikisi de şa
şırıyorlardı. Bu ani felaket kar
şısında ne yapa bilirlerdi. Gökle 
deniz birbirinden fark edilmez 
bale gelmişti, karanhgın içinde 
derinden bir ıes duyuldu : 

- Anneciğim, ab anneciğim ••• 
Feridun B. denizin azan dal

gaları arasmda yavrularım arar· 
ken Sabiha H. kumların üzerine 
düşmüş, hUngür, hUngür ağ
lıyordu ••• 

Aıgın dalgalann üstünde bir 
kuş gibi çırpınan küçük vücudun 
sabile yaklaştığını duyan bedbaht 
anne başını kumların üzerinden 
kaldırdığı zaman Ümidin sarı 
1açlarını gördü. 

- Mukadder nerede? 
. . . . . . . . 

Sabiha H. gözlerini açtığı za
man kendini yatağında buımuştu. 
(Ah ölUm onun bile bir kıyınet
liıi olurmuş, evinde annesinin, 
babasının kollan arasında ölen
lere ne mutlu. Evlidıma denizin 
azgın dalgalan mezar oldu) diye 
inledi. Ümit karanlık odanın bir 
köteaine biizillmüş ağlıyordu. 

reyanı iıale etmektir. Bu batta 
hareketle fırkanın "köhne ve 
çürük liberalizm, kaçakçı Troç
kizm ve sahte Bolşevizm,, den 
tathir edileceği söyleniyor. Tas
fiye Kanunusaninin sonuna ka
dar bitmiş olacaktır. O zaman 
bu merkezi heyet toplanarak 
neticeyi tetkik edecektir. Şi'?l.Ji

den kara listeye girenler arasın· 
da Radek, Y aroslovsky bulunu
yor. Bunların ikisi de affolunmak 
için istidalar takdim etmişler ve 
bu istidalar muvakkat bir suret
te kabul o~unmuşlur. 

Stalin, birkaç hafta_da mevkut 
bir risaleye yazdığı bir makale 
de evvela fırka içinde bir takım 
gruplar türediğine işaret etmiş 
ve bunun Kagonoviç bunları ta· 
kibe başlamıştı. Takibat, mühim 
neticeler vermiş bulunuyor. Bu 
takibat Mos!-rnva , Leningrad , 
Harkof, Samazadaki komünist 
profosörler ve muallimler, mer
kezi komünist akademısi, diğer 
terbiye müesseseıeri erkanı ara
sında yapılmış ve bunun üzerine 
kara liste hazırlanmıştır. Kara 
listeye girenler arasında, yukar
da ismi geçenlerden başka Luin 
Stektaf, Deborin, Preobrt12kens
ky, Gladnieff, Taleff, Şolkin ve 
Sorokin ve profosör!erden Sluts· 
ky, Dementieff, Nefedoff ve sa· 
ire bulunuyor. Bu prufosörler, 
fırkadan tardedilmiş :erd · r. 

Bu yeni lıizp ·r·n mcthiyeti 
kat'i bır surette malum değildir. 

"Ekonomi Çenskaya Ehin,, ga

zetesinin verdiği malumata göre 
fnkadan tardedilenler, mali ti
cari tedbirler, ücretler, ve iskan 
siyaseti aleyhindeydiler. 

"Trua,, g .. zetes·nin anlatışına 
göre fırka ile fırkanın lideri 

Stalin a leyhinde gizli bir suikast 
tertip o lunuyordu 

Profösör Nedef'm maksatları 

teşhir olunduğu zaman kendisi 
teslim olmak istememiş ve 
önündeki mürrekep batalarmı ve 
sair alat ve edavahm hasımla-

1 Radyo 1 ---lstanbul radyosu 
6 dan 7 ye hadar gramofon, 

'l 30 dan 8.30 a kadar ~ermin 
ve bedia Rıza hanımların iştirakile saz, 
8.30 dan 9 a kadıır Salih Murat hey 
tarafından konferans. 9 dan 10 a kadar 
Bedayi mu!ıiki heyeti, l O dan l O 39 a 
kadar orkestra. 
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Çocukların do§arken çıkar
dıkları vlyaklamıya benzlyen 

sesler 
Amerikanın ilmi 

cemiyeti senelik 
akdetmiştir. 

yükselme 
kongresini 

Bu seneki kongrenin en belli 
başlı ve en hayret ver'ci işle
rinden, kongre azasına, Atom· 
ların nasıl doğduğun ve doğar
ken her doğan çocuk g ibi nasıl 

rınm suratlarma atmiş, buyüz:len 
viyakladığını duyuran son dere

Sih;in yoldaşın kafası kmlmış'ır 
ce garip bir alettir . 

(Taymis) ~u müteemmim ma-
lumatı da veriyor: Bu aleti ihtira etmekten ve 

Radek ( Prest lislovsk ) roua- atomların doijarken çıkardıkları 
hedesinin mi!zakereeine i,tirak ses eri duyurmaktan mal<sat a-

etmiş ve Sovyet ha riciye komi- tomların kozmik şualar tesiriyle 
serliğioin merkezi Avrupa şübe· doğduğunu göıtermektir. Atom· 
sini idare ile meşgul olınuş ve ların doğarken çıkardıkları ses, 
1928 tasfiyesinde fırkadan ko- saatierin işlemesinden hasıl olan 
ğulmağla beraber tekrar kabul sese benziyor ve onların derece• 

o unarak ve o zamandan beri sinde intizam ve aben~de çıkıyor. 
fırkanın gazetecisi olarak çalışm!Ş Profesör "Milikan., ın anlatışı· 
tır. k na göre kozmik şualar, belyom Yoroslas y Bezbozoik gaze ... 
lesinin ser muharriri, Allahi oksijen gibi atomların elektron 
inkğr hareketinin lideri, sonra ve protonlardan fezada doğması 
fırkanın merkezi kontrol komis· esnasında inşia eden kudrettir. 

yonunun katibidir. Bu komisyo· Bu şualar, ziya süratiyle hareket 
nun vazifesi fırkaya kimlerin ve saniyede 186,000 mil katet-
kabul ve kimlerin çıkanlacağı mektedir. Şualar, kiirrei arzın 
kararlaştırır. güoeıten kopmasından milyar-

Doktor larca sene evvel hareket etmiş 
Hafız Cemal bulunuyor. Alimler, atomların 

Dahllt hastahklar mutahaaaıaı doğuşunu gösteren aletleri hay· 

Davld Golder Tefrika 

5 
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Yazanı lren Nemirovald 
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BEŞiNCi KISIM 
Cenaze günü müthiş bir fırtına pat

lamıştı. YağmurJa ıslanan toprakta 
derin bir çukur açarak Markus'ü alel
acele gömdüler. 

Golder açrk şemsiyesini gözlerinin 
önüne tutuyordu, fakat hammalJann j 
omuzlarında sallanan tabutu geçirir· 
]erken dik dik baktı: Gümüş işlemeli 
siyah örtü sıyrılmıştı, altından pas · 
lanmış kulplu adl tahtadan tabut gö-
rünüyordu. Golder birdenbire başmı 
çevirdi. Yanıbaşında, iki kişi yüksek 
sesle görüşüyorlardı. Birisi, toprak 
atılan deliği gösterdi, Golder şu sözle
ri işitti: 

- Geldi ve bana, Nevyorkta Fran
ko -Amerikan bankasma çekilmiş bir 
çek ''erdi. Ben de kabul etmek aptal• 
lığında bulundum. Olümünden tam 
bir gece evvel, cumartesi günüydü. 
Oldünüğü haber alır almaz telgraf 
çektim ve cevabı ancak bu sabah al
dım. Tabii beni kafese koymuştu. 

Karşılıksız bir çek. Fakat bu böyle 
olmaz, bırakmam, kansını dava e -
deceğim. 

Birisi sordu: 
- Çok bir para mı ! 

Adam ince bir sesle cevap verdi: 
-Sizin için belki değil, Mösyö Vey'J 

sizin i~in belki değil., fakat beniım gibi 
zaav)Jı fakir, bir adam için büyük 
bir paraydı. 

GOlder baktı. Bu ihtiyar, fakira
ne ,giyinmiş, iki kat, titriyen ve so -
ğuktan öksüren bir adamdr. Kimse• 
nin cevap vermediğini görünce kendi 
kendine şikayetine de,·am etti. Birisi 
güldü: 

- Asıl (Şahane) sokağındaki ev 
sahibini dava et, bütün paraları o al
mış. 

Golder'in arkasında iki genç, bir 
şemsiyenin altına sıkışmışlar fıı:ıılda· 

şıyorlardı: 

- Ne tuhaf değil mi? .. Küçücük 
kızlarla berabermiş, biliyor musun?. 
On üç, on dtirt yaşında kızlar ... 

- Evet, hatta ... 
Sesini liüsbütün alçalttr. 
- Kendisinin böyle huyları oldu -

ğunu bilmiyordum. 
- Ölmeden evvel, gizli bir iptila

yı tatmin? Olur şey değil! .. 
- Hiç de bunu belli etmiyordu. 
- Niçin intihar ettiğini biliyor 

musunuz'! 
Golder bir kaç adnn ilerledi, son. 

ra durdu. Yağmunm altmda parh • 
yan mezar t.a§Jannda çelenklere bak
tı, bir şeyler homurdandı. Yanındaki 
döndü: 

- Ne diyorsunuz, Golder? 
Birdenbire Golder, mustarip ve 

hiddetli bir adam tavruyla: 
- Ne pislik! Dedi. 
- Evet, Pariste, yağmur yağdığı 

zaman cenaze gömmek pek eğlenceli 
bir şey değildir. Fakat hepimizin bir 
gün başına gelecek. Bu Markus, olur 
adam değil, kendisiyle son münase · 
betlmizde bize bir zatüree yakalat -
mak için ne kabilse yapıyor. Bizim bu. 
rada batıp çıktığımrzı görse, hoşuna 
gider_ Merhametli bir adam değil • 
di, değil mi? Düın ne diyorlard• 
biliyor musunuz? 

- Hay:rr! 
- Alleman şirketi, Musul petrol 

şirketine yardım edecekmiş. Hiç bu· 
nun 'için bir şey duıydunuz mu? Siz ala 
kada~ınıç? 

Sustu ve önlerinde hareket etmiye 
başlamış olan şemsiyeleri gösterdi. 

- Oh .. Nihayet bitti.. Epeyce u
zun sürdü, gidelim ... 

Çabuçak gitmek için, halk, yaka -
]arını kaldırarak itişe kakışa çıkıyor• 
tardı. Bir kaçı, mezarlarm üstünden 
atlıyarak koşuyordu. Golder, öteki· 
Jer gibi, şimsiyeslni iki eliyle tutarak 
acele ediyordu. Flrlına ağaçların ve 
mezarlarm üstüne, vahfi ve beyhude 
bir şiddetle çarpıyordu. 

Birdenbire GoJder düşündü: 

Nakleden: fa. ____ ............... 
der'i yakaladı, kulağına fısıldadı: 

- Sizi alakadar eder, Ruslarla 
Amrum'a dair bende bir kaç vesika. 
daha var.. Bu işte herkes birbirine 
dalavera oynamışa bmziyor... Temiz 
bir dş değil Mösyö Golder. 

Golder, müstehzi, cevap verdi: 
- Ya! .. Öyle mi, dalikanlı'! Pekf, 

öyleyse bunları, bana, saat altıda, 

istasyona, Bi:rariç trenine getir. 
- Gidiyor mu~unuz Mösyö Gol der? 
Golder bir sigara yaktr, Parmakla• 

rımn arasında büktü. 
- Akşama kadar burada mı kala

cağız, yahu? 
Siyah arabalar ağır, lakayt yürü

yüşleriyle geçmekte devam ediyorlar, 
yolu kesiyorlardı. 

- Evet, gidiyorum. 
- lyi bir havaya kavuşacaksınız .. 

Matmazel Joys i.>i mi? Daha güze} .. 
leşmiş olmalıdır? 

- Biraz dinlenebileceksiniz. Yor .. 
gun ve sinirli görünüyorsunuz. 

Golder birdenbire kraarak: 
- Sinirli mi? Dedi. 
Hayır, hiç te değilim! Bu saçma· 

tarı da nereden buldunuz? Bunlar 
Markus i~in doğru olabilirdi... Bir 
kadın gibi sinfrli olmuştu .• Gördünüz 
ya sonunu? 

Birdenbire, çamur lsinde bata ~
ka ilerliyen, parlak şapkalarından su 
Jar damlıyarak yürüyen iki ölü hame 
malmın ortasından bir omuz darbesiy 
le geçerek cenaze alayını ortadan y&J'lo 

dı ve mezarlık kapısına kadar ko,a 
koşa kaçtı. 

Ancak otomobile binince, dul kadro 
nı gidip sclamlamadığııu düşündü: 

- Cehenneme kadar yolu var. 
Elinde !slanmış olan sigara.>, yak· 

mıya uğraştı, yakamadı, parçaladı, 

otomohilin camınr indirerek fırlattı, 

attı. Sonra, otomobilin bir köşesine 
yığılarak, gözlerini kapadr. 

ALTINCI KISIM 
Golder, alelacele yemeğini yecli, 

aevaiii ab'r Burıronya şarabından i .. 
ti. Koridorda bir müdet, sigara ~eıı 
rek gezindi. Bir kadın, geçerken ona 
çarptı, güldü fakat Golder lıikayıt, 

döndü •. Bu Biyariç fahişelerinden bi· 
risiydi ... Gitti. Golder de kompartima,.. 
nına döndü. 

- Bu akşam uyuyacağım.. 
Birdenbire yorgunluğunu duyma~ 

tu, ayakları, ağır, ve bitaptı. Perdeyi 
araladı, siyah camların üstünden şı. 
rıldıyan yağmura baktı. Damlalar, 
çabuk çabuk akıyor, göz yaşlan gibi, 
rüzgarlann tesiriyle sarsılıyor, bir • 
birlerine karışıyorlardı.- Soyundu, 
yatır, yüzünü yastığa gömdü. Hıiç bit' 
zaman bu kadar yorulduğunu duyma• 
mıştı., Bir gayretle ikollarmı uzattaı; 
katılaşmış, ağırlaşmı,tılar... Yatak 
dardı .. Ona her zamandan f ula dar 
geliyordu. Vücudunun alanda, her 
darbede, acı bir gıcırtıyla sıçnyan te
kerie.kleri duyuyordu. Yastığmı çe .. 
virdi, bir daha çevirdi: Yatıyordu. 
Hiddetle bir yumruk \'Urup ba§nun 
altına sıkıştırdı. Ne sıcak! .•• En iyisi 
pencereyi açmaktı. Fakat rüzgar fır
tına halinde esiyordu. Bir saniye için• 
de masadaki kağıtlar, gazeteler uçuş
tu. Golder küfrederek camı kapadr, 
perdeyi çekti. lümbayı söndürdü. 

Hava. ağırdı. Öğürtü veren, kömttr 
Je karışık hir tuvalet suyu kokuyordu. 
Golder, c-iğerlerinin reddedip çıkanr

. ken boğazım tıloyan bu ağır havayı 
defetmek için, insiyaki olarak daha 
derin nefes almıya çalışıyordu . 

Midenin kabul etmediği bir lokma.. 
yı yutar gibi .. Öğürdü .• Ne sinirim• 
dirici şey •.. Bilhasa uyutmuyor da. .. 
Görünmiyen bir kimseye şikayet eder 
gibi mrrıldandı: 

Feri dun B. iki gece evvel ço
caklannm, bizi Fluryaya götür, 
dedikleri zaman birdenbire niçin 
(peki) demeyip de kendisini ür
perten dilşilncenin ne olduğunu 

timdi anlaJDJflı. 

Sıra numanl!ı beklememek iCJti . retle temaşa etmişlerdir. 
yenler, kabineye müracaatla veya r 
telefonla randevu saati almalıdırlar. Beş hasta '\ - Ne kadar memnun görünüyor • 

- Ne kadar da yorgunum! .. 
Ya,·aş yavaş döndü, sırt üstü yat

tı, sonra bir yana döndü. dirseğinill 
üstünde doğruldu. Bir daha ökSürdU, 
mahsustan. göğsünün iist tarafmda 
boğazına yakın hissettiği bu tahaın • 
mül edilmez s~kıntıyı defetmek için da 
ha kuvvetle tekrar öksürdü. Hayır, 

gitmi.>'ordu. BiJfıkis. GüçJükle esne
di .. Fakat, öksürük ve tıksırıklar buna 
müsaade etmiyor, bum~. kısa Te acı 
bir boğuntuya tahvil ediyordu. Boy• 
nunu uzattı, dudaklarını kıpırdattı. Kütabye: Muhterem 

Cumadan maada her gün öğleden Var 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan· 
bulda divanyolunda 118 numaralı hu• Etem izzet 
sust kabinesinde dahili hastahkJan Etem izzet Beyin yeni ro'1lanı 
muayene ve tedavi eder. Telefon: İs· çıktı. Kitapçılardan arayınız. 
tanbul 2. 2398. \. J 

lar, bir tane daha. bir düşman daha 
ek8i1di.. Benim de sıram gelince ne 
memnun olacaklar. 

Mezarlığın yolunda bir aralık dur
mak mecburiyetinde kaldılar. Karşı 
taraftan bir cenaze daha geliyordu. 
Ma.rkus'ün katibi, Braull, gelip Gol • 

(Bit!Mdl). 
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e•ndistanda vazıyet çok vahim 

Gandi gece yarısı nasıl 
tevkif edildi ? 

Milli komite reisi: Şimdi müthiş bir 
harp başlıyor, diyor 

Matem gUnU llln eden .. Bombay ,, dan bir g8rUnUş 

Dombay, 4 (.A.A) - Gandinin tev
-' müzekkeresi, kAfi ve mutlak sebep. 

lere müsteniden tevkif edilmiş oldu • 
lvnu bildirmektedir. 

Bqlarında bir komieer bulundu• 
la halde 6 polisin Gandinin evine gel
lllesi bfiyük heyecanı mucip olmuş -
tur. 

Sa.bahm Yat üçünde uyandırılan 
Gandi, tevkif müzekkeresini okumuş 
Ye mtit~im bir çtilireyle sükut gii. 
DU olmak dolayısiyle hiç bir söz söy
lememebizin müzekkere,>i iade etmiş
tir. 

Gandinin muhitinde bulunanlar ve 
bllh&.983. kadınlar acı acı ağlamışlar• 
~ır. 

Refikuı tevkile gelen komiser~ 
bndisin~ de zevciyle birlikte hapse 
RÖttirmeeint yalvarmıştır. Mamafi, 
ÇOk kuvvet1f bir maneviyete sahip gö
riinen Gandi nasyonalistlerin ha~u -
lnalan aamnda otomobille hapse gÖ· 
tlriiJmfi§tür. Mahatma, M. Patcl'Je 
birlikte Yervada hapishanesine göfü .. 
l'Ulmüştür. 

M. Patel, hapse gitmeden evvel, 
lftillete bir beyanname ne,retmi~tir ve 
bu hareketin kıyasıya bir mücadele 
alacağı, milletin şiddet usulüne müra· 
eaat etmemeü zihniyetb le muttasıf o· 
!arak biiyiik bir feragat ve fednk:ir -
ltk göstcrec~ği ümidini iz.har e) lcmiş
tir. 

M. PateJ, kendi yerine kongre icr.ı 
komite& &:ı:ahğına kongre riyaseti ''n• 
tif~ini ifa etmr• üzere M. Babu Rn· 
jendarnn:ıth Prosnd'ı tayin etmistir. 
Milli kongre relslde mevKuf 

Jlaınbay, 4 (A.A) - M. Vallabhai 
Patel, tevkif edilmiştir. 

M. Pate1, Yervada hapishanesine 
Ki-ftaeı~en evvel miJJete hitaben şu 
beyaıınAmeyj ne;;retmiştir: 

"Ş;l\ldl, müthiş bir harp vukua ge
lecektir. Fak~t n1iIJetin bu ulv feda
karlığı ~idclct mmlilne müracaat et • 
munek :r.ihniyc'iyle yapacağını limit 
ediyorum .. 

6and~'yle P:ıtel, Yervada hapish~ 
neeine f ccir vakti vasıl olmuşlardır. 

Bombayda'tl matem gUnU 
Dombay, 4 (A.A) -Borsa, maadin, 

Dnmuk ve hububat pfynsalanyla dük· 
kanlal'In krsmı azamı bugün Gandinin 
tevkifini prot~to ına.kıııadiyle kapan
ntıştır. Hint mahallelerinde matem 
gijnU tutulmuştur. Öğleden sonra a. 
laylar ,.e umumi içtimalar tertip o • 
lunmu~tur. 

Tevkiften evvel 
Bombay, 4 (A.A) - Dün akşam, 

Af metahada gitmesi mukarrer bulu • 
ilan Gandi, valii umuminin her nevi 
iııı~re talebine cevap venniye hazır 
lı111unmak üzere a:ı:imetini tehir etm~ 
tir. 

Zaruıolunduğuna göre bu Ani ka .. 
:tar, Gandi'yle gece yansı şimendifer
~ seyahat ettiii sırada Bambayın 110 
kilometre fimalinde tevkif etmek ta -
111.vvurunda bulunmakta olan memur
ları Şll§lTtım!Jttr. 

Gandf, bu kararını trenin hareke
~den bir saat evwl almıştır. Gan • 
dı, azimetine hazırlanırken A vrupaya 
:eYahatinde kendisinin muhaf ızlığın -

a. bulunma§ olan iki İngiliz polis 
illtGtttWo.M 1 .... t -.tm alplıf_tır. Ba-

saatlerde şu ibare vardır: "Gandi ta
raf rndan muhabbetle,, 

lnglllz askerleri 
· Bombay, 4 (A.A) - Bugün Mad. 

rasın şi·maJine 500 asker gönderilmiş
tir. Orad:ı. 54 müfrit, kiralann tedf. 
ye edilmemesi mücadelesini terke ic • 
bar edilmişlerdir. 

Hint kongresi icra heyeti 
Delhi, i (A.A) .:..... Hint kongr~i ic

ra heyetinin gayn kanuni olduğu be. 
yan ,.e ilan ~dilmiştir. 

Bengale harp mecllsl 
mılküta, 4 (A.A) - Bengale eya. • 

Jet kongresi komitesi, dün akşam fev• 
kaJade bir celse aktetmiş n bir dik
tatörün riyeset; altında (Triyomvira} 
şeklinde bir harp meclisi vücuda ge • 
tirmiye lmrar vermi~tir. Komite ref. 
si istifa etmi~ ve bıı.~hca azadan lti~ 
biri dik"tatörlüğli k:ıbule yann~m:ımr~ 
olduğund:ın diktatör komi~nin t~lt 
uası m.ey:mmclan intihap olunmu~ • 
tor. 

Harp meclisi, mukavemet progra• 
mma tevfikan muhalefet edilmesi ı~
zım gelen "G:ıyrr altl~kt kanunlar,. ın 
han"'İ kanunlar olduğunu ve ne gibi 
fn.,.ili.z m:ılJanna ka!"§ı boykotaj ya -
pılacağını tcsbit için hemen içtima e. 
decektir. 

SilAhsız ltaatslzllk 
Yeni Delbi, 4 (A.A) - lt.antsiz1ik 

hareketinin mevcucliyetine rağmen 
hükumete ve hü:c<ırnet rniimessillerin~ 
siikQnu kanunu muhafaza maksadiy
lc ve ı;a.yrr kn.nunt cemiyetlerle, boy• 
kotaj ve fazip hareketlerine karşı koy
mak mere yeni bir emirnnme ne~re -
dilmiştir. 

Tevkifin bırakblı intibalar 
Londra, 4 (A.A) - Gnndinin tev. 

kili hn.beri, ligiliz eiyasl mahaf iliyle 
Hintliler mahafilinde mühim bir he
lecan tevlit etmiştir. B uhadiseye in• 
tf7..ar edilmekteydi. Bir çokları yuvar 
lak mMa konferansının akametinden 
sonra bu haidseye içtinabı gayrı ka • 
bil nazariyle bakıyorlardı. 

Muhtelif temayüllere sahip olan 
bütün İngiliz mahaf ili, valii umumi -
nin Gandi hakkında ittihaz etmi§ ol -
duğu hattr hareketi teessüfle kar~ıla
maktadır. 

Jawaharlal Nehru'nun 
mahkOmlyetı 

Ahmedabat, 4 (A.A) - Şehir harf• 
cine çıkması hakkındaki emre riayet 
etmedijinden dolayı bir kaç giin ev
vel tevkif edilen Jawaharlal iki ııene 
hapse ve be~ yilı rupya para cezasına 
mahkCım olmu~tur. 

Matbaamıza gelen eserler: 

Re•lmll Şark 
13 numaralı Ktnunusani 1932 nus

hası üç renkli güzel bir kapak içinde: 
Direkleraruında (Ahmet Rasim), Güs

tav Lübon (Fehmi Razi), Türk~e fonetik 
meselesi (Kem:ıl Cenap). Tevfik Fikrete 
dair, orta tedri~ar program ve kitıplann
da tcktmül ( Hıfzırrahman Raşit ), Muh
telit terbiye (Ktzım l\~mi), Teranei şüb· 
hane (Faik Ali), Son makale (Mehmet 
Nurettin), Kardlyal ve kahramanlar, İlk 
bebesi ltstlktendi {Suat Derviş), Nerkls 
(Andre Jlt), Ölünün kadreti (Sadri Etem), 
Çüyük bir yıldızın husu~iyetleri (Vedat 
Ürfi) bey ve saire . 

Muhtevi olarak intişar etmiştir. 00. 
yuculanmızı bilba111 aavıiyı ederiz. 

Kısa haberler 1 
Akll hlfzıaaıhhası - Akıl hıf

zmıbba cemiyeti merkez heyeti dün 
Halkc,·lnde toplanmıştı:. EvvelA senelik 
faaliyet raporu okunarak tasvip edilmiş

tir. Sonra Dr. Fahrettin Kerim ve mual· 
lim Ziya beyler tarafından birer konfrans 
nrilmi9tir. 

Tamir edilecek binalar -
Beşiktaş kaza ve belediye binasının der
hal tamiri kararlaştınlmıştır. 

Sı11r vebaalyle mUcadele -
Ziraat vektlcti, sığır vebasiyle ehemmiyetli 
surette mücıı.dele için yeni tedbirler al
mıya karar vermiştir. Mücadele teşkiU.
ttnJn müstakil bir teşekkül haline sokul· 
ması da düşünülmektedir. Bu hususta 
bit proje hazırlanmıştır. 

Senaıll te,vlk - Haber verildi
ğine göre hükllmet sanayii teşvik kanu
nunda, sanayicilerin lehine bazı tadilAt 
yapacaktır. Bu tadi!At, sanayi erbabının 
hariçten gelen ve dahilde imal olunan 
iptida! maddeleri ucuza almalannı temin 
edecektir. 

3. K. O. SA. AL Ko. dan 1 
Gül hane hastanesi nisaiye dal resi• 

nin inşa edilecek ıkaprlan keşif namesi 
veçhiJe ve pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Taliplerin şartname ve keşi1namesini 
almak üzere Kom. a müracaatları pa
zarlık günü 5 -1- 932 sa1r günü !'8-

at 16 da yapılacaktır. (10) (29) 

* • * 
K. O. kıttat ve mües.sesah için 

tap tecdidi icap eden 528 defterin pa
zarlığı yapılacaktır. İhalesi 6 - 1 -
932 tarih ça~amba günü saat 16 dn 
komisyonumuzda yapılacaktır. Talip
lerin şartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarlrğa iştirak edeceklerin 
de vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (9) (28) 

* • • 
K. O. nakliye n istihkam tabur

Jarile beşinci alay ıiçin ot ihtiyacı k~
pah zarfla münaka..~ya konmuştur. 

ihalesi 13 - 1 - 932 tarih Çarşamba 
günü saat 15,5 da komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin ~artnameleri
ni almak ü:r:ere her giin ve münaka
saya iştirak edeceklerin de vakti mu
ayyeninde teminat ve teklifnameleri• 

çarşamba gunu saat 14-30 da 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ve münakasasına 
iştirak etmek istiyenlerin de te
minat ve teklifnamelerile vakti 
muayyende komisyonumuza mü-
racata(arı. (647) (4439) 

"' * • 
K. O. ve 1. inci Fırkanın bul• 

gur ihtiyacı üçe ayrılmak ve ay• 
rı ayrı şartnamelerde olmak üze
re aleni münakasa ile satın alı
nacaktır. ihalesi 6· II.Klnun-932 
tarih çarşamba günil saat 15 te 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamelerini almak 
üzere her gün ve münakasasına 
iıtirak edeceklerin de vakti mu• 
ayyeninde komisyonumuza mü-
racaatları. (645) (4437) 

• * • Yeni muhtarlar - lstanbulun 
bi.:tün semtlerinde muhtar intibabau bi· 
tirilmiştir. Eyüpte Rahmi, Şükrü, Bekir, 
Aglb Halil, Hamdi ve Salih beyler Gü
müşsuyu ihtiyar heyetine seçilmişlerdir. 

Muhtelit komisyonda - Muh
telit mübadele kamisyonunda dün yapıla· 
cak olan umum[ heyet toplanusı komis
yon reisi M. Anderscn'in rııbatsızlığı do
Jayısile tehir edilmist"r 

le Komisyonumuza müracaatları. (685) 
(4516) 

HI. K. O. kıtaat hayvanatmın 

ihtiyacı için ot kapalı zarfla ınü.
ınakasaya konmuştur. ihalesi 13 
- 1 - 932 tarihinde Çarşamba gü.o 
nü sa.at l:i te komisyonumuzda yapr· 
Jacaktır. TaHplerin şartnamelerini 
almak üzere her gün ,.e münakasaya 
ıiştirak edeceklerin de vakti muayye
ninde teminat ve teklifna.ıne1eıile ko
misyonumuza müracaatlan. (659) 

Sabık Kayser 
v-astalandı 

Bcrıin, 4 (A.A) - Sabık Kay
ser ikinci Veilhelm, hemşiresi 

sabık Yunan kraliçesi Sopbie,nin 
ağır surette hasta olmasından 

müteessir olmuş Ve bu yüzden 
Noel ve Yılbaşında Doorn'da 
biç bir şenlik yapılmamıştır. 

lkioci Vilbelm, ihtimal odun 
biçerken souk almış olduğundan 
dün yatağa yatmıştır. Hafif bir 
enfnlOenzadan muztariptir. Sıhhi 
vazıyet', tehlikeli değildir. Ve 
etrafındakilerde hiç bir endişe 
tevlit etmemektedir. 

Alman yada 
Noel Mtttarekesl 
Btttı 
Berlin, 4 (A.A) - "Noel si

yasi mütarekesi,, , dün gece ya
rısı hitama ermiştir. Fırkalar bu
günkü pazartesi sabahından iti
baren faaliyete geçecektir. Bil
hassa Nasyonal • Sosyal'stlerle 
Komünistler önümüzdeki günler 

için bir takım ımalar ve nüma· 
yiıler hazırlamaktadnlar. Sosya
listlerle sendikalar ve cümhuri
yetçiler mabafilinin pek fazla 
faaliyet sarfetmek istemekte ol· 

dukları görülüyor. Bunlar, müfrit 
milliyetperverlerin tahrikitına 

kartı şiddetle mukabele etmek 
tasavvurunda bulunmaktadırlar. 

Htik6metin tatilleri de hitama 
ermiştir. Biltün tatil milddetini 
Treves,de geçirmiş olan Başvekil 
M. Brünning bu sabah Berlin'e 
avdet etmiştir. Hiikümet ve na
zırlar, timdi tamirat ve tahdidi 
teslibat konferanslarına ait istih
zaratla iştigal edeceklerdir. 

Cenevre'deki Alman heyeti, 
henüz resmen tayin edilmemiıtir. 
Montag Post, Başvekilin M. Brü· 
ning,in heyet riyasetini bizzat 
deruhte edeceğini ve bu heyete 
Maliye nazı M. Dietrich'le lktısat 
nazırı M. Warnbold'un iştirak 

edeceğini yazmaktadır. 

oı, Tabibi 

Zefd 'lbui 
Hastalarını her gün saat S,30-U 

n 13-20 kadar kabul ve her sah 
saat on üçten itibaren meccanen dit 
~eker ve tedavı eder. 

Muayenehane: Kadıköy MıMrlı 

taih& Yav~ l'ürk &okak No. S. 

• • • 
lzmir müstahkem mevki kıt'atının 

ihtiyacı 500000 beş yüz bin kilo ekmek· 
Jik un kapah zarf usuUle münakasaya 

konmuştur. İhalesi 20 - Kanunusani 
- 932 ~rşamba günü saat 15 de. Ta· (4517) • 
]iplerin prtnanresini görmek için İs----------------

Kadıköy birinci sulh lıukuk hakim· 
tanbul ve lzmir müstahkem mevki sa- liğinden: 
tm alma komisyonJanna ve her gün Kadıköyünde çifte cevizler meddi
müna.kasaya iştirak edeceklerin ise ye mahallesinin atik kalfa çeşme c:e
ihale tarihinde teminatı mu,·akkate ''e dit atıf bey sokağında kain 10 No sa
teklif mekttrplarilt' birlikte lzmir kin iken elyevm ikametgAhr meçhul 
müstahkem mevki satın alma komis· Mahmut beye: 
yonuna müracaatları. (686) (4666) Memiş yazıc:r zade :Mahmut beyin 

• • • aleyhinize ikame eylediği şayıan mu. 
Çorlu ve Tekirdağındaki kıtu

tın ihtiyacı iç.in cins ve miktarlarile 
teslim edilecekleri mahalleri aşagıda 
yazrlı ımbun aleni münakasaya kon• 

muştur. ihale tarihi 10 - 1 - 932 
pazar 5Ünü saat 15 tir. Taliplerin 

şartnameyi görmek üzere her gün mü
nakasaya iştirak edeceklerin de ihale 
tarihinde Çorlu satın alma komisyo
nuna müracaatlan (652) (4494) 

Cins Kilosu Teslim mahalli 
Sabun 5700 Çorluya 
Sabun 7600 Tekirdağına 

• * * 
Çorlu n n Tekirdağındakj kıtaa

tın ihtiyacı için cins ve miktarlariJe 
teslim mahalleri aşağıda yaııh zeytin 

yağı aleni münakasaya konmuştur. 

lhale tarihi 10 - 1 - 932 pazar günü 
saat 16 dır. Taliplerin şar~ 

nameyi görmek üzere her gün müna• 
kasaya iştirak edeceklerin de ihale 

tarihinde Çorlu sa.tın alma komisyo
nuna müracaatları. (653) (4495) 

Cinsi Kilosu Teslim mahalli 
Zeytin yağı 4000 Çorluya 
Zeytin yağı 5300 Tekirdağına 

• • • 
Çorlu ve n Tekirdağındakj kıtaa

tın ihtiyacı için cins ve miktarlarHe 

teslim edilecekleri mahalleri aşağıda 
yazılı şeker alent münakasaya konmuş 
tur.ihale tarihi 10-1-932 pazar günü 
saat 16 dır. Taliplerin şart

nameyi görmek üzere her gün müna• 
kasaya iştirak edeceklerin de ihale 

tarihinde Çorlu satın alma komisyo
ınuna müracaatınrı. (6).l (4496) 

Cinsi 
Şeker 

Şeker 

Kilosu 
5400 
7500 

Tes1im mahalli 
Çorluya 
Tekirdağına 

• • • 
Hava kıtaatı ihtiyacı için (500) ton 

benzin kapalı zarfla yenjden münaka• 
saya konmuştur. 

İhale tarihi 23 - 2 inci kanun -

tasarrd olduğunuz Osküdarda meci .. 
diye mahaUesinin atik kalfa çeşme ce
dit Atıf bey sokağmda kain atik 6, 6 
cedit 10, 10 No hanenin izalei şuyuu 
hakkındaki davada ikametgii.hmızın 

rneçhuliyeti hasabile ilanen icra kılı· 
ınnn tebliğata rağmen muayyen günde 
mahkemeye gelmemiş oh~ufünuzaa.n 
hakkınızda gıyap ka:ran verllnriş "9'e 

bu celsede tapu kayitlerinin tetkikin. 
den sonra müşam keşfine karar Yeril• 
dlğinden '\'e ikeşfin 12 - 1 - 932 salı 
günü snat 10 dn icra kılmacağındn.n 
,.e celsei atiyede bu bapta bir karar 
verileceğinden bahisle gıyap karanmn 
yine ilanen tebliği kararğir olmuş ve 
muhakeme dahi 13 - 2 - 932 cumar
tesi saat 10 a talik edilmiş olduğun -
dan tarihi ilandan itibaren beş gün 
içinde muamelatı ,·aklaya itiraz etme
niz n yel~i muayyende Kadıköy bi. 
rinci sulh hukuk mahkemesinde bile
sale ve yahut bilnkale ispatı vücut 
etmeniz ]uzumu ve aksi taktinle gıya
bınızda muameleye devam olunacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

lstanbul malıkemci mliye birinci 
ticaret daire.inden: 

Kara ~f ustaf a 1.ade ]tf ustaf a Te 

){emiş yazıcı zade biraderler tara.fm
dan 4 üncii Vakıf Handa 4 üncü katta 
26 numeroda hacı Ali Hafız zade Ali 
Bey aleyhine 931 - :> do :ya numerosi
le ikame olunan bin altı yüz yetmiş 
dört lira alacak da,asmdan dolayı 
müddeialeyhe tebliği muktezi evrak 
ıikametgfıhı mechul olduğu cihetle teb
liğ edilemediğinden hulmk usulü mu• 
hakemeleri kanununun 141 inci mad -
tiesi mucibince ilanen 1-el>ligat ifasma. 
ıkarar nrilerek tebliğ olunacak evrak 
mahkeme divanhanesine talik kılınmış 
olduğundan müdeialeyh bir ay zarfrn~ 
da mahkemeye müracaatla dava arzu· 
halini tebliğ ve cevap layihası verme. 
diği takdirde hakkında giyap rnuamee 
lesi icra kılınacağD ilan olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~-

932 cumartesi günü saat 11 dir. Ta.. lstanbul ikinci ticaret mahkeme • 
}iplerin şartnamesini görmek üzere sinden: 
lstanbul n Ankara merkez satm al. Tüccardan Hocn zade Yusuf Ziya 
ma komisyonlarma her gün münaka..- beyin Türkiye lmar banka.sına rehney 
saya iştirak edeceklerin umfoatı mu· ledi~i ,.e karaağaç soğuk h.a~a ~ahsen· 
vak kate ve teklif mf'ktuplarile ihale Jennde mahfuz bulunan ıkı yuz tene• 
tarihinde Ankara merkez satın alma ke kremanın mahallinde usulen satıl. 

k : ü tl (680) masına karar verilmiş olduğundan ta• 
omı.syonuna m racaa an. 1. 1 1 k 1 · · h ·ı 

ıp o an arrn pey a çe ennı amı en 
(4617) satış günü olarak tayin kılman 12 _: • • • 

K.O Topçu taburunun otu 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 6-1-932 tarih 

1-932 sah günü saat Dokuz buçukta 
Karaağaç Soğuk hava mahzenlerinde 
hazır bulunacak mahkeme heyetine ı.
zumu müracaatları ıilan olunur. 
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1 b ı E f il e 1 BAKTf:RlYOLOG stan u vka mudı,.., ~g:;;tY1o~~t~~OR~T~~~ 
Umum k:ın tahlilatı. Frengi noktai 
nazarından (\\'a scrman teamülü) kan 
kürcvvatt savılması, tifo ve ısıtma 
hast.ıİlıklan tc°Şhisi, idrar, b:ılgam, ce-

Bilecik Vilayeti Daimi 
Encümeninden: riyetinden: 

Kıymeti muhammene 
Lira 
150 

Usküdarda Selami Aliefendi mahallesinde Çıkmazmesrup so
kağında 1 No. ve 300 arşın terbiinde bulunan bir kıt'a arsanın 
tamamı satılmak üzre 21 gün müddetle ilan ve müzayedeye vaz
edilmiştir. Müzayedesi Kanunusaninin 19 uncu salı günü saat 
15 tedir. Talip olmak isti yenler balada muharrer kıymeti muham
menenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlıkte 
lstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Varidat Müdiriyeti Mahii'ılat 
Kalemine müracattları illn olunur. (4613) 

PE1ROL 
Saç dökülmesinin ve kirpiklerin eo 

müessir ilacıdır. 
Saçları uzatır, kuvvetlendirir. parlatır ve mikropları imha eder. 

Eczane ve Parfümleri mağazalarında arayınız. 

Izmir be ediyesinden : 
Karşiyakaya isale edilecek suların şartna· 

mei fenniyesine tevfikan plan, proje ve ke
keşifnamelerinin tanzimi müsabakaya vaze· 
dilmiştir. Proje ücreti olarak birinciye 4000 
ve ikinciye 1000 lira verılecektir. Müsabakaya 
iştirak edeceklerin yüksek mühendis mektebi 
diplomasını haiz bulunmaları şarttır.Müsabaka 
1/1/932 tarihinden başlamak üzere müddeti 
beş aydır. Şartnamei fennilerin musaddak 
suretleri on lira mukabilinde verilir. (13) 

Istanbul Evkaf Müdi
riyetinden : 

\ 

Kıymeti muh::ımmcnesi 

Lira 
1111 

kuruş 

12 
Bahçekapısında Hopyar mahallesinde Hamidiye caddesinde 

32 atik 73 cedit No. ile murakkam bir bap dükkanın 36 hisse 
itiı.;rile iki hissesi satılmak üzere dört hafta müddetle ilin ve 

müzayedeye vazolunmuştur. Müzayedesi Kanunusaninin yirmi 

üçüncü cumartesi günü saat on beştedir. Talip olmak istiyenler 
kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçe
ıile beraber Çembcrlitaşta lstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında 
Varidat Müdiriyeti Mahli'ılat kısmına müracaatları ilan olunur. (4530) 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

11. inci tertip 6 ıncı keşide 
11 Kanunusani 1932 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler ve 100.000 

Liralık bir mükafat vardır. 

lstanbul Evkaf 
tinden: 

Mü diriye-

Kıymeti muhammenesi 
Lira K. 
448 

Tamamı 128 arşın terbiinde bulunan Aksarayda Koğacıdede 
mahallesinde Asiyehoca sokağında 12 No. lı bir kıt'a arsanın 
tamamı satılmak üzere 21 gün müddetle ilan ve müzayedeye va-
zedilmiştir. Müzayedesi kanunusaninin 19 uncu salı günü saat 
on beştedir. Talip olmak istiyenler balada muharrer kıymeti mu
hammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile lstan
bul Evkaf müdiriyeti binasında Varidat müdiriyeti mahlulat ka
lemine müracaatları ilin olunur. (4603) 

rahati, kazurat ve su t:ı.hlil:lıı, Ültra 
mikroskopi, hususi aşılar ıstihzarı. 
Kanda üre miktarının tavini ve kanın 
sedimaitation sür'ati. Ôivanyolu'nda 
Sultl\n 1\ l:ıhmut türbesi Ko l 8'l. Te· .. _11!!1_ lef onlst. ~ 981 ·--111!! .. 
Süleyman Nazife ihtifal 
.\lakamında, Filorinalının bir beyti. 
Ecelini yere çarpan, ufukl:ın yarıp 

aşan (U!Yi ruhun) göğe batmış bir (yıl

dırım kesildi! 

Şöhretleri cbedt 2 mümtaz üstat 

S. Nazif B. F. Nazım B. 

Nazifin Filorinalıya bir şi'rindcn : 

Şi'ıi uh !5ile (;'\azım it) bugün klün
y:ıda tek) ! 

l As. Mk. SA. Al. kOmisyunu 
ilanUir1 l -------- -Gülhane hastanesine ait bir ~ 

Adet Nev'i 
44000 Riparye Rüspestiris 10114 
22000 Riparye Rüspestiris 3309 
55000 Ş:ısla Berlendiyeri 41 B 
33000 Mürvedri Rüpestiris 1202 
66000 Rüspestiris Dü Lot 

220000 Yekun 
1 - Balada miktar ve evsafı muharrer beheri 98 para mu· 

hammen bedelli (5390) liralık 220 bin adet köklü Amerika asma 
çubuğunun münakasa kaimesinde yazılı şerait veçhile 20 - Kanu• 
nusani 932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te encüme
ni daimice kafi ihalesi yapılmak üzere 1 - Kanunusani - 932 ta• 
rihinden itibaren 20 giin müddetle ve kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuıtur. 

2 - Münakasa şeraiti suretleri lstanbul Vali ve Belediye 
Reisliğine. lzmir. Bursa ve Kocaeli vilayetlerine gönderilmiş ol
duğundan mezkur mahallerde çıkacak taliplerin bu surelle ve di· 
ğer yerlerden çıkacak taliplerin de doğruca Bilecik Vilayetine 
müracaatla malumat edinmeleri ilan olunur. (37 ı 

Ticaret işleri umum müdürlüğilnden: 
tay müzayede ile satılacaktır. l\lüza- 'l'ürkiyede yangın, Nakliyat, Sigorta işlerile çalışmak üzre kanuni hüküm· 
yedesi 6 - KCı.nunusani - 9:32 çar~am ler dairesinde tl'Scil edilerek bugüa faaliyet halinde !.>ulunan Şark Sigorta 
ba günü saat 10 da Fatihte Atpazarın- Anonim Şirketi hu kere mi.iracaatla Galata'da açacağı acentahğa Şirket na
da satılacaktır. 1'aliplerin rnkti mu- mına. Yangın, Nakliyat, Sigorta işle rile meşgul olmak ve bu işlerden doğa• 
ayyeninde mezat mahallinde hazır bu~ cak davalarda bütün mahkcrnelcrdc müddei, müddeaaleyh ve üçüncü şahıs 
lunmaları. (17!i ) (31) sıfatl:ırile hazır bulunmak üzre A. Jor jiyades Efendi)i tayin eylediğini bil• 

• • • dirmiştir. l\:eyfiyct sigort:t şirketlerini teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 
Askeri mekteplere ait muhtelif l~öh- - Haziran - 1927 tarihli kanun hükümlerine murnfık görülmüş olmakla 

ne eşya müzayede ile satılacakıtır. ilan olunur. 
Müzayedesi 5 - ırnnunusani - 932 ---------------------------

salı günü Harbiye mektebindeki ma - Afyon vı·ta"' yetı" memleket Has 
halli mahsusunda icra edilecektir. Ta- • 

liplerin mezkur köhne eşyalar için ko- tanesı" baştabı"bl ı"g....,, ı·nden ·. 
misyona müracaatları. (174) (30) 

* $ * 
Maltepe askeri lisesi ihtiyacı için 

7:i0 adet karyola som)ası aleni müna
kasa surctile satın alınacaktır. :Mü. 
nakasası 6 - ikinci kanun - 932 çar• 
şamba günü saat 16 ya kadar Harbi

Hastanemiz laburatuvarının yirmi kalem ecza ve malzemesi 
münakasaya vazo:unmu~tur. ihale 13 Künunusani 932 çarıamba 
günü saat on beşte Afyon encümeni daimisinde olacaktır. Talip
ler şartnameyi ve listeyi görmek üzere lstanbul Sıhhat ve içti
mai muavenet müdiriyctine müracaatları ilan olunur. 4657 

ye mektrbindeki mahalli mahsusunda -~-~-----------------------
icra edilccc.'<tir. Taliplerin şartname Jandarm Satın alma 
''e nümunesini görmek için komisyo-

na müracaatları ,.e iştirak için de u komı·svonundan •. 
''al;ti muayyeni ,de hazır bulun mala - J~ 
rı. (15:1) (4422) O k Jandarma ıçıo 10,00 metre boz renkte kapotluk umat 

§~i.~z~Ii;~, 
Kirahk hane - Beşiktaş ha,tırın 

basmacı Karebet 4 oda elektrik terkos 
25 lira. (2'.?491 

Para ve satahk emlak 

Lira 

18000 

6il00 

5000 

4000 

Oda 
21 

Semti Nevi 

Pang:ıltı Apartımın 

7 Sultanahmet Ev 

7 Beyoğlu Ev 

8 Eyüp Ev 
Talıtakalc, Fabrikaya elvirişli arsalar 

bunlardan başka her semtte fiyati uyğun 

cmhllci görmek yahut seneliği yüzde 12 

ipotekle PARA AL:\lAK için 9 - 12 
arasında müracaat - Istarıbul Bahçek'apı 

dördilncü Vakıfhan asmakat 29. (2288) 

ııı ıı~~~~ı~ıı~ıırnm .l]ımı~mıınıııınıı~ 
-VAlllT 

Adres: fstanbul Ankara caddesi 
Vakıt yurdu. 

Telefon: Y:ızı işleri 2.4379 ve 
2.38:'2 idare 2.4370 

ostaP kutusu : 46. 
Telgraf: lsranbul Vakıt. 

Abone şartları: 

ı 3 b ı 2 Aylık 
DJlıilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Il:ıriçte - 800 1450 2700 

!!!.n sartlar1mız: 

Sa un 
San ti mı 

Hcsmr 
10 Kş 
20,, 

1 lususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk ilin şartlar1mız : 

1 2 3 
30 50 65 

4 

75 
1- IO Dctalı ı 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa mccc:ınendir. 

H - 4 satırı geçen il:lnl:ırın fazla 
~atın için 5 kuruş zammolunur, 

VAKiT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi --

kapalı zarfla mubayaa olunacaktır. Taliplerin şartname ve evsafı 
görmek için her gün ve münakasaya iştirak için de teklif ve 
teminatlarile 25·1-932 pazartesi günü saat on altıya kadar ge-
dikpaşadaki l<0misyonumuza muracaatları. (14) 

.................................................................... 
IKRAMiYELi 

Çayını Emniyet 
Arayınız 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Fatih Belediyesi Müdürlüğünden : Unkapanında Papaz zade 

mahallesinin Unkapanı caddesinde belediye malı 18 No. lı dük
kan icara verileceğinden talip olanların ihale tarihi olan 26-1-932 

salı günü badelzeval saat on dört buçukta Daire encümenine 
gelmeleri ve ihale gününden evvel teminat akçelerini teılim ey· 
lemeleri ilan olunur. (51) 

Fatih Belediyesi Müdürlüğünden: Unkapanında elvan zade 
mahallesinin Hacı Y akup sokağında 36 No. lı Belediye malı dük· 

kin kiraya verileceğinden talip olanların ihale tarihi olan 26-1·932 
Salı günü badelzeval saat on dörtte daire encümenine gelmeleri 
ve ihale gününden evvel teminat akçelerini teslim eylemeleri 
ilan olunur. (48) 

Devlet Demlryolları llanlan 1 
Bakır lokomotif ocakları ve teferruatının kapalı zarfla müna

kasası 6 Şubat 932 cumartesi günil saat 15 te Ankarada idare 

merkezinde yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde yirmi beıer lirı 

mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. (42) 

Büyükdere 
Kibrit Fabrikasından: 
Kadın ve erkek amele kayıt mu
amelesi bitmiştir. Beyhude yere 
müracaat olunmaması ilan olunur 


