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Tabraaa hareket Hariciye Vekili iki gtin sonra 
ediyor, Bağ-at yol ayla şebrinıize dl ecek 

Karanlıkta E t B 
K ı A 

sa ey 
a an vrupa 

.Amerika kongresinin harp borçları Maarif vekili yakında 
hakkında verdiği karar Avrupanın tetkik Seyahatine 
iktısadi ve siyasi manzarasını birden- çıkıyor 
bire değiştirdi. Bu manzara çölde 
su1S11zluktan çatlıyan bir seyyahın u • 
za.kta gördüğü bağlık, bahçelik bir 
mamureye doğru bütün varlığıyla ko
şarken birdenbire onu gözünden kay
bederek nihayet serap olduğunu an • 
lamasına ne kadar benziyor 1 

Avrupa milletleri de iktısadi buh
ran içinde kıvranırken şimdiye kadar 
tek bir ümit arkasında ko:;;tular: Ame. 
rikanın harp borslanndan feragat et
mesL Hakikati halde Amerika re.isi 
cüınhuru M. Iloover buna çok müte
mayildi. Netekim (1) temmuz 1931 
tarihinden itibaren bir sene müddet
le tecil etmişti. 

M. Hoover Avrupa devletlerine 
harp borçlarını tecil etmiye mukabil 
bir taraf tan Amerikalılann bilhas
sa Alma.nyadaki hususi alacaklannı 

tahsil etmeyi, diğer taraftan tahdidi Ankara, 5 (Yakıt) - Maarif 
teslilıat meselesinde Amerika noktai vekili Esat B. avın 15 İne doğru 
nazarmı kabul ettirmeli düşüyordu. 

Halbuki hadise M. Ilooverin bu ar- Konya, Adana havalisinde tetkik 

Tazminat 
Garbi Trakyada 

kimlere verilecek ------Muhtelit mUbadele komisyo· 
nunda dUn verilen yeni karar 

Muhtelit mübadele komisyonu 
umumi heyeti dün toplanmıştır. 
Hükumeti tarafından sefirliğe ta
yin edilen bitaraf murahhaslar
dan M. Rivasın komisyondaki 
vazifesinden istifa ettiği reis M. 
Andersen tarafından umumi he· 
yete bildirilmiş, murahhaslar M. 
Rivasa yeni vazifesinde muvaf
fakıyet temenni etmişler ve ve-
dalaşmışlardır. 

Komisyon reisi M. Andersen 
M. Rivasın komisyondaki mesaisi 
hakkında uzun bir nutuk söyle
miştir. 

Bundan sonra Altıncı tali mü
badele komisyonundan on me
murun tasarruf maksadiyle açı

' Alt tarafı 2 inci 5ayıfada 1 zusunun tahaldrulnına mani oldu.Fran• seyahatine çıkacaktır. 
mz başvekili M. Laval Vaşington'a =~===~====================== 
geldiği zn.ınan Amerikan siyasetiyle 
Fransız siyasetini telife mu raf fak o• 
lamadı. Sonra bu defa toplanan bü
yük Amerika kongresi harp borçlan. 

tım bir senelik tescilini bile müşkülatla 
4....,,'Uh "ı.u. ı ~ı.lih run4J..uu. :c:;r.iılı..cıı 

a. bir senelik tecilin temdidiyle bera
ber borçlann yekQnunun tenki5i asla 
kabul olunamıyacağını tasrih etti. 

Bu karar üzerine o vakte kadar a. 
deta tatlı bir rüya içinde olan Avruıpa 
gözlerini nçtı. Ye haldkatin müthf' 
çehresiyle karşılaştı. lktısadt ve ma• 
li buhran içinde Amerikadan her han
gi bir yardım ümidine kapılmak bU. 
Yük bir ihtiyatsızlık olacağmr o zaman 
anladı. 

Fransa ve İngiltere gibi garp dev
letleri (5) mayrs 1921 tarihinde Lond• 
rada Almanyamn vereceği tamirat 
borcunu (400) milyar olarak hesap e
diyorlardı. 1931 senesinde Yung pla
nı mucibince bu miktar (42) milyara 
indirilmişti. Avrupa devletleri Al -
lllanyadan alaeaklan bu tamirat pa · 
ralarını Amerikaya vererek harp borç• 
lartnı kapatacaklannı zannediyorlar
dı. IInlbuki şimdi Almanyadan on pa
ra alırıal( mümkün o!madrğı tahakkuk 

Dün Adanamızın kurtuluıunun yıl dönümilne tesadüf ediyordu. 
Bu münasebetle şehrimizde bulunan Adanalılar Halk evinde 
toplanarak bu güzel günü tes'id etmitlerdir. Resmimiz toplantıda 
bulunanları ye Adananın yeni istasyon caddesini gösteriyor. 
Buna ait yazıyı 7 inci sayfamızda bulacaksınız. 

e~i~~Bunamuk~ilAmerikaharp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~'~=~== 
baw-lan Et ihtikan karşısında "• ·~ <>lınak üzere bütün bu dev -
Jetlerden ınilyarlar ~temektedir. (1) 
temm\IZ 1932 tarihi gelir gelmez Ame
ri~ alacaklı sıfatiyle karşılarına di· 
kilecektir ! 

lşte Avrupa de\'letleri "imdi bu 
vazıyeti düşünerek ne yapa~aklannı 
birbirlerine soruyorlar. 

Amerika kongresinin son kararıyla 
Avrupanın son ~mit güneşi batmıştır. 
:Eski dünya kesıf bir karanlık içeri .. 
sinde kalmıştır. Şimdi iktısadi buh
rarun tazyiki içinde şaşrran memle _ 
ketler bu karanlık i~erisinde gidile . 
tek yeni istikametin tayiniyle meşgul 
olırıaktadtT. 

Mehmet Asırn 

Irak Başveklll geliyor 

Ankara, 5 (Yakıt)- Irak Baş
\'ekili NuriPf. bu perşembe günü 
Ankar&dan hareket edecektir. 

Maliye mUsteşar1 
.. Ankara, 5 (Yakıt) - Maliye 

nıusteşan Ali Rıza B. hastalan· 
nıııtır. --

Kadın - Kuzum evlldım, beş kuruş vereyim de çocuk 
etlerl biraz seyretsin 1 

Tevfik Rüştü B. diyor ki 
• • • ., 1. ::.~ ... : • • • • • •••• .,. • 1 .. - • • • ' .. ~· 

Tahranda yapılacak müzakerelerin 
bir iki gün içinde intaç edileceğini 

ümit etmek isterim 
Adalar itilafnamesi meclis tarahndan 

tasdik edilince neşrolunacak 

Tevfik Rüştü B. Haydarpaşa istasyonunda 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
bey dün sabahki trenle ehrimize 
gelmiıtir. 

Tevfik Rü,tü bey, istasyonda 

vali Muhittin, vali muavini Faz .. 
lı, Polis müdürü Razlı bey • 
lerle şehrimizde konsoloslardan 
bazdan ve diğer zevat tara.fmdan 
karşılanmı§, bir muşla Haydar • 
paıadan ayrılarak İstanbul tara • 
fına geçmiı ve T okatlıyan oteline 
gitmiıtir. 

Hariciye vekilimiz şehrimizde 
dört gün kaldıktan sonra cumarte· 
si günü Abazya vapuruyla Batu• 
ma hareket edecektir. Vekil bey 
Batumdan şimendiferle Bakuya 
gidecek, Hazer denizi geçildik -
ten sonra İran hükfunetine ait 
Pehlevi limanına varacaktır. Se • 
yahate buradan itibaren Reıt ve 
Kazvin yolu takip edilerek otomo· 
bille devam edilecektir. 

Tevfik Rüştü bey Tahrandan 
dönüşte kuvvetli bir ihtimale gö· 
re tayyareyle Bağdada gidecek, 
orada iki gün kaldıktan sonra Ha
lep yoluyla Ankaraya ve müteaki· 
ben Cenevreye hareket etmek ü • 

(Lütfen sayfa11ı çeviriniz) 

O Sene ik 
Esra ı ifşa 

arihi 
diyoruz! 

"Milyonlarla insanın mukadderatını tayin eden iki baş . . • 
Evet ikimiz baş başa yalnızdık. 

• • • 

Dört saatten fazla bir zamandır devam eden mühim müzakeremiz bizi 
yonnuşru. 

Nihayet kararımızı vermiştik: 

-Çaresiz ••• harbedece§lz ! 

Bu iki baş kimdi? Kime karşı, ne 
için barbedeccklcrdi ? 

Bu başlardan birinin elyevm lstan
bulda bulunduğunu söylersek inanır 
mısınız? .. 

Dahiliye nazın Hacı Adil beyin 
imzasını taşıyan 9 şubat 328 tarihli 
655 numaralı şifre: 
(Şimdi Cavit beyle uzun 

uzadıya görUştüm) diye başlı

yor 'e (Şu pek mUhim gUn· 
lerde haysiyeti hUkOmeti 
muhil herhangi bir muame· 
le vukuuna meydan veril• 
memesi hamiyyetlerinden 
muntaz1rdır ... ) diye bitiyordu. 

Mesele neydi, ve bu mU• 
hlm telgraf kime yazıh· 
yordu? 

..irili ufoklı otuzdan fazla düşman 

Tefrikamızda ismi geçece • 
lt:ılyan imalı 

Vlktor Amanoel Hz. 

oan 

p;emisi batırarak deryalara dehşet sa lan hnrbı umuminin meşhur Alman kor
san gemisi (Emdcn) süvarisi (Fon l\lüller) elimi sıktı ve; 

- Yolumuzu siz açtınız, dedi. O bunu söylerken emrimle tebdili 
kıyafet etmiş olan bütün Alman zabitan ,.e mürettebatı gözlerini dört açmış 
ömürlerinde ilk dafa gördükleri Türk Amirine. ban :ı, dı kkatle baloyorlardı. 

Onları öyle dir sefere sevkedivordum ki ••• ,, 
Bunu söyllyen kimdir biliyor musunuz? 

Yarınki (Yakıt) te pek şayanı dik-
kat tafsiJat bulacaksınız. 

- a:ıwa - - _ .... 
uıwwws • 

Yarın " Akbaba " yı gazetemizin • 
ıçın e u acaksınız 



Tı kü tes·n 
nasıl ta bi 

e Barem) 
edildi? 

'n!P fakiiltesfnde (barem) mucibin. 
ce müderris ve mualJimlerjn maaşları
na zam yapmak için hıı tane tahsisa
tından kesjlmi olduğunu, bu vımyete 
bir çare bulmnık lazım geldiğini, şah• 

sına itimat ettiğirniı bh· zatın ifadesi
ne atfen evwlki sayımızda ya'T.mıştık. 

Fakülte re.isi Te\·fik Uecep bey bu 
ne~riyatı biraz müphem bir tarzda 
tekzip etmiştir: "Vnk,n mualtimlerln 
n müderri Jerjn maaşlanna zam 
y~pıldı. Fakat ne fakültedeki )'atak. 
larm adedi, ne de JAboratvarlnnn 
mesaisi tahdit edilmedi.,, demi tir. 

meydana gelmiş olmasına nazarı dik~ 
kati celple beraber buna mümkün ol
duğu kadar süratle çare bulunması 

lüzumunu işaret etmektir. Neteklm 
bu noktada TeY!lk Recep bey de bi. 
zfmle ber:aberdir. 

Bu sözleri ta:hldkatsız yazmı~ ol · 
madığımızı göstermek için biraz jza • 
hat verelim: 

(930) hütçesi.ndP. tıp f:ıkültestnln 

talı isatr - ha tanesi de dahil olduğu 
halde - yüz seksen bin liraydı. Bu se· 
ne darülfünunun m arifi umumiye. 
inden tıp fakültesi hissesi olarak 1\e· 

silen paralar<lan sonra fakültenin 
tahsisatı (113,000) liraya inmiştir. 

Görülüyor ki bir taraf t.an trp fa • 
kültesinin tahsisatı yekunu miihim bir 
nispette kesiliyor, diğe rtaraftan bu 

-., 
Dahili 1 Ve 
Harici 

inhisar Sigortaları 
MUstakll bir teşkilAtla 

idare edilecek 
Ankara, 5 (Yakıt) - Sanayi 

ve Maadin bankası umum mü
dürü Sadettin beyin riyasetınde 
inhisarlar umum müdürlerinin iş
tirakile yapılan içtimada inhisar 
s 'gortalarının tevhidi hakkındaki 
bütçe encümeni noktai nazarı 
tetkılc: edilmiş ve sigortaların ay· 
rı lcalması muvafık görülerek 
Gümrük vekaletine raptedilen 
inhisar sigortalarının müstakil 
bir sigorta te l;ilatıle idaresine 
karar verilmic:t r 

Rus - Romen 

Biz dün bu meseleyi tekrar tahlcik 
ettik. Gene fakülte müderris \'e mu
allimlerinin maa§hınna yapılan 7..am
mın hastane zararına olduğu neticc..c;f. 
ne \"ardık. Bizim maksadınuz tabii 
müderris ve muallimlerin maaşlarına 
zam yapılmış olma ını tenkit etmeli 
değ-ildir. Ancak fakültedeki hasfane- , 
nin esasen kifayetsiz bir tedrisat vası. 
tası olduğuna göre bunun inkfş.ı.fı la.· 
zım gelirken bilakis ha ta adedinin a-ı 
zalnuumn mucip olacak bir vazıyetıin 

tahsisat yekununa dahil olan müder• MUzakereye 15 K&nunusaniye 
r" ve muallimler.in manşlarma zam dofiru Rlgada başlanacak 
yapılryor. O halde müderris ve mu - lstanbul, 5 t A. A. ) - Sov· 
allimlerin mnaşlanna yapılan zamla. yet Rusya ile Romanya arasmda 
rın karşılı'rı hastane tahsi atından ve Rigada başladığı dün bildiril
tedrisat levazımından kec;ilmiyorsa miş olan müzakerat istihbarımıza 
nereden almıyor? nazaran yine o şehirde fakat an

• z~e~re~t=eh=r=i=m~i=ze~gQe~l~~e=~=i=r=. ~~~~t=~=d=e=~=m~. =B=u~it=ili=a=r=la=~~k=~=m~~=k~d=ar cak 15 K. saniye doiru baş~ 
Tevfik Rüttü beye Tahran se· dır. Bununla beraber Bağdada Irak yacaHır 

yahatinde aıkerf mÜ§avir miralay hük6meti ricalinJ ziyaret ve Kral 
.Şükrii Ali beyle hariciye umumi Feysal Hazretlerlne hörmetlerimi ar-
mildürlerinden Vasfi ve husuıi zetmek isterim. 
kalemden 1dria Çora beyler refa· Tahranda üç., dört gün, Bağdatta 
kat ed~eklerdir. da iki gün kalacağımı ümit ediyorum. 

V6kll Beyin beyanat. Dost Iranın merkezinde daha fazla 
Vekil bey dün bir muharririmi· kalmayı pek arzu ederdim. Fakat bi· ı 

zin muhtelif suallerine cevaben ,u rnz ev\•el söylediğim gibi şubatta Cc
beyanatta bulunmuıtur. 1 nevrede toplanacak olan tahdidi tes. 

- Neşredilen tebliğde bildirildiği lihat konf eranSlnda bulunmaklığlm 
ıveçhile ltalyayla aramrz<la Kastello. mukarrer olduğundan istical etmek 
:rir.o adası mıntaknsındııki bahri huda. mecburiyetindeyim. 

Fırka t?rupunda 
KUçUk işçııer.ın himayesi 

gör.,ştJldU 

Ankara. 5 ( A. A. ) - C. 
H. Fırkası grupu bu gün saat 
15 te Tekirdağ mebusu Cemil 
Beyefendinin riyaseti altında top· 
!anarak lstanbul mebusu Vasıf 
Beyin küçük işçilerin himayesi 
hakkındaki takriri üzerinde mü· 
zakeratta bulunduktan sonra tk-
tısat vekili Mustafa Şeref Bey 
tarafından bu hususa ait izahat 
verilmiı ve Türkiyede ecnebi 
tebesı tarafında icrası yasak sa
n' atlara dair olan kanun layiha· 
sınm müzakeresinde nazarı dik 
kate alınmasına kıırar vermiştir. 

dumuıu kct'i surette tayin eden bir Ankarnda Irak hükQmetiyle ara · 
mukavelename fmza edilmiş ve o mm• mızda ticaret. ikamet ve iadei müc · 
takada tarafeyne ait olan adalnr tes- rimin mukaveleleri ve iki devleti altl• 
bit edilmiştir. Bu mesele asen ha- kadar eden hususlar müzakere edil -
keme havale edilmişti. BiUlhara iki mektedir. Müzakerat çok iyi bir mec. 
htikiimet arasında dostane bir itilaf rada devam etmektedir lki hükumet.in 
zem.lnıi bulundu. MU'kavclcname Bü • dostane münasebatı ve her iki hüku
y.ük Mmet Meclisine arzedilecek, tas- metin başında olanların mütekabil 
diki müteakip neşredi1ecektir.,. muhabbet ve temayülleri işleri çok Gümrük _yekA.Ietinde 

Romanya ile Rusy• kolaylaştmıcak mahiyettedir. yeni mUdUrler 
Hariciye vekiHmiz, Romanya Japon sefirine ziyafet 

R h k ,. l • d k" Tevfı"k Ru""ıı:tu·· bey, du··n Tokat· Ankara, 5 (VakıO - Gümrllk ve usya ü umet erı arasın a ı :ı: 

d · • k · · h I "' lı'yan otelı"nde Jepon sefı"rı· Baron vekaleti kalemi mahsus müdiri-a emı tecavüz mısa ı ıçın ü ru • 
metİmİzin tavassutta bulunacağı Ü§ida cenapları §erefine bir öğle yetine maliye J.cavanin şubesi 
ve müzakerelerin memleketimizde ziyafeti vermif, ziyafette Tahran baş mümeyyizi Cevat, muamelat 
yapılacağı haberi hakkında dal sefirimiz Hüsrev ve vali Muhittin müdiriyetine muavını Aslan 
ıunlan aöylemi§tİr. beyler de bulunmuşlardır. Vekil bey'er tavin edilm;s1erdir. 

- Biz ıki hilkQmet arasında bu iti- bey saat on yedide Mısır sefiri 
. JAfı memnuniyetle karşılarız. Bu mü-ı Abdülhalik Hamza beyin ziya· 
zakerat tarafeny arasında cereyan e- retini kabul etmistir. 
decektir. Biz, mütevassıt değiliz ve Japon sefir d~ Hariciye veki
hu meselede mütavassıta ihtiyaç ol .j li.miz şerefine dün akşam bir ziya· 

Tescil echten ıhtıra beratları 
Ankara, 5 (Vakıt) - Altı ay 

zarfmda lkhsat vekaleti 198 
ihtira berata tescil etti. Bunladan 
13 ü Türk tebeasına aittir. madığı kanaatindeyiz. Bu haber nn• fet vermiştir. 

ıtettiğime göre müzakere yerinin ta: ini Hariciye vekilimiz bugün lngi- Bulgar.standa af kanununu 
için iki hükilmet seffrlerinin burndn liz, Fransız, Yunan, Bulgar se- Sofıya, 5 ( Vakıt) Mecliste af 
temasa geçmiş olmalarmdan galat ol- firlerinin ziyaretlerini kabul ede- kanunu aynen kabul edilmiştir. 
sa gerektir. Mümkerat benim bildi.

1 

cek, Sovyet sefiri Suriç yoldaşı kanun, cumartesi günü Han 
iime göre Riga'da cereyan edecektir. ziyaret edecektir. Amerika sefiri edilecektir. 

Tahran seyahati M. Grubu ak§am Tevfik Rüştü Sofyada bir anarşistin yapbkları 
Tahran seyahatimden maksat bil• bey şerefine bir ziyafet verecek • Sofya, 5 (Vakıt)- Geçenlerde 

diğiniz gibi hudut meseleleııinf hallet· tir. bir hastaya bakmak üzere da· 
mek ve zaten ziyaretini arzu ettii:rim vet edilen doktor Aranofun ba-
Tahranı, dost Iran hilkumetiırln vrı• 
ki davetini kabul ederek ziyaret ve 
Sah haıretlerine tazimatrmı arzet -
mektir. 

Tahran sefirimiz Hüsrev beyle Iran 
hükQmeti arasında hudut m elele
rfoin halli için cereyan etmekte olan 
müzakerat nihai safhn ınn yal.lnı>mı -

Tazm·nat 
Garbi T rakyada 
imlere verilecek 

tır. Bu müznkcratı intaç için gidlyo· r~ u elit mübadele komisyo• 
nım. Bu meyanda iki hifüumcti nta • uunda dDn verilen yeni karar 
kadar eden di"cr hususlnnn da görü- Ust tarafı ı inci sayfada 
şülmesi pek tabiidir. Hudut meselesil ğa çıkarılması karar altına alın· 
etrafındaitl mfrıakereler henüz intaç mış, Garbi Trakya etablilerine 
edilmediği gibi bu hususta hazırlan • 

verilecek tazminat hakkmda yeni 
mış bir itilfı.fname de yoktur. Hudut 
mesele inin halli için iki taraf müta- l ve mühim bir karar verilmiştir. 
ha..c:stsları arasındaki müznkerat neti· Malüm olduğu üzere Garbi 
cesinde bir şeyler tesbit edilmişH. El• Trakya etablileri için ayrılmış 

de edilen neticeden mcseJenin halli olan 150 bin lngiliz lirasının 
kabil bir safhaya girdiği zannediliyor.! muayyen nisbetler daires:nde 

'l'ahrnn seyahatim Türkiye hüku- 1 G bA T k dah·ılı'nde 
meti tarafındnn Irana karşı gö terilen ya mz ar 1 ra ya 
muhabbet ve dostluğun bir nişanesi_ malları olan etablilere dağıtılması 
dir. Müzakerelerin bir iki gün içinde evvelce kararlaştmlmı~, batta 
intaç edilebileceğini ümit etmek ste- bu kararm neticesi olmak üzere bazı 
rim. alakadarlara avans olarak faz· 

Tahrandan dönüşte Dağdadn uğra- · t t ·1 · t" K · d"" 
ki ğ h Ü k t

,. tte k mına a verı mış ı. 0'11ısyon un 
ma ı ım en z ·a 1 sure mu ·ar• ı -· 
rer değilse de çok muhtemeldir. Dö- verdigı kararla Makedonyada 
nllş yolu Tahranda kararlnştırılacak- malı olan Garbi Trakyalı etab
tır. ÇUnkü şubatta tahdidi teslihat 

1 
lilerin de bu lazm nnttan istifa

konferaıwnda bulunmak mecburiye· de etmelerini kabul etmiştir. 

şma gelen hadiseyi bildirmiştim. 
Doktorla beraber diğer iki Ya· 
hudinin de bağlı bulunduğu bu 
ev sahibi hakkında po is tara
fından yapı makta o1an tahkikat 
ikmale dilm ştir. Hu vak'anın faili 
24 yaş!annda Kalpakçiyef is
minde bir anarşist olup yakalan
mıştır. Kalpakçiyefin Yahudi 
duşmanı olduğu ve bundan ev
vel de bir çok Yahudilere ayni 
şekilde muamele yaptığı tesbit 
edilm:ştir. 

Ur lada 
lktısadt muşKu.ac içindeki Ur· 
la halkına ziraat bankasının 

yardımı Ulzım t 
Söylendiğine göre Urla hava· 

lisinde fazla istihsal edilen tütl\n 
ve üzütııün satılamamasından mü
tevellit açlık dereces nde bir dur· 
gunluk hüküm sürwektedir. Ka· 
za merkezinde 950 nüfusun ek
mek siz o!duğu söyJeniyor. 

Ziraat bankasmm acele bir 
yardımı beklenmektedir. Bu yar· 
dım, m .. smir olabilmek İçin ik· 
razatın hiç olmazsa :ıooooo lıra 
olması lizımdır. 

D Tel J 
Trahom hastalığıyla mücadele 

Sıhhiye ve a eti b · r 
talima name ihzar tti 

VekAietfn tayin edeceği yerlerde 
dispanserler ve hast neler açı acak 
Ankara, 5 tVakıt)- Sıhhiye Veka eti Traho n hastalığı h k 

kında mühim bir talimatname hazırlanmıştır. buna nazaren Tra• 
bomun mfinteşir olduğu mahallerde vekaletin tayin edeceği vlıa• 
yet, kaza merkezlerinde birer Trahon dispanseri bulunacak ve 

bu dispanserlere merbut azami ~ili yataklı Trahom hastahaneleri 
tahsis edilecektir. Ayrıca seyyar mücadele heyctleride teıl<il olu. 
nacaktır. 

Hastenelere,di~panselere mutahassıs bir tabip ve lüzmu kadar 
memurlar verilecektir. işi fazla olan yerlerde birer as'stan tabip 
bulunacak ve 30 yataktan fazla trahom hastanelerine ser tabip 
tayin edilecektir. 

Seyyar dispanserler çadırlı olacak, trahom olan yerlerde sey
yar surette tedavide dulunacakhr. Memlekette ttahom hastelığa 
olan mıolı a :arda birer mücadele reis iği ihdas o unacaktır • 

Trahom mücadelesi için etibba kurs arı açı acak bu kurslarda 
ehliyet kazanan doktorlnr mücadele teşkilatına alınacaktır. 

Yiyecek, içecek ıatan, imal eden ticarethaneler, han, otel, 
hamam ve kahvelerde çalışanlar, seyyar satıcılar sıkı bir kontrol 
ve muayeneye tabı tutulacaklardır. 

Dükkan, mağaza, fabrika, han, otel, hamam, kahveler ve sair 
sınai, tüccari miiesseseler sahip ve} a müştecirleri kendi idare• 
leri altında çalışan insanlardan, mektep müdür!eriyJe muallimleri 
aile reisleri kendi efradı ailes'n"n hastalığından mes'ul tutulacak 
hastalık vukuunda derhal malumat vereceklerdir. 

Bunlardan hastalığı hısscdilenler iyi oluncıya kadar İcraYJ 
san 'attan menolu";tC'"trh .. ~ır. 

T erkos, Ba ıkesir attı, limanlar inşası 
Ankara, 5 (Yakıt) - Nafia vekaletine mensup salahiyettar 

bir zatla görü~türn. Bana dedi ki: 
- Terkos şirketinin feshi hakkındaki karar, şirkete bildiril• 

miştir Üç vekaletin memurlarından mürekkep heyet, şirketin 
he~larını tetkik ediyor. Balıkesir· Kütahye naltının ancak ge
Jec-ek- ay orta arına oğru açılma resmr yapınrcaırnr. 

Mersin, Ereğli, Zonguldak liman\arınm inşaat projelerini ilan 
ettik. Projeleri müteaddit mali guruplar aldılar. Halen resmi 
talip yoktur. lsveç grupile eski esas dahilinde müzakere devam 

etmektedir. 

Körler 
Her kitabı 
Okuyabilecek er 

Fransız mühendif?lerinden mös

yö Tomas körlerin alelade kıtap
farı ve gazeteleri ohumalarını 

temin eden bir cihaz keşfet· 
m·ştir. Mösyö Tomas, harp es· 
nasıoda göılerini zayi ettiğinden 
şayet gözleri tekrar açılırsa ha
yatım, kör!erin istifadesine hasr
etmek için and içmif, ve gözleri 
açılır açılmaz bu işle meşgul ol· 
mıya başlamıştı. 

Onun ihtira ettiği cihazın 

adı F oloeleclograflır. 
Hu cihaz kuvvetli bir elekrik 

limbasıyle aydınlanan bir masaya 
konulmakta ve bunun üzerme 
bir pusluk adeseli mikroskoplara 
mü abib ·bir projektör yerleştiril
mektedir. Kitap bunların altına 
konuyor, kör olan insan, okuya· 
cağı gazete veya kitabı bir eliyle 
çevirdiği uskurla dolaştırmakta 
ve b:r parmağiyle kelimelerin hal 
olunduğu bir diski takip ederek 
okumaktadır. 

Bu suretle kör, elinin tema
sından istifade ederek okuyor 
ve buna alıştıktan sonra her kitabı 
ve her gazeteyi son derece sür
'atle okumıya muvaffak olabiliyor. 

Bu tecrübenin pahalı olmadı· 
ğı tahakkuk ederse körler ıçin 
ayrıca kitap basmaya lüıunı kal
mayacak, ve yalnız kitapların 

s yalı mürekkeple beyaz kağıt 

üzerine tabedilmiş olmaları kif a
yet edecektir. 

Kör cocuklar da bu sayede 

Oijrrüşeh varla 
Nilüfer 
Haydar abatta 

Son postayla gelen Şikago 
Tribünün verdiği malumata göre 
Aplülrr ec"din kJZ1 Dürrüşehvarla 
Ni üfer ve f. ocaları Haydarabada 
varmışlar ve orada Haydarabat 
nizamı tarafından karşılanmışlar• 

dır. 
Dürrüşebvarla Nılüfer sım sık\ 

kapalı bir haldeydiler. Haydara• 
batta bütün kadmlar kapalı do
laşırlar. Fakat Dürrüşebvarla Ni
lüferin muvasalatı iizerine bu iki 
hanımın kendi meınlekdlerinde 
açık gezdikleri ve Avrupada da 
gene yüzleri açık dolaştıkları 
şayi olmı;ştur. 

Dürrüşehvarla kocası Azam 
Cah, ve Nilüferle kocası Muaz• 
zam Cah,Gandiyıe birlikte Bom
baya muvasalat etmişlerdir. Mu
vasalatlarmda sahilde büyük bir 
islikbalci kitlesi bulmuşlarsa da 
gelenlerin ekser si Gandi için 
geldiklerinden Haydarabat niza· 
mmm oğullariylc zevceleri vapur• 
dan sükünetle çıkmışlar, kendi
lerine hazırlanan hususi trene 
b:nerek doğruca Haydarabada 
hareket etmişlerdir. 

Haydarabat istasyonunda ni
zamla birlikte ayan ve eşraf ken• 
dilerini karşılamıştır. Düğünler, 

ziyafetler Kanunusaninin birinci 
günfi başlamış, dokuzuncu günll· 
ne kadar devam edecektir. 

diğer çocuklann okuduktan bü· 
Hin kitapları okumak imkawm 
elde edebileceklerdir. 



cl_o_ı __ ._ı_n _____ a b ..... e~r~~~• ....... • i~~-
Illiç vapuru Adliy~ Hamal teşkilatı 
kurtarıldı Süt şirketinin ıslah edilecel~ 

konkordatosu 

* * • 

Geçen aym onunda fırtınaya 
tutularak lzmir körfezi metha
linde Sahip adası sahilinde ka
raya oturan Sovyet bandıralı il· 
liç vapuru dün kurtarılmıştır. 

Geminin kaptanı kapotaj ka
nununa rağmen tahlis itinin Ru~ 
gemileri tarafından yapılmasında 
ısrar etmiş bu itibarla kurtarma 
işi uzun sürmüştür. 

Nihayet kaptan vaııyeti anla
dıktan sonra tahlisiyenin yardı
mını kabul etmiş, ve yirmi uün· 
lük uğraşmadan so!Jra gemi kur
tarılmıştır. 

llliç vapuru bugün Seyrisefai
nin Alemdar gemisiyle dij'er 
tahlisiye gemilerinin yedeğinde 
limanımıza getirilecek ve tamir 
edilmek üzere havuza sokula-
caktır. 

Yeni bir iktısat, yeni bir siyas et, Belediyede t 

~nı btr hukuk, yeni bir ahıak, yeni Kaza yapan şoförlere 
bir medeniyet: lnk:ılAp Fırkası! 

lnkılfıp Fırkası, nıhlann ve mad- ceza tatbiki 
denin mfmnrJığını yaptığı için ne Gittikçe çoğalmakta olan o-
lngntercnin liberal fı rliasına, ne mu. lan otomobil kazalarına mani ol
hafa-ıakirına, ne de Amerikanın de · k ı · · 
mokrat fırkasma benzer. Hatta ııe de mak için Dahiliye ve a eh yenı 
rallikal fırlmlarn- Onlar yapılnn şey- ve cse"lı bir takım tedbirler el
leri sade korumakla rne~zuldür. Jlnl· maya karar vermittir. Etyevm 
buki biz, h em kurmak, hem de koru· Ankarada bulunmokfa olan bele
ma".t me,1itin deyiz.. diye reis muavini HAmit Bey 

• • • 
Yıkılan hir tarih, temelleri 

bir memleket Tar. 

atılan vekaletle bu husus içinde temas 

Temelipri atılan memleltet ihtiyar. 
lann değildir. Çünkü onlar, artrh hu 
misafirhanenin 'biraz da ruhan rahat• 
sız sal inlcridir. Onların eski itiy.ııt - ı 
lan kendileriyle nihayet bul:ıcnl•tır. 

Or ta :r.aş.bların nesli, kandan ve a·ı 
~ıtıı geçerek y.c.ı n.ırxıy nln ı m-
nı yaptı, bir tarihi gömdU. Ye yeni 
Türklyenin temel t~larmı s ~tında 
taşıdı. :Fakat yapılncn.lı dnhn çok iş 

, ·ar. Bu işl eri bugünün çocu1darı ya
pacaklardır. Ne d nlcr, ne de pcr I . 
ler_ .. 

etmektedir. Yeni yapılmakta o
lan talimetnameye Jlnzaran ba
dema kaza yapan şoförlerin ve· 
:Sikalnrı e llerinden nlmcak ve 
kendileri müşahede altına sevi< 
edileceklerdir. 

uı>l n n bedcma ayni ı şte 

ç.alı§abiJmeJ ri için müşahede ne
ticesinin ~ok iyi olması liiıımdsr. 

Bu takdirde bile kendilerine 
ağır cerh~r v~ r"lrc,.ktir. 

Mahkemece tastlk edildi. Bu 
suretle Uç seneden beri de· 

vam eden lfla• muamelesi 
tamamlyle bitmiştir 

MüHis " lstanbul Şehremaneti 
Süt müstahsilleri Türk anonim 

şirketi ,, nin konkordato muame
lesi bir müddei evvel yapılmış
tı. Bu mes'eleyi · tetkik eden 

Istanbul ikinci ticaret mahke
mesinde, iflas bürosunun hazır
ladığı rapor okunmuş ve netice
de konkordato tasdık edilmiştir. 

Jf1As bürosunun tetkikatı neti
ceıine göre, tirket muamelesi
nin esası iflasda amil olmamış, 
zarar vukuu ihtimali mevcut ol
mıyan bu iş, idaresizlik dolayı· 
siyle akamete oğramıştır. Bu 
arada mali iktidarı olmadığı, 
kendisinden bir g\ına teminat 
ve kefalet alınmadığı halde, kre
di üzerine bir zate mal verildiği 

bayilere dagıtılan sütler için 
muntazam makbuzlar alınmadıgı 
mandıralardan gelen sütlerin yal
nız tülbentten süzülerek büyük 

havuzlara duldurulmak ıuretiyle 
en temiz mandıra sütünün en 
pis mandıra sütü rnahiyetini al· 

dıktan sonra satışa çıkarıldığı 
hazan sulu b ir hale geldiği, ba
yilerden alacakları tahsilinde ve 
borçların ödenmesinde tekayyüt 
gösterilmediği, borçların günün 

birinde şaşırtacak derecede ço· 
ğaldıgı tes'bit edilmiştir. Mama
fi, netice itibarile şirket alacak
lılarının mtihim bir kısmı süt 

müstahsili ve hepsı şirkette 
hissedar bulundukJnrından, .ir
ketle diğer alakadarlarn hem 

· alacaklı, hem borç:u, hem ser
mayedar bu lunmal arı du1ayısiyle 
müflis şirketin vazıyetiy!e ciddi O halde, ba lamın plfına göre bir 

\'atanm kurulma(:ı işir.de her inl\ıiap

çı fırka gibi, Halk Fırl\ası da kadrc
lan arasındn gençliği ftÖrrncl· istiye .1 
cektir. 

lnkılfıpla bir t rihe yeni bir çeşni 
~·eren cem ')et erde• Genç.. rnesck~ d:ı ı 
ıma ilk plfmc1n gdrn i tir. 

Gençlf!t te;·blycsi, gencin, genç f i· 
kirlerin fıt!· ap ~ flnnnda perçin le~ -1 
ll'l~l. Türkiye gibi gençli i çol: Uım:ı • 
le uğramış. ideal kuncti perakende 
katnırş bir memlekette. gentlPi ihi r 
hayra? altı nda toplama!·. d~ıhal 6af
fı. harp nizamır.n "'Çm"'~ znmanı gel· 
mıstfr. 

Gece 
~a 

f ! olarak meşgul olduklarından, 
1:. unlarm ha ricindeld pek az a la
cak.ılar ın da haklara muhafa:ıa 
edilerel<, yapıl.11cak honkordato· 
nun asgari zararla mes'eJeyi 
halledebileceği ileri sürü lmüş ve 

G eçen .. ene, yanında c ıına6z
leri e bet aber Ingiltcre ve Fron
Gtıya geld ği 1 nldc her iki mem-

cket hudutları iç:ne n mmıy~n 
Şilu:: go gece kulUpleı 1 kra içesi 
T eksas Gu nan sene beşı gecesi 
bütl'n Clln!CZ1erİ \'e hiımetç -
'e rile tevkif ed :fmiştir. 

Çok ihma l olunmuş bir gcnçJi~mlz 
,·ar. 'Ve l'iz 'nkılApcıyız! !_. 

,c4nn t ETE!tl 

~=----------P·-------~ 
ı ur.~va tot-.s i!e g ö r.dcrUecek 

talebenin askerliği 
D il n viliiyete bir tebliğ yapıl

rnı~tı r. f< u tebliğde, Avrupaya 
ta hs'le gönderilecek talebenin, 
giSnder lme%den evv l ahval ve 
askeri vaıı} etlerinin şubelerin
clt n sorularak il' şiklilderi olma
d ıg ı anlaşıldıktan sonra gönde
ti!me!erinin usul ı ttihazı husu
sunda icap edenlere emir veril
nıesi bi!d • rilrrekt1> r1 İr. 

Gtımrükte faaliyet 
Gümrük baş müdürlilğüne veril· 

rniş olan beyannamelerin kanunusa
niye ait kontejan listesi üzerinde 
rnalısup muameleleri bitirilmek 
ü~erdir. Dün kendisiyle görüşen 
bır rnub · · b ·•d' S f' b arrımıze aş mu ır ey ı 

bey şimdiye kadar verilmiş olan 

keyannanıelerin yarın akşama 
adar ta . J b' • ·ı v. • ~ rnamıy e ıtırı ecegın1 

ıoyJemiıt.U-. 

Eu gece kraliçes nin tekrar 
Şikagoya avdet ed 'p faaliyete 
başladığ ını ve etrafına bir sürü 
genç er topl adığını ya7mışh1:. 
Tel•sas Gu mın, ku iibünde, içki 
de satıyordu. Bunu habu alan 
polis ler, kulübü sene başı gecesi 
b<ıs rı ışlar ve onların içeri gir· 
diğini gören kral ıçe etrafındaki
Jere: 

- HaJlol.. Emzıkli çocuklar ... 
Diye bağırmışlar. Bu sesi işi

dince herkes, ceplerindeki içki 
şişelerini saklamışlarsa da, polis 
bunları yakalıyabilm'ştir. 

Şimdi, Şikagonun gece kulüp
leri kraliçesi mahkemeye sevke
dilmiş bulunuyor ve kanuna mu
halif hareketinin hesabını vere
cekti(. Bak;ılım kaç dolar ? 

Sivasta Ankara . 
gecesı 

Gelen haberlere göre Sivasta 
yakında bir (Ankara gecesi) ya
pılacaldır. Bu gecede eski saz 
şairleri Ankaranın halk ıarkıla· 
rını çalacaklar, imkan görülürse 
zeybek, Sepetçioğlu gibi şarkı 
ve oywılar da ilive edılecektir. 

nihayet konkord alonun tasdiki 
ile 9 kanunuevvel 1928 tarihinde 
ifı fts eden şirketin üç seneden
beri devam eden i fıas mua
me'esi, b~·am·v'e bit mi!l:tİ r. 

Polis le . 

Feriköyde bir 
Adam yanarak 
öldü 

Dün F eriköyde Saadet soka
ğında 88 numrolı kulubeden yan-

gın çıkmış, kulube ile beraber 
orada oturan Mustafa isminde 
bir Arnavut yanmıştı . 

Hadise, adliyeye bildirilmiş, 
müddeiumumiıik, yangının ne se
beple çıktığını, bir kast mevcut 
o!up olmadığım tesbit için tah
kikat icrasına başlamıştır. · 

D6ğdiller, sonra 
yaraladılar 

Sabık Ankara oteli sahibi Hüse· 
yin ve ka:rdeşi Süleyman Ef.ler, 
sarhoşken dün ayni otelin sabık 
kitibi Hüsnü efendiyi dögmüşler 
ve muhtelif yerlerinden yarala
mı~larc'iır. Vak'a y rine yetişen 
pol s menıurlau, mecru' u hasta
neye kaldırm ış 'ar ve Hüsnii 
ve Süleym2n Ef. yi yakalayarak 
karakola gülürmütlerdir. 

lstanbul vilayeti dahindeki 
bUtün i~kele ve gümrük hamal 
başılan dün Halk firkasına da
vet edilmişlerdir. Se~seoi m\He
caviz hamal ba~ı dün birer 
ikişer fırkanın lstanbul merke
zine gelmişler ve idue heyetipi~ 
iştirakiyle mühim bir tQplantı 
yapılmııtr. 

Hamal iflerinin ıslahı ve 
teşkillhntn daha mOfit bir ıek\e 
konulması etrafında konuıulmuı
tur. 

Abbas Hilmi paıa 
şehrimizde 

Bir milddet evvel memleke .. 
timizde iki hafta kadar kaldıktan 
sonra Amman ve Filistine giden 
sabık ibdiv AbbH Hilmi paıa 
dünkU Toroı elcıpreaUe ıebrimize 
gelmiıtir. 

Abbas Hilmi paşa dün saat 
on sekiz buçukta Tokatliyan ote
linde Hariciye vekili Tevfik Rüı· 
tü Beyi ziyaret etmiştir. 

Japon sefiri yakında 
gidiyor 

Japon sefiri Baron Oşıdanın 
Mançuri tahkikat komsiyonu adli 
milşavirliğine tayin edildiği cihet
le Japonyaya çağrıldığı telgraf 
haberi olarak yazılmıştı. 

Baron Oşida da bu hususta 
bir muharririmize şunları söyle
miştir: 

Hükümetim tarafından 
Mançuri tahkikat komsiyonu adli 
müşavirliğine tayin edildiğim 

hakkında kat'i ve reımi surette 
hiç bir malumatım yoktur. Ma
mafi böyle bir tayine ihtimal 
verıyoruın 

Bu hususta hükCimetimden 
aldığım emirde Japonyaya dön
mekliğim bildirilm~kte Ye tayin-

den bahs edilmemektedir. Ne 
zaman Japonyaya hareket ede
ceğim de henüz belli değildir. 
Hareketim bir iki gUn içinde 
olabileceği gibi iki hafta sonra 
da ofabiJir. 

Karahtser maaen suyu için 
menşe şehadetnamesi 

Geçenlerde Avrupaya ihraç 
edeceği Karahisar sahip maden 

suları için ticaret ve sanayi oda
sından ,menşe şehadetnamesi is
teyen Hilaliahmer cemiyetine ti
caret odası, odada yazılı olma

dığından, böyle bir şehadetname 
vermekte tereddüt etmiş ve key· 
fiyeti ticare müdüriyetinden sor
muştu. Ticaret müdüriyeti, Hila-

liahmerin umuma hizmet eden bir 
cemiyet olması itibariyle istediği 

menşe şehadetnamesinin veril
mesini bildirmiştir. 

Mesrup Efend ınln teberruu 
lleyoglu l\azıı. şubesinden: 

Yılbaşı piyankosunda kendisi
ne bir milyon lira isabet eden 
Tütün deposu usta başılarından 
Mesrup efendi HilAliahmer ianesi 
olarak şubemize ı ki yüz lira te
berrü etmiştir, teşekkür o'.unur . 

1 Gelenler, Gidenler 
ı---
lr11n sefiri Sadık han dfin An· 

karadan şehrimize gelmiştir. 
§ Seyrısefain idaresi um~m 

müdürü Sadullah bey dün Ya
lovaya gıtmi~tir. 

Hangi taraf ga;ebe 
çalar~a , .. 

in ilt~re - • ı.eı & e n mUca• 
delesinin verece§I netice 

mUhinıdlr 

Hindistaoın lideri Gandinin 
memleketine pönmesiyle tevkif 
edilmesi a~eta lıir pldu. ~Qn· 
drada i!f l@rca mUı kereler YP.· 
pan vç Hindistanın rrıukadd@ra· 
tlna ~ekil vermek i in ç@hıan 
ve b\mun için lngfüer@ devle
tinin mümeseilleriyl te§ri\d me
sai eden , ~onrfi bu mesaıyı 
Hindistanda ilerletmek ve ne· 
ticeye vardırmak için ıgı ahm 
Gandinin tevkifi, Hk httmlede 
inanılmayacak deretede garip bir 
hadiseydi! lngiltere hnkameti 
pek mühim ve pek karııık bir 
meaeleyi hal için karıı karııya 
müzakere ettiği, aonra bu mtl• 
müzakereleri devam ettirmek için 
ıl\z verdiği bir millet mümessi
lini ne diye tevkif ediyor? 

Hindiıtandı, milli mukarrt• 
ratın hal edilmemçşi yüıüııı.:len 
büyük bir sıkıntı bOkünıfermı 
olduğu şüphesiJ:dir. Bu ııkınhlJr 
yüzünden turada burada ihtilal· 
ler, isyanlar, kavgal"r vuku bu
luyor, kanlar dökülüyor, insan
lar fevç. fevç tevkif edilerek bapiı 
olunuyor, elhasıl, bir taraftan 
İngiltere , diğer taraftan Hindiı· 
tan karşı karşıya gelmiş döğü· 
şüyor. 

Bu döğüşnıeler Gandinin teş
vik veya telkiniyle mi vuku bul· 
muştur? 

Gandi mtmfi mukavemet ve 
silahsız isyan taraftarı olduğun• 
dan bütün bu kanların mesuli
yeti ona atfolunamaz. 

Bütün bu hadiselere yuva..,. 
lak masa konferansının akamete 
uğramasından ve senelerden 1be
ri bir çarei hal beklenmesine 
rağmen hiç bir netice elde edi
lememesinden ileri gelmiştlr. 

Vazıyetin bu merkezde ol
ması Hindistanın sa bur ve müte
hammil halkını isyan ettirmiıtir. 

Ve menfi mukavemet, sılah

sız isyan akidelerini adeta iflas 
ettirmi§tir. 

Bunun için canı yanık halk 
bir çok yerlerde kan dökmekten 
başka çare bulamamıştır. 

Gandinin Londradan avdeti 
Hindistana muvasalatı anındaki 
vazıyet bu merkezdeydi. 

Gandi vazıyeti teskin için, 
Hindistan umumi valisiyle gö· 
rüşmek istemi~, ve kendisiyle 
görüşmediği taktirde boykotaj 
siyaseti tatbik edeceğini söyledi. 
Hindistan valiiumumisi, Gandinin 
Londradan eli boş olarak dön
düğünü ve binaenaleyh muvaffak 
olamadığını hesap ederek, sonra 
Hindistan milliyttperverliğine 

karşı aciz bir vazıyetle kalmak 
istemiyerek ve Gandinin mey· 
dan okumasına zerre kadar 
ehemmiyet vermiyerek onu an
cak yuvarlak masa konferansın
da mevzuu b3hso!an mesailin 
müzakeresini ikmal etmek üzere 
kabul edebileceğini, yoksa boy· 
kotaj veya medeni ısyan siyase
tinin tatbik edilıp edilmemesi 
üzerinde hiç bir kelimeye müsa
ade etm · yeceğini söylemiş, da· 
ha son. a Gandinifl boykotaj ıi• 
yasetine doğru adımlar atması-. 

nı bahane ede ederek onu Ye 

( !Jüthn. sayf auı çeviriniz~ 
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Yunanlı Jim 
yapmaktan 

London güreş 
kaçıyor mu ?! 

G. &. Fener muhtellti bugiin 
ve son müsabakasını 

Atinada ikinci 
yapıyor 

1 

Stil isminde bir Amerikalıymış. 
Fakat şayanı hayret kuvvetine 
rağmen, Amerikalı 55 dakika 21 
saniyede rakibine yenilmiş. Her-
halde, bu, Amerikalının teknik 
kabiliyetinin zaifliğine delildir. 

Atinada ikinci maç 
bugün 

Atinada Galatasaray - Fener 
muhteliti ikinci maçmı bu gün 
yapacaktır. Futbolcularımızın hiç 
olmazsa bu intikam maçında mu
vaffak olmalarını temenni edi· 
yoruz. 

Dün Atina belediye daire· 
sinde futbolcular, şerefine bir 
kabul resmi yapılmıştır. Bu hu-

Jhn London son gDreşlnde fpler Uzerlnde susta gelen telgrafımıı; şudur: 
Son günlerde beynelmilel gü- günün adamı oldu. Atina, 5 ( Hs.) Dün Atina 

reı aleminde Jim Londos ismin· Bir aralık, Franıadan Ameri· belediye reisi, belediye daire· 
de Yunanh bir güreıciden sıksık kaya hareket eden serbest gü- sinde Türk futbolcularının şere
bahsedilmekte Te bu adamın bir reşçilerinden Çeglon, Jim Londos fine bir kabul resmi tertip et· 
dev kadar kuvvetli olduğu önüne aleyhine bir sürü sözler söyledi ve: miş ve bnnu müteakip bir çay 
gel h hli b• k ziyafeti vermiştir. Belediye reisi en er pe vam ır aç &ani· - Bu adam, dedi, blöfçünün biridir. 
yede yere yıktıf'ı söylenmektedir. iyi bir meneceri vardır, bu sayede şöh- çay ziyafeti esnasında Türk fut· 

Sporun dedikoduya en az mü- ret kazanmıştır. Kendisinin karşılaştığı bolcularına hitaben gayet hara· 
sait bir şey olduğu kanaatine güreşçiler içinde, isim sahfüi olarak kim- retli bir nutuk söyliyerek Tür
rağmen bu haberlerden bir kıs· se tanımıyorum. Bizzat ben, Amerikada kiye ve Yunanistan cumhuriyet
mmın rekla"m ve ş' . !el v bulunduğum esnada üç defa kendisini }erini birbirine bagvlayan dostane 

ışırme o u~u güreşmiye davet ettim Fakat her sefe-
anlaşılıyor. rinde Jim Londos'un karşımdan lodosu rabıtaları kaydetmiş ve iki mem· 

Jim Londos isminin ortaya çık- pupa yelken almış bir kotra hafifliğile leket spor gençliği arasında vu
masına sebep, Ankarada yapılan kaybolduğunu gördüm. ku bulan bu temaslarm iki mem• 
güreş müsabakaları olmuştu. Bu Biz, Jim Londosun kuvvet de- leket arasındaki dostluğu daha 
yaz sonunda Türkiye birinciliğini recesini okuduklarımııdan öğren- ziyade takviye edeceğini ilave 
kazanan pehlivan Kara Ali Jim miye c,;ahşıyoruz. Fakat, şayana eylemiştir. 

Londos ile güreşirmi, güreş· hayrettir, güreştiği kimseler için· Atina belediye reisinin bu 
mezmi, güreşirse yenermi, yeni.. de kıymetlerini ve isimlerini ta- nutkuna cevap veren F enerbah
lirmi diye mevhum bir rekabete nıdığımız pek azları vardır. Yu- çeli Hayri Celal Bey, Türk fut
veıile adedildi. Sonra, Ajanslar karda gördüğünüz resimde de, bolcularının her tarafta gördük
Jiın Londosun 1931 Anpa gU- Jim Londos'u, Nevyorkta bir gü- leri hararetli ve samimi hüsnü 
zellik kraliçesi yunanlı matmazel reş esnasında hasmı tarafından kabuldan dolayı teşekkür ederek 
Diplraku ile evlenaceğini, sonra ring haricine ablırken görüyor- bu hüsnü kabulun Türk - Yunan 
evlenmiyeceğini yazdılar ve Yu- sunuz. Jim Londos'u böyle yav- dostluğnnun sağlamhğına bir de
nan Adonis'i denilen Jim Londos ru bebek gibi atan adam Ray Hl teıkil ettiğini söylemittir. ---·=- en•••••• www awwwz ••-M••••-•-•--...-••mw-• FT••www•-•" w •• 

millt kongre reisiyle bir çok ze- nin iktisadi buhranını halletmesi detle Hintlileri ıusturacak, onla· 
vatı tevkif etmiş Te hapse at· gayrı mümkün bir hale girmiş rın milli hislerini boğacak olur-
mıştır. olacaktır.. larsa, Hindistan meselesi veya 

Telgraflar Hindistanın bu ha- B d d 1 d k' 1 'it un an o ayı ır ı ngı ere Hindistan gailesi bir müddet için 
diseleri derin bir infial ve ma- hükumeti Hindistan milliyetper-
temle karşılamış olduğun gös- verlerine karşı fazla şiddet göı-
teriyor. tererek ve bunları azami dere-

Çünkü Gandiyle arkadaşlarının cede tazyık ve takibederek, 
tevkifi İngiltereyle Hindistan ara- icap ederse hapishaneleri yüz 
sında başlayan son cidalin en binlerle miJiiyetperverle doldu· 
had safhaya girdiğini göster· rarak vazıyetini tebkime çalışa· 
mektedir. caktir. 

Gandiyle arkadaşları şimdiye logiltere tarafından gösterile· 
kadar birkaç kere tevkif edilmiş cek şiddete karşı Hintlilerin ne 
senelerce zindanlarda yatınıt • yapacakları henüz belli değildir. 
fakat bu yüzden zerre kadar Fakat lngilizlerin top, tüfek, 
sarsılmamış adamlardır. Bunların tayyare, tank kulladıklan sıra· 
bu sefer de uğradıkları muame· da Hintlilerin sonuna kadar yal
leden yılmıyacakları muhakkaktır. nız boykotaj tatbıkıyle iktifa 

Fakat aynı derecede muhak- ederek şiddete karşı şiddet, 
kak olan bir nokta Ingiltere hü· tecavüze karşı tecavüz gösterip 
kiimetinin bu sefer Hindistana göstermiyecekleri ayrı bir mesele 
kaırşı şiddet siyasetini istimal teşkil eder. 
ederek Hint milli hareketini aza· Hintliler, sillhıız bir millettir
mi derecede hırpalamamıya ça- ler. F aklt silahsız milletlerin 
hşacağıdır. Çünkü lngiliere an• silahlı milletlere Galip geldiği, 
cak bu sayede Hindistan gaile· ğörülmemiş bir şey değildir. 
sini bir müddet için bertaraf lngilterenin Hidiıtandaki va-

ederek kendi dahili işleriyle meş- zıyetinin bu günkü mücadeleye 
gul olmak istiyor. Hindistanda bağlı olduğunu söylemekte 
lngiliz emtiasına karıı tatbik zerre kadar mübalağa yoktur. 
olunan boykotaj devam edecek, Bilakis, hakikat bundan iba· 
Hindistan gün geçtikçe bir lngi- rettir ve bu sefer kim galip ge
• fiJM'I' elmaktan çıkacak lirse, uzunca bir zaman için va
olursa lngiltere ikbsadiyab en zıyetini temin edecektir. 
ağıı darbeyi yemiı ve lngiltere- _ lnıilizler gösterdikleri _ıid· 

bertaraf olacakbr. 
Fakat Hintliler sebat eder, 

ve menfi müsbet her fedakarlığa 
katlamrlarsa o zaman da daha 
bü,ük bir hadiseye, Şarktaki 

lngiJiz imparatorluğunun en müt· 
hiş sarsıntıya uğramasma şahit 

olacağız. 

Onun için Hindistan vekayii 
son derece merakla takibe de
ğer bir mahiyettedir. 

Ömer Rıza 

'\ 
Beş hasta var 

Etem izzet 
Etem izzet Beyin yeni romanı 
çıktı. Kitapçılardan arayınız. 
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Müellifi : Nlzamettin Na%if Ressamı : MUnif Fehim 

Kelle, sıçrayıp hoplıyarak teker
lendi. Kesik boynundan kan .•. 

-60-

Bir kaç dakika sonra araba cella-ı kalmıştı. Şu kocakan da gümledi miT 
dm bulunduğu yere varm1ştr. Kaçışan Oooh! Yan gelip keyfine bakacaktr. 
halk gene toplandı. Bunun üzerine!! Kadrn soğuk kanlıhğııu muhafaza 
Abdülhalim atından indi: ediyordu. O da herkes gibi genç ar• 

- Geril - diye bağırdı - Geri! kadaşımn nasrl idam edildiğini sey • 
Ve bir ildsinin omuzuna bir Hd kr· retmişti. Fakat gözlerinde hala ., 

Jrç tersi ekledL Veysel de yardım eL gayız ve yüzünde yalnız o kin vardı. 
ti. Güç bela yirmi adım kutrunda Ne korkmuştu, ne de sinirleri bozul. 
bir açıklık yapabildiler. muştu. Herkesi titreten bu tedhiş, ka... 

Şimdi kadının sesi daha iyi duyu • dına vız gelmişti. 

Juyor, söyledikleri tamamen anlaşı - Cellat yaklaşınca gülümsedi: 
labiliyordu. Fakat hayret, bu kadın - Hadi! .. - dedi - On beş sene 
neler söylüyordu? evvel başaramadığın işi başar baka. 

- DerviiişI Sırrımı vermiyeceğim lım ... 
Derviüş! 

Bağıxıyordu. Buruşuk yiizünden 
sönmez bir kin fışkırıyor; gözlerinde 

avcusunu parçalamak istiyen yaralı bir 
atmacanın gayzı krvılcrmlamyordu. 

Omuzlarını örten dağınık saçlarıy
la sırtındaki pis ve yırtık entari, ve 
bağırırken içinden tükrükler fırlıyan 
dişsiz ağzı, mosmor damaklarıyla bu 
kadm iğrenç ve korkunçtu .. Arabanın 
içinde ayakta duran ikinci mahkum, 
bıyl'ldan yeni yeni terliyen bir genç
ti. Rengi sapsarı kesilmiş, gözlerinin 
feri sönmüştü. .. Onun arabanın arka• 
sına kakılı bir halkaya sıkı sıkı bağlar 
mışlardL 

Susuyordu. Dişleri birbirine ke
netlenmişti; dudakları titriyordu. Bel 
liydi ki o korkuyordu. Elbette kor -
kacaktr. Bu yaşta, kaderin bu gaddar 
tecellisine seve seve katlanacak insan 
mı olurdu? Mamafi ondan artık ha• 
yır kalmam!JŞtı. Hani şu anda kendi
s~ni azat etseler, biraksalar, "Hadiyi_ 
ğidim, git işine!,, deselerdi, gene hiç 
faydası olmazdı, Delikanlı yan ölü, 
yan sarsak bir hale gelmişti. Ölüm 
korkusu bu.. Şaka şey mi? 

Cellat, evvela onaın işini becermek 
h5tedi Ve do~ruşu y:ı .• Hiçte zahmet 
çekmedi. Delikanlının iplerini çözün' 
ce yamaklar, hemen arabadan indirip 
yere çökerttiler. 

- Tuh! Bismillah? 
Cellat, kim bilir neden, Allahın 

nam ve hesabına ellerini tükürükledi. 
Sonra şöyle bir gerindi: 

- Çatı Çat! 
Geniş yüzlü pala, üstüste iki defa 

kalkıp indi. 
Delikanlının kellesi, serginin tepe

sinden yuvarlanan bir karpuz gibi sıç
rayıp hop1ıyarak bir kaç adım öteye 
tekerlendi. 

Bir kaynaktan su nasıl fışkırırsa, 
kesik boyundan da işte öyle bir kan 
fışkırdL Ve yamaklar birakır birak -
maz, ceset bir iki kıvrıldı, debelendi, 
sonra hareketsiz kaldı. 

Herkes korku içinde kalmıştı. Şim· 
di meydanda bir tırs bile yoktu. Ya-, 
kan, kavuran gfüıeşin altında duran• 
lar dona l>almışlardı. 

Cella,t alnından sızan terleri yeme
niyle sildikten sonra yavaş yavaş ara 
baya yaklaştı. Artık istirahat zama
m yaklaşmıştı. Daha bir satırlık işi 

Yüksek sesle söylemişti bu sözle
ri .. Deminki haykmşlaıına mana ve
remiyen halk, bu (On beş sene) lafını 
işitince merak ve tecessüsle kaynaştL 

On beş sene ... On beş sene evel baş 
Jad:ığın işi bitir!,, 

Ne demek istiyordu acaba.. On beş 
senedenberi Yedikulede yattığını mı 

anlatmak istiyordu? Fakat bu kadın 
ne diye bu kadar fazla bekletilmişti. 
Y ıedikuleyi boylıyanlar bazan yirmi 
dört saaıtte ve nihayet bir sene için.de 
öbür dünyaya göçerlerdi. Acaba bu
nu niçin alıkoymuşlardı? TurşusUJtu 

kurmak için mi? 

Bu işin bir sırn olmalıydı. Zaten 
kadın, demin "Sı•rnmı vermiyecep !" 
diye bağırmamış mıydı? 

Herhalde mezarına kadar berabe
rinde götürmek istediği srr, pek mü • 
him olmalıydı .. 

Mühim .. Mühim ama, neydi ac:aıba 
bu sır? 

Onun bağı nıağı yoktu. Kaçmasın. 
dan korkulmuyordu galiba.. 

Halk, merak ve tecessfuı fazlalaş. 
tıkça. ilerliyor, ortadaki boşluk daral• 
dıkça daralıyordu. 

- Geri ı Geri çekilin 1 
.Aptülha.lim atını sürerek meydanı 

gene açmak istedi. tı'akat halk 'buse-,.. 
fer atın nallanna, sallanan kuyruğu~ 
na ve hatta muhtemel çütelerine me
telik vermedi. 

- Geri! Geri çekilin ulan! 
Laf anlııyan beri gelsin.. Hele bir 

ikisi. sanki inat için üç adım daha. 
ileriye çrkıvermez mi? Aptülhalimi.n 
zıvanast da üç karış yukarıya fırlayı
verdi: 

- Hey ağalar! Geri çekilin diyo• 
rum size? 

- ..... \ 
Herifler yerlerinden kmuldama • 

dılar. 

- Ulan! Geri! Hadi geri ,geri 1 
Bölük başının bu em.rint de dinM" 

yen olmadı. Hatta. üstüne üstelik bir 
tanesi hafif tertip ağzını da. bM:du:. 

- Eh arbk hık!tık be 1 
- Bıktrmz mı? 

- Öyle ya.. 
Aptülhalim kulaklarına inana.mı• 

yordu. 
- Bana mı söylü~orsun bu sözle

ri? - diye sordu-
(Bitmedi) 
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evvelki ı Sevdiklerimizi azaptan Bitlerin arzusu harpten 
Almanyayı diriltmek değildir 

Gelecek nesillerin dünyaya esir olarak gel
dikleri hissini duymamaları icap eder 

Sezar ~lgfrlt 

lstokholmde çıkan ''Dagens 
Nybeter,, gazetesi, Hitlerle bir 
millikat yapmıştır. Hitlere ·diyor
Almanyada tilmizleri "Der Füb
rer , derler. Bu kelime, Almanca 
hem "reis,, hem de "rebper,, 
lbanasına gelir. Fakat bu kelime 
yi Hitler taraftarları bu iki ma
nasile kabul etmemektedirler, 
onu, "duce,, nin tam mukabili 
telakki ederler. Ve eğer, Hitle
rin umumi merkezi olan "kurşuni 
ev,,de onu ismiyle sorarsanız, ıi
ze yol gösteren Nazi, ters ters 
bakar ve: 

- Der Fübrer demek istiyor· 
aunuz? 

Der. Ust tarafma gelince, Hit
ler sadelik taraftarıdır. işte ya· 
zıbanesinin önDne oturmuş beni 
kabul ediyor. Üzerinde Hitlerist 
oniforması yok. Karşımda sert 

hareketlerle tehditler savuran 
lirlıi yok, bilikis tam Avrupalı 
bir lisan kullanan birisi var. Belki 

de bir IsveçliyJe konuımak için bu 
tavru almıştır. Hayır, bayır. Onun 

la'1U MussoJini'ninkinden çok bat· 
kadır, o, ancak kendi arzusun
dan başka bir şeyin olmasını 
iatemiyen diktatör bir tavur ta· 
kanmıyor. 

Mülikatımızın başında yega· 
ile işsizlikten muztarip olanların 
bir mukayesesini şöylece yaptı: 

1870 harbinden, dünya çok 
lllüteessir olmuştu. Bu harp es· 
basında ölenlerin yekunu ne ka
datdır, biliyor musunuz? Tahmi· 
ilen 60000, direr taraftan, Al· 
llıanyada 1929 ıı;:nesıne ka· 
dar intihar edenlerin miktarı 
50,000 kadard21. Bu rakkam, 
şüphesiz bu geçirdiğimiz acı se
n~ içinde daha biiyümüttür. 

BUyUll Frldrlh Napolyon Mussollnl 

------~~~----------------~---Bu mukayese, size, nıçın biz amel gösteriyoruz, zira 60 mil-
Almanların hila harp içinde ya- yonluk bir millet tazyık edile-
şadıfımız hiuinde bulunduğumu- mez. 
zu izaha yetişmez mi ? Bız bu Biz, harpten mes'ul olamıya-
harbi muhakkak ki istemiyoruz, cağı için, masum olacak ve ya
fakat diğer milletler bunun mea- şamak hakkı teslim edilecek yeni 

k 1 bir Almanya yapmak istiyoruz. 
uliyetini bize yü letiyor ar. Filhakika bjz, Almanyayı taham-

Bir müddet dü•ündükten ıoo-
Y mül edilmez bir yük olan tami-

ra, Hitler, kendisine sorduğum k 
bir suale şu cevabı verdi: rat borçlarından kurtarma isti-

- Dünya bizi anlamak iste· yoruz. Zira, gelecek n~siller, 
b 60 sene mütemadiyen kendı mes-miyor ve bilhassa F ranıa ize 

en fena şüphelerle bakıyor. ul olmadıkları bir yükü ne diye 
Bizdeki karışıklıkları görerek taşısmlar? Avrupayla Amerika 

nın bu haleti ruhiyemizi tama• 
hüküm veriyorlar, fakat biz de men anlaması, bizim neslimize 
bulunduğumuz vazıyet içinde karşı olmasa bile, gelecek ne
çırpınmadan, itiraz etmeden du- sillere karşı vazifelerini müdrik 
racak halde değiliz ve bütün olmaları lazımdır. Gelecek ne
mes'uliyeti üzerimizden atıyoruz. siJlerin, dünyaya eıir olarak gel
içinde bulunduğumuz vazıyet, dikleri hissini duymamaları icap 
çırpınmal~rımızdan, siyasetimiz· eder. Biz, onlarm tabiisi için ça
den tahaddOs etmiş değil, fakat lışıyoruz. Eğer Amerikayla A•-
bizi anlamamakta gösterilen ıs- rupa bunu anlarlar ve tamirat 
rarlardan doğmuştur. Ne diye borçlarını tenzil etmek isterlerse : 
bizim bareketlf!rimizden harp is- bizi de serbestçe kabul edeceği- l 
tediğimiz manası çıka•ı 'ı ·or? miz borçları ödemiye hazır bu-

1 

Bu fikir bize tamamen yaban- lurlar, yoksa. ne memleketimiz 1 
cıdır. Ne diye lehine mücadele ne de harbin neticelerinden mn
ettiğimiz fikrin eski, harpten ev· teessir olan diğer devletler, ikb
velki Almanyayı ıhya olduğu udi bir • Renesans" a nail ola
zan ve tekit ediliyor ? Milll sos- mayız. 

yalist olan ve harpten sonra te
essUs etmiş olan fırkamızın yeni 
bir Almanya yaratacağı ve harp
ten sonra idealleriyle çalışan bir 
fırka olduğunu zannetmek daha 
doğru olma-ı mı ? 

Bizim yapmak istediiimiz yeni 
Almanya, inkılApla yıkılmış em
peryalist bir Almanyanın deva
mı değildir. Biz monarşiyi tekrar 
ihya etmek iıtemiyoruz ve bize 
bu fikri atfetmek haksızlıktır. 
Biz, yenileşmiş bir Avrupada ye
ni bir Almanya istiyoruz. Biz, 
bizi tazyık eden sisteme aksiil-

Kadın düşmanı 
Polonyada, Alman - Polonya 

hududunda Böyteu ıehri civa· 
rında bir kaç günden beri, Dü 
seldorf vampiri gibi birisi peyda 
olmuştur. Bu adam, gece, küçük 
kızlara hücum etmekte, ve onla
rı biçakla yaralamaktadır. 

iki kız ağır surette yaralan
mııtır. Bütün tabarriyata rağmen 
meçhul adam bulunamamıştır. 

Kadınlar, güneş batar batmaz, 
sokağa çıkmaktan korkmakta-
dır ve şehir, bu meçhul tehlike 
karıısında dehşet içindedir. 

Amerika darülfünunları 
niçin ve nasıl çalışırlar? 

(Yaşamak) tabirini veriyorlar. Böyle 1 
yaşamak lıütiin ömre nispetle pek az 1 

olduğu için hayattan azami istifadeye 
1 

çalışırlar. lşte darülfünun genci de, ı 

darülfünunda kendi dımağını, ken
di ruhunu ve kendi \'Ücudunu tatmin f 
edecek her amili bulur, yaşar, bu mü-

-2-

Darülfünunun esa3 U1l8urlanndan ü .. 
eüncüsü de profesörler ve muallimler. 
dir. Bu müesseselerin büyük bir ek
leriyetini, profesörler yalnız ders ver
lllekle değil, belki yeni ilimler yarat• 
11lakla, yeni çalışma sahaları açmak
la, kitaplar yazmakla, büyük cemi• 
~tler huzurunda konferanslar ver -

lfıelde mevkilerini muhafaza edebilir· 
ler. Ebeı;isi, ayrıca tetebbü için her 
Uç, beş veya yedi senede bir defa A· 
lllerikanın diğer bir darülfünununa 
l'efa Avrupa darülf ünunlanndan bi • 
rlne riderler. llmin daimi terakkisini 
~ecnıualarda.n takip ederler, çalışır. 
&r. t 'Velh~ıl Amenluılıların tabirine. ( . 

U Ç~den cereyan geçen el~trik te-
.;_;ıu canlrdırlar. Prof~örler iyi 
~ içia aldıklan maaşlarından 

başka fenni taharriyat yapmak için 
de emirlerine amade bulundurulan pa
ralarla sıkıntı çekmezler. Profesör • 
ler gayet demokrattırlar ve İYi kalpli. 
dirler. Her talebeyle her zaman gö
rüşürler. Amerikanın ve dünyanın 

büyük alimlerinden, ve Millikan, 
Michelson, Dewey hep darülfünun
larda yetişmişlerdir. 

Darülfünunun esas unsurlarından 
dördüncüsü, talebedir. Talebe, da • 
rülfünunu, üç, dört ve; beş senelik 
fevkalade mükemmel, gençliğin emel
lerini tatmin edecek fevkalade cazip 
bir yer olarak telakki eder. Ve darül. 
fünun hayatı yaşamak için oraya can 
atar. Amerikalılar, (Hayat kısadır) 
derler. Bu Amerikalılar, hayatın 
bütün ince ve zarif safhalarına 

kemmel vesait içinde tekemmül ederi 
manen ve maddeten kuvetli bir adam 
olarak darülfünundan çıkar, hayata! 
tam bir adam sıfatile atılır, muvaf -
fak olur ve çalıştığı yerlerde büyük 
yararlıklar gösterir • 

Bir darülfünunun talebesi fakires, 
zamanının bir kısmını, ders saatlerin 
den hariç bir kaç saatini her gün, te. 
lefon memurluğu, lokantalarda biz -
metçilik, hastahanelere taze kanını 

satmak, hususi ders vermek, kundu
ra mağazalannda cumartesi günleri 

müşterilerin hücumu anında yardımcı 
işçi olarak çal •şmak ,.e saire gibi ame• 
li hizmetlerde bulunarak para kaza -
nır. Talebenin yüzde elle.-;i hayatınr ve 
tahsilini bu suretle temin eder. Diğer. 
leriyse babalarından aldıkları senede 
beş yüz, bin, iki bin hatta beş bin do-

larla bir oda, bir apartman ve hatta 

• 
ıçın kurtarma • 

••• 
- ----- --------- --

•• 
Oldürebilir miyiz ? 

Danimarka' da heyecanlJ bir 
faciası günün meselesidir 

aile 

Otedenberi bütün beşeriyeti ve bil
hassa tıp alemini işgal eden bir meı-e
le vardır. Kat'iyyen ölüme mahkum 
bir hastanın azap çekmemesi için öl • 
dürülmesi caiz midir? 

Sevdiklerimiz gözlerimizin önünde 
ıstıraptan kıvranırsa, tıp onu kur -
tarmaktan aciz olursa ve hasta biz7..at 
ölümü isterse onu öldürebilir miyiz ·~ 

Son günlerde Danimarka'da cere• 
yan eden bir aile faCiası, bu meseleyi 
yeniden tazelemjştir. Hadise şudur: 

Birkaç gün evvel, Kopenhag polis 
müdiriyetfoe gayet şık ve güzel bir 
genç kadın müracaat etti. Bu kadın 
şehrin tanımış mugannilerinden ma
dam Else Ilang. Vil'di. Yanında ha• 
bası, banka müdürlerinden Mösyö 
Bang ve ailenin ihtiyar papası ve dos
tu Engel nrdı. 

Genç kadın, palos müdirine 
babasından ayrılıp baron von Duben• 

Madam Elze 

le evlenmiş olan hasta annesini öldür
düğünü bildirdi. Babasıyla papas, O

nun sözlerini teyit ettiler, ve madam 
Else'nin geç vakit kendilerini telefon
la çağırdığını, gittikleri zaman cina. 
yetin işlenmiş olduğunu ilave ettiler. 

Madam Else, faciayı şöyle anlat• 
tı: 

- Annemin ikinci izdivaC! da onun 
için mes'ut olmamıştı, bunun için de
rin bir nevrasteniye tutulmuştu. Ay
nca da iyileşmesi kabil olmıyan bir 
hastalıktan muztarip olan annem, gün 
geçmezdi ki, ıstıraplarından kurtul· 
mak için benden zehir istemesin! 

Oyle fecj bir hale gelmiş, sinirleri 

ayrı bir evde oturup talebe hayatı ya
şarlar. Her gün vücudunu bir düşta 
yıkamak, saçlarını, dişlerini temizle• 
mek üstünü başını basit ve fakat te • 
miz giymek, hafif yemek yemek, ki. 
tap okumak, sporun bir sahasında fa
aliyet göstermek bir talebenin daimi 
meşguliyetidir. Her gün çalışarak 

dersleri hazırlamak ve imtihan günle
ri sıkışmamak talebenin ekserisinin 
takip ettiği usuldür. Bir mektepte 
derslerin ne suretle hazırlanması ve 
günün her saatinin nasıl g~irilmesi 
münasip olacağı hakkında kitaplar ba• 
sılmıştır. 

Talebe hayatını bu suretle tanzim 
ve takip eder. Fikri takip, insanı 

kı!ndisiyle birlikte sürükliyen bu Ame
rika muhitinde en büyük mu,·affakı. 

yet sil:lhıdır. Amerika darülfünunla
nnda de,·am mecburidir. Muallimler 
isterlerse derste talebeye sualler sora
bilirler. Vazifeler verirler. Talebyi 
daima yoklarlar. Darülfünundan dip· 
loma almak için, diplomanın her bir 
zerresine hakikaten istihkak kespet • 
mek lazımdır. Ye bu da ancak darül • 
fünuna muntazam de,·amla kazanılır. 

Darülfünunun beıinci esas unsuru 

o kadar gerilmişti ki her sokağa gidi
şinde "Dönüşte artık muhakkak bir 
şey yapmamı,, tenbih eder, ağlar, 

kendini yerden yere vururdu. 
Facianın olduğu gün, ben de ka• 

rarı mı vermiştim. Sokağa ~ıktım, bir 
çok tanıdıklara müracaat ederek zehir 
aradım. Nihayet 50 gram kadar pan
taf on buldum. Akşam eve dönünce 
kendisini bu işten vaz geçirmek için 
iknaa çalıştım. Yalvardım, ağladım. 
Hiç bir şey para etmedi. O da bana 
yalvardı, ağladı, saçını başmı yoldu. 
Sonra, zehri başka bir odada suda 
eriterek kendisine verdim. 

Polil müdürü burada 
sordu: 

- Kendisine zehir verdiğini'Zi 83,
lediniz mi? 

- Hayır. Annem içtiği ili.CDı ,.... 
hir olduğunu bilmiyordu. 

- Niçin söylemediniz? 
- Kendi kendimle uzun bir mtıea.-

deleden sonra buna böyle karar ver• 
miştim. Zira, annemin son dakikada 
ıstırabını arttırmak, onu muhteıMl 

bir zafa düşürüp nedamet ettirmek 
istemiyordum. Bana, ölmek istediği 
fikrini o kadar sık ve o kadar kuvvet
le telkin etmişti ki, tereddüt etmek 
istemiyordum. Bardağı kendisine ve. 
rince bir yudumda hepsini içti. Bunun 
zehir olduğunu hissetti mi? •• Bilmem? 

-Sonra? 
- Sonra? ... Acılar ve sancılar bir-

denbire durdu. Annem o kadar mes• 
ut olmuştu ki bana: (Ne iyi ilaç, deo 
di, bana hep bundan getir!) 

- Gördünüz mü madam? Bu, an
nenizin zehir içtiğini bilmeidğine de. 
lalet eder. Bu ila~tan bir daha iste
mesi de yaşamak arzusunda bulundu-
ğunu g~terir. "' 

- Evet. lşte beni de düşündiıiren 
mesele bu, eğer annem bunun zihir 
olduğunu bilseydi acaba içmiyecek 
miydi? 

- Eğer anneniz son dakikada öl. 
mek istemeseydi, bu zehiri gene vere. 
cek miydiniz? 

- Zannedersem verirdim. Zira 
hastalığının kendisine çektirdiği işken 
celer, mütemadi tezallümleri ve rica
lan, istemiye, istemiye bana bunu 
yaptıracaktı. 

- Niçin? 
- Çünkü nihayet annemin bir gün. 

intihar edeceğinden emindim. Bu su -
retle onun ruhunun selametini temin. 
etmek istiyordum. 

- Amma siz kaf;olik değilsiniz? 
- Prostanım ama, intihar çok a-

ğır ve ruhi bir kabahattir. Buna ben, 
anne katili olmayı tercih ederim. 

Genç kadının babasıyla papas, °" 
nun sözlerini tekit ettiler ve annesine 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

da, mezunlarıdır. Masaçuzts mU· 
hendis mektebi alisinin yetmiş se
ne zarfında yetiştirdiği kırk bin me
zunu her bir büyük şehirde bir kulüp 
teşkil etmiştir. Orada toplanırlar 
kendi mekteplerinin inkişafı için mü· 
davelei efkarda bulunurlar. Para ve. 
rirler, her suretle yardım ederler. Ye 
mektebin arkasında büyük bir kuvvet 
tekşil ederler. 

Bir Amerikan darülfünunu bir sa
at gibi muntazam çalışır ve ağuşuna 
aldığı talebeye her istediğini vermeye 
gayret eder ve dünya ilim sahasında 
ona bir mevki verir, onu mes'ut eder 
ve memleketine azami hizmeti temin 
eder. 

lngilterede, Almanyada, FraDSMla, 
Belçikada, lsviçrede darülfünualu. 
da tahsil etmif bu kadar gendmls 
var. Bunlar da kendi darülfün111alan 
hakkında yazarlarsa, bizde artık bir 
gün meselesi halini almış olan darilL 
fünunumuza hatta yeni darülfönun. 
lanmıza verilecek istikamet için mu
kayese edilebilecek esular bamrlaa • 
mış olur. 

Haıan Haltlf 
<ürüncü makale 11annki ıa11ınıwlo). 
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Belki yaştık çok alçaltı? Uza.ndı, pal
tosuna çekti, yuvarladı, yastığın altı
na soktu, 1 alktı, oturdu. Daha her. 
battt, Ciğerl~ri boğu}\ıyor gibiydi. 
Ve .. Tuhaf ~ey .... Sancısı vardı .. Evet .. 
Göğsü.M •. Sancıyordu... Omuzunda ... 
Kalp nahiyesinde .... 

.Ant ltir titreme ensesini, sırtından 
)'okladr. Birdenbire mınldandı. 

- Bu ne? 
Yan sesle, cesaretle, söylendi: 
- Hayır,bh' şey değil, geçecek .• 

JJir ~ey değil .. 
Ye o zaman yüksek s~le konuştu

ğunu farketti. 
Bütün \"Ücuduyl<\, rahat bir nefes 

alabilıook için, gerildi. Hayır, hava 
g@ÇmİJ'Qrdu. Ortüyü, çarşafı attı, 
göğsünü açtı.t nef€S nefese: 

- Bune? .. Ne oluyprum, 
Dedi. Etrafını saran karıınlık, üs

dline bir kapak sihl ~ijkijyordu. ~Yet.M 
Srkan buydu. Elektriği yakmqk için 
eliııi qzattı. Fakat parmakhın titri • 
yor, duvarda, baş ucımda l:lrobayı 
aeya~ n>kluyordy. Acı, acı içini 
çekti, inledi. onıuwpdaki S!\J1Cı daha 1 
keskinleşiyor, ağırlaşıyor, daha sin• 
mleşiror gibi bUtün vücudunda, mev· 
cudiyetipin membalarmda, kanınl1\ et
rafı11ı1a, patlamak için bir ga)7et, 
bir hareket bekliyerek dola~ıyqrdu. 

Yavaş. ya\·a~ kendine f:lğmen kolu· 
~u i{ldirdi, Beklemek.. Hareket et • 
memek ye bilhassa d{işynrpeıqek .. , Git• 
1ik~e daha hızlı :r~ çabuk nefes alı)·o~ 
d\J. ff ava, ciğerlerine, l{arip '"e tn ı
hnf blr sesle, pir kazandan çıka11 
buhar sesi~·le giriyor, n çıkarken, 
bütün göğ.!'Ü hırlıyor, tiz rslrklar çı
kararak~ boşalıyordu. 

Bu karanlıkl{lr, gırtlağından, yu
mu~k ve tazyikle, ağıma toprak s0,ı 
karla""rş gibi ...... Nqsıl ?t1arlrns'e ol. 
duyan.,_ Giriyordu, ye, tam Qlü .. l\fnr-
1 us ... Çenaze merasimi, mezarlıkı ba
tnk çamurlar aklına geldiği zamtın, 
gündelik eşyalarını, baş ucunda asılı 
sallanan elbcscleri .••• maf\anın üstiin-

, d~ki gazf{eleri.. 1\fnden au)·u şişesi • 
pi ... ~örmek için öyle şiddetli bir zi. 
rtt ihtiyacı duydu ki, her şeri unpt. 
tu, ~ddetle kolunu uzattı ve o anda 
aqi Ytldnım g:ibi bir sancı~ derin ve 
slHi bir bıçak gibi giiğslinii delerek 
kalbine kndnr girdi. 

Ar.cak ''Ölüyorumu diyebilecek ka
dar diişUncbildi. Kendisini, bir ne\; de 
liğe1 huni şekl!nde, dar ve boğucu 
bir. mezara ittiklerini gördü. Kendi 
feryntlannı, bizzat kendi sesini, uzak• 
Jardan, sanki başka birisi tarafından 
şöyleniyormuş gibi, sanki arada kalın, 
~arnurlu, ~frln. 1:\a~ndaq asıp gittik· 
çe f}ŞlITTya, daha aşağıya çeken bfr 
su tabakası ,·armı~ gibi duya~iliyordu. 
Sancı müthişti. Biraz sonra baygın· 
Jı~ onu, hafifletti, ağırliişlırdı, bo -
ğµcu, boşuna mücadele edilen bir 
şekle getirmişti. Tekrar ta •.. uzal.lar· 
-lan birisinin hnyinrdığını, hırıld;ıdığı
nı, çırpındığını hissetti. Başı uzun 
müddet suya gömülmiiş ve or{lda tu • 
tuluyormış gibiydi. 

.... 'ihnyet kendi ken{line: 
Si~detli sancı geçmişti. Fakat l>ii

tün vücudunda ö;rle bir kırıklık duyu
YQrdu ki sanki bütün vücudu tekerlek
ler altında ezilmiş, kerniklerf kırıl• 

şehadette' 
bulundular. Hatta, kendisi bunu 
yaptılttan sonra, bir rezaletten kor .. 
ksrak polise haber vermemesini bile 
söylediklerini. fakat mndam Else'nin 
bunu kabul etmiyercl{ gelip her şeyi 
anlatmakta ısrar ettiğini hildlrdiler. 

• • * 
Bu facıa, Danimarkada bUyiik bir 

alA.ka uyandırmıştır. Bütün muhar -
rfrler, profesörler, ruhiyatçılar n 
hakimler, gazetelere fil<irlerini söyle
mektedirler. 

Baş müddeiµmumJ Mösyö Gottlieb 
Jacobsen'le Da,nimar}\a adliye nazın 
Mösyö Zahle, kanunen bir adamın öl· 
~ürjllmemesi icap ettiğini, faltat ma • 
dam Else JllCSelesinfn bUsbütiin başka 
şeraitte olduğunu SÖ)'lemişler ve na .. 
%iT: 

- Ben h~kim olsam, m:ıdam El -
se'ye karşı kanunun c.>n mU amaha.kfü 
şeklinde hareket edcı d"m. 

Demiştir. 

NakJeden: fa. 

mı tı. Ve hareket etmiye, parmağını 
kıpırdatmıya, birisini çağırnu:ra kor
kuyordu. Hissediyordu ki en küçük 
bir hareltet, ~n k\lçül\ bir h3ykmşt.-ı 
sancı tekrar ba.!!lıyacaktı. Ve bu sefer .. 
Ölilm •. Ulüm. 

SUkut i~indc, Imlbinin boğuk ve 
sert r\lruşlarla, göğsünü delmek is
ter gibi caı:ptığını duyuyordu. Ömit
~Jz, perişan bir halde düşündü: 

- Korkuy<ırum.. lforlrnyorum,. 
Ölüm. Hayrr, hanr, kabil değil? 

KJınse onun orada, bir köpek gibi 
yalnız, metruk, can $ekişir bir hal. 
de olduğum~ bllmlyecek. 'hlssetınfye • 
cek mb"<ll! 

"Hiç qlmazsa zile basabilşem .. Bi· 
rlsfnl ~ağırabllsem,. takat hayır. Bek .. 
lemek lazım., Beldemek ... Sabah ola. 
cak. Her hal(l.e şimdi pel\: ı;:-e~ olnıa • 
mal~·dr... Karanlıklara ihtirasla bak• 
tı. Orada, dunrlar gibi kapalı 
)caranlığın içinde, sabahı haber n ... 
rem ve eşynltınn etrafım ısaran donul\ 
ve beyaz gölgeyi ~rıyor«tu. Hi~. ijel. 
ki saat on Yeya on birdi? Saat, elek. 
ırik başının ucunda plsun, kolunun 
bir hareketiyle })unlan tutabilsin .. lm
dat çanını ~almak kabil olsun da, ya. 
pama,c;rn ı ... 

Hayır.. Hayır.. Nefes almaktan 
bile kor-knyordu. l~ğer hlr dnha baş .. 
lars~" Kalbinin zayıfladığını bir da. 
ha hissederse .. Bu darbe ... Sanc•M· Ha· 
yrr, muhakknk hu t!fcr ölür. 

- Peki ama rarl\bhtm, bu ne.. Nem 
var? J{alblm mi? 

Evet ama kalbi hiç aörımamıştı, 

Esa en hiç hasta olmamıstı. Biraz 
nstm ... Bvet •. Bilhassa spn zamanlar. 
fnl.at bu ~·n ta hert;;esin bir ş~yi ola
bilirdi. Bir bnylfltlhk. Bir ~Y <1e2-il. 
Biraz i tlrahnt. nlrnz n:ır'ıfz. Fa'·at 
bu?, .. l{alhi ohır~a ne otıır? Il\ı tınst:.
lıklar hep i im,. lsfm .• Hepsi ölüm de
mek, öliim.. Ölüm .. Geçti o, birisi 
"Hepimizin Jmı:;ımı gclc::ch.. dil ord!!. 
Ha... evet. .. b~gUn ... çcnaczdc~·· Jlepsi. 
O. Bu ellerini yğu turarak, ırıtan ih· 
tlyer, )l\hudUw,.. Onunla dahn çoh 
eğleneceklerdi.. J\öpelder •. J{Öpek!er. 
Hayvanlar: - Ya ötekiler, kansı?". 
Kı:zı.. Evet. Kansı da ... Bunu biliyor· 
du. Ancak bir para makinesiydi. .. 
Yalnız buna yarardı.. Ver, ''er .. Ye 
sonra, defol.,., geber., .. 

- Yarabbim. bu tren durmıynca!i 
mı? 

Namaz vakitleri - :abah 5 48 
üğle 12 8 ıkindi 1429 Akşıım iti 51 
\' nt~ı 18 20 ımsak 5,30 

Hava - Diln hara et dı:recesl nzamt 
4, a gnrl 1 5 o!ıırak ka~ dcdilmistir. Hugün 
r(izgdr poyrıı?.dan f'Secek ve hava az 
bulutlu olacaktır. 

j~Radyo .. _I 
lstenbul radyosu 

6 dan 7 ye hadar g amofon, 
7 30 dan 8.30 a kad:ır Fcyziye hanımın 
iştirakile şnz, 8 30 dan 9 a k:ıdaı mo
noloğ, 9 dan 10 ıı kadar Cennet hıını· 
mm iştiı'akile aı J O d:ın 10 ::19 :ı. ~ıd~ı 
cazhand. 

Avrupa radyosu 
BARSELONA - (319 M. 8 kilovat) 

14,30, konser, Faure. Suppe, Gluclt ''c 
Mendelssohn'un eserleri - 17, :::o, O • 
pera. 

/,,ONDT:A - Nord Regicınal (479.2 
M, 70 kilovat) - 12. l\onŞtr: Tchni
kov ky'den Fııntaisie, "iki scııf ıınik 
dans: Lorga,, 17,14, çocuk saati, 21, 
konSfr; MoMırt, Haf'ndel. Tchai~"'OVE• 
~·y'nin eserlerJ. 

BUDAl'EKTE - (550 l\1. 8 kilQvat) 
11,40 Opera arkestrası tarafından 
konser, Salt - Spens, W~ner, Schu
bert'in eserlerinden - 13 plak neşri. 
yah. 14,3fi çocuklara muhasebe. 15,!!0 
Çigon orkestrası, 16,30 konteran , 11 
l)tlediy~ orkestrasının konseri - 18,20 

ki Macar «hm hm - 20 piyano kon
ı>eri - 21JO Ostant knhve~indeıt nak
len konser. 

BtJKREŞ (39{),5 M, 16 ld!ovat) 16 
Radio orkestra!:ı tarafından Romanyn 
havaları ·- 18,40 l\lm. Dobresko tara• 
tından an konserj - 19,30 konferans. 
19,45 piyano konseri - 20,15 violon el 
EK1lo. 

J' AŞOl' A (1411 M. lliS kilovat) 16145 
Or-kcstra !\on eri_.. 19.15 hafif musiki 
- 20,10 Edebiyat musnhabcsi - 20,2:> 
Odfl musiktsi - 21,3:> spor havadisle· 
ri- 22 dans musikisi. 

lt!OSJ(Ol' A (14Sl l\f. 40 kilol'at) 
12 den 18 e kadar neşriyat -

STQKHOlı"!tl (436 M. 75 kilovat) 
18,SO oda musiki 1 ,,.,,. 19 Tiyatro - 21 
Eski Alman musikisi • 
PRAGı1 (.18817 M. f>,5 kilovat) ıo 

Çek muallimlerinin konseri - 20 h;ılk 
orkestrnsı. 21,1:; haberli!r, tiyatro. 

ROıUA (441 M '15 kilo,•at) 11,15 
Taganni \'e saz konseri - 16,45 Orkes
tra konseri - 20 Operadan naklen ne~ 
riyat. 

Saatlcrdenberl gidiyor, gidiyor ... f!l!l!l,..•=-ııc,111.:..-. ... -!lllllll!llllJllll11!111111ll 
hiç durmuyordu. Bıızan istasyonlar• REŞAT EN i S 
da, yolcglar yanlı lılila bir kapı açı.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n~rirfordi? Yarabbim, şimdi böyle bir U J 
~y ()luversç l·ı- Korjdordan ayak ses. il 1 

teri, açılan hapı H insanlf}r tahayyül ihtiras ve Ahlak Romanı 
etti- Kendisini kaldırırl!ırdı ... Nereye 
olursf\ olsup.. Hn&tahaneye., Otele.... Bu &<'nenin 
Kıpırdı:ran, yaylı bir yatak olsun da ~n gU~ol1 
neresj olursa ol!'un ..• Ayak esleri... En realist 
lnsan sesleri,. Aydınlık... Açık bir Edebt eseridir 
pencere... h B 

Htıyır. Hiç ı Tren gltti1'çe hızlanı- Sühulet Kütüp anesi asıyor 
yordu. T<~ldn, tiz diidük se~lerı ha. YAKINDA ÇIKACAK 
''ayı yırtıyor, kayboluyorlardı •• Dö .. 1•---~-~ .. ?'~~~~;:msıa~lll!I 
ğülen bir demir se·i.. Bir köprü. Bir - B Q R S A 
l\'l tren y;ıy{lŞ]flr gibi oldu.. Hey{!can-

11
..., ______ "l'""""~~--·-~lll 

la dinledi. 5 K.sani 931 Açıldı 
Eyel Gittikçe >·nvaşlıyordu.,. Ağır, 

aihrr. Ani bir clüflljk,. Ve tren, bir Kambiyo 
an durduktan sonrfl tekrar kalkt1. Fransız fırangt 

lnliyordq. ı\rtık ümidini kcsmijti. 1 lnRlliz lirası Kr 
.. 't .r. nıul:ahlfl no•ıı 

Bir şey dpşünmiirnr~u. 1 hrap b.'lc 1 tr~ı 
durmu~·ordu. Y:ılnız dört nalla trnl- reıı:o 
kan kalbi ye: nrahrpl 

- Korkuyorum.. Korkııyorum,.. lı. f<"r3nk 

Birdenbire. karanlıklar içinclc bir 
~ey1 hafifcc pmldar gibi oldll. Kar
§ısındaydı. B;ıktı. Aqc41k hafif hir 
ışık. Biraz donuklµk.. Birqz kül rer.• 
gi.. Fakat, gözühen. şekilli qir Ş!!Y·· 
Bekliyordu. Ilq. büyüdü, daha be -
yazlaştı. daha genlşledl, bir gölcük 
gibi oldu. ~yna, aynaydı. Sn)>ah o. 
luyordu, karıtnlıklar hafifliyordu. 
GöğsUnden ağır bir yük kaldırıyorlar
mış gibi oldu. ı 'efes alı) ordu. Bu da
ha hnfif hal'a ciğerlerinden akıyordu. 
Bin bir ihtimamla ba!=lını kıpırdattı. 

Terden sın:;ıklnm olmµş alnından şc• 
rlnce hlr hava geçti. ~imdi, etrafın· 
dakl eşyaların şekillerini görüyordu. 
l\1e5elA. ~pka, yere yuvarlanmıştr. 
. ıse... clkl ona uzanabilir. hiraz su 

1 eva 
Florin 
f: urtln .. .. 
~ ilf n, 
Pezeta 
l\lnrk .. . 7.loU .. .. 1 enıtö 

.. • l.t:\ 

ı 1 Ort lirası Dinar 
1 en·one ı.. uru< 

Nukut 
fili I! rank l t'rJnsıı 

ı ı~ırrlln lnl(tllı: 

ı Dolar (Amerika 
20 l.lret r ltnlrn 

SORSA 
Altın 

Mccidı~ " 
Bankonr 

1 
1206 

709'75 

0!17~9 7 
5 u 

340 3 

içebllirdi. 1 C lJıımt:tli) ,Dı ... _______________ __ 

Bu yanardağ sönmiyeceğe benziyor 

Hind· stan yer yer i tilaı 
ateşleri içinde ... 

Gandl ve halefi tevk f edilme le beraber 
asrın ve ihtilAlin bu büyük ge e i andi

ler doğurmakta devam ediyor 
Patna, 5 (.A.A.) - l\f. Patel'ln j 

Gnndiyle beraber tevkifi iizerfne mı·· 
maileyhe halef olarak tayin edilmiş 
olan y~ıd kongre reisi M. Raj()flrdn 
Prasas'da tevkif olunmuştur. 

Bombay, 5 (.A.A.) - Dün te,·klf e
dilmiş olan M. Prazadın 'yerine l•on
gre re!ılliğine doktor Anfari tayin e • 
dilmiştir. 

OelhideKI vaziyet 
Delhl1 5 (.A,A.) - Palis. dün ali· 

şam gayrı knnunt bir surette umumi 
meydanlarda toplanrul 2000 Hintliyi 
sopa istima llyle dağıtmıştır. Hintli• 
terden 3 ki~i yaralanm\Ş ,.e 3 kifi de 
telef edilmiştir. 

Bombey'da 
Bom bay, 5 (A.A.) - Paliş inzibn • 

tın muhafazası fçln bütün şehir dahi. 
linde tertibat nlmıştır. 

Miise11Cıh nnlia müfrezeleri şehrin 
muhtelif nQkt:ılartna ,.e ezcümle do
kuma tczı:ahlann 1\ btılunduğ11 mahal 
leye ikame edilmiştir. 

Hlnd{stand~ te;ıı:ylk tedblrleri 
Dombay, 5 (A.A.) - Hfüd)met Gan

di tarafta rJnrının 1-{indistanın her 
tarafında ııUmnyJşler ''e içtimalar yap 
ma&ına m&.nı olmak için tedbir ittihaz 
etJTtel<ted i r. 

Yeni tevkifler 
Bomba r. 5 (A.A.) - Ilombny, Pen• 

cap ,.e Gureratta dahil olduğ'u hiilde 
kongrenin 'eyalet komitelerinin ekse
risi, icraatlarını dikt:ıtürlere tevdi 
etmişlerdir. Bu diktatörlere, tevkif 
edildikleri takdirde haleflerini tayin 
etmel< salühiyeti verilmiştir. 

IfomH~ler, mukavemet hıırekctinin 
şehirlere \'e etrn.fma sirayet edeceğini 
dii~üncrel< amele tcşkilfı tlnnnn dile
dikleri veçhile hareket etmeleri içln 
tnlhnnt verm'"'lerdlr. 

Calrn·pore'dn yedi ve Lucknowda 
dört reis tel'.kif edilmlştir. 

Şiddet UtU.tlU 
Bqmbay, 5 (A.A.) - Fevkal~de sa

lahiyet terle techiz edilmiş olan eyalet 

Fllyos - Eı•eğH hattın
da faaliyet 

Filyos - Ereğli <lemiryolunun 
i~letilm ye açılan Filyostan iti-

baren 72 inci kilometrede Ballı. 
kısık durağında 85 inci kilomet· 
rede Boikuş durağına kadar o· 
lan dördüncü kısmın bir aya ka
dar ve 85 inci kilometreden 105 
inci kilometreye Karabük dura
ğının 10 kilometre cenubuna ka
dar olan beşinci lıısmın hazirn
na kadar ve 105 inci kilometre
den 13'.l inci kilometreye E!ki-
paz:ara kadar olım ahırıcı kısmın 
haz"ran içinde toprak düıelme· 
sinin, köprülerinin v. s. sinın ta. 
mamen bitirilmiş olacağı anlaşı!
mışhr. (3undan sonra 72 inci kı
lon etredeı. 132 inci 1 ilometreye 
kadar hazırlanan yolun ray dö· 
şemesi müteahhitlere ihale olu-
nacak v(' hazırandan itibaren ray 
döşenmiye başlanacaktır. Şu hale 
nazaran. Ağustos, eylül içlerınde 
bu kısımlnnn da iş!etmiye açıla-
bileceği tahmin edilme etedir. 
Zonguldokla nasıl birle ecek 

Hat üçüncü şube mühen 1 s eri 
t~rafından Filyos Ereğli ~emırr 
yolunun Zonguldağa gelinciye 
kadar geçeceğı yer er hakkında 
yapılm1kta olan tetkikat, sona 
erm ştir. Bu tetkikat neticesinde 
demıryo!unun 30 kilometı eden 
ayrılarak Karamanlarclan geç p 
dereyi takip etmek ve oradan 
Celepçioğluna uğrayıp 1 Sl O met· 
relik bir kolla Üzü mez qersine 

girmek surctıyle Zonı;rnldak qe· 
miryoluyla birleşmesı, hem dahi· 
le doğru mesafenin kısalması 
ve hem masrafın "1alması itiba• 
riyle dAha myvafı" o.açağ• tcş· 
bit edilmi§hr. 

1 

hükumetleri içJn Gandi'nin tcvkift 
kQngre t&raftarlannın ve kongre şu
ııbatı mensuplarının her türlü içtima,, 
larrnı men ve kıyam hareketi rei::;
lerini bilfıttıuhnkeme hapse atmak için 
adct:ı bir lr.nret '"C praola olmuştur. 

Bombıu"da i ler 3 gün miiddetle 
tatil edil1'lişUr. 

Işık söndUrt11ek mecburiyeti 
Cawnpor~ 5 (.t\.A.) - Gandinin tev. 

kifini protesto etmclt üzere nümayiş 
yapan halkı dağrtmak üzere iki defa 
poli:s kuv,·etleri celbine mecburiyet 
hasıl olmuştur. Muhalif mahallerde 
kongreciler tarafından aktedilmiş o • 
lan altı içtima dağ,tılnnştır. 

lçtimal~r ,·e alaylar tertibi men& 
dilmiştir. 1!) gün m\iddetle ısık sön• 
dürmek mecburiyeti \'azedilmiştir. 

Hindistan kaynayor 
Bombay, 5 (A.A.) - l\lnhnllt kon. 

gre komitesi hükumete karşı mücnde
l~ i tthıaratı~{I, mümkün oldqğu ~ • 
dar germı vemıektedir. 

Kongrenin fani aza listesine dahH 
bulunan bin kadar gönüllüyle son be~ 
gün zarfındaki lıadisatta rol almıs o
lan diğer on bin gönüllünün te''1iki 
halinde yekdiğerlne halef olmak Uze
re 60 harp mecJisi Yüeuda getlrilmi~ 
tir. 

İngiliz bahriye nakliyat vcsaitiyl~ 
sigorta şirketlerine J arşı mlicadele 
icrası ve altın ihracatmın ,.e ga ri 
meşru manifatura mc\':ıddın\n ve tuz 
inhisnnnın tevkifi için bir Af(lpng~n
da icrnsı <}erp.i edilmektedir, 

Kongre mücadele esmıs.ında yaralı 
düşmesi ıhtimali olan taraftarlarının 
hükumet tarafınclan yardun gören 
hastanelerde te<lali edilmek mecburi· 
)'etinde knlmamllları için 450 §er ya
taklık iki hastane ,·ijcucla getirmiş\\r. 

Bu esnadays~ hül<ftmetin g~Tri kR• 
nuni harekete karsı mücadelesi de\";\m 
etmektedir. Bir ç~k merkezlerde muh 
telif eşhasın tevldf edilmiş olduğu bil. 
diriliyor~ 

Kısa ha ber!er l 
L-~~---~------'""!'!l"t~;~~ 

10 senel'kler - Kırk k\lruşa ka· 
dar ınaaş alan mütekaitlerin, ) etimlcr'n 

ve dulların on senelik !erinin verilme.cine 
dün l~minönn Mnl müdürlüğünde ba~· 
lanılm1şt1r. Dı~er :i\1al miidürliikleri de, 

hnzırhkl:ırını bitirdikçe tedivata başhy •· 
cııklıırdır 

Fidanc•hk enstitUaU - S n· 
yerde ) 11 ılmıısı kararlaştırılan fığ:ın~lık 
Enstitilsü için \·ilı1yet hesabına 1'dan sa· 

tın alınmıştır. 

VllAyet bahçesinde - VilA)et 

hah c~inde bir scrgı ııçılmıısı tıı~arrtır 
etmiş ve işe batlnnmıştır. Sergide evvrlt 

bahçh·onltk, connı hıl\ \anat kıcımlıın te-ı 

sis o1un:ırakur 

R ma~an haz1rhklar1 - Ra· 
maznnın )aklaşması münasebetile F.y af 
cnmilerdc i ıam ratı b·t'rmi~. temlzlıkler 
yarıtırmı tır Dh one< işleri de vaızlan 

henıiz teshil etmektedir. Havalar mUsalt 

o1dukça mahveler kurulacak, ıasarrufa, 
milli ve vata~I husm::aıa dnir yazılar ya· 

zılııcakttr. 

Tayinler - f\ luhıeliı mubadele 
komısyonu Türk murahhas he~etl umumi 
~Atihi Reşat r\ url bey De\'let bankası 

merkezinde hır memur!) ete tayin edil
miştir Reşnt :\uri be)' dün akfnmkl 
ckspre~1 e Anl-arına haı e et eımi(fİf 

l\1erkez ha nkasında 
~ir müdclct evvel haıjneyo 

ait muAmçlatı yapmakla işe ha§; 

lıyan Cümhur;yet Merkez ban• 
kasının Istımbul şubesi bu ayan 
birinden itibaren konsorsiyom 
işini de görmiye başlamıştı. Veri· 

leq malömata g6re banka djin
den itibaren ~nmbiyg ve diğer 
pankfl muaınellhnı da yap,mıya 
başlamıştır. 
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Adanamızın kurtuluşu 
Dün Halk evinde samimi 
merasimle tes'it edildi 

BONO 
Ahr Satar 

r, Mık•ud;ye Ha~.:-:ı 
M. Derviş~ 

DAVllTLIA 

Yükşeıc Mühendis ~le~tebi Talçbll 
Cemiyetinden 

Yarınki perıembe iÜDÜ saat 
13 te Cnmhuriyet Halk fırkası 
Beyoğlu kaza merkezinde yerli 
mallarını korumak gayesile ni .. 
zamnamemiıe bazı aıaddelerio 
ilav~si için umurııi bir toplantı 
yapılacaktır. Bütün arkadaşların 
bulunmaları rica olunur. 

1 3. K. O. SA. AL Ko. dan 

Dördüncü kolordu kıtaatı ha)"-a • 
natı için 300,000 kilo arpa ve 300,000 
kilo yulaf ayrı ayn olarak kapalı 

ıarf uıuliJe münakasaya konmuştur. 
ihaleli 7 2. Kl. - 932 tarih perşembe 
günü saat 10 da ihale edilecektir. Ta
liplerin şartnamesini gönnek üzere 
Fındıklıda 3. K. O. satın alma ko -
ftlİsfonun3 tenıiıtat ve teklifnameleri
le muayyen giin \'e saatinde Eskişoo 
birde komisyonumuza müracaatları. 

(650) (4470) 

• • • 

komisyonumuza müracaatları. (668) 
(4550) 

• • * 
111. K. O. kıtaat hayvanatınm i}\üy 

cı i~ln saman kapalı zarfla münaka 
saya koıtmuştur. lhalesi 19 -1 -93 
tarihinde salı günü saat ı;; te koml"l 
yonumuzda yapılacaktır. Talipleri 
§.3rtnamcslni almak üze:re her 1U11 t' 

mümı.l.asa) a iştirak edeceklerin de t 
minat Hı tetdifnamelerile komis) on 
muza müracaatlarıı (683) ( 4633) 

• * • 

Dün gilzel Adana ve havali· ratan sivri uçlara olmuıtur. 
sinin kurtuluıu gOnOne tesadilf Bundan ıonra Suavi bey Tür· 
ediyordq. Bu müaaıebetle geçen kün kahhar ve yaratıcı kuvve· 
stııe teıe'4k0l eden T aros genç· tinden bah.etmiı ve kendiıiai 
iv birliii tı11fından Halk evin- Ererıköy lnı Jiıetinden Nakiye 
d• bi' toplantı tertip ediJ~iıtir. hanım takip etmiştir. Nıkiyo ha .. 
Adana ve havaliıinden gelen nııı1 Adana hakktnda l'ÜJtl bir 
gençlerin tabıillerini bitirmelerine tiir okumuı üçüncil olarak Tıb
kadar sefil bir halde kalmama- bıyeden Suavi Halim bey bir 
lv.pı temin roıkıadiyle teıekkill nutuk söylemiıtir. 
eden bu birlliin don ayni za· Bahriye muzikası bazı ffrçah,r 
nwada tesiıinin de yıldöoümü çalm11 ve yine tezahürata de
teıit edilmiştir. Büyük bir ekse- vam edilerek hukuktan Taha 8. 
riyetini Adanalılır teıkil eden " NaMl girdiler, lffMıl ~tılar ., 
davetlilerle fırka, hükumet: mat- diye heyecanlı bir hitabede bu
buat erkim Bahriye bandoıu da Junmuı ve bunu tıbbiyeli bir 
qlerasime ittirak eylemittir. efendinin Adana kahramanlan 

latubul Mtıhk~ A•liye 3 ;;,.o;; 
Aub/c dalralnden: 

Şerife hanııq111 kocuı olup Küi"m
papda Bitpuarında 30 No. lu dük -
klnd• Koltukçu Ahmet efendi -ley. 
hl.ne iıkaıue eylediği t~ili talak dava 
aınm tahkfkatı !? - 2 - 932 Sah saat 
10 da icra edileceğinden yevm ve vak"! 
ti .-ıeıkllrda İstanbul Mahkeaıei As
liye 3 tınctt hukuk dairesi~e gelmesi 
veya resmi vekil göndermesi luzumu 
halel\ ikametgflhı ıneçhul bulunan 
IDQJnŞUeyh Ahmet efendiye illnen 
ieblij olunur. (5, 1, 932) 

Tiredeki krtaat ihtiyacı ~in (210113) 
iki yUı on bm ~ qn üç kilo eknldin 
kapalı zarf usuliJe ll - 2. Ka. - 93~ 
paıarte; günü saat 14 te Tirede as • 
keri satın alma komif;yonu tarafından 
Uıalesi icra kılınacaktır. Şartname 

ıureti musaddakalan Tirect~ kıt'a 
lznür müstahkem, Ankarada l\Iilll 
Müdafaa Vekaleti ve tstanbulda 111. 
K. O. Sa. Al. Ke. Nu riyaaeUertl\_den 
istihaal edil~ ve taUp,lerm teminıtt 
Jarı ile müracaatları ilan olunur. 

(679) (4616 ) 

Taahhüdünü ifa edemiyen mQ. 
teahhit nam ve hesabın• lki yi\ı 
bin metre zeytuni renl,te elbiae
lik beı kapalı zarfla mUoakan
ya le on muştur. ihalesi 1 O Klnu
nuıani 932 pşzar günü saat 1 S 
tir. Taliplerin şartnamesini ve 
nümunesini görmek için her ıDn 
münakasaya iştir~k edeceklerin 
de ihale tarihinde teklif ve te· 
minah muvakkate makbuzlarile 
birlikte Ankara merkeı ,atııı al
ma komisyonuna müracaatlarL 

Merasime saat 14,35 da istik- ve menkabeleri mevzulu bir kon
!ıl marıiyle baılandı sonra T~ feranaı takip etmiıtir. 
roa Geoçlerbirliği reisi Tıbbiye Davetlilere Toros Gençlerbir
bılebesioden Suavi bey uzun bir liği tarafından hazıruna çay ye
autuk s6yJedi Evveli misafirleri rine, Dörtyoldan getitilen por
aellmladı. Sonra günün kutıiye- takaHar ikram edilmittir. 
tini işaret ederek dedi ki: Milsamerenin sonunda Adana 

- Bu~Qn hakkın haksız kuv- mmtakası şabık Ma11rif eaı.lal ls-
Yetleriyle, iman ve mefl urenin mail Habip bey söz almıı ve 
medeniyet namı altında vahıet tertip hey•ti tarafından hazıruna 
yapmak için icap edilen atetlerle teıekkür edilmiıtir. 
sarpıfbiı göndür. Tertip heyeti merasime iştirak 

Bugün, satırları sayfalarından edenlere Birliklerinin alameti 
ı.a lyle bir tarihtir ki ne sa· farikası olmak üzere birer kır
raylarm yaldızlariyle ne de oe· mızı kurdelaya sarılmış pamuk 
dünlerin d•lkavuklariyJe doldu- kozası dağıtmııtır. 
rulmuttur. Onu ıamanm ınsaf- Meraıimin sonunda Gazi HL 
11a unutkanhklarınclan kurtare..- · ne teşekkür ve tazim, Adana 
rak teabit eden ancak Türk ve havalisi halkına da bir teb
ılbaılllerinln zafer güneıleri ya- rik telgrafı çekilmittir. 

---=-----=-====-=================== 

Müsbet ilim sahasında 
'I 
• Geçen aene 

a.ımk ... d•11 Httrı "eliyor ? - Kanserin lllcı ,_ K••••· 
tlll~lron ftrrarelttr - Ato"'lar1 A•rç•la11uık ı,ı,. .• 

Tlhll•!:_ 1Dqvaff ,~iyetler kaaantpı,ı.r. 
1931 Jfqesinin vckaa1iiadtl11, lnıiliz aliqıJeripdep dektor 

dahili ~e hariç{ iıleriRden '1'U- Susman bazı pddeleria muhte
faasal hir surette bahsedildi. Bu viyatını kullanarak k-nı~r teda-
yazı da 1931 sen~şiniP ilim h" visı için yeni bir usul bulmuıtur, 
Yatandan basedeceğiı. 1931 de bu uıul tecrüoe olunmaktadır. 
ililB çok ilerledi ve bir çok Doktor Ljye ve doktor Pur-
Alealeler aydınltrndı. çiyde kanser üıeriııde ıon Qf• 

Amerika AlimlerindeP, profesör reçe mühim tetkik•tta bulqn\1· 
Ba,kroft1un muvaffakiyeti çok yqrlar. 
~Oyqktür. iki genç Fizik Alimi- Bundan başka doktor lkn
bip yardımıyla p,rpfesör Bankrqft dien'sin kan tahliliyle kanseri ktşf 
~~ıiliğin uzvi bir anıa olduğunu etmek tlAYlil nıi bir alAka uyan· 
1•pat etti. Yanı delilerin ensa- dırmıthr. 
Cinde bir takım fiziyolojik ta- Arjantin alimlerinden doktor 
havvüHer bulunduku anlaşıldı. Pedro'nuq himmetiyle damarlartp 

fu delılerin A~ap ve dimağı- sertleşmesi meselesinin halli yo· 
bın hücreleri iki m~razi halde:ı lunda di\ çok "1\\him adınılar 
hiriae maruzdur. Ya hücrelerdeki Ahlmıttır. 
kollo tler, çe>k knynam•ı yunıur- Hrf1Y,':~ 
t• gibi, ıon cjerec.e serttir, yat\ut Ge~eg şene zariınd• btiyD~ 
'ok ıuludur Ye incedir.. ilimler. ~~yet 4leminde de IJü· 

Ayyaşlar ve keyif verici zehir yillc «Hıv~ffakiyetler iht'az et~İf
lcuıtananlar, koJloitlerin sertli- Jerdir. Harvard dariUfOounu rıa
iindeQ, ınvstariptirler. Bµnların ~thapesinqe çalııan doktor Har
lsap ve dımağı tabii ihtisasla· JQw Şapfey, bizim ıeıu~ ıpanzu· 
rı fıak!edemez. memiJ~ ~enıqp oq on i"i ı~yya· 

Doktor Baqkroft'uq bu keşfi reqin h~nüz keıfedilmediğ'ni ilan 
Gıetine dioı~ğ ve ıinir kolJqit- etmiştir. 
lerini tabU haline iad" c;decek Ooktor Jems Jins arzdan bat· 
illçlar ar;mmıı ve buph'r da ka kainatın birçok sahalannda 
buJunpınttur. bayat bulunduğunu, yalnız bu 

Sodium Rhoqdat-e'Je Sodipm bayatın ba1it ve nadir eldujunu 
.\ınytal de muMelif 'ekillerine izah etmiıtir. 
IGre kullanılabilir. Doktor Einıtein izafiyet naıa· 

• l~ki ve keyif verici zehirlerde •İyesini ıslah ettiğini ilin ederek 
•ptitlllll'lndan dolayı akıllarını kayb- yeni bir "riyazi harika,. buldu· 

edeaJerin tedavisi için de çalışıl· iqqu ve d6rt buut u klinat mef4 
IDaktadır. h b ' umuna eıınci buut uı.. ede-

d 
Malarya'yla sair hastalıkları te ceğinl ılyJemiıtir. 

•vi .. 1~1D vOcutta ıun't bir bOm- Yeni·•'!!!!!! ı 
- bPan bir makin~ yapilmııtır. Geçen 1en• zarflnda ill anıur 

oktor Corc Crile mide ül· daha keıfolundu. Geçen teırini 
'eıiai tedavi hususunda büyiik evvelde 87 uuwuam keafolua· 

* * * 
lstanbulda levazım müdüriyeti em

rindeki kanije rukup motörü aleni 
müzayede ile satılacaktır. ihalesi 20 

-1 - 932 tarihinde çaf§Mllba günü 
sa.at 15 te komisyonumuzda yapılacak· 

(644) ~4'36) 
• • • 

Bergama'da bulunan kıtaat hay
Aanatının ihtiyacı için 150,000 
kilo saman aleni münakasaya ko• 

Beılncl icra memurluğundan: 

l\lahcuz ve satılmasma karar veri. 
len höyük ~iq.j •™1. 1-Qytlk salon ha• 
bsı, pqrtınaıtto, büyük yaldızlı ayna, 
büfe ve sair haylı eşyai beytiyenin 24 
-1-932 tarihine müsadif pazar giitlü 

tır. Taliplema prtnam~i almak 
üzere her gün komisyonumuza ve m1)o 
törü &'linnek üwre yollama ıntidürl • 
yetme ve münakuıuınna f ştirak ede -
ceklerin de vakti muayyende koınis • 
yonumma ıntiracaatları. (689) (4669) 

• • • 

nulmuıtur. ihale tarihi 10-1-932 
pazar günü saat 15 tif. Talipl~'"
taftnameyi a&mek üzere latan
bql ve Bergı~a satın alma ko
misyonlarına her gün mllnakasaya 
ittirak edeceklerin de teminah 

A{lt ondan itibaren Bakır köyUnde 
iskele caddesint\e 80 N4>- h hanede a
ırk artırma sqretJle satılacağmdaıt 
Ulip olanlann memanma :muracaat 
et•elert ilb o1u1H11. (2299) 

lıta6ul /""1ıol icra 111emurlulu• 
dan: 

Bil' bo~~ dolayı m~cuz ve ikin
ci arttırma He l!latılması mukarrer 
Delahf markalı martı:ah ve mfuıt&mel 
2660 belediye nu - lu taksi otomobil 

10 - 1 - 932 tarihine müsadif pazat· 
günü qa.t 12, 1~ dtı Taksim otomol>il 
Taksi Jnflhallmde btlmüzayide &@Ula. 
cağından taliplerin f'Vll\ ve 934t! •• 
kOrda mahaHfnde ham ltalunacalE me 
muruna 931 - 3889 na111,.ra ile nıttra· 
caatıan llAn olunur. (2307) 

Ye•I 11e,rl.-t ı 

SÔkrat 
Sabık maarif müsteşan Mehmet Emin 

beyin bil} ük Yunan hekimi hakkında te
lif etrlli eser Kıl\aat kütüphanesi tarı 
fındın ncşrolurımuştur. 

Bu kitap her kes için yazılmı~tır. E
serde Sokm~n fikirleri ar4smda bugün 
için bile kıymetini kaybetmemiş olanlar 
üıcrinde tevakkuf ~dilrnelncdir. 

Bü,yijk fıkir ve idea\ Jda~lan için'1e 
ki yük~ek mevkiini haJA muhafaza et· 
meltıe olan fılozofun talebeleri tarafından 
anlatılan hayat ve eseri hAlA bize çok 
feyler ôğTetecek mahiyette olduğu için 
Mehmet F..min beyin kitJbı büyük bir 
dikkat U le ~)e okunmıya liyakatlidir. 
Tavsive e<teriı 

oğum ve adın astalıkıarı 
mOtehas~uıı 
Doktor 

Hüseyin Naıit 
Türbe, eski Hililia~mer binası 

No. 10 T~ı. 22~22 

~uğu profes6r Ja~ob Papiı taıa
fından ilan o!unmuı, teşrinfsanlde 
prgfe~ör Fred Alliaqp arananl~rıp 
4on unsur alap 85 unsurunu bul· 
duğunu s&ylemittir. 

Eletrlk 

Prc>fesör Robert Von Graf 17 
f!lilyon voltluk Eletrik çıkaran 
bir cibaı yıspmııtır, 

Bu eihazla A omun parça-
lanmasına ~alışacak, Elektron· 
hula protonlann birbir'ni imha 
,der~k onlaı ıp enerlilerinden 
lıtıf,.de edilecektir. 
Kı.._,., 

1 

Oü pont Nemour mü~sseıine 
mensup Alimler acetylene'de liı 
tik jstil\sal eden W4ijly tcko111-
mlll ettirilmistir. 

Birinci fırka kıtaatı hayvanatının muvakkateleril~ birlikto ibalf ta• 
saman ihtiyacı alent mü-nakasa ile a- ribinde Beriama sahn allQa k~ 
ımaeakbr. 1ha1'5i 19 ._ ı _ 932 tarih misyonuna müracaatları. (643) 
alı gtinö saat lli,30 da kORllİsyoau. __________ (_44_3_5)-. 
muzda yapılacaktır. Taliplerin şart. Be11oğlu iltinei hukuk 'lı4kimlijin 
aamesini ahnak '\izere her rin ve pa• dtlfl: 
1arhğa iştirak edeceklerin de vakti Sava binti Nfkola efendi Jle Vaai. 
muayyendt kombyu~a •ti~ca. ı,\(i hi•ti PavH,in p,y:ip ve JlllÜftere. 
atlan. (684) (4634) ken mutasarnf bulundukları kurtu • . .. . 

ToMU •iradına tahsis kılınan bi -
nanın tamiratı pazarlıkla icra kılına
caktır. İhalesi 9 - 1 - 932 tarih Cu 
marw.ı JÜlrq saat 16 da K-misyon~
muzda yapıJacakbr. Tal)iplerin ke. 
fllnameelnf s6rmek ve §&rtnamesini 
almak üzere her g-ün ve pazarlıfa işti
rak etmek :fstiyenler de yevmi muay. 
yeqc1e koltİSyGnyınqa ~i,jra~tl~rr. 

(16) (70) 

* * * 
100,000 adet saraciye bobini ipliği 

kapalı ıarfl~ miin~asaya konmuştur. 
ihalesi 1 - Şubat - 932 tarihine nıil-

sadif ~~arU,I gqnU saat 15 te yapda 
caktır. Taliplerin ~rtname ve nümu 
nesini gönnek üsere her gün Ankara 
merkez satın alma komisyonuna mü -
racaatıan ve münakasaya ittirak edt!4 
ceklerin de o gün ve saatinden e'VV9l 
teklif ve teminat me{it11plann1n m'\k
buz mukabilinde mezkur komisyon ri.. 
yasetine tevdi eylemeleri. (15) (69) 

* * • 

lutıa Tatavla ~jında a~ 35 cedit 
99 No: lu haricen kfıgir dahilen ahpı 
ma bağçe bir bap hane hükmen iıa1ıi 
şuyu zımınında a~ık artırma ile u.tıı .. 
ja çıkanl~tı 

l - Gayn menkCılq mezlrlnua kıy
meti 5750 liradır. Hplen ipotek n 
haczi yok1ur, 

2 - Tf.p~a ıa~el ve PYl'I ıaıü
sececl hak sahipleri tarihi illndan Ui
b~ 20 gün zarfında satış memuru
na evrakı müsbitelerile müracaattan, 
aksi takdirde ga.yn müseccıel ]\~ 9' 
hiplerl satış ~elinin paylaşmasındaa 
hariç tutulurlar. 

~ - .l\lijzayedeye iştirak edebilmek 
için )'\izde 7,50 Pi'Y akçesi depo edile
cektir, 

4 - Gayn menkCılu mezkuRn ta
mamı kıymeti muhammenesiai ıeçtifi 
takdirde U - ~ - 9Ş2 tarUüM •UH
'1if p•r Jlinü uat 15 ten 16 ya ka • 
4ar ih~lesi iera kılınacaktır. 

5 - thal~ üsthpe i<:ra. kılman zat 
bedeli :mUnyese)i 5 gtln zarfmda mah 
keme veznsae tesl'm edeeeldtr. Ak.t 

K. (). ve ı. inci fır~a ile ÇatalCJı takdirde ihale fes olanarak "pdftll 
Mst. nln kuru ttzüm ihtiyacı ayn ayn tevellüt ede'-* sarar n ziya• ve t• 
şartnamelerle paıar-hkla alınacaktır. ~n.-an tar.mm ettirilecektir. 
ihalesi 12 _ ı _ 932 sah günii saat 6 - Fazl~ malumat cılmak isteye .. 
15,n da konrieyonumuzda yapılacaktır. ler 932 - 1 No: lu doeyasmda prt -
Taliplerin prtnamelfFİni ~imal\ üze• namesi herkese aııktır. 
re her gtln ve paurhğına iştirak ede- 7 - Talip ol11nlarrq mQ~--tılan 
ceklerin de vakti muayyen inde kom is- _i_IA_n_o_l_un_u_r_. _<2300 __ > _ ___,,___-:""~~ 
yonumuıa müracaatlarr. (14) (68) Kasımpapcla unıeirli K~f'W Ka· 

• • • 
Yerli maıno1Uın41an (3500) adet 

deri "~flAna yul•F ~eliği kaMh zaıiı 
la münakasaya kon~uştur. 
larmın makbuz mukabilinde mezkQr 
ne müsndif perternbe günü lSat 15 te 
yapılaca~ı.r. 'faliglerifl prt.n•ıne ve 
nüpoıqeJÜınl gijrmek ünr, her arnn ..\11• 
karadfl Merkez satın ahqa komisyo -
nuna müracaatlan ve münakasaya 

iştirak edeceklerin o gün ve saatin· 
den en·el teklif ve teminat mektup~ 

ı1t.ı,.ı 21 - KA, l&Jlf - 91lZ tarlhf· 
komisyon riylL!etine tevdi etmeleri. 

(ftf'f) (481t) 
• • • 

Birinci fırka ha1vanl!tı ihtiyacı 
için kapalt zarfla ot mubayaa edjJe • 
cektlr. thal~ 13 _. l !r' 9.t! çarp.m· 
ba aihtli ~t lft tlA kttmi!Yonlll!IU~lfa 
yapılftcakh1 Talf ıle,in pr-t.-ame&ir 
ni alm~ Uıere h,r ıii" ve IP.Yil~' a,Q, 

sına i~tirak edeceı~ıcrin de vakti mua) 
1eniııde &eminat ve teklif nameleri le 

tucu sokağında k" 'n 85 No hanede ika
met e~ekte iken elyevm ika1111etclhı 
J!leçhy\ Mehmet Hilpıi ef'1\d4r•: 

f(adıköy birinci ıulh 'lf ukuk fatikinf. 
liğindcn: 

Kadıköytinde Nuıın bey IOkailndR 
fi No mu!tim I~iro ye MarinPD9lPs et. 
tarilfından aleyhinize ikame olunan 
icar etm~ olduğu dükkfınm tahliyesi 
davuından dola>, nanunıJa y"~l~'1 
davetname üzerine jkam,tıaJııJı~'ın 
ıne9huliyeti gereli zabıta tRltki~MI n 
gfrek hercti ihtilariye tarilfm4\LD ve
rilen meşruhattal\ anlaş Jıauma ve 
ttJtt!lleP. hııkkmızda ilanen ~liğat k
ruına karar lerilm'ş qltl~·an bfe 
rayi muha)tc1r1e tal il kılınan 1..,. 2 -
9.12 cumartt'8i gUnU saa~ 10 da Ka4a
köy birine· ısulh hukuk mahkemesin4e 
bizzat hazır bulunmanız " yput ta.. 
ıafınızdan auıqddak bir vekiletname 
iltı v~I g~n4er-mepiJ ve A~i ttlftlr-4• 
hJ.kkınıJ41' .,yap karnn Otihu olqR~ 

··ı tcbW D\A~~ll!'r.f\ 1'1ti111 \llm~ ~ 
re ilan olunur. (2~2) 



Yeni sene miinasebetile 

~ ...... _.._ .. 

Colambia 
Müessesesinin çıkardığı 

Yeni Plakların Listesi: 
Darülelhan heyeti tarafından 

no. n u 1 ~~::: Tamzarası 

Alaylar Türküsü 

Halk Bilgisi Derneği Tarafından 

no 1 D C 11 S!!as B~mbi~.i ~o~bom Türküsü 
• U U ustantık Turkusu 

Seyyan Hanımın 

no. 11 i 11 ~a~:e~: Sevip Sevip 

T ürkİye Hilciliahmer ce~ 
mi yetinden: 

Cemiyetimizin Istanbulda Yeni postane civarında Aksaraylılar 
bananın 3 Nc.lı satış bürosunda mevcut nümune ve şartnamesine 
tevfikan 300 adet (Emayye ördek) 6 Ki. sani 1932 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14 te pazarlık suretile mübayaa 
edileceğinden talip olanların nümune ve şartnameyi görmek üze
re büro Müdüriyetine müracaatları. (4547) 

Büyük dere 
Fabrikasından: 

Kadın ve erkek amele kayıt mu
amelesi bitmiştir. Beyhude yere 
müracaat olunmaması ilan olunur 

e oğlu Defterdarlı
ğından: 

Tophanede Süheyıl bey topçular ve tulumba aralığında 424-426 
ve 7 - 11 No. Jı arsa. 

Tophanede Karabaş c..addesinde 40-42-44 No. h kagir oda ve 

" 
.. ., 

ahşap hane. 
Molla Çelebi dolmabahçe caddesinde 112-114-116 -
122 - 108 mükerrer kaa-ir dükkan. 
Karabaş mahallesinde boğaz kesen 32 No. 1ı dükkan • 
Emek yemez Okcumusa 50 - 52 No. lı apartman ve 
dükkanın 2-3 hissesi. 

H~sköyde Abdüsselam mahalle ve caddesinde atik 75 cedit 
69 - 71 - 73 No. lı arsa 

,. Turşucu Hamza mahalJesinin kumbarhane caddesin
de 79 - 2 No. lı arsa. 

Evsafı yukarıda yazılı 7 kıt'a emvali gayri menkule esbabının 
v< rgiye olan borçlarından dolayı satılacaktır. 7 - 1 - 932 tarihin
den 27 - 1 - 932 tarihine kadar 21 gün müddetle müzayedeye 
konmuıtur. Talip olanların bu müddet zarfında Beyoğlu Kazası 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 
Bilyilk kıymetli bir Hereke halısı Sanda] bedesteninde 

teşhir olunuyor 

SEYRiSEFAiN 
Merkez acentası: Galata köprü ba'ı B. 2362 
Şube A. Sirkeci Miıhürdarzade han 2. 2740 

Trabzon Postası 

(KARADENiZ) 7 kinunu-

sani perşembe 17 de 

Mersin Postası 

( INEBOLU) 8 Kanunusani 

Cuma 10 da Galata rıhbmm-

dan kalkarlar. 

Karadeniz poıtası •• 

VATANİ 

İ ;:::~:am~S~!e~d~~h~r~ 1 
ketle ( Zon211ldak, lnebolu, lii 
Samıun, Ordu, Gireıun, Trab

zon, Sürmene Ye Riıe ) ye 1 
gidecektir. h 

Fazla tafsilat için Sirkeci, l:ı 
Yelkenci hanındaki acenteli-

l iine ::~~.:::~:..:::..:~: JI 
__ ......_····-----· -··· JW 

Para ve satıhk emlAk 
Lira Oda Semti Nevi 

18000 21 rangalu Apartıman 

G300 7 Suitanahmet Ev 

5000 7 Beyotlu Ev 

4000 8 Eyüp Ev 
Tahtakale, fabrikaya elvirişli arsalar 

bunlardan başka her semtte fiyati uyğun 

eml:lki görmek yahut seneliği yüzde 12 

ipotekle PARA ALMAK için 9- 12 

arasında müracaat • Istaobul Bahçekapı 

dördüncü Vakıfhan asmakat 29. (2288) 

~mım••ı 
Diş Tabibi 

Zefd 'llnü 
Hastalarını her gün saat S,30-12 

ve 13-20 kadar kabul ve her salı 

saat on üçten itibaren meccanen diş 
çeker ve tedavi eder. 

Muayenehane: Kadıköy Mrsırlı 

oğlu Yavuz Türk sokak No. 8. 

Adana yedinci daire su işleri 
müdürlüQünden : 

Tarsus kazası dahilinde Karabucak deniz kanalı ameliyab
mn bedeli keşfi olan 64312 lira 50 kuruş mukabilinde ve kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkarılarak 932 senesi kanunuaani9inin 
ou dokuzuncu sala günü zevali saat on bette Mersin vilayeti hü· 
kümet dairesinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin % 7,5 te
minatlarile nümunesine göre teklifnamesini ve şartnamesinde ya• 
zılı vesaiki havi kapalı zarfların mezkur saatte komisyonu mah
susuna tevdi etmeleri ve lazım gelen izahata ameliyat mahallinde 
vermek üzere pazar ve perşembe günleri saat on dörtte ve mu• 
kavele ve ıartname ve fenni evrakını görmek üzere her gün 
Adana'da su işleri dairesine müracaatları ilin olunur. (1) 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

11. inci tertip 6 ıncı keşide 
11 KAnunusanl 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 mttkAfat vardır. 

Iımir be ediyesinden : 
Karşiyakaya isale edilecek suların şartna• 

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

Emniyet Çayıni 

is. Mk. SA. Al. kOmlayunuj 
llanllrı ----Kilo 

3900 Tıbbiye mektebine 
5500 

58000 
7800 
3:)()() 

28000 
106700-

Tatbikat hastanesine 
Piyade atış mektebine 
Kuleli lisesine 
Çengelköy orta mektebine 
Baytar mektebine 

Arayınız 

l __ z_A_Y_i_L_E_R __ , 

Kadıköy askerlik şubesinden 

aldığım askeri kağıdımı zayi et· 

tim. Yenisini alacağımdan eski· 

sinin hükmü yoktur. 
Kadıköy Kurbalı dere IJasan 
paşa ma.hııllesi ~azif bey so
kak ~o. 10 hanede 319 tevel. 

_i_d_a_re_h_e_y_et_in_e_m_u_·r_a_c_aa_t_Ia_r_ı._(4_6_7_9_) ------------ ı•-- Y A 1( l T Yukarda isim ve miktarları yazılı 
mahallere aleni münakasa suretile 
106700 kilo ot sa.tm alınacaktır. İhalesi 
21- Kanunu~ni - 932 pel1iembe gii" 
nü saat 16 ya kadar Harbiye mekte -

bindeki mahalli mahsusunda icra edi· 
Iecektir. · Taliplerin şartnamesini gör
mek için komb;yona müracaatları ve 
iştirak için de vakti muayyeninde ko
misyonda hazır bulunmaları. (170) 

lütlü l\lchmet oğlu Avni 

§ Şebzadcbaşı Veznecilerde 118 nu
marııda kılin trikotaj ve çorap imal Athıı· 

nemin haiz olduğu 24· 11 · 930 tarih ve 
1825 numaralı muafiyet ruhsatnamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığJ ilAn olunur. Ii Fehmi 

Istanbul evkaf müdür
lüğünden 

Laleli camii şuifinin kurşun ve sair tamiratı ( 29 K. evvel 931 ) 

tarihinden ( 23 K. sani 932 ) tarihine kadar yirmi gün müddetle 

kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir, 

Taliplerin tartnameyi almak üzere her gün lstanbul evkaf mü

diriyetinde öğleden sonra heyeti fenniyeye müracaatları ve yev

mi ihale olan ( 23 K. sani 932 ) cumartesi günü saat ( 13 de ) 

kapalı zarflarıoı usulü dairesinde encümeni idareye tevdi etmeleri 
ilan olunur. (4660) 

Gedikpaşa Jandarma satın 
alma komisyonundan · 

Münakasa dan pazarlığa tahvili ica beden 3800 takım komple 
Jandarme kışlık elbise imaliyesi pazarlığı 10-1-932 tarihine mü
sadif pazar günü saat on dörtten on altıya kadar yapılacak ve 
fiat haddi itidalde gürüldüğü takdirde ihale muamelesine tevvesül 
edilecektir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün VP, pa• 
zarhğa iştirak için mekdr günün muayyen saatine Kadar komia-
_yoomuıa müracaatlan (54) 

Adres: lstanbu\ Ankara caddesi 
Vakıt yurdu 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.387 2 id:ı.re 2 4370. 

Posta kutusu : 46. 

Telgraf: lscanbu\ V11kıt. 

Abone şartları: 

1 !1 6 12 Aylak 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 1450 2700 

Sa an 
San ti mı 

Resmi 
10 Kş 
20 .. 

Husus! 
12,50 K, 
25 

KUçUk llAn ••rtlarımız: 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1-10 Defah r, 
100 Kuruş 

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

H - 4 satın geçen il~nlıırm fazla 
sııun için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: 'Mehmet Asım. umumi 

aesriYat müdürü: Refik Ahmet 

( 46-15) 

ŞARK DEMtRYOLLARI 
1 LAN 

1932 senesi K. sani ayının 6 cı çara 

şamba gününden itibaren 11, 13, 15, 
* * • 

Ç ık.. b" ih 17, 19, 21, 25, 27; 26, 28, 30, 32 ve 34 nu-enge oy askeri orta mekte ı · 
maralı Barıliyö trenleri, Banliyö hat-tiyacr için 35 ton kok kömürü aleni 

münakasa suretile satın alınacaktır. 

İhalesi 21- Kanunsani - 932 perşem

be günü saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki mahalli mahsusunda 

icra edilecektir. Taliplerin şartname
sini görmek için komisyona müraca. 
atları ve iştirak için de vakti muayye
ninde komisyonda hazır bulunmaları. 

(171) (46-16) 

UskUdar Hale sinemasında 
llüyük şark filmi (l\lahkOm Kadın) 

ilh·eten : 
(Haflreler Krah) 

tının 12 inci kilometresinde (Yeni ma.
halle) tesmiye olunan tevekkuf nokta• 
sında beruyi tecrübe ve iş'arı ahire ka

dar bir dakika müddetle tevekkuf ede. 
ceklerdir. 

tstanbula müteveççihen harekete• 
decek trenler için bir bilet tevzi gi~ 
faaliyette bulunacaktır. Bakırköy ci· 
betine gidecek trenler için de (Balıklı) 

tevekkuf noktasında olduğu gibi bi • 
letler arabalarda verilecektir. 

İstanbul, 5 K. sani 193' 
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