
Sinema, Çocuk 

Akbaba sayıfalan 
• 8, 7, 8 ve 9 uncud• • 

Bugün 

il 
Sayıfa 

15 "ıcl Yıl • Sayı : 5089 Perwembe, 10 MART (3 üncü ay) 1952 -- . ------·-------
~ 

Ga~etemizin Memleket maarifine 
Parasız kitap kuPonun·u yarından itibaren neşretmiye 

Hizmeti 
başlıyoruz . 

Çocuk Auelerl. Babaları, Veli ~ 
ilk tahsil kitaplarını ders senesi başında parasız tak ~~lft. 

A...:~dlyemlzl almak için sadece V AKIT karii olmanız kllllll 

birinci, 60 kupona ikinci ' 90 kupona tlçh~ti' n• kupona mukabil dört ve ya b1et1Jil*: 
AKIT baıbğının aağ tarafmda yanadaa 1 bar• bulacağınız kuponl•n birikti 

aril olmanız, sizi ders senesi başınd• yavrularınızın kitap masrafından kurtaracak 

Tuna DeYletleri Birliği 
Merkezi Avrupa de•letleri ara· rak beş devlet arasında ve tabii 

._. bir Tuua birhji teıkili gene kendi siyHI nlfuzu altında 
fil&i aon günlerde yeaiden cın· bir Tuna lirliği yapmak istiyor. 
1-W.. Bu yeni hareketin ilkmüte· Ondan sonra Bulgaristanla Yu· 
te'-bW Franaadır. Almanyayla nanistanı da cenuptan bu zilm· 
AYaaturya ara11nda bundan yedi reye bağlayarak Tuna bir.iği va
lekiı ay enel bir ıOmrük itli· sıtaa:yle merkezi AYrupada tesis 
hada mevzu baba olduğu ve Fran· edeceği siyasi nüfuzu bütün Bal
llnıa ıiddetli protestolarıyle akim kanlard11 ve yakın tarka tqmil 
lc.ıdıtı ıiinlerden sonra muka· etmek maksachna takip ediyor. 
bil bir tedbir olmak üzere ilk Bunun içiadır ki Fransaoın Bul· 
eaeri meydana çıkmıtbr. Niba· garistana abiren bu maksatla ik· 
)et bu defa Franaada fardieu raza muvafakat ettiği, Yunania· 
la&kOmeb İf batma geçince mer· tana da para verirse ancak bu 
lcezt AYrupa devletleriyle Fra._. makıatla vereceii sibi pyialar 
sa, ltaJya ve logiltere ara•nda vardır. 
bu zemin &zerinde ehemmiyetli Fakat tabii bu gün retml şe· 
'1..ı mllukereler ve muhabe- kilde menuu babı olan Tuna 
re!~r cereyan etmiye batlamıthr. birliği projesiyle bu maksat açık· 

Merkezi Anapada 1-ransamn ça ortaya konmuyor. Mademki 
~!~•I emri •e idareai altında Avusturya ve Macaristan ayn 
.....,_Ollavakya, Yuıoılavya Ye ayrı Jlchqdl buhrandan _çok 
--..., ... -•~atrn:ti•iiiiflrilN'. ,,., v .,..,.. 
çille ilillf ıOmresi .._..... .... ketcle ra1mz bqlanaa J8f&1111Ja 
._ ... , •• :-Fransa timdi bu dmre- M•h'"9t Aa1111 
Ye Macaristanla Lebiıtanı kata· Alt tarafı 2 inci sayıfada 

Ekmek tıyatlarının arttırılması doQru değildir 

N • ' e zam, ne prım. 
Kendi lktısadt şartlarımıza göre blrslstem 
ve bir usul bulmak mecburtyetfndeylz 

Eşya fiyatlarırıı Jndirelim 
Ekmelt flatlanna .ıam 11apılma111 • 

ıun odjru olamı..,,,,.. .-zllllftı/h 

DIJn buidtı11larunvuı nasıl kıl(met • 
lnullrUmeıl miüniin olacağı mevzu. 
u li.ıerinde muhtelif mütehaoıalarla 
k01UlfllUl/G bafladık. Beledige U..1ısat 
Müdara Aıım IH11 ıunları söyledi: 

- Memleketimiz çUtçi memleketi 
oldufundan zürraı mümkün oldufu 
kadar refaha kavu§turmak ve bunun 
için de toprak mahsullerimizin ba • 
§tnda gelen bağdaym fiatını yökselt
mek iktıadl hedeflerimizin en mü • 
himm.t olmalıdır. Bu maksada nasıl 

varabiliriz? BUGun için matbuatta 
bugüne kadar belli başlı iki fikir u
beJIUr etti. 

,_ Ekmek fftaına beş kurus 7."m· 

.\luarafı 4 ilncü sa\·ıfad3 

Tarih kursu 
Ank•nad• -:r;::t;z-. •çllacak 

Ankara,- 9-(f~k;t) Temmuzun 
ilk baftalarında Ankanda Maa· 
rif VeklletetİDCf bir Tarib kunu 
açılacaktır. Bltnn muallimler 
bu kuna t•iır1tcaldardır, 

Vapur kazası 
&a•det v•pur11 karar• oturdu 

lstanbul, 9 (A.A) - Tavil za-
delerin Saadet yapuru bu sabah 
Ayvabk civ•nncla Suımsak ada· 
ıı sığlıklanna olprmuıtur. 

Vapurun raiaeleri oldukça 
mlbimdir. T&rk ıemi kurtarma 
,irketinin Sezar tahlisiye vapuru 
kazazede ıeminia derhal imda
dına titap etmittir. 

M. M. suaı takriri 
Bulı•rl•ra aebl•n kırmetll 

evrak '" ne oldu? 
Ank•r• Yakıt - Yarın 

tu bülnel erialaadu • 
pnatana ıablan kıymetli •e ta-
rihi evrakın iadesi baklandaki 
mllfettifler raporunun ne 1afbaya 
ıirdiiintne dair sual takriri var· 
dar. 

Bu takrire Maliye Vekili ce-
vap verecektir. 

Acı bir ölüm 
Kıym2tll bir san'at
kArımızı -kaybettik 

T eesıilrle h. 
ber aJdıiımıza 
ılre ıenç ve 
kıymetli ıan' at· 
k i r 1 a rımızdan 
heykeltrq Mu· 
bittin Sebati B. 
diin hastane 
k6tetinde g6z· 
1 erini bayata 
yummuıtur. Ce· 
nazesi bu~iin 

kaldmlacakh. 
Muhittin ~-' 

bati beyin ha· Muhltun b., 
yabnı, ısn'abnı, eserini anlatan 
bir makale beıinci sayfamııdadır. 

Meşhedi 
Şanghaydadır ! . 

ikinci mektGbunu bugUn 
gazetemizin lçlndeparaaız 
tllkdlm•tullmlzAkbllb•'u 

okuyunuz , sizi çok 
etlendlrecek 

DarDlfBnun meselesi 
3 Unca wazı b•aln IS inci 

~-.... 
.. 

Devletçiliğin zaferi 

Demiryollanmız 
Nasıl işliyor, ne kaza• 
nıyor , dtlnya şlmendl~ 
ferleri arasında vazı"" 

yeti nedir? 

Seneler vu ki söylerler: ı •eyrederler. Ve ıOpheli, flpheB 
" - Efendim devlet bu ti- batlannı ıallarlar: 

mendiferleri itletemez. Gelsin - Haydi bakabm bugün de.. 
bir ecnebi fİrket iıletıinf Bir za· Derler •• 
ınanI.r ıazete ılitunlannda ba· Vesveseli adama, s6z klr et-
jıran bu fikirJer şimdi sinsi, sin- ~ez ve tüphesiz ki kendi • 
si ancak kulaktan kulaia söyle· ınanmıyan, Avrupalıckn p··--·.· 
· • .Hail et .ı-. ~ ,M beauaiyet ve,,_., . ._~Ml~r.~~~ 

iietl ~ ecfecetfadU l py ._a,lemek isteme ... 
flplle .deliler vardır. Ôİdİmde kırk deYletin son lf 

Onlann fOpbeleri içlerinde senelik timendif er if letme neti• 
mOtemadiyen parlamaktad1r. celerini gBsteren rakkamlar var. 

G6zlerini kaparken, işittiği lo· Bu rakamların arasıncla T6rki-
komotif düdüğünü son loko:rıo· yenin DeYlet demiryollannua 
tif sesi sanan insanlar var ki manzarasını daha berrak, daha 
sabable)İn uyandıkları zaman olgun görüyorum. 3 senelik İlla• 
İfliyen Devlet trenlerini hayretle · ( Lutf en lltlllf ayı çeviriniz) 

• 
iş kanunu mecliste 

İş müddeti günde sekiz 
haftada 48 saattir 

Ankara,9 iş kanunu liyıhHım, 
Heyeti Vekile meclise ıevk et· 
mittir. 

Llyıba, fU abkimı ihtiva et· 

mektedir: 
1 - lıçi llcretleri: Ucretler 

muayyen mllddetlerde Ye matla· 
f Alt tarafı I Ouncu sayıfada ] 

Gecealercle Laypzii sergisinde Terk pavyonu btl,nk bir ma· 
yaffakiyet kazanm11br. Resmimi& bu pavyondu bir k11mım 
~teri1or • 
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Tuna devletleri 
Birliği 

[ Baş makalemizdcn mabat] 

imkan bulamıyorlar. Avusturya 
AJmaoyayla birleşeceğine yarı 
Macaristanla ınf ikhsadi mahi
yette olarak, birleşsin, elbette 
daha iyidir, deniliyor. Fakat ge· 
rek Avusturya, gerek Macaristan 
umumi harp neticesinde mağ
lup olmuı, sulh muahedeleriyle 
cezalandmlmış iki memJekett r 
Bunların kendi baı'arma ikbsadi 
bir birlik yapmaları tehlikesiz 
olamaz. Oolann yanına kilçük 
itilaf devletleride iltihak ederse 
hem Franaa hesabına muvazene 
temin cdilmiı olur, hemde bütün 
tuna nehri etrafmda iktisadi bir 
vahdet teıkil eden beş devlet 
arasında çok faydah bir birlik 
vilcude gelmiş bulunur. 

Hakika en Tuna nehri etra· 
fında toplanan muhtelif devlet
ler arasmda 11rf iktisadi sahada 
samimi bir teşriki mesai imkanı 
bulunsa bundan büyük faydalar 
husule geleceği şüphesizdir. 
Sonra bu faydalar yalnız Tuna 
devletlerine münhasır kalmaz. 
Karadenize akan Tuna vasıta
eiyJe merkezi Avrupayla yakın 
Şark, Anadolu, hatta Asya içle· 
rine doğru gene iktısadi yoldan 
sıkı münasebetler tesiıi çaresi 
elde edilmiş olur. Nihayet Tuna 
etrafında, yakın şarkta ve Ka· 
radeniı havzasmda tevessü eden 
ikbsadi teşriki mesai blitün AY· 
rupa birliğine de en <uvvetli 
bir esas teıkil edebilir 

Fakat itiraf etmek lazımdır 
ki bu yoldaki imkinların tahak
kuk edebilmesi için her türlü 
aiyasi mülahazalardan, . perde 
arkası entrikalarından uzak ve 
.amımi bir ruhla hareket etmek 
IAzımdır. 

Halbuki bu gün Tona birliği 
projeıinden bahseden bütün all-
kadar memleket gazeteleri hep 
siyasi mülahazalar siperi içinden 
neıriyat yapıyorlar. Mesela bir 
kısım Yogoslavya gazeteleri Tu· 
na birliği için ilk ,art olarak 
Macaristan sribi devletlere mua· 
hedelcrin tadili fikrinden kat'i 
feraiet teklifinde bulundukları 
halde bilakis Macar gaıcteleri 
moahedelerin tadiline muhalefet 
esası üzerine toplanmış olan 
küçük itilif çenberi içinde Ma
caristan için nasıl iktisadi bir 
anlaşma yolu buluna bileceğini 
soruyorlar. 

Onun için öyle görülüyorki 
beniiz Tuna birliği fikri fi'Ji su· 
rette semere verecek bir proje 
haline gelmit değildir. lhtimalki 
bu gidişle hiç bir Yakit de ge
lemiyecektir. 

Mehmet Asım ............................................................ 
teatikler gösteriyorki, dünya şi
mendiferciliği teknik itibariyle 
harikulldelP.şmitir. Nakliye vası-
tası tahta kağnı tekerleğinden 
çelik tekerleğe atlamı~. fakat 
iktisadi buhran onu bir grip 
salgını gibi aarmışbr. 

Bu manzara içinde : 
Almanya ıimendiferleri yUzde 9,5, 

AYUaturya ,, ,, 1,S 
Belçika ,, ,, 9 
Ccuyir hük<imet ıimendifer-

leri (yüzde 26 zarar ) 
Danimarka şimendiferleri baıa 

baş, 
Yugoı]ayya timendiferleri başa 

baı, 
Fas fİmendiferleri yüzde S 
Fransa hilkQmet ıimendiferleri 

ytlıde 6,25 zarar 
F raaaa ıirketler ıimendiferleri 

yilzde 15 
ltalya timendiferl~ri yüzde 10 
Irak ,, ,, 3 
Lehistan ,, ,, 8 
Romanya " ( ,, 11 

zarar ) 
Sovyct Ruaya ıimendiferleri 

,tızde 39 
TOrkiyc devlet demir yollan 

yüzde ) S afi kir temin etmek
tedir. 

Ba •k•mı• aratuıda Tlirkir• 

1 
D~~lli 1 

_ Harici Son Telgrallar 1 
Adana ihtisas 

mahkemesi 
Adana, 9 (A.A.)- Şehrimizde 

teşkil edilen ihtisas mahkemesi 
i~e başlamış, üç kişiyi altışar ay 
hapisle muhtelif para cezalarına 
mahkum etmiıtir. 

Bütün mmtakada 16 :nevkuf
lu, 34 gayri mevkuflu olmak 
Uzere elli kaçakçı davası vardır. 

Bir Yunan bangerinln 
tevkifi 

Berlin 9 (A.A.) - Bile şehri 

ne gitmek üzere Potterdamdan 
gelen Eliopoykozo itmindeki bir 
Yunan bangeri Manheimde tey
kif edilmiştir. 

Bu bangerin uyuıturacu mad· 
deler ticaretinde ihtisae sahibi 
olmuş beynelmilel bir çete aza
sından olduğu meydana çıkarıl· 
mışhr. 

d(.vlet demiryollarmın pek ili 
iŞlediğini görüyoruz. 

Devlet tarafından iıletilen 
bütün dünya demiryolları ara· 
sında safi kirla kapanan iki 
devlet göze çarpıyor; biri Tür· 
kiye devlet demiryolJan, öteki 
Rusya. 

Türkiyenin timen~ifercilikte 
aldığı randmanı beaap ederken 
şunları da dü$iinmek llzımdır. 
Türkiyede yeni hatlar yapılmıı 
ve bu hatlar hennz ikbsadtleş· 
memiıtir. Netekim, bugün bizim 
demiryolla1r varidahnm en esaalı 
lusmıoı teşkil eden Anadolu· 
Bağdat lusmı ilk teşekkül ettiği 
zamanlarda devlete sadece ylik 
olmuştu. l:ntiyazlı bir halde bu
lunmasına rağmen 1880 den, 
1911 senes'ne kadar devlet 
(1224) kilometrelik demiryolu 
için kilometre tazminab olarak 
(4) milyon altın parayı tirkete 
ödemişti. Şimdi bu hatlardan 
biz kir temin ediyoruz. Hem 
de tarifeleri alçaltmak ıuretiyle. 

DeYlet demiryollar1nıo yanın· 
da Türkiyede çalııan ecnebi 
demiryol tirketlerinin kazandığı 
ileri ıllrUlebilir. 

Fakat bunların memlekette 
Yaktiyle elde edilmit imtiyazlara 
dayandığını ne yilkıek tarifeler 
tatbik ettiklerini söylemek li· 
zımd1r. Ecnebi sermayeaiylc itli· 
yen şimendiferlerde tarif eler 
halkın zaranna olarak adeta 
bili mUatemleke ıartlarıyla hük
metmektedir. 

Devlet demiryolları bir ton 
kilometre batına vasati 250 ku
ruş alıyor. Şark demiryollirı 
280 kuruş alıyor. Aydın hattı 
8 kuruş alıyor. 

Türkiye demiryollarında tari
feleri indirmit olmakla beraber 
memur maaıları da yllksek 
değildir. Dünya demiryoUan· 
nın ekserisi memurlanna mas· 
rahnın yliıde 74 • ~1 yüzde 
sini veriyor. TOrkiyede bu mas· 
raf ancak yilzde 48 dir. Şu bal· 
de dilnyada şimendifer memur 
ve müıtahdemlerine en asgari 
Uzretleri verenler arasındayız. 

Bu hesaplan gördükten sonra 
Türkiyede deYletciliğin büyllk 
imtihanda muvaffak olduğunu 
daha iyi anlıyorum. Hatta ak· 
sine olsa, devletin bu yllzden 
on beıten bir az daha fedaklr
hk ederek tarıfeleri bir az daha 
indirmesini istiyeceğim. Fakat 
Türkiye timendiferleri idare ede· 
mez diyenlerin Ye yabancı mili· 
tezimlerin yüreğine iner diye 
korkuyorum. 

&edrl Etem 

Hariciye vekilimizin Sofyayı ziyareti 
------ -- ____ __...__ 

Bulgar mahaflli bu ziyarete hususi blr 
ehemmiyet atfetmektedirler 

Sofya, 1 (Hususi) - Buliar hükumeti tarafmdan vaki olan 
resmi davet üzerine Haricıye vekili Tevfik Rüştü B. Cenevreden 
avdetinde Sofyayı ziyaret edecektir. Terlik Rüştü B. Perşembe 
akşamı burayd gelecektir, Sofya istasyonun da me-
rasimi mahsusa ile karıılanacaktır. Vekil B. şer~fıne muhtelif 
ziyafetler verilecektir. Bu meyanda ltalya sefiri tarafından da 
vekil bey şerefine bir çay ziyafeti keşide edilecektir. 

Vekil bey cumartesi akşamı buradan hareket edecektir. 
Bulgar mahafili ve nim resmi "LlBulgari,, gazeleıi M. Muşa-

nofun daveti üzerine Taki olan bu ziyarete ehemmiyeti mahıusa 
atfedilmek lizımgeldiğini her iki devletin birbiriyle anlaşmıya 
sureti kat'iyecfe azmettiğini yazmaktadır. 

Sofya muhabirimizin yukarıdaki haberi Anadolu ajansınca da 
atidt"ki teıgrafla teyit edilmekte: 

Ankara, 9 (A.A) - Bulgar hükumeti tarafından vaki olan 
daYet üzerine Hariciye Vekıli Tevfik Rllştll Beyfendi Cenevre· 
den avdetlerinde Sofyada teva!i:kuf edeceklerdir. Bu ziyaret iki 
memleket arasındaki dostluk münasebetlerini takviyeye hizmet 
etmek itibariyle memnuniveti mucip addedilmektedir. 

Himayeietfalin yeni bir eseri 
Ankarada 50 mevcutlu yeni bir kreş açıldı 

Ankara, 9 ( Vakıt ) - Himayei Etfal cemiyeti yeni tesis 
edilen Ankara Kreşi münesebetile gazateci)ere bir çay .ziyafeti 
vermiştir. Bu münasebetle cemiyet reisi Kırklereli meb'usu Fuat 
B. şu beyanatta bulunmuştur: 

- Cemiyetimize müracaat eden kadınların çoklu~unu bunların 
çocuklan yüzilnden İf bulamadıklarını nazarı itibara alan merkezi 
umumi Ankarada birgundüz bakım evi Kreı açmaya karar ver
miştir. lktısadi buhran dolayı:ile varidatımız azalmıştır. Maamafih 
gördüğümüz derin ihtiyaca mebni bu müesseseyi açtık. 

Şefkatlı halkımızm Himayeyi etfale karşı gösterdikleri ve 
göstermekte devam edecklerine emin olduğumuz alikabize cesa· 
ret vermektedir. Müessesemiz şimdilik 50 mevcutludur. Süt ça-
iından itibaren yedi yaşına kadar çocuk kabul edilecektir. An· 
neler çocuklarmı sabah retirecekler, akşam alacaklard1r. 

Çocuklara sabah kabvealtısı, ögle yemeği, akşam kahve alt1S1 
verilecektir • 

Annelerden yevmiyeieri nisbetinde ücret alinacak, busuretle 
bakım evinin masrafının bir kamına iştirak ettirileceklerdir. 

Çocuklar daimi, sihhi bir kontorol altında buluoduı:rnakla 
beraber büyfi!t Çocuklar, mütehassis muallim hanımlar tarafmdan 
el işlerile, tebiyevi oyunlarla, şarkılarla meşgul edilerek dımağ· 
lannın inkişafına çalışılacaktır. 

Gündüz bakım evleri, kreşle ye kintergarten çocuğuüzüntü 
ve engel olmaktan kurtarır. Ve ba~ta ~emle~e~eri~ kif~es~nde 
kreş teşkilah mahallelere kadar tevıı edılerek ıktısadı Ye ıçtımai 
inkişaflara meydan uerilmiştir. 

Varidatımız müsait oldukça bu bakım evlerini vatanın her 
tarafında tesis etmek emelinddviz. 

Çin mücadeleye devam 
kararını verdi 

Şankayşek geniş selahiyetle ordu 
encümenine reis ojdu 

Çinliler, muzafferiyet kazan• 
dıklarından bahsediyorlar 
Londra, 9 (A. A.) - Şanghaydan 

Taymis gazetesine bildiriliyor: 
Çin gazeteleri, Japonlara karşı ka 

za.nılmış bir takım ınuzaff erıiyetler • 
den bahsetmekte devam ve nasyonn· 
Jist kıtaatm mütemadiyen mücadele 
etmekte olduğunu beyan eylemekte • 
dir. 

Hükumetin mücadeleye devama ka 
rar vermis ve Tchnng • Kai • Chek'i 

:; . k 
ıicap eden bütün emirlcn verme · sa • 
lıi.hiyetile ordu encümenine reis ta • 
yin etmiş olduğu beyan edilmektedir. 

Kiangsi'nin iki fırkası, 19 uncu or· 
duya muavenet etmek üzere Tchcld • 
ang eyakti '1nhlline girmiştir. 

HükQmet tarafından gönderilen 
diğer takviye kıtaatınm cepheye mu
vasalnt etmelite olduğu haber veril • 
mektedir. 

J•ponlara göre •.• 
Şanghay, 9 (A. A.) - Dün akşam 

neşredilmiş olan bir Japon bülteni, 
Nanziang ve Kiating mıntakalannda 
sükun hi.iküm sürmekte bulunduğunu 
ve fakat Liouho'da bir takım müsa • 
demeler Yukua gelmiş ve Woosung'da 
sivil Çinliler tarafından bir takım 

yağmacılıklar yapılmış olduğunu bil· 
dirmektedir. 

Japonlar, Fransız mıntakasına ya· 
km olan Manta.o ismindeki Çin şeh· 
rinde komünistler tarafından yapıl • 
makta olan tahıikattan §ika.yet et • 

mektedirler. 
Tebliğde deniliyor ki: Bu tahrikat. 

Japonlarla Tchang • Kai • Chek'in re· 
jimi aleyhine müteveccihtir. 

Bu hareket, Tchang - Kai • Chek'i 
Japonya ile bir uzlaşma tar?ftarı ve 
aynı zamanda komünistlerle bağdaş
mış ~lan n fakat şimdi onlara karşı 
bir heyeti seferiye göndermek üzere 
bulunan Cantonlulann düşmanı gi -
bi göstermiye matuftur. 

Fransa, lngiliz, Amer.ikan elçilerile 
ltalya maslahatgüzarı, her gün içti · 
malar a.ktetrnektedirler. 

Çinlilerin doğrudan doğruya mü
zakeratta bulunmaktan içtinap et • 
mekte olduklannı gören Japonlar, 
Şnnghnyda devletler elçilerinin ta • 
,·assutile müzakerata girişilmesini tc· 
menni etmektedirler. Fakat Yuvar • 
lak masa konferansının toplanıp top
la.nmıyacağmı ve ne vakit toplanaca
ğmı şimdiden kestirmek mümkün de 
ğildir. Esasen, Japonların Şanghaya 
hakhn olan mıntaka ile Mavj nehrin 
mruısabmdaki mıntakanın işgalini 
beynelmilel mıntakanm tevsii şek · 
linde kabul ettirmek ve burada imli· 
yazlı bir meVki edinmek tasavvurun
da olmalan muhtemeldir. 

M. VHden, Çin hariciye nazırı mu· 
a\ini M. Kouo • Thi • Chi ile icra et· 
mlş olduğu müllkat esnasında mu -
m&ileyh kendisitte bir sulh un8llru o
lan Fransız mınta:kasınm emnü se • 
Jameti meselesinin ehemmiyetini ka · 
bul ve talim etmekte olduğWM& SÖY.· 

Hava postalarımız 
Yakında faalbyete 

geçecekler 
Memleketimizde tayyare pos

taları hakkında tetkikatta bulun· 
mak üzere bir Amerika tayyare• 
cinin hamil olduğu tayyare ile iki 
askeri tayyaremiz Oiyarıbekire 

hareket etmişlerdir. 
Tayarecilerimiz istanbul- An• 

kara yo!u üzerindeki tetkikler1ni 
bitirmışlerdir . Şimdi Aııkara -
Konya - Adana - Fevzipaşa • 
Nusaybin - Diyarıbekir - Van 
istikametinde tetkikat yapmak· 
tadırlar. Tetkikat beş on gün 
zarfında intaç edilecektir. ondan 
sonra tayyarelerin işletilmesine 

geçilecektir. 

Hala bulunamadı 
Nevyork 9 (A.A.) - Çocuğu· 

oun bulunması için Lindberg'e 
arıı hizmet eden iki kaçakçının 
taharriyatı da polisten ziyade 
bir muvaffakıyetle neticelenmiş 
ve çocuk bugüne kadar hali 
bulunamamışhr. 

Hamdullah $ubhi Bey 
Ankara, 9 (Vakıt) - Ham· 

dulla Suphi B. Istanbula hareket 
etti. 

son posta mahkOm oldu 
Ankara,9 ( Vakıt ) - Sabık 

lkhıat Vekili Şakir B. (Edirne) 
nin aleyhindeki neşriyatından 
dolayı (Son Posta) gazetesi mah· 
kum edilmiştir. 

)emiştir. 

Mukden'de yangınlar 
Mukden, 9 (A. A.) - Dün gece g~ 

vakit Mukden şehrinde ydei yangııt 
başlangıc.ı olmuştur. 

Bu yangınla11n sebebi, yeni Manç" 
ri devlet reisinin vazifeye l>aşlaması 
münascbetile. şehirde kargaşalıklııt 
çıkarrnıyn çalışan anarşist)crin eş,~ri 
olduğu zannediliyor. 

Yeni Monçuri devleti resmen 
teessüs etti 

Cha.ng Chun, 9 (A. A.) - Yeni Ma.st 
çuri devleti bu gün resmen teessüf 
etmiş ve Sc-ıbık Çin imparatoru Puyi. ;c 
rai meclis sıfatile yemin etmiştir. 

Yapılan merasim pek basit oımuŞ. 
fakat gazetecilcrhl merasimde 
hazır bulunmalarına müsaade olun • 
mamrştır. 

UçUncU Çin payitaht. 
Şanghay, 9 (A. A.) - JJOyang'daJ' 

bildirildiğine göre Çinin 3 payitalttl 
vardır: Nan:kin, daimi payitahttır. 

Chansi eyaleti dahilindeki Sian • 
pou, muavin payitahtı, Loyang, ınd ' 
vakkat payıtahtı. 

Her gUn bir rapor 
gönderecekler , 

Cenevre, 9 (A. A.) - Umumi kO 
misyonun dünkü celsesi esnasıll~ 
Sir John Sirnon, Şanghnydaki A'!"t,. 
ka, İngiliz, Fransız Ye İtalyan mliJll , 
sillerinin Şanghay mıntakası vak• f 
);i hakkında her gün birer 1'89° 

göndermek için mutabık kaldıklaJ'lıt' 
dan komisyonu haberdar eylemft'lt~ 

Diin alınan birinci rapor, eheJll;
yetsiz bazı karakol müsademele , 
ve Japon kıtaatmın ahiren \-ukub11 

lan hareketini lrnydeylemektedir . .,oı: 
Cene,•rt>. H (A. A.) - Çin • Js J 

meseleleri 'e ihtihiflarr hakland.1'* 
müzakereleri bir neticeye ' 'e tas~ 
iktiran ettirmek maksadiyle b .
meclis bürosuna öğleye doğru st1' 
karar sureti te,·dj edilmiştir. 1" 

Bu husustaki müzakerenin ceotl , 
ti akvam büyük meclisi namına "~, 
leme alınan be!annamenin v~ bd1"' 
takip edecek hır karar suretınin 011 
bulU ile nihayete ermesi kuvvetle t1' 

temel bulunmaktadır. 

Rus • Japon mUnaseb9~ 
Tokyo, 9 (A. A.) - Reuter <f'f 

bildiriyor: Hükumet; Kore • SO ~ 
hududu üzerinde Japon kt~ t1fltl' 
toplanmış bulunduğunu tekziP e 
tedir. 1'" 

Diğer taraftan, Japonya.nJ" ~ 
kovadaki sefiri, Possiet kof11 ti 1,""
de Rus kıtaatrrun tahşidi sebe9 ,,_,c 
So\·yet hükumctindMl istiznhıı tıtt 
4.'<lilmiştir. 
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'y J 1 1 lnhisarJarda D:~'~:;;k' e·:~:~ [ G ii n i n B a b e r 1 e r ı '-s-on-v-az-•y_e_t_ 
b. d d k nedir ? ır a ise Ol u B"r ima.m kaçakçılıktan mah Um oldu Barutlnhlsımndatasfly6 lş• Ermeniler Yunan bayrağmı 
tahkir ve polise tecavUz terine yakında başlamyor 
y vu··zu·· ne karşı söylemek gibi olmasın, lohisarların teşkilatı hakkında el unanistamn Fiks kasabasın- tetkikatta bulunan komisyon, 

1 an acilen Ermenistana naklo- Efendı·den gı·zr tütu·· n kullanırdım! tütün inhisarı müdür vekili Hüs-
unan Ermeni mühacirJeri ken- nü. müskirat inhisarı müdürü 

dilerine kısmen Yunan hükumeti _ ' re .,Ievku'"m eıa· m '· gııt nrmis:ı: ıkadmım •. 0 gün tütünüm Aasım ve tuz inhisarı müdürü 
tar fı d h d' Enelki gün Fenerde dikkate şa -ı ... ,J b 1 . · · k'l dli d 
1 a n an yaptırılıp ta sis e ı- tt· bı"tı"nce, drşardan alamadım- Kızım: Feyzi ey erın ıştıra ı e n e yan bir kaçakçılık vak'ası olmuş, ih· Diye buyur e ım.. d · t" 
en ve kısmen gene hükumetçe · · f ''Dur ~ana biraz tütün bulavım :,. çalışmasına evam etmış ır. bar üzerine yapılan bir araştırma ne• - Hayır, gırmıyet'eğiz hoca e en - " ,J l 
'terilen arazi Ü7erine kendileri ticesinde Aptisubaşı mahaııesi ima- ~ di .. elimizde bir emanet Ynr da.. bu . dedi- lştc o tütünü getirdi.. Komisyon bilhassa inhisar ar 
~rafından yaptırılan kulübe ve mı AtauJlah efendinin evinde kaçnk , nu şuracığa lı:oyuversen .. Akşama alı· Tahkikat kafi görüldü. Reis knra- ıçrn vaziyete göre bir tefkiJat 
'Unan hükômetince vaki tebli· tütün ve sigara kağıdı bulunmuş, i - r~z.. J'l tefhim etti. K:arar okunurken, Nai- kadrosu hazırlamaktadır. 
iat hi 'afma o'arak • Makedonya marn efendi ,·e karısc Lutfiye, kayın Dediler .. Hay hay .. nasıl .isterseniz le hanım şa.şkınlığından ayağa kalk- Ayrıca inhisarların ne tarzda 
el valde..c:;i Naile Hanrmlar mevkufen ad- dedim .. İki paket bıraktılar, gittiler. mayı unutmu~tu .. Kendi.sine bunu. i~· ı birleştirilen subelerinin ne tarzda 
fi an getirilmiş yeni ermeni ka- ]iyeye verilmişlerdi. İhtisas mahke • Amma nedir, kimin nesidir?- Paket· tar eden mübaşire. imam efendının çalışacağıda tetkik edilmekte 
~~eferine satmışlardır. Yunan mesi dün maznunları muhakeme et- ]erin icinde ne vardır? ... Dilimin ucu kayın ' 'al desi hanım gücendi: ı ve bina mese:eside görüşülmekte-
b Ukfımeti tebligat hilafına satılan mi~ ve haklarında karar ,·ermiştir. na gellp de soramadım bir türlü .. l~- - Söylesene ya .. A çocu~um ! .. ne dir. Şimdiki halde mevcut kana-
U barakaları zabıta marifetiyle Kaçakçının bir maha11e imamı o - te, bir gaflettir oldu reis beyciğim.. bileyim ben? .. Allah düşmanımı diiu at, birleşecek inhisar şubelerinin 

~hliye ettirmek istemişse de luşu ve kaçak tütünlerle sigaranın - Bizim bildiğimiz emanet oda i- şürmesin .. mahkeme nedir bütün öm- tütün inhisarının bulunduğu bina 
.:..tnı • ı. y 1 cinde filan hırakılır, siz tayan kap - rümce ne gördüm. ne de bildim!.. kil enıter muhalefet edere~ u- bir imam e,;nde meydana çıkarı ışı ~ ·•ıahkemenı'n ,·erdig· i karar muci· ile karşısında mu har.ebe teş atı-
tıa b ı· bü,,·ük bir dinlevicj kitlesinin alflka Jamalan arasında nn saklarsınız? Di - ı• b I dv b' 

n ayraüını tahkir ve po ıs ,J ,J b" ı bı"nce, .\taullah efcndı' l>ı'r .;;;ene il\1· a"· nın u un gu maya ve gene 
.... to k lb . 1 h ,,.e reis hnklı ır ual sordu.. mtlm e· · " · h' 1 t b l b ..... crnurlarına sopalarla tecaw·u'"z ve mera ·ını ce etmış, sa on ınca ,J d d liitün m ısarının s an u aş 

• fendi şaşll"mıştr .. Boyun büktü: hapis ya tat' ak ve 6 ~dlo tütiin en o-. 
ctınişlerdir. hmç dolmuştu. layı beser liradan 30 lira, havandan müdürlüğü binasına yerleştirilme-

1\fahkeme huzuruna evveıa imam - AnlatayJm bendeniz.. Dedi .. bu I k · 
Bu -· · Y t adamlar gittikten sonra, kömürlüğe dolayı l:i lira "e sigarn kağıtlarından ferinin münasib o acağı mer ezın• k nun uzerınc unan za ı a Ataullah efendi çıktr. Elli ile altmı~ - ·- d dolay~ da 36720 kuru:: para cez:.u ,.e- dedir. 

UvveUeri Ermeni muhacirlerini arasında bir yaşta, şişmanca, kırmızı iniyordum .. Ayagıma bir kese kag~ 1 

tb) k ilişti .. iğildim .. aldım.. Zahir dedim recektir. J..iitfiye ve Naile hanımlar Bu suretle Müskirat inhisan• 
U a etmiş ve binaları boşat- ya yakın top sakallı bir adamdı. Boy . bcrnet etmişlerdir. nın bı'na kı'rası masrafı tasarruf 

tarak M k d d l · nunu kırıp, belinj iğerek yerden kan- komşunun siparı~ ettiği oğul otunu 
a e onya an ge mış hura,,·n ko,':ntuslar .• Oda,,·a getirdim- edilmiş olacaktır. ola E I k dilli bir temenna ile h{ı.kimi selamla• ,J ,J • " B 1 d• d 

il rmeoileri ki ise ve me - k O sırada rocuk. bizim -og· ıan: e e ıye e : Komı'syon ı"çtı'malannda, m· h·ı-t dı. Arkasından imam efendinin ·arı- ::r 

cp binalarına koymuşlardır. sı Lutfiye hanım girdi. Daha sonra - Yandım baba! Gazi köprüsü sarların gerek kadro, gerek 
Pariste çıkan Ye Taşaak organı elı'nde penbc püskü)]ü bir atkı tası- Diye feryat edince, aklım başım • G k l masraf kısımlarında ne gibi 

ol • azi öprüsünün şartnamesi e an Haraç gezetesi bu hadise- yan şişman, lacivert çarşaflı bir ka- dan gitti. kese kağcdını ffüın unut - tasarruflar yapılabileceğini de 
" t k a er at d - ı Ad dig-er evrakı daimi encümen ta-ıb~ komünist Ermenilerin sebe- drn, AtauUah efendinin kayın ,-aJde - um .. ·azar. 1 ' eşe egen ev a 1 • ayrıca tetkik etmektedir • 

• ,_,_. 1 h k'" d mm ynnına ko:;;tum.. rafından tetkik olunmaktadır. h k t 1Ytt •ermiş olduklarını yazıyor. sı .ı ... ai e anım. maznun mev un e Barut inbisarmın ü ·Qme e 
V ld R ·5 tutulan zabıt ''araka Lte sonra naSll oldu bilmiyorum. Belediyenin tediye şartları da d . d .. d l 

. akıt _ Eger Haraç gazete· yer a 1
• eı • • · > evrın en sonra vucu a ge en 

, . sını okurken üçüniin de renklerinde evi aramışlar, kömürlükte bul • teıbit edilir edilmez münakasa teşkilatın kadroları hakkında 
~nın dcdigi gibi mevzuu l>ahsba- tahavvüIJer görülüyordu. duğum kese kağıdını meydana çıkar- ilan edilecek ve ilan gününden temaslarda bulunmak üzere bir 

tye komünist Ermeniler sebep ol Zabıt varakn~mda, imam efendi- mışlar .. lçinde oğul otundan ha kn altı ay sonra ihale yrpılacaktır müddet evvel Ankaraya giden 
llluha Y · t d k" E ·ı · · d 1 t d ıt şeyler rnrmı ... meğer! .. · ... ~ unanıs an a ı rmenı e nın enn e yapı an nraş rrma a a - '!ı.' Maahaza köprüyü inşa etmiye barut inhisarı müdürü Lutfi B. rııı tanı k .. · ti ı· d 1 kat tal'an arasında ve üst katta n - Emanetleri bırakanları ~et:ebil· d d anıen omums ere 10 e 0 

• talip gruplara şimdi en şartna- şehrimize önmüştür. duğunukabul etmek lôzım gelir. el'in diğer muhtelif kısımlannda !l ki din mi? b h 1 d w Lütfi B. dün bir müharriri• 
Ç" k lo kıyılmış kaçak tütün, 612 defter - işte onu yapamadım beyim .. Sa- melerin irer nüs a arı agı-
flı un Ü hadise ani bir tahrik yani otuz altı bin 720 varak sigara ! hah karanlığıydı .. llem .. dedim a .. bir tılmı~hr. mize tunları söylemiştir: 
d"e~lesi degildir. Uzun zaman kfığıdr bulunduğu, ve Liitfiye ve Nai· ı gaflet.. - Ankaraya idaremizin me-
llfunülmüş, tertibat alınmış bir le hanımların tabakalnrında da aynı Sonra. imam efendinin kan ·ı J,Ut• Fen fakültesinde mur kadroları ıçın gitmiştim. 

~cıele olduğu muhakkaktır. kaçak maldan ıtütiin ve kfığıda tesa - fiye hanım isticl'ap olundu: kadrol rda, mefsuh şirketl~rin 
.ier bütün bu düşUnce ve ter- düf cdildPi ilfıva olunuyordu. Reis - AtauJlah efendinin '7.el'cc- yeni bir şube memur kadrolarına gö,re büyük 
lıbat komünist Ermenilerin ıevk imam Ataullah efendi rci iu sor- si misiniz?.. J3ir müddet evvel fen fakUl- bir değişiklik yoktur. Yalnız 
\'e idaresı·ylc olmucsa Yunan"ıs- gusu kar~ısındn bir zaman mütcred -j Maznun - ifa:> ır .. Karı ıyım ... e - . d . 1 1· . b' şirketlerin eski memurlarından 

1' ~ tesı mU errıs er mcc ısı, ır 
t•ndaki Errnen'ıler ı'çı'n mazeret dit kaldı. Düşündü, soluk fesini çe- fendim... K h d' l'k) b - maaşı çok yüksek olan bir kaç 

w b ·kı·· ı R · •ı···ı·· t b k d k C' k ( imyaaer mü en ısı fU esı-olarak '} b b peçevre örten kirli sangının iı - um·I eıs - u un a a -anız a ·a.a • kişi çıkarılmıştır. Esasen idare-
ik" ı eriye sürülen ıe ep il- lerini <lüzeltti. Yutkundu. Ye ... niha- , sigara kağıdı, tütiin hulunmu:j •. An - nin ihdasını zaruri görmüş, ha- mizin memur kadrosu, qirketler 
d 

11 
onlano mücrimiyetlerine bir yet işi şöyle anlattı: lat bize işin doğrusunu.. zırladığı talimatname Darülfn- zamanında olnuğu gibi, gayet 

clil olur. - Efendim .. Reis beyf endi .. Sa • Maznun klsaca anlattı: nun divanına ve oradan vekalete dardır. Vilayetlerde memurları-
bahtan .. yani tam sabah namazı .. na- - Bundan bir sene en-eline kadarl gönderilmişti. mız da yoktur. 

Bugünkü hava 
1 Dijn hava ögleye kadar bulut

~ R'tçnıiş ve lSgleden sonra açıl
.. ~§br. Evvelki güne nazaran 
\(link" 
- u sıcaklık derecesi daha 
~ tdı, Azami 10,5, asgari 3 de-
Cccydi. 

ta .R:satbanenin vediği malüma-
11! iore hava bugün hafif bulut· 
t, olacak •e ruzgar mütehavvil 

Ccektir. 

maz kılıyordum .. Birden :sokak kapıM tütün ku1lanırdı hot'a efendi bizim.. Maarif Vekaleti bu şubenin Fesh edilen Barut ve fişenk 
vuruldu .. Zannımca sünnetle farz a - Sonra, dokunuyor. di·ye hım' · '·· Bir ş"ırketlerı'nı'n muamelatına müte-

. ·· ·· k. - d k ı t ı ilavesini tensib etmiştir. Karar rasındaydım .. Meraka dü~tüm- Gün az tutunu "e agı 1 a mış ' · .un n- allik bir pilanço hazırlanmakta-
henu··z ag·arırken zi,,·aretime ırelen ra ilişmememi tenbih etti.. yalmıda heyeti vekileye gönde- l k . l t 

,J •• dır pilanço hazır anara şır tc -
kim? .. Acabtı bir işmi?.. MnlUm a Yüzüne kat·~ı söylemek gibi ol - rilecektir. !erin mevcut paralariyle borç ve 
mahaJJenin imamwım ... "a bir dügvün o masm, efendiden giıli kullanırdım.. Fakat, ders senesinin üçte l 

,J alacakları kat'i surette anlaşı -!ur, ya bir cenaze vardır belkim di~ Birkn~ gün evvel tütünüm kalmamı~- ikisinden fazla bir zaman geç- l · 
l . · d tr .. 'Lfa,,•dı' dedı"m efendinin tütünün • dıktan sonra tasfiye muame esı• ) erekten hemen :se am verdım ~ec e -, ı ,J miş olması itibariyle yeni şube- f b l ı 1 kh 

den kalktım .. :Knpıya indim.. Açtrm.. den bir parçacık ~alıvereyim .. lşte tn ne ilen aş anı mış 0 abcr. . r. 
v "k· ı bakamda buldukları tütün, o tütün.. İıin bu sene açılamıyacağı, ancak Barut inhisarmın tekrar ir şır• 

Hiç t.anımadıgım 1 1 
adam mr~ıma 1 k d 't'b f · ı· kete devrı' mevzu bahs degwildır. 

çıktı.. 1 Nnile hanım da şöyle ifade wrdi: ge ec sene en 1 1 aren aa ıye-
- Selam ün aleyküm ! 

1
• _ Tütiinün tiryakisiyimdir .. üs . te başlamasının kabil olacağı inhisar idarelerinin birleşme-

Dediler.. ttiniize şifalar ayağım siyatik .. Yan- fakülteye bildirilmiştir. (l,fıtlerı sayfayı çeviriniz) 

rllll!n:ı:ııım-ıimiıılıınııııııı ıumıı m ıı:ımıınnnmıııınıll!UııııaıınıımıımımııımııınnıınnımnımıınuııınıııımııH!ııımmıııuınıııı mır.:ıııııınııınıl!;. heyeti fevkaladenin izamı takar
rür etti. 

- - San' aya yerleştikten bir müd~' . temlekelerindeki halkın ekseri• 
det sonra Haşitin en mühim nok- si de bu tariknte mensuptur. Bi • 
talarmdan biri olan Amran da ta- naenaleyh idris bu suretle bir 
raf ımızdan tutuldu. Ve bu suret- çok İtalya tebaasının ruhani reisi 
le kuvayı umumiye kumandanlı • mevkiindeydi. Ve maiyetine: 

Mahmut Nedim Bey 
E 

(Son Yemen valisi ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! 

nllli!!nı ıırmınwıımım ıumııınmııllllııuıııııııııımıır.ıııııııııı nnııımuııııuıııııınıuıııuıııınııınııııııııınmınHTefrl ka:S 7mııllilııınııııır# 
Tercüme ve iktibas lıakkı malıfuz. 

Yen• kıyam 
d~ li~itliler San'a kapılarına ka
detı Relrnişlerdi. Askerimiz de şid
\>~ e nıukabele ediyordu. Vakit 
~e ı~lllanında tedbir ittihaz etme 
di llın, bilhassa daha evvel ha -
~ "e vak'alar ihdas etmenin ce-

~~ gene çekiyorduk. 
l 1lll günahkardır? · 

dit .• b:ıanı Yahya asla haklı değil -

dirf akat kabahat kimde, nerede

ttl> ~hire kuyularını boşaltan Ra
)eıı • eyde mi? .. Onu hoş görmi -
'1i d~rnaında mı, imamın şikayeti· 
d\ ~rıle:niyen Mehmet Ali paşa· 
tot\d 11 Mehmet Ali paşayı oraya 
t\ile brenlerde mi? VaktU zama • 
hıı \l hadisenin önüne geçmi -

~.rıeciken hükumette mi? 
ltnde? 

Bunu araıtırmak ve bulmak ne 
kadar güçtür! 

Fakat malum olan şudur: Bir 
günahın kefaretini gene Mehmet
çik kaniyle ve canıyla veriyordu! 

"' * * 
İttihat ve Terakki bir (Yemen 

meselesi) kar§ıımda aciz değil, 
fakat onu kökünden temizleyip 
halledememek mevkiinde kal -
mak istemiyordu. Bu gayet 
tabiiydi. lstanbulda bir ç.ol;:: ça -
reler, tedbirler düıünüldü. Evvela 
§İddet ve kuvvet mi, yoksa anla
şarak mı bir itilaf mı meseleleri 
leleri etrafında münaka~alar, mü
zakereler cereyan etti. Fakat i -
şin fazla intizar ve vakit ziyaına 
tahammülü yoktu. Binaen:ıleyh 
vazıyeti mahallinde tetkik ede -
rek icap eden hattı hareketi ta -
yın etmek salahiyetini haiz bir 

Ahmet izzet Pş. 
Erkanıharbiyei umumiye riya

seti uhdesinde kalmak üzere Ye • 
mene kuvayı umumiye kumandan 
lığıyla Ahmet izzet paşa gönde • 
rild i. Bittabi Ahmet izzet paşa 
yalnız değildi. Maiyetinde erka
nıharbiye miralayı Avni bey (~) 
Erkanıharp Ali Fuat bey - ki 
şjmdi harp akademisi reisidir -
Erkanıharp İsmet bey - Başve -
kil İsmet paşa - Erkanıharp 
Kadri bey - Elyevm Malatya 
mutasarrıfı Kadri paşa - Erkanı 
harp Salih bey - Elyevm Salih 
paşa - Erkanıharp Asım bey -
Şimdi zannederi.m tütün inhiaa • 
rındadır, mütekait - Yüzba,ı 
Recep bey - Elyevm fırka kati
bi umumisi - Mülazim Saffet 
bey - Sabık fırka katibi umumi 
si - Nazım bey - Şehit Nazım 
Bey - Beyler vardı. 

Bu heyet Hudeydeye vasıl ol -
duğu zar.ıan San'a yolu açık, ser
hcşt. değildi. San'a etrafındaki 
Zeycliler ayaktaydılar. Fakat iz
zet pa;a kısa bir zamanda San -
ayl'l girmiye muvaffak oldu. 

Ku"ıayı umumiye kumandan • 
lığının alt.mı§ tabur kadar taze 
askeri de vardı. 

ğı ittihaz edeceği tedabiri ser - - İtalya benden korkar, beni 
bestçe ve rahatça düşünebilecek tutmıya, benim arzularımı yerine 
bir vaziyet almış bulundu. getirmiye mecburdur, aksi tak • 

Trablus harbi dirde bütün Marganileri ayaklan· 
izzet pa§a heyetinin Yemene dırırım, derdi, böylece ltalyaya 

muvaıalabndan bir kac ay sonra parayla satılmış olduğunu etrafın 
İtalyanın Trablus garb~ hücumu dan gizlemek isterdi • 
ile başlıyan harp ilk nazarda Ye- Bir buçuk milyon elbn 
meni pek müteessir etmez za~ - idris biı· knc ay içinde İtalya-
nedenler derhal aldandılar. Çun- ya bir buçuk milyon altına mal ol 
kü Trablusgarpta harp cerey~n muştur. 
ederk~n, .Y cmende de İt~ly~ e!ıy- İdris Sabyadan, Luhayyaya ka 
le yenı hır ateş al~vlendırmışb. dar bütün kabaili ayaklandırdı. 

~talya.n!~r. vakıt kaybet:me.den Hatta kendisine düşman olan bir 
Seyıt İdrıs~ yı. k~y~ e.t~ırdıler. çok Zeydi kabileleri bile para 
İtalya gemılerı Cızan a sılah, cep kuvvetiyle etrafına topladı. Bunu 
hane, erzak ve para taşımıya baş· kendi haline bırakmak bittabi 
Jadılar. ldris beynnnameler neşre- gayrı mümkündü. 
derek etrafını kendisine iltihaka Ah t 1 t 5 ' d k" 
d tt. me zze paşa an a a ı 

avet e ı. l' k d M h Al" va ı ve uman an e met ı pa 
ltalya ve idris şayı ldrisiyc karşı gönderdi. Meh 

idris az parayla çok iş göre - met Ali paşa Hudeydede kaldı ve 
bilmek için işe dini bir şekil ve Kevkeban hadisesinin müsebbibi 
renk verdi. Cahil halka kutsiyeti- kaymakam Ragıp beyi bir mik. 
ni kabul ettirebilmek için yüzü • tar kuvvetle Cizana yakın Huf -
ne fosforlu maddeler sürerek nur relere gönderdi. Fakat maalescE 
landırdığı ! ) bile olmuştu. Ragıp bey burada talisizliğini 

İdris (Mergani) tarikatının u- (Bitmedi) 
mum reisi ve şeyhidir. İtalya müs 
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, __ Ti_ıc_a_r_e_t_v_e_ıkbs __ a_t_( ı 
ir ayl k · 
raca ımız 

ihracat ofisinin hazırladığı is· 
tastiğe göre şubat ayı içinde 
memleketimizden muhtelif mad
deler üzerinden yapılan ihracat 

miktariyle kıymetleri şu suretle 
tesbit edilmiştir: 

1,923,716 lira lurmetinde 
2,265,323 kilo tütün, 923,021 fi. 
ra kıymetinde 2,824, 113 kilo pa· 
muk, 517,705 lira kıymetinde 
12,612,784 kilo arpa, 339,832 
lira kıymetinde 905,203 kilo ü 
züm, 260,391 Jıra !~ıymetindc 
499,996 kilo iç fındık, 218,744 
lira kıymetinde 526,989 sandık 
yumurta, 197,077 lira kıymetinde 
23,307 kilo avdaris, 166,579 lira 
kıymetinde 454, 114 kilo zeytin 
yağı, 113,953 lira kıymetinde 
8234 ton maden kömürü, O 1,820 
lira lnymetinde 415,579 kilo va· 
]eksi, 66,927 !ira kıymetinde 
9,8~5 kilo afyon, 66,292 lira 
kıymetinde 7,291 adet lcoyurı, 
keçi ve sair ba~ hayvan, 63, 237 
lira kıymetinde 19,571 kilo balı, 
5,124 lira kıymetinde 873,1<·2 
kilo palamut, 32,797 lira kıyme-
tinde 79,566 kilo yün, 25,794 
lira kıymetinde 62,383 kilo tiftik, 
19,726 lira luyrnetinde 45,219 
kilo ham deri, 18, 750 liralık 
354,453 kilo l<ereste, 15,582 li· 
rahk 178,689 kilo incir, 12,949 
liralık 51,011 kilo kabuklu fm
dık. 

Adliy&e; 

Bir katil on seneye 
mah~{A oldu 
Geçen sene Şişlide Kozanın 

birahanec:inde Abdullahı öldüren 
doktor Mazhar Osman beyin 
şoförü Ahmeclin Ağırcezada gö 
rülen muhakemesi dün bitirlimis 

ve mnznun on sene hapse malı· 
kum edilmiştir. 

Yalı soyanların muhalteme.s) 
Epeyce tir müddet evvel Ali 1 

Bey isminde zengin bir zahn 
yaleı seyulmuş Rıza, ve arkadaıı 
Ömer cebrüşiddetle hırsızlık y2p·' 1 
tıklarından ve kendisine aynı ev-

de hizmetçi . bulunan Meryem!e ' 
hemşehrisi ishak yardım ettik
lerinden dolayı maznun olarak 
Ağırcezada muha~eme altına 
alınmışlardı. 

Fakat, maznunlardan, hırsız· 
lılctan maada bir l<işiyi ağır su
rette yaralamak · aynı zamanda 
diğer bir kişiyi de öldürmek cür-
münü ışleyen Ömer, ta?-1h teda
vide bulunduğu emrazi =ıkliye 
hastahanesinden knçmış ve bu 
yüzden muhakemesinin talikın ı 
knrar verilmişti. .• 

Dün Rıu, Meryem ve Isha
kın huzurile davaya devam olun· 
muştur. 

Düdkü celsede Müddeiumumi 
~emil B. iddiasını serdetmiş, Rlza 
ıle Meryemin 495 inci madde ile 
tecziyelerini, faliat Meryeme ve
rilecek cezanın tenzilini, her iki
sinin Emniyeti Umumiye nezareti 
altına almmasıni, fshakın berae
tini istemiştir. Muhakeme müda
faa için bırnk1lmışhr. 

Bir ihtilas maznunu 
2480 lira ihtilfts etmekten 

maznun Şile tuz inhisarı memur
larmdan Şerefettin cfendmin mu· 
hakemesine dün Ağuceı.ada de· 
vam edilmiş ve mühakeme 
karar i~in 23 marta bırakılmıştır. 

sinden sonra bir müddet tecrü
be için Istanbulda bırakılacağı
nı ben de Ankaradayken işıt· 
miştim. Fakat kat'i bir şey bit· 
mi yorum. 

lnhaarlarm ba::ı şubelerinin 
birleştirilmesinden sonra vilayet· 
lerde ve merkezlerdeki şubele
rin memur adedinde tasarruf 
temin edılmiş oı<\caktır. 

1 Günün 
• e zamneprım Muhtırası 1 

tÜst tarafı 1 inci sayfada\ 
medilmek teklifinde bulunuldu. Takvim - Perşembe 10 Mart 3 

Bu teklif kabul olunursa yalnız h- üncil ay 1932. 2 Zilkade 1350 Senenin 
tanbuJ, Ankara ve İzmir gibi büyifü 
şehirlerimizde tathik olunabilir. Fa • 
l<at umumi tntbiki giiçtür. Çünkü 
memleketimizin <li~cr büyük şehirle 
rinde yerli h""t•11 lt~'llen ck~eriye -
ti aynı zamanda köv hoyahyln da n .. , 
lilkadaı·dır. Unlarını '-endileri öğii -
türler; ve c\·lcrindc hususi ckmek1 

yaptırırlar çnrşr ekmeğine rağbet ct-·l1 

mezler. Buralarda çarşı ekmeği yal . 

~eçen g6nleri 71 kalan günler- 293 

GUneş - Doğu~n o,27 Hıınşı 18.06 

Namaz vakitleri - Sabah 5,32 
Uğle 12.25 ikindi 15.38 \kş:ım 18.08 
Y ııısı. 19.35 ımsak 4 4-5 

Hava - Dün sıcaklık' azami 10,5 
n~g:ırl 3 dereceydi. Hugün hava aı bu· 
!utlu olac:ık ve rüzgAr mücehavvil ese· 
cektir. 

nrz memurlar y:-bancılar \'e gnriplerı--------------

Radyo kindir, nu us;uJün kiivlerde t:ıtbiki 

'se cliic::üniilem:vecef,'i ~ibi, sahil boyul 
'"rhirlerimizde de mısır ekmeği ycni'•ı lstanbul _ 18 den 19 a kadar 
diğindcn oralarda da tatbiki kat'iy· .

1 

gramofon 19,30 dan 20,30 a kadnr ~tüd· 
ren mevzuu l>ahis olamaz. Biz, okka yo bcyeti ve H:ıyriye hnnımın iştirAkilc 
lıaşınn beş kuruş zam yapacak olur. s:ız. 20,so d:ın 21 e kııdar Selim Sım 
snk. bu fint zammı nihayet Uç milyon 

bey tıır:ıfından konferans, 21 den 22 ye 
halkm geçinme şartlarma tesir ede • 
ccktir. \lncağımız mali netice ise ne kadar Nebil oğlu lsm!ll Hakkı bey ve 

Ucl:.is hıınımın iştir!klle ~a7,. 22 den 
zürrna belli başlı hir faidc temin edr-

22,30 :ı kndar orkestra. 
cck, ne de illdia edildiği gibi bütçe 
açı-;&nIZI kapıyabilecektir. Viyana - 12.30 Konser - 13,40 

Buna mukabil umumi şehirlerde Plak konseri - 15 Plak - 16 ~9 Gl
hayat biraz drha aihrlarutcakhr. Ek- tar ile lsp:ınyol musikisi - t.8 Konser 
mek fakir '\"e müta\'assıt holkın istih· 20,40 Pl:ık konseri - 21 Bcrhndee n:ı
lflk etti!;i gıda maddelerinin başında, hil - 21,.'30 Macar musikisı - 23,35 

ı . U ~ "h b ı ı d:ıns musikisi ge ır. mumı cı an u ıranından hal· 
kımrz dn r.ttt .. tariptir. Ekll"ek ffatının HeUsberg - 7,80 ve 9.30 Jim· 
beg kuruş arttırılması bazı tabakala. nastik - ıg Könfg5berg'den nakil -
rın geçinme şartlarına tesir ('İmek • 16,45 D:ınzig'den n:ıkil - 17,15 Konser 
ten hali kalmryacaktır. lktısadi bün.. e0s45 Eski mar~lar - 22.35 Piyano ile· 
ye birihirine mümtexic bir küHiyet ar eski musiki. 
zeder. l3u J·ülliyctin u~mmi bir ahenk BUkre - ~O Kon!~r - 20,40 Plak 
arzetmesi sarttrr. Binaenaleyh nlı - 21.20 senfonik konser - 22,15 Konser. 
nacak tedbir bu ahengi bozmamalı . Praga - 13 S:ıat b:ışı - 13,20 
dır. Matbuatta tebellür eden ikinci Plak - 18,35 Çocuk musikisi - 20,tO 
bir fikir de prim :nsuJüdür. İhraç olu- Frıınsızcıı konser - 20,50 Keman kon 
ruı.n huğda• için ''agon başına mun:r• ser - 22,05 Konser, orkestr:ısı 
:ren bir prim ,-erilecek olursa hem ih· Bu do peşte - ıo,ı 5 Konser -
racat teşvik edilmiş olur. Hem de 13,05 Çigıın musikisi - 18,30 musiki 
memleket dahiEnde buğda:r fiatı yük· , e tag:ınni - 20,10 Salon musikisi -
selmiş olur. nu iddia için misal ola~ 21.10 Yüksek musiki mektebinden n3ki1. 
rak hilhass.ı. Romanya göstuilmektc-

\'arşovo - 13 35 Konser - 19,20 
dir. Şunu söyJiycyim ki: ihracat \'R• 

ŞarL:ı - 21.J 5 l l:tfif musiki - 2~ ! O 
ziyetinden Romanyayla aramızin hiç Plak _ 23,80 d~ns 
bir münasebet yoktur. Romnnya son' 
f;enclcre :kadar buğda~'J'n hemen yüz . Yarın 11 mart 
ele eHisini ihraç ccliyor<lu. Du itih:ırla 
ihracat üzerinden verilen prımın 

memleket dahilindeki piyasada tesi • 
rinf göstereceği tabiidir. • 

l?akat biz; buğda},mızın pek 11z 
hir kr. mını ihraç cdebildiğimizden 
1 uğday üzerinden Yereceğimiz prim, 
dahilde aynı tesiri yapmıyacaktır. 

Viyana - 11.20 çocukl:ır ıçın 

J 2,30 kon~cr - ı 3,40 r .copold Stokos 
ki tıonseri - 14 pla~ - 10,30 çocuk-

J:ır için - 16,55 konser - 18 konser-
20,50 operadan nakil - ~3,05 modern 
operet 

Hcllsberg - 7.:~o ve 9,30 cim
nastilı:: - 1430 konser - 22,tlı scnfo· Görülüyor ki şu \'eya bu memleke· 

ti mi~aı göstererek ileri !'Üriilen fi . nik konsei 
kirler de hünyemir.e pek uymryoT. BUkreş - 2 konser 20,30 

Biz, kendi i'tt•sadi şartlarımıza güre o;ma. 
bir sistem ve bir usul bulmak mecbu· Aomc - 20,50 musiı..i 21.45 

ı;yetindcyiz. Bugünkü buğday fia - npcı a. 
tının köylüyü kurtaramaması mesc - Pl'aga - ıs saat b:ı.şı 13,05 
lesine gelince; bu kısmen köyliinün l\uıırtct kons~r - 20 mili! tiyatrodm 
pahalı yaşamasından ileri gelmekte · nakil - 23,20 plak 
dir. Köylü, şekeri pahalı yryor. A -1 Budapeşte - 10,15 konser -
men1ran heıini pahalı giyiyor, 'huJftsa 18 Tslgan musikisi - 20,15 operet -
bn gibi ifıtiynçlımm pahalıya tcmiii 21 piyano konseri sonra Tslgan musikisi. 
cdi)or. Bu gibi ma...c:nu esya fintlnrını oskova _ 7 den 23 e kadıır 
indiremez mbiz? Bence meselenin 
bir tetkik cephesi de budur. Bu yol ·· 
elan yiirümekte çok fa.ide görüyo • 
rum. 

Hemdi b...)yin fikri 
Anknrn, 9 (V AlHT) - Burada bu-

fleŞri y:ıt 

Varşova - 13 35 orkcstr:ı kon· 
seri - 21 ,15 filarmonik konser. 

lunan liman şirketi müdürii Hamdi IES11111:ı::r:11 
Beyle huğaay meselesi hakkında gü· 
riiştüm. Dedi ki: 

BORSA-
9 Mart 932 Açıldı Kapandı 

''- Dün:rnda buhran, fiatların düş 
mcsindcn husule r:elmiştir. Hnlhu'ki 1 
bizde sanayi ve ith:!lat eşyası He zi .1 
mat esyası nrasır.da:ki fiat muvaze -1 
nesizliğinden do 1-muştur. 1 

Binnenalcyh bu rnm·azeneyi tesis 
etmek için bu w day: kıymetlendirmeli:: 
kap eder. Bunun için de buğday işi
ni organize etme~' ye planlı hir şek1c 
sokmaktan başka çare yoktur. 

Köy değirmenleri haricinde kalan 
un fabrikalarını ''e değirmenlerini 
bir birlik şeklinde toplam:ık ,.c huğ ~ 
dny mr-talısillerimizi <1e Türkiye u • 
mum btıi?da" mü fah!lilleri hooperati
fi iUih dile 1ıirleıı:;tirmek Ye hu suret· 
le bnğ<iny i tihs.."llini bir plfm daire
sinde tanzim dmck k:ıbildir. · 

Hu ~ekilde hem iktısadi buhrana 
sc! rekrnct.. hem de mali sıkıntılan • 
m:za çare htılnı..ı.k imkam ''ardır. 

J Gelenler giden leır ) 

lngiliz sefiri Sir Corç Klarlc: 
mezuniyetle Londraya gitmiştir. 
Bir a1• sonra memlekeUmize dö
necektir. 

K mbiyo 
f'rnsız Frnngı 
1 lngiliz lirası l\r. 
"T.L. muhbUI Oolıır 

.. .. 

.. .. 

ti ret 
Pc~' 
nrahm1 

Is. frank 
f.C\'I 

florin 
Kuroıı 

~ITln: 
Pczcta 
Mark 
?.lotl 
ren~(! 

.. • l..c\ 

ı 1'ürlt lirası üinar 
Çcn•oneç 1\ ııruş 
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Nakleden= fa. 
. -----

- Ve yahut gayet ince bir han· billerine binmişlerdi. Şatonun le~ 
çer ... Bu adam, şüphesiz kaplan şısına gelince, otomobili gar•J' 
gibi çevik. Geldiğini işitmediniz bıraktılar. Sandala binmeden e'i' 
değil mi? Bunu kabil diye kabul vel, Franoy Margi hesabına g6f 
ediyorum. Fakat bizzat maktul 'cülük eden üç kişiye bir taJcıll' 
bile onun geldiğini duymamış. sualler sordu. Bunlar, zevahird' 
Yoksa haykırırdı. Hem darbe ol pek ehemmiyet~iz şeylerdi. Nih•' 
kadar süratle vurulmuş ki, kadın, yet on dakika sonra şatoya çıldl' 
kolunun altından bir başka kolun' lar. Orada kendilerini Kont Kat 
geçip kendisini vurduğunu bile1 telmeyran karşıladı, ve Frano~ 
eörememiş. Bu, Lnrtig, itiraf ede- görerek hayret etti. Maamafih ~it 
rim hayretimi, hatta, hayranlığı • şey söylemedi ve kendisini, potır 
mı cclbediyor. ler gelinciye kadar odasına ka~ 

- Fakat her şey Elnayı İt· mış olan ve kimseyi gömnek iıtl' 
ham ediyor. Bu sefer de cinayet mediğini söyliyen amcasına t~ 
esna:nnda ~atoda bulunuşu... dim edemiyeceği için özür dilell' 

- Doğru· ama, işte asıl bunun İhtiyar o kadar muztaripti ki, fıtt' 
için tereddüt ediyorum. Bu me&e- risi bile odasına sokmamış ve: 
lede eksik bir nokta var. Beni bu - Bir l<örün dünyada neye lil" 
şaşırtıyor. Fak.at iddia ederim ki zumu olur, demişti, zili çalar•~ 
Lartig cinayeti yapan bir erkek .. gelirsin. Artık yanımda kimseni' 
th·. Halbuki bu cinayete sebep 

1 
olmasını istemiyorum. 

yoktu. Hırsızlar knsalan çalmış· Vekilharç efendisine pek acı' 
lardı. Binaenaleyh şatodt\ durma-1 yor ve içinden: 
!arma lüzum yoktu. Hem Margi· - Zavallı, diyordu, kederinde~ 
nin gidip kasaları muayene edce- ölecek. 
ğini nereden bilsinler. Avluda iki jandarma katil i f 

- Elena bu işle meşğul oldu - Jetini arıyorlardı. Pek tabii bir f'.1 
ğumu biliyor. Benim şatoya gi • bule.madılar. Biraz sonra Paırif 
deceğimi elbette bilir ve çekinir· gelerek, müfettiş Larşeyle istiıı ' 
di. tak hakiminin geldiklerini habt' 

- Bak bu doğru. Fakat buna verdi. Kont, misafirlerind_en af tıt' 
rağmen geldi değilmi? lep ederek çıktı. Franoy, vekilhıtl" 

- Evet. ca işaret ederek sordu: , 
- Şimdi onu ihbar mı edecek- - İhtiyar kadının öldürüldür 

siniz? merdivene buradan gidebilir :ııı1 ' 
- Evet. yiz? 
- Fakat şunu unutmayınız ki - Evet efendim. 

onu ihbar etmek aynı zamanda - Eğer vaktiniz varsa bize yJ. 
Srnya'yı da hapse atmak demek- gösterir misiniz? 
tri. - Maalmemnuniye. 

- Eger buna müatahaksa ne Kalkıp vekilharcı takip ettil~ 
yapayım. Büyük merdivene gelmeden e""1 

- Derhal en son ~arelere te - Franoy, vekilharca gene sordu: 
~essül e.~işin_iz, onu unutmiyacn- (Bitmedi_L;. 
gınızı gosterıyor. 

Mühendis boğuk bir sesle mı - Otomobilcilik alemi~ 
rıldandı: . . de sat ş rekoru 

- Bundan rıca ederı.m bahs - ı 
etmi elim Oıomobilctlık :ıleminin en yüKSt 

y . · . w me\·kiini ih.r:ız eden Amerikalılar, geçeli 
. - Bıl~ıs, yarı.n. y~p~ıgımz hu :ıy J9 senelik bir s:ı.ıış pilıın~su çık'aP 
!ştc? . nadım ~.la~ıhrsı,?_ıZ. ~aha r:ık dünya :ılemlne arz eylemitlerdir. 
ılerı .gıderek Go;lı~eceg~.m kı, on· Bu pi11lnço Amerikanın muhtelıf f'' 
ları ıhbar etmeK oıze duşmez. İn· hirlcrinde yııpılan :ıltmışı mütecaviz ınsr 
san Gevdi8ini ihbar etmez. kanın ileri sartannı i~gnl eden ntış ff' 

Mühendis, şiddetle elini u::at- barlarını tnkdiaı ediı•or 
lı ve Franoy'un elini sıktı: On dokuz senedenbcri birinci, ikfıı" 

- Hakkınız var, dedi, ne ve üçündilü~ü aral:ırında paylaşmak ıçl~ 
yapacağımı ben de bilmiyorum. mücadele eden üç büyük marka mc)" 

- En iyisi, evvela kendinizi nında hep BUJK hminc tesııdüf cdiyorı.ı~ 
bu aşktan kurtarmanız lazım. () Bu on ~o~uı ~en~ tzırf!ndn . cc~~ 
zira bu kadınlar nasıl olsa cina· -,610000 gıbı, aynı fıya.talı:ı nkıp 

' u· k • ı z•01 
yet mahkemesini boylıyacaklar. ~r mar ·:ıya nasıp o mayın muaz eıd' 

O l t k"f tt" k · · bır satış yeııOnunu muvaffakıyetle - n arı ev ı e ırme ıçm 

elimizde kafi delil var. etmiştir. r 
• Gbrulüyor kt en ucuz otomobili~. 
- Evet, fakat mahkum ettir· :ır:ısınd:ı bile BCIK ismi üçüncülü{?:e \:• 

mek için değil. lstermisiniz ben dar ~ ükselmiş ve hiç bir ı..,ymetli o~ 
bu İ§le bir az meşğul olayım. mobilın elde edemediği senede ,·a9" 
Yalnız şunu unutmayınız ki polis I 40,000 ndedi daima elde edilmiştir. 

31 hafiyesi Krapot burada değildir. BlJIK J 9 sene zarfında bu yuk~if 
Lartig büyük bir memnuniyet erl>~m dahilinde sekiz defa üçüncül11t 

ve heyecanla: süuc eylemiştir. 

- T e§ekür eclerim , dedi, 
beni büyük bir yük altından kur
tarmış olacaksmız.a 

- Si~ gelince .. Kaçınız. Baş· 
ka çare yok. Bir erkeğin kadın
dan ve aşktan kaçmasında hiç 
bir beis yoktur. Hatta bütün ce
saret kacinaktadır. 

Lartig başını salladı. Boğuk 
bir sesle: 

- Hayır, dedi, bu meselenin 
sonuna kadar burada kalacağım. 
Ancak bu suretle lturtulabilece -
ğim. 

- Fakat onlarla konuşurken 
ağlarına düşmekten korkmiyor -
musunuz? 

- Kendimden eminim. 
- Aşk meselelerinde kimse 

kendinden e.min olamaz. V c bu 
Ruslar, a~k oyunlarını en gizli ta· 
raflarına kadar bilirler. 

Sustular. Madam Franoy koca
sına dönerek: 

- Mö~yö Lartigle, dedi, ~ato· 
ya kadar bir gitsen fena olmaz 
zannederim. Bir de kendin gör • 
müş olursun. 

F ranoy karısına muhabbet do • 
lu bir gözle bakarak : 

GAYRI MUBADIL 

o 
tarı Alınır, Satılır 

MERSiN-ADA:Nft 
Civarında bononuza göre nı•1 

almanıza her suretle delllet 

edilir, Şimdiden tafsilat verilir· 

TOR OGLU ·ZIYA 

\"eni postahane karşısında [liJyU~ 
1\ ınncıyan H:ın 'o. 24 Telgt11f 

adresi lst:nbul Zi)·a 'l'or. 
&iC!r;iiill!iii:.I Telefon : 2, 2 716 _.,.."" 

Jrtihal &it 
Girit e~rafından Kındiyc BcleıııJI~ 

- Hakkın var, . 

reisi merhum Ali 1 lilmi Be) in ı;ı:ıbf,re' 
'c merhum kömür tüccarı Il:ılıl 6,~ 
dinin damadı lsıanbul Poli"i He~~ ~I 
mu:ı vinlcrinden Nüzbet Bey ınuptc, 6JI' 
duğu hastaiıkı:ın şifoyap olı:mnr•rı"1ıı,1: 
gece Fransız Jınstah:ınesinde vefat ~,u·ıl' 
tir. Cenaze bugün saat 11 de LA tdı"r 
Hakim Riza Bey ~nrtımanıodan ~elr' 
lırnk nam:ızı Beyazıt camiinde b•';e•I 
Eyüptc aile m:ıkpcresine dcfnedile 

dedi. Beş dakika ıonra otomo-1 Mcvlt rahmet eyleye. 
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meselesi Acı bir 
.. 
o m 

Tanzimatı hayriyenin manası , 
darülfünun , ilk bocalama 

ilk Heykeltraş Muhittin Sebati 
Beyi kaybettik 

içtimaiyat, ilk din fikrJni cemiyet 
hayatının köklerine kadar götürüyor: 
insan, yeryüzünde beliıince kendini 
doğuran tabiattan ü:rkmiye ve onu 
kendıine benzetmiye başlamış, bu ür · 
kiintü ''e benzetme )iizünden bazı hay 
vanlara, nebatlara belbağlamış, top~ 
Ju yaşayışın verdiği heyecanla bir 
nevj kudret ta.şkm1ığı o j]k saf ina -
nrş1an beslemiştir. Bu snf inanışlar 
içinde bir anılık "Sihir - Büyü,, de 
b~göstermiştir. Nihayet, dinden tü · 
reyen sihfr ilme yol açmıştır. Sihirle 
ilim arasındaki münasebet de sihirin, 
hadiseyle illet arasında zaruri bir' 
bağlanış bulunmasına dayanmasın • 
dan ç.ıkar. Demek.ki ilmin temeli olan 1 

"muayyeniyet., le onun da güvendiği 1 
umumi illiyet prensibinin ilk tohumu
nu, ilk inkişaflannı sihirde aramak 
lftzmı gelecek: Zihni hayatın - akıl 
dediğimiz - ilk kırnıldanışlan bir ta
raftan korunma, bannma işlerinde 
elverişli aletler yapmıya yararken di~ 
ğer taraftan hadiseyle illeti srmsıln 
birbirine bağlamak yoluna da girmiş 
oluyor. Dini tasavvurlann sinesinden 
kopan sihir, müspet ilim görüşü için 
böyle bir çığır açınca artık çok sey -
yal olan o tasavvurlarla uyuşmakta 
devam edemezdi. lşte ''İman,, la ,,a • 
kıl,, ın kaynaşmasmdnki güçlüğü bu 
başlangıçta aramak lazrmgelir. Ma -
amafih iJirnle din, kendi salialnrmda 
beşerin fikri ve medeni tekamülüne 
müvazi olarak in:ki af ederken asır -
Jarca sınırlarmı sarnhat ve kat'iyetle 
çizememişlerdi. 

Esasen iki i de beşeri şuurda yer 
tuttuğu için ikisinden birinin 7.aferi 
kat'ileşmedikçe, başlangrçlardn böyle 
aşılmaz bir sınırla nyrılmalan bekle· 
nemezdi de. Bu yüzden iki tarafın 

ilerleme hareketleri çok defa çarp~" 
malara sebep olabiJiyor, ar.ısıra mü
tekabil f ednkarhklarla icmin oluna. 
bilen muvakkat ve_ arızi anlaşmalar 
terakki yerine buhmn, gerileme geti
riyordu. Çünkü o türlü anl~maların 
sonunda ya iman, akla tahakküm et
miş oluyor, yahut ilim, imanı his ve 
heyecandan, nhH'ıki ve bedii cazibcle • 
rindcn mahrum bırakarak kendi ~er" 
çevesi dahilinde eritiyordu. ı 

Din tarihiyle, ilim, felsefe ve gü. 
zel san'atlnnn tarihini bu iki faaliyet 
saha.._c;ı arasında asırlarca devam eden 
cezrümeddi gösterir. lHm ve din, bes
lenip serpiJdikçe bu karşılıklı nkm -
lar da o nispette kuvvetlendi. Büyük 
dinler ortaya ç1kh''l zaman artrk a • 
ikıl da, iman da asrrlnrca süren bu 
müspet ve menfi temas idmanlan sa
yesinde epeyce bilenmiş bulunuyor • 
]ardı: llmin taşkın hamlelerinden do
ğan felsefe de alnlla iman arasina bir 
köprü gibi uzanmış görünüyordu. Fa
kat bu köprü sağ]am değildi, çok a. 
:rızalı ve tehlikelerle doluydu. Hristi· 
"Yanlık orta zamanda ilmi ve felsefeyi 
nüfuzu altına almnk, kend i lehine kul· 
lanmak istedi; bütün orta zamanı o 
tcltlff\eli köprü üzerinde dolaşmakla, 
bocalamakla geçirdi. lskolılstiğj do .. 
ğuran bu muhteris tcşebbiis; uyanık
lık devrini müteakip şiddetli bir aksü
lamelle karşılnndı: Hıristiyanhk bir 
taraftan kendi içinde inkısama uğru. 
Yor, diğer ta.raftan ilim ve felsefe ona 
karşı bezgin bir tavurla istikJaJh1j 
flAn ediyordu. 

Medeniyet tarihinin, bu büyük a . 
kıl ve hnnn macerası kendi s eyrini ta· 
kip ederken, Arnbistnndn .. on , .e daha 
Şiddetli bir iman hamlesi bnşlamışh: 
1.lekkede islıim dini doğuyordu. Bu 
din, akılla iman arasındaki müzmin 
Jtıücadeleye nihayet vermek, bir mü
salemet, bir anlaşma devri açmak is· 
tiyor<lu. Efsaneci ve puta tapıcı elin. 
lerin tesiri altına düşm~kten lrnedini 
kurtaramıyan hıristiyanlrk, devamlı 
bir uzlaşma temin edebilecek serbest 
d~~ünc-e yoluna bir türlü gire'tlediği 1 
tıbı ihtiyari bir aynlmrya da yanaş-! 
atl_~nuştı, Halbuki eski zamanın iiç bü· 
~Uık fHozofu tarafından kurulan (A -1 
1 

lcılrk - Rasyonalizm) mesleği ruh-' 
,an tutuştul'.muş; akıl, ilmi ve f else •

1

r 
tuesfyJe imana karşı geniş bir cephe 

tabnecek derecede aydınlanmış, 
:U\'Vetlenmişti. lşte bu şartlarm ~in· 

e orta;a çık:m yeni din, nkı1ln ir.ı:m 

arasına kendinden evvel kurulmuş bul 1 
doğu eski çürük ltöprünün yerine bir 
sağlamını koymak. bir ''sıratonüsta · ı 
kim,, yapmak jstedi. Bu suretle iman
la aklı samimiyetle banştırmak, kay. 
naştırmak "islam,, ın en büyük dava· 
sı oluyordu. Fakat bu dava, gayet mu 
dıl ve çetindi: Hem imandaki hissi 
a hlaki ve sırri unsuru muhafaza et . 
mek, hem de aklın hakimiyetini açıl,. 
çn ve ısrarla ileriye sürmek lazrmge • 
liyordu. Bu, bir ağır müvazene nı~e
lesiydi. Peygamber, büyük ve derin 
mnneviyetiylc inandı~rı, güvendiği ve 
candan bağlandığı ulvi !kudrete da· 
yanarak bu müvnzeneyi temine uğraş
ır. Bariz mazhariyet ve muvaffakıyet 
leri, yaşadığı müddetçe, kurduğu di. 
ni cemaatte akılla iman arasında u • 
mumiyet itibariyle tahakkuk eden te
vazünün delilleridir. "Müvazenc,, nin 
mekanizması da basitti: İs1fım dini • 
nm itikat sahasında umdesi (tek Al • 
Jah) trr. (Allah) ı nkrl ve ilmin de 
prensiplerinden biıi olan illiyet esa -
siyle aramalıdır. Maamafih, Allah, 
hasselerin erişemiyeceği en yüksek 
bir varlıktır. Kuranda akıl kökünden 
ıkopan fiilJer rsrarla ve hemen elli 
defa kadar tekrarlanıyor. Onun ile • 
riye sürdüğü ve muhataplarm! dayan 
dırmak istediği akıl, daha ziyndP. a • 
kılcı filozofların anladığı akla uyar. 
Kuranda ve hadiste (ihttbarcı - Am· 
ıpirist) filozoflarm akıl hakkındaki 
telııhidleıini kısmen okşıyabilecek ha· 
zı işaretler de hulunabil!r. Maamafih, 
akılcılık sarahaten esas tutulduğu ci
hetle (Allah) da kainatın nizamını 
temin iç.in kendi vazettiği zaruri ve de 
ğişmez kanunlan - ki ta.biat kanun .. 
landır - sadık olan alim bir kudret .. 
tir: Bu kanunlann asla değişmiyece
ği Kuranda açıkça tespit edilmiştir. 

Bundan başka itikat sahasında melek 
ahiret gibi nklm tamamiyle hududu 
haricinde ka1an fikirler, (gaybe iman) 
kaydiyle toptan iman çerçeves; içine 
nhnnuştrr. nunlardn akıldan heklcni
Jen rol, muhal olduklarını iddia et .. 
mernekten iabret kalıyor. 

Amel sahasına gelince: lsllm dini 
nin ruhunda haldkat.i, amelin, masla .. 
hatrn içinde aramak ve imanı, amelle 
tamamlamak temayülü ,·ardıl'. Pey .. 
gamberin hayatı. bugüniin ıstılnhi:rfo 
(l\l:ıslahatçı - Pragmatist) bir göriiıı 

if nde eden bu temayülün misaıteriylc 
doludur. lşte bu temayül yeni dini j 
iman sahasından ahlak ve onun tim -
sali ifadeleri olan ibadete, ahlfıktan 
da hukuka (muamelata) kadar götür
müştür. Fakat, itikattn olduğu gibi 
ahlakta ve muamelfttta da değişme~i
ne asla nçık yol hırakılmıyan hüküm• 
ler, h~ten pren iplerdir: ibadette 
esas (İhlas), ahlakta e.sas (İhsan ve 
şefkat), muamelatta. esas da (ada. 
Jet) tir. Bunun böyle olduğunu Kurn· 
nın birden değil, hadi elere ve masla .. 
hatın icabına göre yirmi üç senede fo. 
miş olması ve bu müddet içinde ba • 
zan nesihlere( e._.;ki hükümlerin tadili 
Yeya değiştirilmesi) lüzum görülmesi 
şüpheye yer bırak:mıyacak surette an· 
labyor. Şu halde Kurana ,.c hadLe 
giren, prensiplerin tatbikine miiteal• 
lik bazı ameli hükümler, aklına hitap 
edilen '\"e mes·uı tutulan insana bu 
prensipler dairesinde maı;:Jahata göre 
hüküm verebilmek için birer ''teşri., 
nümunesinden ibaret kalır. Kuranla 
haclis mütenahi. hadiseler ,.e muame-
1e1erse namütenahi olduğu iç.in daha 
peyagmber zamanında "içtihat,. n~ 
"Kiyas,, a başlanması, içtihatl:ı.rdaki 
ittifaktan hRsıl olan "icmaı üm • 
met.. in de bir memba olarak ikabul 
edilmesi Jm anlayışı te);t eder. Hele 
"lstihsan,, ve "istrslah., gibi delil yolN 
Jnrr bu hususta şüpheye asla yer hı· 
rn.lmmz. Hnsılr mU"lümanlık. bUtün o 
yo1larla, millete apaçık bir ''teşri hak 
kı,, vermiş oluyor. Amel sahasında}..; 
bu geniş görüş, maslahatm icabında 
itikadın özünü tct'kil eden Allah fik. 
rinin anlaşılışına karşı bile esirgen • 
rnemiştir: Peygamber, (Allah) ın se
mada olduğunu söyliycn çOk jptidai 
vazıyette kalmış z:ı.\•alh bir kadını 
mümin ta.nım.-ştır. Zira bu kadma der
hal mücerret bir Allah fikri \'ermiye 
inık:ın yoktu. 

Akılla iman al'asındaki bu canlı 

mü\·azeneyi yalnız peygamberin -
kendinden sonra islflm cümhuriyeti • 
nin riyaset makamını i. gal eden -
iki muhterem halefi idame edebildi • 
!er. (Ha1if e Osman) ın son zamanla· 
·ında mevcut mü\•azeneyi sarsmrya 
m~Jryan menfi cereyan, (AU) zama • 
nmda haricilerle siyasi - dini bir tef
rika !halinde inkişaf efü. Bu, ıimanla 
akıl arasında şiddetli bir miicadele • 
nin başlangıcıydı. ) 

Hicretin l>irind asn sonlannda 
(Kader) meselesi :imanla akıl ara.sın· 
daki nizar tamamiyle açığa vurmuş 

oldu. 
Kaderciler (Kul, kendi işini kendi 

yaratır; fi'linin halikidir) diyorlar, 
bu mesleğe mukabil türeyen Cebirci
ler de beşeri ihtiyar ve kudreti ta .. 
mamiyle inkar cd:iyorlardı. Bundan 
b~ka Kaderci olan mutezile mezhebi 
i}i n kötüde aklı hakim tamyQrdu. 
Her Jkl taraf, bir cihetten akla güle
nirken, diğer cihetten dinin ana mem
balanndan da kendi lehlerinde nakli 
deliller bulabiliyorlardı. l\lürnzene • 
nin sım ortadan ikaybolduğu için bu 
deliller, görünüş itibariyle her iki ta• 
rafı da haklı çıkarabilecek mahiyet· 
teydi: Mesele, medreseye düşmUş, ı 
mlislümanlık da bir ~ıkrnaza doğru / 
yol almıya başlanuşh. 

Yunan f elsef csiyle temas, bu vazı •

1 yete daha had bir şekil verdi: Eski 1 

medeniyetlerin enkazı üzerine kuau
Jan yeni islami medeniyetten doğan 
ilmi ve felsefi inldşaflar; j kolastik 

Merhumun eaerıerlndeh 1 

Mimar Sinan heykeli 

zihniyete düşmekten tamamiyle kur- Yerem, yarrnki Tiirkiycnin en bü· ~ 
tulamam1ş olmakla beraber akılcıJı • yük heylkeltrasılanndan birisi olmıya 
ğrn hakimiyetini arttımuş, imancılığı namzet Muhittin Sebatiyi aramızdan 
sönük bir hale getirmişti. Filozof dUn alıp götürmü' bulunuyor. 
fbni rüştün din~e felsefe arasında ye· San'at hareketlerine henüz gözünü 
ni bir müvazene bulmak için sarfct• ve kulağını açmıya vakit bulamamış, 
tiği gayretler yalnız din ve felsefe 1a· gündelik hayatla uğraştığı için bir 
rihinde kendisine yüksek bir mevki l============~=---==1 
temin etmclde kaldı. Zamanının mü
tefekkirleri onu kavnyamadılar bite" 
("). 

Akılcılık, lmaım flzamla amel a· 
hasında da. geniş bir meydan hulmuş" 
tu. Diğer taraftan l>a ·langıc.ında hu 
salgın dinci akılcıhğa müvazi, sonra
lan ona karşı bir aksülamel şeklinde 
olarak (tasan"Uf) ta yol alıyordu. E· 
sasen fazfJetkarlıkla ve 7.ahitlikle baş .. , 
hyan tasavvuf; (tek ''arlık - ''ahdeti 1 
vücut) akidesini benimsedikten ve ak
lın yerine (keşfi) koyduktan sonrnl 
artrk dini nkıcrlığa lkarşt açık bir cep
he almış oluyordu: Tasavvufcular 
akla dayanan dini biJgjye (zahirt rne .. 
cazi ilim) diyorlar, kendi bilgilerim• 
de (batmi ilim) namını veriyorlardı 
Bir tasawufçuya ıl'Öre: aklı, imanıı 
huzurunda kurban etmeliydi. (***). 

Bu gidiş, şuna müncer oldu: Ku· 
rulan medeniyet uzun müddet yaşıya• 
mndı. Tamamiyle aklın gölgesi altma 
srğ.mmış görünen medrese itikadı, bil· 
tün ahlaki ve hi~i cazibelerden mah
rum kaldı. Buna mukabil akıl da hür
riyet ,.e istiklaline sahip 01am1)·ordu. 
İmanı, tasavvufçular; aklı dn akılcı 
dinciler benimsiyorlardı. Akılla iman 
arasında mütereddit yürüyen dini hu
kuk da inbisat ve intibak kabiliyetini 
sürntle kaybetti. Siyasi amillerin in -
zimamiylc, akılcılığa nefes aldıran ıj~ 
tihat kapısı da kapanıvermişti. 

Bu suretle hukuk sahasında da a
kıl, durdurulmuş at.alete uğratılmış 

oluyordu. Bu karışıklıktan en çok za. 
rar gören ahlak oldu. Zira, (İçtihat) 
ehliyetini de kaybettiği halde gene 
dünya işlerine karışmaktan \"azgeç • 
miyen med rcse, politikacılık yüzün • 
den nhlakiyetten çok uzaklaştığı gihi 
(tasavvuf) tan doğan tarikatler de 
aynı ftkıbet.e düşmüş, muhtelif siya • 
set maceralarına alet ola ola ·tam bir 
tereddiye uğramıştı. 

Işte tanzimatçılık, Garp medeni.ye• 
tinin üstünlüğünü bir kaç asır süren 
daJgınlrktan sonra ilmt temaslarla de 
ğiJ, askeri hezimetlerle ve gü~lükle 
kavnyabilen bir cemiyet ~çinde - hn
Je kadar dayanan Ye istikbali tehdit 
eden - böyle bozgun ve yorgun bir 
mazinin tasfiyesine girişiyordu. Akıl -
la imanı, politika sahasına ulaştırmak 
içfn heder edilen emeklerle bu yüz • 
elen düşülm\iş J..-nha mukn11iHiğfn ver• 

diği acı neticeler meydandaydı. Kay
bedilccc.k vaktimiz de yokta. Ilimle 
dinin smırJan nç.ikça \"C samilt'Jyetle 
tayin edilmeli; her şeyden evvel, bun~ 
Iann arasındaki ~ı:avga yüzünden bil -
ha~a mütefekkir sı.nıflarda bozu1a:n ı 
ahlak, kurta.nlmalıydı. Darülfünu -
nun tesisinde ve yeni maarif sistemi· 
nin tatbikinde bu anlayışın kendini 
göstermesi beklenirdi. Böyle olmadı: 
Medrese, eski ruhu ve sistemiyle, bir 
biriyle kaynaşamnmı., bir akıl \'e iman 
la olduğu noktada bırakıldı 

Bu tasfiye işi için temel taşr olma
sı 15.zım gelen Darülfünunsa Medre
sei llmiyei O maniye niyetini! aÇ'llı • 
~ or, daha ilk adımlarmdn akıl ve 
iman bahsinde ne yap na.k :istediğini 
bilmiyor, yahut bilmez görünüyordu. 
nu iki şık. birbirinden ikötü ve tehli M 

keli şeylerdi, Birincisi ct>lılfo tahak -
kümü, ikinclsi ilme riyanın sokulması 
demekti. Fakat bunlaıın ikisi de -
eskisini andıran kaba bir mukallitlik· 
le de süslenerek - yürfulü. Mecelle 
ile o sırada Arvupadan alınan kanun• 
lar bu şaşkmlığın hulrnk sahasındaki 
.nümuncleridir. Bu yüzden karıŞlkhk. 
bilhassa ahlakf bozgun karanlık ve 
korkunç şartlar içinde dernm etti ve 
bundan "AptOlharnit devri,, doğdu. 

Bu delir, yen.i mmanm icaplanna göz 
yumarak, "sadık tebaa,, ve "bendeler,, 
istiyordu. Memurlar her şeyden evvel 
sadık ve _,, bende olmahydı. Mekt.lp 
de ona göre işlemeliydi. Medrese, bir 
taraf tan orta. ~amanı yaşamakta de -
vam ederken mektep de bütün derece
leriyle bu maksada uydurulmak ist(!
nildi ,.e maarifimiz, çok acı ' 'e o nis
pette kor.kunç bir maceraya sürüklen 
di: 
Şa§kmhkla yeni bir çıkmaza gir • 

miş olan "De,·Ieti ebetmüddet., için sa 
dık memurlar yetiştirmek isreniliyor
du !. 

A.N.A 
(*) ikinci makale (VAKiT) in 25 

şubat 932 tarihli nüılhasında. 1 
(**) lbnirüştün felsefeyle isUim 

dini arasındaki münasebetleri tetkik 
ve tenkit eden kıymetli eseri Arapça· 
dan dilimize tercüme olunmuştur. 

(***) Akılla alıl6.k ve imanın mü • 
nasebeti mesele.sinde sıkı~ıp kalan fi· 
lozof Katm da bunu andıran meşhur 
bir sözii 1ıcırdzr. 

az da zevk, kafa w refah işi o1a:n 
san'atı yapanlarl az tanıyan !halka 
:Muhittin Scbtinin kim olduğunu tanı
talım. 

Muhittin Sebati, Güzel san'atlar 
alrndel!tİSinden çıkarak hükümet Ül• 
rafııtdan Pariste tah~ilini tamamla • 
nnya gönderilmişti. Ora cla son asrm 
en büyük he) kcltraşlarmdan olan ''e 
geçenlerde, ölümü. biitUn dünyada. 
bir hadic;c teşkil eden heykeltraş 

"Bourdelle,. den ders almıya ha la -
mış, aynı zamanda, rcssnm Albert 
J.,aurens'in alöl~ esinde de rc.c;;me !;U· 

lışmıştı. 

Muhittin Sehati için, Bourdelle., 
pek takdirk:h özler söylerdi, ve, Se
hatinin bütün ar.kndaşlnn. onun, 
net içinde, adetn ibadet cdcı- gibi 
çah!iışınr bir san'at kar '.kıskançlığı "'~ 
hayranlığı içinde görürlerdi. Esasen, 
l\f uhittin Sebatinin Pariste. Ye lstan· 
bolla Ankaradnkj (Müs takiller) ser -
gilerinde 1cc:11ir ettiği €\ erleri, her • 
kesin takdirini kaza nırd ı. Hatta, rnUs 
takillerin son sergi inde hasta olan 
J\fuhittin Sehatinin e_erlerinj arkada 
lan sergiye getirmişti. Sergiyi gc· 
zen Ye Paris san'at muhitinde de, e• 
scrlerile na1.arr dikkati celbeden ln • 
giltere s efiresi 1.edy CJ:ırlt: 

- Böyle k!,;)~mette ~an·atkftrlannız 
\'aııken, demişti. ne di) c Kanonilrn, 
n:ripellerc iıbide ) aptırırsınız? 

Muhittin Sebati .Avrupadnn dön ' 
dükten sonra Gü1.el Sana'tlar al<adc
misine muallim mual'ini olmuştu. Fa .. 
<tliyetini sadece clcrs , ·crmi) e inhisar 
ettirmiyen bu genç Ye çok kıymetli 

i tidat mütemadiyen ~.al1~1yordu. 

(V AKIT) onun e.: erlerinden birçok • 
lnrının ı·csimlerini neşretmişti. tu • 
hittin Sebati hu meyanda htr de 16 
:mart abidesi) ile (l\limar Sinan) pro
jesini yapmıştı. Faltat daima lakaydi'. 
\·e ncvmidile karşrtaşmrş olan hu cok 
içli Ye zayıf gent: hP."italanmaktn ge -
cikmedi. bu yaz Gözt.epede, bir ar -
kadaşrnm yanmda ) attr. Muhittin Se 
bati verem olmuştu. 

Burada onun bir tablosundan hah. 
sedec<'ğim. Bu tablo "Karşıki ev,, is
mini taşıyan bir tabloydu ve Beyoğ • 
ıunda açılan geçen eneld müstakil • 
ler sergisinde teşhir edilmişti. Btt 
tabloda öyle bir mernret, öyle derln 
hlr anlayış, öyle biT şiriyet vardı kf .. 
bir tedai hana. Altmet Has "min (Göl 
saatleri) ndeki (E\') ini hatrrlattT. 

* * ı:: 
Muhittin Sebntiyi teessürün per~ 

delediği gözlerle ancak bu kadar an
Jat.abiliyorum. Onun hastalığı şu sey• 
ri takip etti: 

Ynzm hastalandı. Sonbnhara doğ. 
ru Heybeli sanatoryomunn gönderil ı 
lebildi. Fakat çok ağırdı. Gureba h~--· 
tanesine kaldırıldı, on gün e\'Vel de 
nakJeclilmiş olduğu Haydnrpaşa has
fan .. sinde dün öldü. 

Garip te adüf, on sene ev\'el 8)'1H 

hastanede, Muhittin Sebatinin mel\• 
rep ve sınıf arkadaşı ölmüştü. 

Ilugün. snnt dokuzda, Muhittin s~ 
b3.ti, on sene evvel ölmüş \e kimsesiz 
olduğu icin hastanenin yah,nında bir 
yere gömülmüş olan Sahihin mezarı 
yanına gömülüverecek. 

Ölümün iki istidadı yan yn.na yn· 
trracağı mezarlığın ismi yok. Ben ona 
''Metnık snn'atkfırlnr,. mezarlığı di -
yecf>ğ.im. 

Allah Muhittin 'ebatiye rahmetı 

eylesin. 

Fikret Adll 

Lunaparktan sonra 
Flurya pl8jı 

Taksim bahçesinde bir lüna
park yapmak istiyen ve bu hu· 
suıtaki müzakeratta belediyeyle 
iyice anlaşmıya muvaffak olan 
Macar grupu Flurya plajlarını 
da belediyeden ahp işletme~ is
temektedir. Belediye Muhittin 
beyin Ankara dan avdetinden son· 
ra bu meseleyi de nazan dikka· 
te alacaktır. 

Macar grupu reisi de sarih 
teklifler için hazırlanmak üzere 
memleketine gitmiştir. 



Halleluya Filmi Münasebetile 
Glorya sinemasında üç gün göste · 

rildikten sonra "Halleluya - Zenci 
ruhu,, isimJi film seyirciler tarafın -
dan ıslıklarla karşılandığı ~çin kaldr· 
nldr. Bu hadise iki cepheden ehem • 
m ·>etle knrşılanmıya değer. 

1 - Memlekette sinema seyircisi 
1ı men hemen ilk defa olarak bir m. 
M ıslıkla karşılryor. 

2 - Memlekette sinema se) ircisi 
ancak bir tek sınıftan ibarettir. Yani 
memlekette, ancak muayyen bir cin~ 
filmlerin seyircileri nırdır. 

İkinci ma.ddeyj ele almadan en•el 
unu söyliye)im ki seyircilerin, be • 

ğenmedikleri bir filme akı:.ülamel yap 
ması ~ok se\inçle kar«ılanacak bir 
şeydir. Memnuniyet.~izliğ i ızhar, her 
hususta çok iyi bir şeydir. İnsanın da 
marlannda bir kan dolaştığını gös -
terir. 

İkinci maddeye gelelim. :\femJeke
tin, filim telakkisini, filim kültürünü 
muhakkak surette değiştirmek, yavaş 
yavaş bu ~eviyeyi yükseltmek lazım
dır. Çünkü, bütün sınıflarda olduğu 
gibi, her sınıfın bir sevi.r~i vardır ve 
bu ıreviye tedricen yükselir. Mei'ela, 
nasrl bir çocuk okumrya enela alfa
beyle başlar sonra kıraat ve edebiyat 
derslerine yükselirse. resim, heykel • 
traşi, musiki, tiyatro \"C sinema s:ın'at 
lan da öyle olmak lazım gelir • 

Halbuki biz.im memlekette on se. 
nedenberi sinema ancak şu \'asıflarla. 

makbuldür: Salon, meşhur artist, gü
zel bacak, şehvet ,·eya esrarengiz his
ler uyandıran l<adm, yirmi beş, otuz. 
ktrk metre devam eden lıuse, hemen 
hemen karı, koca, aşık arasında cere· 
yan eden komediler, fena adamın ö -
lüp iyi kimselerin eYlendi?\lerini ~Ö~· 
teren dramlar ve son zamanlarda da 
harp mevzuları .. , 

Bu ölçülere gelmiyen bUtün filim • 
Jer "ticari .. değildir, n• halk seyret• 
mez kanaati de sinemacılarda ve filim 
tüccarlannda kökleşmiş olduğu için 
gösteril mcmcktcdi r. 

Fakat. sade bu cins !ilimleri gör· 
miye alışmış ve se\•miş halktım haşk:ı 
bir sınıf halk daha \"ardır ki, hu ı:;ı -
nıf, on sene mütemadiyen hep a),,ı 
filimleri görmüş ,.e artık hunlardan 
bıkmıştır. O sınıf SC)irci, şimdi baş
ka bir şey, daha yüksek. sadece his
sini değil. biraz da kafasını ve bilgi • 
sini okşıyacak filmler istiyor. işte hu 
ihtiyacfandır ki, seyahat filmleri, ha~ 
,·adis filmleri, kültür filmlel'i yapıl· 

mıştır. ve yapıhyor. Yalnız bu filmler 
bizim memlekete getiıilmiyor, çünkü 
filim tüccarları bu jhtiyacı anlıyacak 
bir telakkide değillerdir, körün değ
neğini bellemesi gibi, maltim ve on 
senedir köklenmiş kanaatlerini istis -
mar etmekle meşguldürler. Bunun 
neticesi :jU oluyor ki, yukanda söyle
diğimiz seviyeye gelmiş olan seyirci -
Jer artık sinemaya gelmiyorlar. sine-

Gönü kimi severse 
Madeleine Re

naud, F r an! ı z 
sahne artistlerin
den en iyisi, bel
kide en başta ge
lenidir. Son oy· 
nadığı piyeste o 
kadar çok alkıı· 
lanmıştı ki altı 
defa sahneye çı· 
kıp . teşekküre 
mecbur olmuıtur. 
Madeleine Rena
ud film ileminde 
"Jean de la Lune,, 
eseri ile tanındı. 
Bu hafta onu 
"Mistiıri • G~nül 
kimi severse,, fil· 
minde göreceğiz. 

Madeleine Re .. 
nand, artist ol· 
madın evvel ıa

macı da , seyircinin azalmasmdan 
hayret Jçindedir. HalfL anlamak ist~ • 
miyor ,.c hu se)irci azlığını, umumi 
buhrana hamlediyor, ,·e, tesadüfen 
mesela Halleluya gibi bir filmi gös• 
terirse baldır bacak görmiye alışmış 
olan ve henüz tc-maşa seviyesi yükse
lip de bu ''Kafa •• filmini hazmedemi
yen halk kaçıyor. Seviyesi yükselmiş 
olup sınıf da, kendisini tatmin ede • 
cek bir filmden haberi olmadığı ~çin. 
hem de artık uzun müddet l<endi zev
kini tatmin etmediğinden sinemaya 
kızmış olduğu için gelmiyor ve film 
fiyasko yapıyor. 

Bu vaziyeti değiştirmek 15.zımdrr. 

Bu ' azı.reti, sinemacıların anlama la• 
rı lfı zı mdır. Zira, sinemacılık biraz 
değ'il, tamamen p ikolojik bir iştir. 
Bir köy sinemacısı, ınasıl halkının fo .. 
siyaklannr iptidai ölçülerle biliyor 
ve mesehl sade macera filmi göster • 
dikten sonra müşterinin b1ktrğını his
sedip daha yük:-ek film anyorsa, şe
hir sinemacısı da bunu anlamalı ve 
yapmalıdır. 

• • 
"Halleluya,, fi1minj mevzuu bahse

derek bunları söyledikten sonra şunu 
da ilftve edeyim ki, King Vidor bu fil
minde, eline aldığı :meyzuu güzel bir 
surette canlandrramamıştır. Fe\1rnl:i• 
de müsait ,.e güzel olan bu me\.'ZUU 
Avrupalı veya. bir Rus rejisör hakika .. 
ten bir şaheser yapabiJirdi. l\lesela 
bir Pobst ,·eya Tourjanky, Delki de 
gösterilen bu nüsha - ki tamamen 
sözlü olan nüsha değlil, ooynelmilel 
nüshaydı - aslından daha fenaydı. 
Filhakika, gördüğümüz f:İlimden söz -
lü olmıyan lnsımların musikisi bir tek 
ikelimeyle l>erbattr. Ancak :filmin söz
lü olan ilnsımlannda güzel parçalarn, 
yani musikisinin yardımıyla güzelle -
şen parçalara rasgeliyorduk. 

Bundan başka filmin tadını tata • 
bilmek için, seyredenlerin muha'h.1<ak 
zenci hayatını ve hristiyanlık hakkın· 
daki tct.ıdkleri :kısmen _,lsun bilmesi ıa 
zımdr. Pek tabii gündelik hayatından 
bumunu drşaıı çıkarmam1ş, , ·eya ka .. 
!asını bir kitaba eğmemiş olan sınıf 
seyirci için, bu filim bir şey ifade ede 
mezdi. 

Haydut 
Şarkısı 

fa. 

ltalyanrn Abrüz dağlarında öyle 
·r a~~m vardır ki bütün ~ayntı, mem 

irdi. Şiirlerini kendi yazaığı gib(kendl inşat etmek isterdi. 
kabiJiyeti okadar azdıki her keı gülerdi. Fakat ona, şimdi 
kimse glilmilyor, zira ağlatmuını öğrenmiıtir. 

ln~a't 
arhk 

L.:\lbimin 
Marie Glory 

ile Poland Ton
tain "Kalbimin 
esiri,, isimli bir 
filim yapmış]ar · 
dır: 

Fransız sine· 
ma aleminde 
yükıelen bu iki 
yıldızın ayni fi
limde oynama• 
lan "Daktilo,, 
k a b r amaniyle 
"Siyahla kadının 
kokusu,, kahra· 
manım set·enler 
için 9üphe yok 
ki bir hadise 
olarak tellkki 

• • 
esırı 

edilecektir. Marie Glorynin iddiasız güzelliği ve tabii sevimliliğ 
Polond Tontainin anadan doğma fakat hiçte insanı ıinirlendir 
miyen mObaliiğah hareketleriyle birlctince, her halde güzel bir 
netice ver•iş olur zannediyoruz. Bakalım bu filim nasıl? 

ıı11eşhur muganni Tino Pat1ert1 

leketin idaresine karşı daimi bir mü -
cadeleden ibarettir. 

Bu adam, hükumete karşı aldığı 
muhalif cephe sayesinde biitün aahli 
nin muhabbetini ikawnmış hatta iiste

ı Jile halk l<endisin-de memleketi nurbon 
lann zulmünden kurtaracak bir lrnd
ret bile görmiye ba~lamıştı. 

Vazıyetin aldığı bu şekilden fena 
halde korkmakta bulunan valj prens 
Fondiyle poli. müdürü bu adamın el· 
de edilebilmesi i~in boşu boşuna ilcra. 
miyeler ,·adedip duruyorlardı. Biitün 
bu tertibata. rağmen Fra Diyavolo 
muavini Skaramanzis ve metl"~si Ani-

- tanm sayesinde bütün vartalan teh. 
likcsizce atlatmıya muvaffak oluyor
du. Günün birinde Frn Diya·rnlo ken- , 
cliJerinin imhası icin kıral tarafından 

(Devamı 10 uncu sayfada; ı 

,,. 

Tiyatro Alemi 

"To See Ourselves,, pıyeslnd6 lnglllz artlstlerlnden 
Margaret Vaughan ile Edward Shlrllng 

Oteli o 
Bu akşam Raşit Riza tiyatro~un · 

da Şekisperin Oteli osu şu t.evzia tla 
oynanacaktır. 

Otello - Raşit Riza. 
Yago - E. Sadettin. 
- Kasyo - Ayni Füruzan. 
Eserin diğer şahısları üçüncü dör 

düncü plindadır. OtelJo; bizde ilk 
defa Manakyan zamanında melodram 
kumpanyalan tarafından sahneye 
ikonmuştur. O zamanlar; Galatada 
pandomim tiyatroJannda da ~özsüz 
olarak, yalnız hareketle oynanan bu 
e. erin mevıuu ac;ağr yuknn herkes~e 
malfımdur. 

Klasikler arasında Oteli o; başlı 
başına bir kıymettir. Şimdi Avrupa -
da Otelloyu ilerj tiyatrolar; yeni 
mizansenlerle , .e bu giinün kıyafet • 
]eriyle oynuyorlar bakahm - Otel • 
lo - Raşit Riza heyetinde nasıl oyna-

1 nacak? 

Azerbeycan opereti! 
190'7 senesinde Azerbaycan dram 1 

, .e !komedi sa.n'atkfırlığı milli opera 1 

ve operetle fümal edilmişti. Azerba~..ı 
canın büyük san·atkan Üzeyir Bey. 
Büyük Ye ölmez şair Fuzulinin :.ahe-
eri olan "Leyl<l ' 'e Mecnun .. nu bes.. 

tcliyerek opera şeklinde sahneye ~r

liarmış, on dokuzuncu asrın ortalarm 
da Mirza Fatali ile tesis olunan ti · 
yatroculuk hayatına musikimizi de 
ihh-e etmişti. 2:> sene enel haşhynn 

Üzeyir beyin bu ilk tecrübesi çok bü
yük muvaffakıyetlere mazhar olmuş. 
halkın , .e matbuatın takdir ve teşvik
lerini uyandırmıştı. 

Uu muvaffakıyetlerden ruh ve ümit 
alan Üzeyir hey, ilk e.;.;erinden sonra 
''0 olmasın bu olsun,, "Arşın mal a• 
lan,, "Aslı ve Kerem,, v. s. mühim ve 
kıymetli eserlerini yaratmıştır. Üze -
yir beyi taklit eden diğer bestekarlar 
da halk motifleri üzerine kıymetli 
ve değerli eserler meydana getirmiş • 
lerdir. 

Knok 
l. Galip tarafından türkçeye (Şar

latan) ismilc nakledilen (Knoch) isim 

Ji Jules Romains0dn piyesi, bu cumar· 
tesi günü, fransızca olnrak ve bir a· 
matör heyeti tarafından (U:nion Fran 
çaLc;e) de verilecektir. 

The English Player 
lstanbula zannedersek ilk defa 

olarak bir ıingiliz tiyatro heyeti geli • 
yor. Bu heyet Pariste oynar ye ora • 
da daimi bir tiyatrosu vardır. lngi • 
liz artbtleri lstanbulda bir hafta k::ı.• 
dar kalacaklardır. Dün akşam bu 
heyet, ilk piyes olarak Bernard Şha• 
,,•ın (Kandida) isimli eserini nrmiş
lerdir. Bu eser. cuma günü matine o
larak tekrar edilecektir. 

"Ekonomu,, trupu 
Bvvelki akşam. Yunan tiyatro he

yeti, madam Krevata. şerefine bir ' 'e
da temsili verdi. J<'ransız tiyatrosu 
diyebiliriz ki şimdiye kadar bu dereıı 
<"e bir kalabalık görmemişti. Bütün 
yerler daha iki gün evvelden tutul • 
muştu. Sabahm saat 10 ınundan beıi• 
Fran ız tiyatrosuna giden geçit, bi .. 
let almak istiyen halkla dolmuştu. 
fakat yerler evvelden satıldığı içitl 
ı>araları ellerinde bekliyorlardı. 

Akşam, tiyatro haşladıktan sonr:ı 
da. tiyatro kaprsı büyük bir kalaba ' 
lıkla çenilmişti. O f<aclar ki, bu l\a • 
lahahğı dağıtmak iç.in zabıta müda • 
hale mecburiyetinde kaJm·ştı. 

Şunu da ~öylemeden geçrniyeliıtl 
ki, "Ekonomu., heyeti, geçenlerde ls • 
tanbula gelmiş olan fakat bu heyef 
kadar rağbet kazanmamış bulunnıı 

''Papadakis,. heyetinden çok aşağı• 
alelade bir (tulfıat) kumpanyası de 1 

recesindedir. Bu heyete karşr lstatı • 
bul rum halkının gösterdiğj ataka bt1 
halkın tiyatro ve san'at derecesini ı'l• 
yin etmek itibariyle şayanı dikknttil'• 

l~te bunun :içindir ki "Ekonoınll" 
tiyatro Jteycti, 1 tanbula henüz vedl' 
etmiş değildir. İngiliz artistleri gi • 
der gitmez tekrar Fransız tyntrostı11' 

'
~t 

da oyunlanna devam edecektir. 
hatta, onlar buradayken bile bu eti' 
ma ,.e pazar günleri, onların verecel'· 
leri ımatinelerle akşam oyunlan ıırtı' 
srna birer matine daha srkıştuabt1C' 
ceklerdir 
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Meşhedi Şanghayda! 

Şanghaya iniş - lstikbal - Çinli çocuklar .. 
Bir gülle hikayesi .. Kırk elli çakşzr .. llaşkıı

mandanlzk teklifi .. 111 eşhedfnin tanklarz 
ve tayyareleri ! 

tuğundan günde kırh ~m çakşır 
değiştirmiye mecbur galmakta • 
dır!.. 

Gecce, Çinliler özümün şerefi· 
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Fransız projesi kabul edilirse 

Cemiyeti Akvam ordusundan birkaç numune 
- Rus karikatürü -

Tayyaremiz eyle yükselmiş, eyi 
le yükselmiş kim, bir sabbah nü
ıule başladıh, öğle oldu, indih ... 

1

1 

lkkindi oldu, indih .. Ahşam ol -
du, indih .. Gece oldu, indih .. Tek-

ne bir fenner alayı tertip eyledi- ---------------------------------------·----
rar sabbah oldu, tekrar öğle ol -
du, tekrar gecce oldu ve biz Şang 
ha.y toprağını bulmak için gırh 
•eççiz saat, he; durmadan indih !. 

Özümün teşrifini heber alan 
Çin orduları, Caponlarla bir mü -
la.reke alitedip istikbalime fİtap 
ettiler .. Haber ceridesine müjde 
edesiniz ki herp bitmit değildi! .. 

İlle bu letkerler, ye'cücü me • 
-cüç taifesi gibi ufah ufah çuccuh-
lardı.. En goccamanı, bizim Re • 
fik Eh.met, Eli Canip, Sedri E • 
t~rn, dohtor Nef et ön:ıer. Fahret· 
hn Kerim gadar yohtı !.. Bu çuc-
cuh!arın hali heyretimi mucip ol
duğundan avucumun içine bir ta
bur alıp sual eyledim: 

- Menem çigi çigi yavrucuh • 
larım.. aizin babalarınız nirde • 
di?.. 

Sealeri düdük gibi öterek gah
gahalarla gülü§tüler: 

- Meıhedi Cafer hezretleri, 
dediler ille bizler çuccuh deği • 
liı .. Bo;umuza bahıp aldanmıya
•ınız .. Bizler, bu diyarın günne -
!İ cansız olduğundan böyle gav • 
~k galmııızdır ! 

Bu esnada, özümün teırifinden 
~eberdar olmıyan bir Capun zırh· 
] 111 bir top atmak gafletinde bu • 
Undu .. Elimin tersile gülleye vu· 
k~nda geri gidip bu hatayı irti • 

a.p eden gemmiyi garkeyledi ! .. 
Bu gibi haller, Eziz dostum 

l orih efendiyi pek ziyade gorhut 

....... 

ler ve bir büyük ziyafet keşide 

gıldılar .• 
Bu sabah garargahta bir içti • 

ma aktedildi. Bütün zabitan, yek
zeban olarak: 

Meşhedi Caferi başgumandan 
isteriz!.. Diye bağrııtılar .. 

Bu teklifi lutfen gabul eyle • 
dim. Şimdi tetkilitla meşgulüm .. 
Çinin gaplumbağaları ilen kel • 
lebekleri gayet beyüktü.. Bunları 
toplattırıp düşmanlara kar§ı tank 

ve teyyare olarak kullanmak niy • 
yetindeyim !.. 

Erkam herp reisliğine T orih 
Efendi garda§ımı tayin eyledim. 
Mütarünileyh bir iskambil falı 

açarak '\'eziyeti askeriye hal--kın • 
da ketf İyatta bulundu!.. 

Yarın sabah, teyyarelerle düş· 
man saflarına özümün resimleri· 
ni atarak Capun askerlerini ted • 

hiş etmek tasavvurundayız ! 
Niyyetim, Tokyoyu zaptedip 

Capunyayı heritei alemden sil • 
mekti ! .. 

İtbu namei mahsusu, orduda 
istimal olunan bir güvercinin gan 
nadma bağlayıp gönderirem. Ce
rideye fotografını goyasımz .• 

Baki, cümle ihvana selamlar 
eylerem .. 

-

Çin orduları başkuman· 
danı Akbaba muhabiri: 

Me,hedl Cafer 

l>llnya- Eyvahlar olıun.. Kördüğüm oldu galiba! •• 
- Amerika karikatürü-

Merhamet 
1\fişonacr, kasanın başında, bir sa.

attenberi para sayıyordu. Birdenbire 

F•tfl&tler ve tahdidi teslihat 

kapı a<;ıldı, içeriye solgun çehreli, 
mahzun bakışlı, titrek ses1i bir kadın. ~ 
"d' 1 .,. ~~: gır ı. 

- Beyefendi, dedi, halime merha- ~ 
met ediniz .. Cç tane yetimim var .. Bi- ~~l!.ıt;~ 
rj boğmaca öksürüğünden yatıyor, 

biri kızamığa tutuldu, öbürü kundak
ta, aç. susuz .. Ne yakacak kmöürü -
müz var. ne yiyecek ekmeğimiz.-. 

Dermansızlıktan ayakta duramıyo • 
rum ... 

.Mişonaçi, elindeki banknot dt'ste • 
lerini kasaya bıraktı. Sonra. elinin ter 
itiyle, yaşaran gözlerini silerek kati
bine emretti: 

- Salamon .. Bu biçare kadının söz 
lerf bana çok dokandi ... Çabuk, kolun
dan tut, dişarıya çıkar! 

Musolini - (Hitlere) Tahdidi 
teılihatla bizim alakamız_ yok •• 
Biz askek deiiliz ki.. Sivili!:! 

- Fransız karikatörü -
,ıııı11111ıııııı111111ıııııı11111ııırıııı1111ııııııııııı1111ııınıı111111ılllll' 

l 1JiAentec' ( Ah •• para .. = = 

Annze}h·le kı~ ar~n.da: 
1 

) r; çefde_~ ( 
- .e racıgım, nıçın o genç e ev - ~ """ § 

lenmek istemivorsun? s Her curum adi değildir. ~ 
- Ne yap;yım onu anne? .. Şaşı! ~ Fakat her adilik bir cürüm- ~ 
- Şaşı ama. yüz bin lirası rnr.. § dür! ~ 
- Zarar yok .. E11i bin lirası olsun g s 

da kör olsun! E _. § 
{ Nefislerini yenmiye muvaf- ~ 

Misafire ikram ~ fak olan insanlar, yenilecek \ 

N ·k f d" ~ kadar zayıf nefse malik olan· ff 
azı yan e en ı, g~en gece ansı - § ~ 

zrn evine dönmüştü. Kansr .Fındık g lardır ! § 
hanım onu ertesi ak~am gelecek san- § .lf. ~ 
dığı için bu vakitsiz dönüşetn telaşa ~ Fazilet, haramı işlememekte ~ 
düştü .. Çünkü ... Mesele mahim .. An. § değil, istememektedir! ~ 
ladrnız .. Maamafih, ben gene söyliye- ~ § 
yim: Komşunun küçük oğlu Şehbaz • § • ~ 
la o esnada pek derfo, pek tatlı bir g Büyük müellifler, eserleri .§ 
muhabbete dalmış ve Nazikyan efenR ~ okunmadan beğenilenierdir r ~ 
di ansızın damlayınca, de1ikanlıyı an- ~ ~ 
cak karyolanın altına saklıyacak ka- g • §: 
dar mkit bulabilmişti.. §' Bütün kadınların biribirine ~ 

Naz.ikyan efendi, elindeki harnlu ~ benzedıklerinl iddia eden er· ~ 
bfrköşeye bıraktı. Şapkasını, paltosu- ~ kek, evlenmek iç'n kemale ff ı 
nu çıkardı. Biraz oturup nef~ aldı. g ermiş demektir! ~ 
Sonra tekrar kalktı. sonındu. entari- i. . ~ 

• • • • • •• • ~11111ııııııı1111ıı•ııııı111111ıııırıu1ıııııııııı1 11 ıı ıııı ı ııııı.ııı 1 ııı11111111111" 
sını gıyd1, rakısını •çtı, kan~ıyla cıl- S lh 1 A" 

1 . "h u me e.ı n eştı, oynaştı ,·e nı ayet yatıp uyu. 
du . 

Ertesi sabah uyandıklan vakit ~a
zikyan efendi hizmetçisine ~slendi: 

- Sürpik. dedi. bana bir sadl' 
kahfe ... Madama da bir çay hazır e. 
desin! 

Sonra. karyolanın altına doğru e
ğilip seslendi: 

- 7.o Şehbaz. sen ne içersin oğul?! 

Anla,ıldı ! 
Iki arkadaş arasında: 
- Yahu, ~ocuk gibi ne ağlıyorsun? 
- Sorma birade .. Kanm paltomu 

merdivenden aşağı attı .. 
- Allah, allah .. Canım bunun ıiçin 

de ağlanır mı? .. 
- Ağlanır ya.. Paltonun i~inde 

ben de vardrml 
Litvinof Y oldaşl 
- Fransız karikaUSrü-

Elmas ve teDcere 
Leyla hanım, pürtelaş, komşusu, 

polis komiserlerinden Cemal Beye koş 
tu: 

- Aman beyefendi, başıma gelen
leri sormayınız! 

- Hayır ola hanımefendi ? 
- Diin gece bizim eve hırsız gir-

miş, bütün elmru lanmı çalmış .. 
Elmaslaıın, l\Iahmutpaşada mezat 

malından alınmış iki para etmez sah• 
te eyler olduğunu bilen komiser Ce
mal hey sordu: 

- Yuaıı ... Başka bir şey çalmamış 
mı? 

- Çalmı · .. Bir de tencere calmış.. . 

Komiser bey, tclftşla yerinden 
:kalkb: i 

- işte hu mühim, dedi .. Maamafih 
üzülme);niz- Herhalde tencerenizi 
bulrnıya çalışacağım! 

A,k ve para 
Kız - Uabam, elmasları, paralan 

alıp seninle kaçtığımı anlar da bb:i 
) akalatı:rsa ne yaparız? 

Brkek - Şey .... Sen eye dönersin, 
hen de .... Kaçarım!. 

Rüya 
flir haylı vakittenberi, Celal efen

dinin, arkadaşı l\lehmet efendiye beş 
lira borcu vardır. 

Geçen gün, yolda giderken. Celfll 
efendiye ra gelen :Mehmet efendi, a
lacağını doğrudan doğruya i;;;temek • 
ten utanarak lftln rdıyı dolaştıra do .. 
laştıra hir bahis açtı: 

- Yahu, ben dün gece bir rüya 
gördüm .. 

- lla) ırdır in~-ıl1ah_ Nasıl bir 
rüya? 

- Evimde oturuyormuşum .. Der • 
ken kapı aç.ıldı. içeriye sen girdin .. 

- Eeeey... Sonra? .. 
- • onr.ı efendim, hiç bir şey söy. 

le:neden hana u borcun olan heı:ı 1i • 
ra:n verdin! 

- Şey ... Sen rüyaya inanır mısın? 
- Elbet! 
- Ben inanmam ... 
- Hata ediyorsun .• 
- O halde, sen de bana şu aldrtm 

beş liranın senedini geri ver ki ina • 
nayım! 

Tedavi 
Doktor, hastayı muayene ettik

ten sonra endişeli endi~eli gözle • 
rinin içine bakan kadıncağıza 
döndü: 

- Hiç merak etmeyiniz hanı • 
mefendi .. Kocanızın rahatsızlığı 
mühim bir şey değil.. Kendisine 
sükunet, istirahat lazım .•. Şu re • 
çeteyi yaptırınız .. Sinirleri yatış • 
hrmak için iyi bir ilaçbr .. 

- Peki doktor bey .• Bu ilacı 
günde kaç kere icirecegim .. 

- Yok hanımefendi, ilacı zev• 
cinize içirecek değil, siz içecelui• 

• ' J nız ••• 
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Km - Sizinle e•1enlrsem meı'uto1aeafnmn n.-111 tahmin 
.. ,.wwwuz? 

Erkek- Meydanda bir ,., ef•di&. Pecleriaiz laem çok 
_.., .... Sok llatiJul 

1 
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Pot Kırmamak • • 
ıçın 

Beyotlunun çalj1la birahane
lerinden birinde, Cevdet Beyle 
BebçetBey karıılıkla otarmuılar, 
kODUfa, ,Oll\te içiyorlardı. 

Ba anhk içeri giren M6ıy& 
Moiz Bernittayn, Cevdet beyi 
g6r8nce gOIOmıeyerek muaya 
yaklafh. iki dost biribirintn elini 
11ktılar, hal habr sordular ve 
oturdular. 

Cevdet bey, yeni misafiri ar
kadqı Behçet beye takdim etti: 

-M6ıy6 Bemiıtayn .. kibar, 
zeki, yOkıek bir kumaı tGccan.. 

-Miiıerref oldum efendim ••• 
kamq tllccansınız, 6yle mi ? .. 

- Evet efendim .• 
- Demin, Cevdetle kumaı 

meseleaini konuşuyorduk ..• De· 
til mi Cevdet? •• Siz daha iyi bi
lin;niz ya •.• Arife tarif istemez .. 
Efendim, kumaı piyasasında, bir 
takım açık k&z Y ehudiler ••• 

Birdenbire yerinden zıphya· 
rak: 

-Hay Allah canını alım ... 
Ayatıma baıtan be ••• 

Cevdet bey yavaıça kulatana 
fı11ldar: 

-Dikkat et, pot kınyoraua.. 
Yebudidirl 

Behçet, tamir etmek için bir 

kurnazlık yapar: 
- Evet .• Muhterem yehudi 

vatandatlanmız bir takım ıeraeri 
Alman yelaudilerinin tuzağına 
d8ferek,_ 

- Doğrusu kayın peder, ki· 
zının kahrı çekilme~ oldu. Artık 

. ı6vlenen s6z, bir kulatındaa 
IİrİP bir kala;ından çıkıyor! 

- Hakkın var evlldım, bak· 
kın var.. Dur bende onu mira· 
11mdan mahrum edeyimde 16r· 
ailnl 

Tekrar yerinden fırlar: 
- Yaba, ne kaloma cimdik· 

liJOflUn be? ••• 
- Dikkat et. Yine pot kı· 

nyonun,. Almaa yebudiaidirl 
Behçet, Pflrm bir halde 

Çare! 
cllmleyi değiıtirmeğe çabpr: 

- Evet, piyasaya hlkilDt 
servet ıahibi, ifgllzar Almao 
yebudilerine rakabet etmek 
ımkin11zdar •.• Meier ki, iaua" 
da, franaızlann dediği gibi 
insanda boynuzlu talii olıunl 

Bir kere daha yerinden ı~ 
nyarak: 

E e e e e ... Kendine ıel beJ.. 
Ne diye bacaiıma iğne bati' 
nyoraun? •.• 

Cevdet bey yine yavqel 
kulağına fısıldar: 

-Yahu yine pot karıyor..-. 
Harif6yledirl 

Bunun üzerine, Behçet, blll' 
blltlln ıaçmalamağa baılar: 

- Evet efendim, Çinlil~ 
saçı uzun, akb kıaa, enayi ~ 
millettir. Eğer bu millet e 
olmasaydı ..• 

- Y abu çıldırdın mı? •• 
lilerin bahaimizle ne mRın•...,, 

beti var? .. 
- Ne yapayım biradar 'I 

bizim yehudilerin aleyhi 
bulundum, pot kırdım ••• Al 
yebudiai dedim, çam ele 
dim... boynuzluadedim, r 
oldum... Pot kırmadan 
ı6yleyebilmek için Çindeo 
açmıya mecburkaldım .•• 
baıde ıu herifin Çinli 
clı;ı muhakak 1.. ~ 
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o OCUK SAYFASI 
Resimli Hikaye 

ı 

ı~· .""' ... 

KIŞ 
Dola~mış ciı-arı sükutun eli, 
Ufukta kalmamı§ o co~kun sesler. 
Her baca salıyor oüğe bir duman, 
Donuııor dereler, donuyor her yer .. 

* ı;ı * 
Her baca salıyor oökc bir duman, 
Titriyor muttasıl yapraksız dallar. 
Koparak rüzgarlar yüksek dağlardan, 
Yuvarlanır köye, etrafı sarsar .. 

* * * 
Dolaşmış sularda kışın .nefesi, 
Rir gariplik sinmiş köyde lıer 11ana. 
llıtiyar çınarın gürlüyor sesi, 
Çarptıkça riizgôrlar boş dal/arma .. 

ı 

2 

3 

4 

5 

OsmanlJlülıcynıcrı 

Geçen haftaki bllmecemlz 

[Rüzgar] dı 
V~nl bilmecemiz 

---ır- ---ı;--~=-o _._,. ~ 

i
.I 1 J_ 
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Yukardan aşağıya : 
1- Sevimli bir mevsim. 
- Bir ıartı fiil 

Salon oyunları 

Hortlıyan insanlar 
Bu oyunu )-.ızmak istemiyoıduk. 

Başlangıcında mühim bir şey yok a . , 
ma. neticede küçük okuyucu!anmızn 
biraz korkmaları ihtimali var da on

dan. l\laamafih. işin ciddi değil. hir 
görünü~ten ibaret olduğu anlaşıldık
tan ~onra kol".kaca.k bir şey kalmaz. 

Znten küçük okuyucularımız için -
de, artık hortlak masallarına inana• 
cnk za.},f fikirliler olmadığında emi~ 
niz. Öyle ya. bir adam ölüp de hayat· 

tan bütün alakasını ke tikten sonra, 
mezarmdan na~ıl çıkar da ötekine be
rikine göriinür? Hem :Uemi korkut -
makta ne menfaati olabilir? Hunlar 
sa~ma ~eyler. 

Bahu us ki biz ölüleri değil, sa -
Jon jçinde bulunan canlıları hortla -
ta cağız: daha doğrusu öylt• gibi gfü·· 
tereceğiz. Böyle bir ma..'lzara karsı " 
smda korkmaktan ziyade knhlmhalar j 
Ja gülmek lazımdır. 

1 
E"et, küçük okuyucular: • alon da 

herkes birbirine bakınca çelırele•·ini 
solmuş, bozulmuş ölü çehreleri gibi 

görecekler. \"c siz de buna kahkaha
larla güteceksini7~ 

Uzak memleketlerde 1 
Fici adaları ahalisi 

Geçc.n hafta Okyanosyadaki ToJlıi 
gn adalarından bahsetmiştik. Bugim 
de gene aynı kıt'ada bulunan Fici •• 
daları ahalisi hakkında küçük ikarile~ 

Bunun için büyük hazırlıktan• lü · ıimize biraz malfımat ,ereceğiz: 

3 - Kahn 

zum yoktur. Iliraz zafran. biraz d ı Fieililer irbarı. kunetıi ye çuktı• 
ispirtoyla pamuk. yahut Jif kifidir. lata ı·enginde adamlardır. Muharebe.. 
Zafranı ispirto i~inde erJtirsiniz, son- ) i çok se\·crlersc ele simdikiler gayet 

ıp ra pamuğu yahut Jifi buna tamamiy- sakin H zarar:.•z in anlardır. Eski 
4- Sinirli le bularsmız. Dir küçük kap icindc Ficililer ijldUrdükleri dü manm be)• 

5- Islak yakıp. salonun Jıibasmı söndürürsü • uini ve etini )erlerdi. l•'aknt bu, in -
Solda;ı sağa da aynı kelime· nüz. Zafranlt · pirto yandıkça duma- san eti ) e mel• arzu nudan değil, dijş. 

l - Amaaan! Bu fena bir köpeğe• 5 - 1st4!diğin kadar ~ek; ceket o ler çıkacaktır. nı salonun içinde :yayılmıya ha~lar '>C manlarmın zeka ve cesaretlerini al .. 
benziyor, Hemen kaçmalı. kadar kuvvetlidir ki koparabilirsen il il ispirtonun al<!\ iyle herkes bribiriııi mak jçindi. 

2 - Bu ağaca cıkabilirsem kurtu- aşkolsun. V akıt bllmeee mezardan cıkmı!'; canlı cenaze gibi Heis tarafından öldiirülen bir dü 4 

luııını. • 6 - Ceket kun•etli ama, galiba o gö~miye başlar. Tabii siz de herk~; manı yalnız reisler ve harp edenler 
3 - Biraz daha!. Şu dalı yakalı- kadar ~la~ de;,n. kuıp~:ııtU öyle görürsünüz. )iyebilirdi. Diğer halka ve bilhassa. 

)'abilseın !.. 7 - Oh olsmı ı. -Bir daha kim~yi 10-s--;oa2 1 ~ J ' Buna karşı korkmak değil. giilmek kadınlara insan eti yemek ltafiyen 
• 4 - Oooh şimdi, kurtuldum. ısıramıyacaksm ya! )azım değil mi? (Lutfen sayfayı ÇClJiriniz) 

---------------------------------------------------------------------------

--66----- rARtH EL KiTABI -------
Gladiyatör oyunları büyüle bir ehemmiyet aldı. Gladiyatörler hususi 

llırette yetiştirilir, birbirlerini öldürtünciye kadar çarpıfmalar öğretilirdi. 

- Diktatörler -

Romamn içtimai hayatındaki bozukluk herkes tarafından hissediliyor 
1•lah çareleri aranıyordu. Fakat kuvvetli şahsiyetler çıkıp da bir §ey yap-
~ıya ınuvaffak olamıyorlardı. Romanm bağları çözülüyordu. Müteaddit 
•Yanlar arka arkaya meydana çıktı. 

PJ Bu devirde Kestör seçilen Tiberyüs zirai koloniler vücuda getirmek 
d epleri tekrar toprağa bağlamak, vergileri azaltmak, fazla araziyi vatan~ 
Pİ!larn_ı eli!1de bırakmamak için bir kanun teklif etti. Senato ve hatta 
eplerın hır kısmı buna muhalefet etti, Tiberyüs öldürüld 

d !iberyüa Graküsten sonra kardeşi Kaiyüs Graküa İ§ haıına geldi. O kar 
eıınin teklif ettiği zirai ıslahat projlerini ileri sürdükten sonra, ahaliye 

lcuıca buğday tevzi edilmesini, askerlerin hükumet tarafından teçhiz o -
dUllJnasını, mahkemelerin (Senato) nun nüfuzundan kurtarılmasını~ vatan 

Clf hukukunun tevaiini istiyordu. ' 

~t"K~i~s d~ mu~a~~a~ o~~~a~~· Senato Konsüllerden (Abniyüs) ü Dik
or ılan ettı. Kaıyus olduruldu. lslahat ve halk düımanları galip geldi. 

- Romaya iecavilzler -

~ı Bundan sonra Nümidyada Romaordusu mağlup oldu. Maryüs Konsül 

1
unca orduyu ıslah etti ve Roma ordusu bu sayede Afrikada muzaffer 

:e1u. Fak~t te~like yal.?ız bundan ibaret deği~.di:.Roma ~arkta~ı, ~ı~ımdan 
l'· en kavımlerın ve Totonlann akın yolları ustundeydı Yem ııtılacılar 
h •ıol hududundan girdiler bir Roma ordusunu mağlup ettiler Maryüs der 
(~tekrar K<>nsül seçildi. Tehlike devam ettiği için altı defa Konsül oldu 
dı. ·.~· l?,1) de Maryü~ Romayı !?to~ ve Ktrımlıl~ rtehlikesinden kurtar· 

'Ylaryus Romada hır Allah gıbı hurmet ve tebcıl gördü. 

lçtlmat harp : 

-· Maryüs askeri zaferler kazanmakla beraber dahili meseleleri hallet • 
0~1 değildi. Plepler hak istiyorlardı. Plepler bu arzularına muvaffak 

ltıadılar. Yaptıkları sokak muharebelerinde mağlup oldular. 
~:-waa aonra ltalyatlar isyan etti. Bunların talepleri kendilerine va -
ta aı hakkının verilmesiydi ltalyatlar Roma ordusunu mağlup ettikten 
~ <~nato) ltalyotlara vatandaı hakkını verdi. Bu harbe içtimai harp 
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MaryUs ve sllla : 
Roma (ltalyot) larla döğüşürken Pontüs kralı Mitirdat Romaya hü • 

cum eti. (İçtimai harp} bittikten sonra, şark harbine gitmek üzere (Silla) 
batkumandan intihap edildi. Maryüs bu kumandayı kendisi deruhte et • 
mek istiyordu. Ahali ikiye bölündü. Silla asilzadelere istinat ederek topl 
adığı ordu ile Romaya girdi. MaryüsAfrikaya kaçtı. 

Silla şark harbinde muzaffer oldu. Fakat (Senato) ile arası açıldı. 
Çünkü Silla harpte iken, Romada Sillanm rakipleri kendisini kumandan-
lıktan çekme kistemi§ler bunu temin için de Anadoluya bir de ordu gön
dermi,lerdi. Fakat bu ordu Sillayailtihak etmişti. 

Sillamn idaresi altında kuvvetli bir ordu vardı. ltalyaya döndüğü za
man Pleplerin ve rakiplerinin tetkil ettiği kuvvetleri merhametsizce mah-
vetti. Maryüsün ölüsü yakıldı. Ahpapları, dostları kılıçtan geçirildi. Sade 
bir adam Maryüsün dostu olan 18 yaşmdaki (Jül Sezar) sağ kaldı. 

Silla kendini Diktatör ilan ettirdi 
SilJa Diktatörlüğü zamanında tunları yaptı: 
1 - Senatoyu kuvvetlendirdi, 300 şövalye Senatoya iltihak etti. Bü • 

ıun nüfuz Senatonun eline geçti. 
2 - Kanunların kabulü için rey sahibi olan Senatodan başka bütün 

halk heyetleri lağvedildi. 
3 - Tribünler nüfuzsuz ve tesirsiz kaldı. 
Silli bu teıkilatı yaptıktan sonra Diktatörlükten vazgeçti. (M. E. 79) 

ve ertesi sene öldü. 
Silladan sonra İ! baıma Pompe eetirildi. Pompe, Sillanın kurduğu a

silzade hükUınetinin aleyhtarı olan Maryüs taraftarlarının Romada teş • 
kil ettiği kuvvetlerle döğüımiye mecbur oldu. 

lspartakUs isyanı : 

Pleplerin İsyanlarını esirlerin isyanı takip etti. 
lspartakus İsyanı Gladiyalörlerin isyanıydı, Gladiyatörlerin mukave • 

meti tiddetli oldu. Roma ordusile şiddetle ve cesaretle çarpıştılar. Fakat 
nihayet mağlup oldular. lspartaküsesirlerin başmda idi. 
Silladan sonra Sillamn Senatoya verdiği salahiyet kaldırıldı. 

lki rakip kumandan olan Pompe ile Karasüsün Konsüllük zamanında 
Pleplerle asilzadeler devlet itinde birer mümessile malik gibiydiler. Fa -
kat Pompenin rakibine kartı muzaffer olması için bir takım harp sebeple 
ri meydana çıktı. Pompe İatlyan sahillerini kasıp kavuran korsanlara kar
şı muzafferane harp etti. 

Pontüs kralı (Mitirdat} ı mağlUp eden (Lukullüs) ün zaferinin seme
resini Pompe topladı ve kumandayı aldı. Pontüs kralım Kırımlılara ilti .. 
caya mecbur etti. 

Kudüs ve Palestine kadar olan sahaları zaptetti. 
Dahili ihtilaflar, fırka mücadeleleri mütemadiyen devam ediyordu. 

Meıhur hatip (Çicero) halk fırkaıile asilzadeler fırkası arasında mutedil 



;o - v k;;;~~ _m_:"""'"_e~c~l=İ=S~i-e---~H-a~y~d~u~t~------\--1---A-.-. --m~k-. -s-a.-A~ı. komisyonu ilanları _:j 
JŞ Şarkısı ' Askeri Baytar mektebi için ra kılmacaldır. Taliplerin ,aıt 

U t urnfı sinema sayfasınd:ı \ muhtelif eczayı baytariye aleni namesini nörmek için komisy 
[ Uıs tarafı 1 in scia)fada sekiz saat olmak üzere fe,·lmlade bir he;)etin geleceğini ha- köhne e5vaları görmek irin Di 

k ı k ·ı 1 • M h ft d 48 t ı k t b"t mu"'nakasa suretile satın alına· J ~ a para o ara verı eceıdır. a- a a a saa o ara es ı her alıvor:. · .; M" k 20 M t 932 evine ve münakasaya ıttirak ı den ocaklarındaki ameleler azami olunacaktır. Fra DİV'tl\'ol<> he~ete hücuma karar cakhr. una asası · ar -· · ı de muayyen vakitte komisyo 
ücret alacaklardır. 4 - Kadın ve çocuklar da , eriyor ancak metresi An itanın ken • pazar günü saat 16 ya kadar ) ( 8) hazır bulunmaları. (229 71 

2- Iıçiye iş sahibı 15 gün aynı suretle çalışacaklar, yalnız d~ini bundan Yazgeçirmek hususun Harbiye mektebindeki satın al- • .. • 
evvel çıkacağı veya çıkarılaca- tTCCe mesaisinde bulımaımya- dnki ı.:rarı csasl'n ötl'denheıi l•'ra Di- ına ko nis.,.onunda cra kılı.nacalc- A kcri b:ıytaı· mr:hkbinde 
ğım bitdirec tir. Bildirmeden ~al<lardır ya\'Olonun dimağında Anitanın Yiy:ı- lır. Taliplerın ş.ırtnaınesini gör- O.! adet alat1 b~ytariyenin ga~ 
çıkan veya çıkarılanlar, ta.zm:nat S Mesaı zamanları kazaya mnın metresi olduğu hakkındaki mek 1çin komısyona müracaat- niz.ması pazal'lıkla >aptırılac.al 
Yermekle miık,.. rf tutulacal<- meydan verilm y~cek surette şüph~ne müspet hir şekil ve.rmis 01 • Pazurhg~ı ıı mart 932 pıızartc i g·· 
1 d h l · ı n· 1 hem mntı· Jarı ve iştirak için de muayyen ar ır. · · ması ase ny e ıyavo u .. e · saat 16 ".·a kndar Harb'"''e mekte 

3 M tertip edilecek v~ mesıu es!la· · · k h d kı ı t ai .ı v"'ktı'nde komısı onda hazır bu- •:r - u~ssese er, şçuer n ça- !'.Inı 0"uyor, em e ra ar ınuan u ' deki satın alma kom·syonunda i 
'··brılmaJarı ve saire hakkında sında ktızaya uğrıyan işçiye gelen heyete hücum ediyor. Gelen he- Junmaları. {2:l4} (693) 
bi
U9 d b 1 ı· müessescst tarafmdan tazm nat . . d n· l h r 1" l edilecektir. Taliplerin galvanizınıı 
·r a 'i ta ıınatname \'.:?.pı a- yetı esır e en l)':RVO 0 eye ın e ınc f• * * * nacak alfıtlnn görmek için ask 

caktır. iş m!.ıddcti P,"ünde verilece!: ır ki evraJ,ı bc:limsiyerck kendisini Pes- 27 takım elbise. Baytar mclitcbine , .e pazarlığa ~ 
.. --··-·······-······-········ .. ····· .. --····· 6 - Belediye, vıla}letlerde kara valisine takdim ediyor. Valinin 58 adet yu"n fnnı'Ja. ft-ft1rtı ~ı f"h b h • · d · ... rnk kin de muayyen vaktinde ko 
1~ • 1

• aam u va 1 ,L et. şmt ışçı yerleoıı:tirmc cv!eri tess ede- karı::.ı Divavoıo".·u h~kihl murah - 27 Çı'ft fot·ın 
d • · ı k I' t Y .; yonumuza müracaatları. (238) (91 

1 tamamı~ e a r.ı ır. cclc ve aç 1da bulunan işç.fer has z:mnctlcrck ona tutuluyor. Frn Yukarda yazılı malzemeler Ha * * * 
Ficililcr lı:ıhk \Urma .• ta pd, u t •• buraya ~-rac:ıatla iş ist\vecek- Diyavolo gc "rdiği e,·amiri tahrif et- va Makinist mektebi için ayrı ay-

dırlar. Hele tahta fü:eri:ıdc pek zevh miş ,.c hu sure' le bütün istibt!:ul.rn ) ki 1 l 1, Levazım teçhizat ambarında 
. . · 1 1 ş 1 .. Jerdir. rı pazaı· ı · a satına maca ::tır. a· cut olup tamire muhtac. 13 J,:ılem 

verıcı Oj mı ı er ~ ap:ır ar. ar'' o\·· ıulmiine uğn;ranları kurtarmaııın yo l 2 M 932 
lerlcı· ve ral eduler. ua ... · ramların _ 7 - Işçıieria sıhatte o ması b d n· zar ığı 1 - art - cumar- zıka nhitı pazarlıkla tamir cttirilt 

" !unu bulmuştur. Aııcal\ u esna a 1• te:;i günü ea1.t 16 ya kadar Har - t 
da ate ÜZ;>rincie yapttklı:ırı dan kı"ı temin edilecek, hasta oldukları ynvoJonu:n taarruzu esnasıhda cas 1• b d l l k rektir. Pazarlığı 14 mart 932 paZB 
b··t·· k b'l . t' k -.1 k . d·kı . t 1 d' d biye mekte in eti satın a ma o• te i "",iinü saat 16 .rn kadar Harib 

u un a ı e ı ıra "'-u~r. veya aıa geçır ı .en a • ır I! ~a ha.Yatını kurlarmıya muvaffak o - d kıl k T " 
D.. .. .. "' . 1 t 1 1 d . d' '·l d. misyonun a icra maca tır. a· mektebindeki satın alma komi...,,.·o un)a )Uzun ı.ı.e ın<>an arın .)ara ı · meccanen te avı e ı ece~ Pr ır . Jnbilmiş ~ır nc'~erin c.ıkrp .-ım~i te • ı· l l · · · k · · _ v ,,,_ ıp erin nümune erım gorme ıçın d · 1 .1 ' ·t T l' ı 

aasına d ·,. gari!l hir iti! .,tl:ın nr ·r işçi erin ça ıştıkları yer;erinsıbhi o . ı:;ebbfümtr akamete unrat:ırak Diy:wo- ı~omisyona müracaatları ve pazar nun a ıcra ~umacal\ ır. a ıp e 
dır: m~sı a ~zami itina <Tö;teri e· Jo:ıun ele ıt-mesine ramak bırakıyor. mızilia nl:itınr görmek için Tophan 

G, 11 hl l '" . 1 t. -':ı lığa i~tirak için muayyen vakitte Teçhizat ambarına ve pazarlrğa i 
U.)a a a an c an .u"'J i yı nn cektir. Fakat Anita.nna yardııniyle hu sefer hazır bulunmalnrı. (234) (870) 

kl' d · k - ili •· - rak için de muayyen ,·aktinde konti6 
şe ın eym :eı \e uyrugunun n aye.ı 8 ·1 absiıı olmıyao •.şçiler de ·akayı kurtannıyn muvnffak olu- 4 ~ v.. 
de taşt..ı.n ·~· Bir .. n. hırda gezer - . k , , t yorlar . yon da hazır bulunmaları. (2."f7) ( 
k""!l :ı.1• , umt • f ._. _ ..• Pek lt un,., ıçın ursı.,.r açı aca .~ •r... h d' Maltepe askeri lisesi için 1400 * * :;: 

.. IA .; 9 I f /1. rttk hund1n sonrn geçen a JS'at d k f Id k d 1 b h . .• . . - "çı.er, mes.e,a men a· n et ·ısa i i ·os on ta i i u - Konya askeri orta mektebi İÇ 
gıtti i ı ı • ,.c nih::..>: et hunı ~ r- atlerı'nı· mu~ d.,.taa hususunda mes· hüt-n bir milletin kendini istibdat d · d d" M·· k 12 
d b. .. .. csın e ır. una asası - 250 adet vün fanilfı alehi münaklll 
an ır o :ı:m 'e b · r k1z ç kını bo~ ı•ndı· ,.n ~undan kurt:ırm"'k i ; gi- " 

Deı"eı· bu rocukları bu'i ... ·u··ıu··p t~rb:. leki birlikler te,~il edebilecek- Mart -932 cumartesi günü saat suretile satın alınacaktır. Münaka: 
1. • J ... d:U<ri mücadc1eyi canlı bir suretfl' 16 k d H b' kt b' d 

Ye Cd"r"I\ n'lnm .. 31, ate"' ... 3•-ayı ·0·1 lerd r. ya a ar ar ıye me e ın e sı 2 nisan 932 cumartesi gfrnü saat 
" "' .;ı "" ., 1\111 ~- canlandırıyor. Halka istinat eden ku\' k lm k · d · 

retmiş. Çocul la· b .. y"yil!>ce birbir . 1 O - 'l opıulu~la vucuda ge· veti sayesinde Diyavolo hü!\um•ti de- i satın a a omısyonun a ıcra ya kadar Harbiye mektebindeki sa 
}"'ri•:Jn .... l ... nd'ı·m·"'.. len rş ihti afı ve grevlerin halli edilecektir. Taliplerin ~artnamesi almaı komisyonunda icra kıhnacak .. ~ '" ,.. ... virerek ciimhuriycti tesi!IC muvaf , k · · k · · 

Dii!tJtı yüz""dc ilk inS<!"l ofan bu ıçin, işçi, ış sahibi ve hükümetin fak oluyor. ni görme ıcın omısyona müra • Taliplerin şartname ve nümuneSI 
ki _._ 1 caatlnrı ve iştirak için de vakti ni görmek için komisyona müraca' 

çocu l'u.ı.'!1 .. "k bir r..esil dünyaya göslerecegw i şahts!ardan mürek- l 
ı · ı ·ık B 1 k b ti J J muayyeninde hazu bulunma arı. lan ve iştirak için de muayyen va) 

gc nll~ ~" e 7.:lm"n. git Z.1.D':J.Jl 1 • ı<ep uzlaşma komisyonları Ve ha- 8 8 p er 235) (871) erkek ö .. ,:-e,.mic;. k ( tinde komisyonda hazır bulu'ftmalB 
l.<trn heyetleri yapılaca tır F1rkanm ocak nahiye ve kaza " * * (239) (911) 

Tnb't uHecıi topr••1ı kazıp <:enazc- J l _ Ata·~adar resmi daire 
yi "'Ön orkr : fn! at fam 0 sırada al . .... merkezleri, mıntakaları dahilinde Eyüpte Dikim evinde mevcut * * * 
hhlnr n .. ·,.· c 'l~err. fopraÖ'ı kn.,rp mümessil ' eri ile ~çi ve İ,Ş sahibi tetkikat vapmakta ve Halk ha· muhtelif köhne e§ya aleni müza-1 Maltepe Askeri lisesi için 215 ad 

t .,rn ... 1arını i tnse de Jc!ı. murahhasl rm iştiıalnlc lktısat tibi olabilecekleri tubit etmek- yede suretile satılacaktır. Müzaye yatak örtiisü aleni münakasa sureti 
ran ~ ~z. Hu ::ı. fean h:ılde kızan vekiliuio riyaseh aıtıoda bir"Yü<- tedir. Pu husustaki lisJe!er vilii· desi 20 mart'932 pazar günü &a1lt le satın alınacaktır. l\lünakasası 2 

llejci. bund'ln so!lra hiç bir ölü'lün sek iş isti.şare heyeti,, teşkil olu- vet merkezine bildirilecek ve 16 ya kadar Harbiye mektebin-1 san 932 cumartesi günü saat 16 . 
tor>rn'. "z2r"l'de k-.Jmamasmı emre - nacak ve bu heyet, memlt>kette Cevdet Kerim beyin Ankaradao deki satın alma komisyonunda ic kadar Harbiye mektebindeki satın 
c!er. 'ş bayatını yakinen takip ederek dönüşünden sonra haf p'er kat'i Manlsa'da •izli pyln ma komisyonun-da iera kılınacaktı 

lşte bunun ictnrn;ı:. ki hu""Ün her ı k ·t ı t' Taliplerin AA., rtname ve nünutn · "" "' ame'e it ve maişet şartlan hak- o ara s•çt• cet tr. Manisa dan bildiri diğioe göre 
millet ü'üleı ·n: gömmiye mechur olu· görmek için komisyona müracaatı• 
yormuş. kında tetkikatta bulunacaklar. tarafından yapılacaktır. d~ mahalle..!e bir evde 11 kişi ve iştirak için de muayyen vakti:J 

Yukar dn.ki ·rJ bir Fid nıulıa. 12 - iş kanununun tam_amile 13 - Gece mesaileri işin ma- toplanarak Be~t.., avini yapar· komisyonda hazır buluamaları. ( 
ribinin re mid . . tatbikinin teff.şi i'<tı silt vel'a1~ti hiy•t°f' nör trsJı it ,. ..1 lcr rl tir. lark~n vnknlanımşlarcltr. (912) 
•-•--•a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••--•• 
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bir rol oynamak .• .,.iyordu. Fakat Senatoda (Vercs) re:ı: ... btini (+) o:-tnya 
attıktan sonl'a K'lıısül intihap olundu. Fnk:ıt hendisi derhal asilzadelerle 
birJ""şti. Teldif edilen zirai ıslahat kanun layilmsmın bbul edilmesine rna· 
f-İ :ldu. Bir aralık halk fırkasma tem:ıyül etmek istedi. Konsiilli\kte, n:uhn 
ıifi olduğu h::ılde rey nlnmıyan Kt".til'amn su;h._ ... · .,... -..., • P"" ~ • :.ı 
Romayı terke m~cbı~r etti. 

Katilina hükumet ordunile mezbuhane döğüştü. Ma;lup oldu Ye inti • 
har etti. ' 

-- Sezar -

Katilinanm ortadan kaldırılması kafi gelmiyordu. T e'ılikeler dcv~m 
ediyordu. 

Pompe, Krnsüs, Scz<ır cümhuriyet için birer tehlikeydiler. Bu adamla
rın hepsi mahirdi, hepsi muktedirdi.Hepsi de muhteristi. 

Jül Sezar Aristokrat bir aileye men,up olduğu halde (Halk) fırkasına 
taraftarlık ediyordu. Ve nihayet Sczar bu fırkanın reislerinden biri oldu. 
Sezar bir çok meziyetleı-e malikti. Bilhassa çok iyi bir kumandandı. Evvc 
la, Pretor, sonra da İspanya valisi oldu. Romaya döndüğü zaman, Konsül 
olmak istiyordu. Krasüs ve Pompe ile anlaştı. Bunların ikisi de Senatodan 
memnun değildiler. Sezarla Kraaüa ve Pompe araıında yapılan ittifaka 
birinci (Triyomvira) denir. Bu ittifaktan sonra Sezar Romada konsül ıe .. 
cildi. (M. E. 59) 

Sezar Konsül olduktan sonra bir ziraat kanunu yaptırdı. Üç çocuk ba .. 
bası olan aile reislerine Kampanyada bak·.ms:z knlan araziden bir kısmı· 
ıu verdirdi. Şövalyelerin vergilerini indirdi. Ve reyi amla kendisini Gol 
vilayeti valiliğine tayin ettirdi. 

Gol kıl'ası : 

Gol muhtelif zamanlara<l istilalara uğramıştır. Gol kıt'uşmm ilk ahali 
si Ligürlcrden mürekkepti. Nihayet İberler de geldiler Ligürlerle karıftı
lar. 

Milattan e·ıvel 6 ınc:.ı asırda F oçalılzn geldiler, Marıilya müstemlekesi 
ni tesis ettiler. Gene milattan evvel 6 ıncı asırda tarktan gelen Keltlcr de 
Gol kıt'asını işgal ettiler 

Bunlar birbirlerine yabancı kavimler değildiler. Siteler te~kil c.Uil r. 
Ve aralarında vahdet husule getirmek için mücadeleler yaptılar. 

( ) ı·cres meselesi: ı'crcs dahili lıarplcr esnasında bir ordunun l{estörii icli. 
Ordunun !:asasını çaldı. Bu çaldığı para ile bir rok nıcnıul'iyctler satırı aldı. \'i. 

hayet Sici/yaya mli tayin olundu. Çiccro orada maliye menmru idi. ihtilri ları 
11ıeydana çıkardı. Sui istimale alı§llUf bil' çok lıakimlere kar§l iddiasuu tevıik et
tL (M. E. SO). 

-----w-=-·-·-·- 'rA"RJH FT 1{1TATIT -----6s ...-
- Roma fütuhatının neticeleri -

içtimai hayatta,ehlAkta,Adetlerde,flklrlerde, idarede de§l~lkllklet 

Roma, ispanyayı, şimali Afrikayı Makedonyayı, Yunanistanı, küçü1' 
Asya sahillerini süratle zaptettikten sonra Rom acamiası fevkalade genit• 
lem~ti. Bu hal Romamn hayatında hisaedi~ek derecede tetirler yap ~ 
mıttır. Roma müelliflerine göre bu fütuhat Romanın miııne nbozulmuııı' 
sebep olmuştur. 

Asalet : 

Romada vatandqların ıayısı pek çok arttı. Siyasi haklara ıahip oiaır 
lann miktarı 4 milyona kadar çıktı. (Senato) ya zenginler hakim ol~· 
B uzenginler ıetvele dayanan yeni bir eıalet sınıfının meydan~ çıkmatı' 
na sebep oldular. Orduya •iivari olarak iltihak eden zenginler bu kuvvet' 
istinat ederek kendilerini bir ııruf halinde kabul ettirdiler. Bu yeni ıı-' 
fın adı (ŞöTalye) ler ımıfıydı. 

Pfeptertn şehlrlere geltşl : 

Plepler o~uda askerlik ettikten tonra köylerine döndükleri urııı.I 
topraklarını İfliyemiyecek bir halde buluyorlardı. Hayatlarım kaza...., 
için şehirlere indiler. 

Esirler : 

Esirlerin sayısı da çoktu, vaziyetleri pek berbattı. Çok defa çalışırlr 
kazanırl.- ; bu kazandıklarını efendilerine vererek hürriyetlerini satın alı( 
lar-d~ Bunlardan :.1engin olanlar da varclı. Kölelikten kurtula nzenıinlet' 
den bir çokları Pleplerin boş hıraktıklan yerleri satın aldılar. 

Fikirde detişlkltl ı 

Di nfikri yav•ş yavaş samimi olm \klan çıktı. alelade bir resmiyet J.I' 
lini aldı. Apollon ve Venüs Yunanlı.ardan Romalılara ıeçti. 

Edebtrat: .,, 
Yunan edebiyatının tesiri altında (M. E. 200 - 250) aı-samda L~t~ 

edebiyatı teşekkül etti. Odise Latinceye tercüme ediJdi Dram ve konıed• 
serleri yaaılmıya baıladı. 

Umumt harat : _J' 

Lüks hayat sefahat derecesine geldi. Eski Koma atlesınm rabıtul r -

ted~nrelce oyunlar dini mahiyetteydi. Mabut (Mars) namına yapıl_.11" 
ıulardan ıonra husuıi mahiyette oyunlar peyda oldu. 
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Beyoğlu ikinci Hukuk.Hakimliğinden: 

Nuri beyle Yervant Ef. ve sai
renin şaiyen ve müştereken mu
tasarrıf oldukları Beşiktaşta, Ci
hannüma mahallesinde, Serence
bey yokuıunda, kain Hazinedar 

Süleyman ağa vakfından eski 
(30) yeni (36) numaralı bir kıta 
arsa ile derunine cari rubu ma
sura tatlı su şuyuunun izalesi 

zımmında satılığa çıkarılarak bi
rinci artırma neticesinde arsaya 

Dört yUz ve suya elli Liraya tn· 
lip çıkmışsa da kıymeti muha· 

minesini tecavüz etmemesi hase
bile ikinci açık artırma suretile 

aablmasma karar verilmiştir. 
1 - Arsanın kıymeti (4630) Li

ra Ye derunindeki rubu masura 
tatlı suyun kıymeti (100) Liradır. 
Halen ipotek ve baczı yoktur. 

2 - Mezkur arsa halen sebze 
bağçesidir. 

3 - Tapuca müseccel ve gayri 
müseccel hak sahipleri tarihi 
ilindan itibaren yirmi gün zar
fında evrakı müsbitelerile satış 
memuruna müracaat etmeleri la
zımdır. Aksi takdirde gayri mü
seccel hak sahipleri satış bede
linin paylaşmasmdan hariç tutu
lurlar. 

4 - Müzayedeye iştirak ede
bilmek için kıymeti muhaminenin 
Yüzde yedi buçuğunu depo et
nıek mecburidir. 

5 - Gayri menkul arsa su ile 
birlikte tamamı en fazla bedel 
veren zatın üıtüne 4 Nisan 1932 
tarihine müsadif Pazartesi günü 
aa'at On beşde ihalesi icra kı
lınacaktır. 

ihalesi üstüne icra kalınan zat 
bedcJi müzayedeyi beş gün zar

fında Mahkeme veznesine depo 

edecektir. Aksi takdirde ihale 
fean 'fe bun"8n mntevellit farkı 
fiyat Te zararuziyan ve faiz on
dan tazmin ettirilecektir. 

6 • Fazla malumat almak iste
yenlere 1932-6 numaralı Dosya

ıı her kese açıktır. 
Talip olanların tarihi mezkiirde 

nıüracaatları ilan olunur. (2597' 
----------------------~~--~ 

lstanbul 7 inci icra memurluğundan : 

Kizim efendiye borçlu Ismail 

Hakkı beyin bacz olunan Fatihte 
lioca Veis mahallesinde dede 
ıokağında 5 N. lu kayıden arsa 
'te halen üzerinde 5-13 N. lu 

bir bap hanenin üç hisse itiba

!i!e bir hissesi tarihi ilandan 
ıtıbaren 30 gün müddetle birin-

metro bağçe ve evsafı hane ah
şap ve iki kattan ibaret olup 
zemini kırık malta bir taşlık 

sağda yüklü ?ir oda altı bodu
rumdur. ve zemini taş döşeli 
bir mutbah bir kuyu ve bir 
katlı olda bir hela ve aralıktan 
bağçeye methali vardır. Bağçe
nin etrafı adi taş dıvarla muhat 
bir incir fidanı mevcuttur. Üst 
kat bir sofa üzerinde şahniş vt: 
yük dolabı bir oda olup müşa
here suretile ayda 6 lira bedeli 
icarla Sıdkı bey kiracıdır. Alt 
kattaki bir odada hissedar sa
kindir. Talip olanlara bu işe ait 
38 - 176 dosya irae ve izahat 
dahi verileceği ilan olunur. (2589) 

lstanbul dördiincü icra nıenıurlu • 
ğundan: 

Tamamına üç bin beş yüz Jirakıy· 
met takdir edilen Gnlatada hacı Ama 
mahallesinin Çeşme meydanı soka • 

Memur istiyoruz - Tasr:ıda. 
kazılard:ı. mal sat:ı.caktı r, hangi kazada 
san~ yapacak":ı. o kazanın ver!i ahalisin· 
den olması şarttır mektupla müracaat; 
lscanbul Poslohanesi 400 

Cı§alo§lunda satlUk mU· 
kemmel hane - C1ğaloğlunda U
gir dört kattan ibaret on oda, bir salon, 
bir cıhannüma, bir mmfak, bir kiler, hah· 
çe ve müştemilAtt saireyi havi mükemmel 
hane satılıktır. Tıı!lp olanların Galatada 
Mehmet Ali paşa hanında (41) numnraya 
müracnat eylemeleri. 

Sabhk kAglr hane - Divan· 
yolunda tr:ımvay caddesinde kf'ıgir dört 
kattan ibaret dört oda, bir mutfıılc, bir 
sarnıç. l.Jir ırnru, daraçarı havi munto.· 
zam ve nezareti fevkaltdeli kAgir hane 
satılıktır Talip ol:ınların Galatada t\leb· 
met Ali p:ı.şa hıınınd:ı (41) numarayıı. 

müracaat evlernelerı 
ğmda cedit 12, 14, 16 :numaralı moza - ----------------
ik imalathanesini müştemil maa ara- Ucuz ve acele sabhk otel 
zi bir bap ahşap hanenin tamamı açık ve kahvehane ve garaj - Sir
arttrrmıya \'az'edilmiş olup 24 mart kecide Salkımsöğütte tramvay caddesinde 
932 tarihinde şartnamesi divanhane - (12) oda, iki salon, ve müştemllAtı sal· 
ye talik edilerek 7 nisan 932 tarihine reyi ha\i oteUe altındaki kah\•ehan~ ve 
müsadif perşembe günü saat 1ıl ten ittlsalindeld garai ucuz satılıktır. Talip 
16 ya kadar Istanbul dördüncü icra olanlann Galatada Mehmet Ali paşa ha
dn.iresinde açık arttırma suretiyle sa- nrnda (41) numaraya müracaat eylemeleri. 

tılacaktır. saııam ve kelepir irat sa-
Arttırma ikincidir. Birinci arttır- tin almak lstiyenlere - fstanbu

mada en çok bin üç yüz ltraya talip ]un şerefli ve eğlenceli bir mevkiinde 
çıkmış olup bu kerre en çok artıranm senevt (7.000) lira Jdra gedren emlAk 
üstünde bırakılaacktır. satılıktır. (Bedeli için bir kısmı peşin alı-

Ve gene tamamma iki bin beş yüz narak mütebaki mukasseten ve yahut İld 
lira kıymet takdir edilen Galatada sene sonra verilmek üzere kolaylık gös· 
Aznpknpısında Yulcu zade mahalle- u:rlllr) fazla malOmat ve tafsilat almak Is
sinin Yeni kapı sokağında atik n ce- tiyenlcr Çılatıd:ı Mehmet Ali paşa ha· 
dit 1. No. lu hanenin tamamı a~ık art nında (41) numır:ıya müracaat eylemeleri. 
tırnıaya vaz·edilmiş olup 24 mart 932 
tarihinde şartnamesi divanhaneye ta· Acele satahk hane ve fırın
lik edilerek 7 nisan 932 tarihine mü - Rumclihisarında Atitorlak mıhallesindı 
sndif perşembe günü saat H ten 16 çeşme sokağında bir lıatı kO.gir bir katı 
ya kadar lstanbul dördüncü icra dai- ahşap iki kattan ibaret dört od:ı, bir 
resinde açık arttırma suretiyle satı· mutfak, bir hamam, bir kuru. bahçe, 
lacaktır. elektrik ve müştemilltı saireyi havi hane 

Artırma ikincidir birinci artırma - ve ittisalinde fırın satılıktır. Talıp olan· 
da en ~ok yedi yüz liraya talip çrk~ Jann Ga'atadı M~hmet Ali p::şa hanında 
nuş olup bu kerre en çok artrrnnın u.. (41) numaraya mür:ıc:ınt eylemeleri. 
zerinde bmılnlacaktır. Satllık dUkkln - l\lahmutpa· 

Artırmalara iştirak için yüzde ye- şıd:ı Kürkçü hını alt katında aydı ( 14) 
dişer pey akÇt'Sİ alınır, müterakim on dört lira kirası olan bir dükkdn sa · 
vergi, belediye vakıf icaresj müşteriye tılıkur. Talip olanların Galııtada Mehmet 
aittir. Ali paıa hanında (41) numarayı mürt· 

lcra ve lflas kanununun 119 uncu caat eylemelcı i., 

~~:~~~::~:~~1a;ıy!a~~~k~p~:1: ~l~~!ll1~1~11~lllll~~l'
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cakl ılarla diğer alfıka.daranm , .e ir • Beyoğlu Tapu Başmemurlu-
tifak hakkı sahipler:inin bu haklarını ğundan : 
ve hususiyle faiz Ye masarif e dair o - KAğıtbancnin Kas.ıpbaşı caddesinde 
lan iddialaıını ilfm tarihinden Hiba- eski 22 ve yeni 54 numaralarla murık· 
ren 20 gün ~çinde evrakı müsbitele • 
riyle bildirmeleri Hizımdır. 

Aksi ltalcle haklan tapu sicilleriyle 
sabit olmıynnlar satı~ bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

Alftkadarln.nn işbu maddei kanu
niye ahkamma göre tevfiki hareket 
etmeleri ve daha fazla maJUmat al -
rnak istiyenlerin 931 • 900 dosya nu • 
mara ile memuriyetimize müracaat -
Jan ilan olunur. (259:l) 

tam bir tarafı llas:ın ağanın menzili ve 
bir tarafı Sofu Emin ağa zevcesi men-
zili \'e bir tarafı kasapba~ı caddesi ve 
tarafı rabii tariki :lm ile mahdut sırf 
mülk 29 Teşrinisani 308 tarih \ e 42 
numaralı Tapu senedile rilsumat memur· 
la.ondan t\lehmet Efendi ıbni Ali zevcesi 
Ümü Gülsiim Hanım biati Ahmedin tab· 
tı usıırruflannda bulunan maa b:ıhçe blr 
bap hanenin vergi idaresinden müdevver ti ihalesinin icrası için müzaide

)e vaz olunmuştur. talip olan
ların kıymeti muhammenesi olan 
672 ı· Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 

ıranın yüzde onu niıbetin-
d 30 ikinci teşrin 330 tarihli ka-

defterinde müruru ve mahiyeti gayri 
m:ılOm 18 Tcşrinlenel 310 t:ırlhli bir 
hacz işareti mevcut bulunduğıı giirülmüş 
ve allt<ad.ırlır t:ırııfından muamele yapıl· 
mak üzere bulunmuş olduğundan bu 
suretle ata.kadar oi:ınlann bir ııy zarfında d

e pey akçası Yermeleri lazım-
ır. Birinci ihale 14.4.931 tari- nun hükümlerine 2öre tescil edil-

lıind 6 miş olan ecnebi şirketlerden Fran-
• e saat 1 da dairemizde 
ıc k sız tabiiyetli (Berliye ~ Berliet) 

ra dınacağıdır. Hududu sağ 
t.rafı Arif efendi hane ve bağ- şirketi bu kerre müracaatla şir-
Çeaı sol tarafı Tahir bey hanesi ketin Türkiyedeki muamelatını 
•rkası dede Ostanı cephesi De- tatil eylediğini bildirmiş olmakla 
d b mezkur şirketle alakası bulunan-
~ oıtanı sokağı ile mahdudtur. )arın şirkete ve icabında lstan-
eaabası 46 metro terbiinde bul mmtakası ticaret müdürlü-

;razide 18 metro iki katlı bina ğüae müracaat eylemeleri ilan 
~metro bir katlı oda ve 16 olunur. 

Tütün inhisar Umumi Müdır~ 
hğinden: 

Keşfi ve şartnamesi dairesinde: 

1 - ldarei merkeziye evrak odasına kapı inşası ve Dördüncü 
"1be ile amuhasebe kalemleri arasmdaki tahta perdenin yiiksetdilmesi; 

ı._32 - Behariye levazım ihtiyat ambarına döşeme ve tavan inşası; 
·932 pazartesi. 

d& 3 - Şartnamesi dairesinde 100 kilo pirinç ve 1100 kilo font 
kiinıünün imali pazarlıkla ihale olunacaktır; 17-3-932 perşe'!lbe. 

lil l'aliplerin % 7,5 teminat akçeJerini hamilen yukarda göste-

1-lGb ~ünlerde saat 10 1/2 da Galatada Mübayaa komisyonuna 
rae.atları. (576) 

Sult:ı.nahmette Defterhane binasında Bey· 
oğlu Tapu Başmemurtu~una müracaat 
etmeleri ilan olunur (9~6) 

ZAYILER 

2243 Belediye numaralı Doç 
markaotomobilin hakkı mülkiydi 
ve hakkı tasarrufu Taksim Doç 
garajı sahipleri Esat Abdürrahim 
Ye Cemal Suıen efendilere ait 
olduğu ilan olunur. (2588) 

§ 331 senesinde Çamlıcainas 
sultanisinden aldığım tasdikna· 
nememi zayeyledim hükmü yok 
tur. fl590) 
Kadıköy Ne\ zemin sokn\i: 3 Merzuka 

§ Zayi eldiven 7-3·32 pazar
tesi günü saat 17 - 18 arasın da 
Suadiye Fener yolu arasında 
Bagdat caddesi üzerinde bir tek 
kadın eldiveni bulunmuştur. Sa
hibinin adreıe müracaatla aldır
masını rica ederim. 

Kızıl toprak çifte havuzlar 
Cemil paşa sokak 3 numarada 

Kadri 

11 - VAKiT 10 MART 1932 -

3. K. O. SA. AL Ko. dan 1 
Hava kıtaatı ihtiyacı için 29 ka • 

lem muhtelifülcins çelik münakasaya 
konmuştur. İhale tarihi 12 - l\lart 
- 932 cumarte i günü saat 14 tür. 
TaJiplerin şartnameyi görmek üzere 
lstanbulda III. K. O. ,.e Ankarada 
merkez satın alma komisyonlannn 
her gün münakasaya iştirak edecek· 
lerin ise teminatı muvakkate \'e tek • 
Jif mektupları ile birlikte ihale tari • 
hinde Ankara merkez satın alma ko
mi yonuna müracaatlan. (21) (114) 

"' • ııı 

İılahiyede bulunan kıt'alar hay
vanatınm ihtiyacı olan 227.800 ki
lo arpa kapalı zarf uıulile müna • 
kuaya konmuıtur. ihale tarihi 
20 - 3 - 932 pazar günü saat 
10 d~r. Taliplerin ıartnameyi gör 
mek üzere her gün münakasaya iş
tirak edeceklerin iae ihale tarihin
de lalahiyede Dağlivaaı Sa. Al. 
Kom. nuna müracaatlan. (95) 

(733) 
• • ııı 

Yerli fabn'kalar mamulatından 
100.000 metre çamaşırlık bez kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. Iha· 
lesi 14 - Mart - 932 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 
14 tedir. Talipleııin şartname ve 
nümunesini görmek üzere her gün 
Ankara merkez satın alma komisyo • 
nuna müracaatlan ve münakasaya iş
tirak edeceklerin o gün n saatinden 
evvel teklif ve teminat mektuplarının 
makbuz mukabilinde mezkQr komis · 
yon riyasetine tevdi eylemeleri. (88) 

(603) 

K. O. için 80 çift 13 tek atlı a
raba kotumu kapalı zarfla müna
kasaya konmu§tur. ihalesi 23 -
3 - 932 çartamba günü saat 15 
te komisyonumuzda icra kılına -
caktır. Taliplerin §artnamesini al 
mak ve etkilini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak ede -
cı?klerin de vakti muayyeninde te
minat ve teklifnameleriyle komis
yonumuza müracaatları. (107) 

(822) 

Erzurum hastanesinin 'inşası içbt 
90,000 kilo çimento münakasaya kone 
muştur. !kale tarihi 15 - l\larl -
932 salı günü saat 15 tir. Tali:ııi'rin 
şartnameyi görmek üzere İstanbul ve 
Erzurum satın alma kornisyonlan6ıa 
her gün münakasaya iştirak edecek• 
]erin ise ihale tarihinde Erzurum 88• 

tın alma komisyonuna müracaattan. 
(83) (584) 

* * '* 
1.;tanbul lcvazrm dikim e>inde bu • 

Junan yün. pamuk, iplik, post kırpın
tılarile ka), kırprntılan, 30 mart 932 
~araşmba günü saat 15,5 ta aleni mü· 
znyede ile satılacaktır. Taliplerin mu· 
nyyen gün ve saatte komisyonda bu .. 
lunmaalrı ve saı1nnmesini almak isti
yenlerin her gün komisyona \'e kır • 
pıntıları görmek jstiyenlerin de Def .. 
terdardn dikim Evine müracaatları., 
(121) (928) 

:ıı:. :s. • 
Muhabere alayının bulunduğu kış• 

la ile, SÜ\'al'i bölüğünün bulunduğu 
pavyondaki elektrik tesisatı ta:mlr e. 
dilecektir. Pazarlığı, 16 mart 932 çat1o 
şambn günü saat H te icrn edilece -. 
ğinden taliplerin o gün ve saatte ko
misyonda bulunmaları ,.e keşifnnme • 
sini almak istiycnlcrin her gün ko • 
misyona miiracaatlarr. (122) (929) 

•• ııı 

lstanbul levazım eşya. n teçhizat 
ambarı ihtiyacr için satm alınacak 
650 adet tahtanın, l;l mart 932 ~ır 

günü saat 14 te k om·syonda pazarlı!!t 
yapılacaktır. Taliplerin o günü v~ saı
atte komjsyonda bulunmnlan ,.e şart.o 
namesini almak i tiyenlerln komisyo • 
na müracaatlarr. (120) (927) 

Asker ihtiyacı i~fo satın almaeaıi 
zeytin tanesinin pazarhğma devam eıo 
dilecektir. Pazarlığa i,. tir.ık edecek• 
)erin. 12 - Mart - 9:;2 tarihinde 
cumartesi günü saat 14.5 ta komi$ro• 
numuzda bulunmalan ve nümune ,.e 
şartnamesini almak istiyenlerin her 
gün komisyona müracaat etmeleri. 

(117) (902) 

Istanbul Gümrükleri 
Muhafaza Müdirliğinden: 

1 - Gümrük Muhafa memurları için (Bir kasktle bir ceket 
ve pantolondau ibaret) 718 takım elbise pazarlıkla münaksaya 

konulmuştur. 
2 - Pazarlık 20 Mart 932 tarihine nıüsadif pazar günü saat 

0

14 te lıtanbul'da Gümrük Muhafaza MüdürlUğünde yapılacakbr. 
3 - Mühürlü lizime ve kumaş parçalarile dikilmiş takım 

nümuneleri her zaman için Müdiriyete müracaatla görülebilir. 

4 -- Şartname nlishaları Ankarada Gümrükler umum Mu ... 
hafaza kumandanlığı kaleminden ve lstanbul'da GümrUk Muha

faza Müdiriyetinden alınacaktır. 

5 - Taliplerin fartnamesiııi alarak ve nümunelerini görerek 
ve şerik iseler 'fesika!nrile birlikte ve "'0 7,5 teminatlarile bera• 
ber belli gün Te saatte pazarlıkta bu!unmaları. (914) 

·Yüksek Ticaret Ve lktısat 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektepte yapılacak inşaat 27 Mart 932 tarihine müsadif pa• 

ıar güdil saat 14 te ihalesi icra olunmak üzere kapalı zarf usu
lilc münakasaya vazo!unmuıtur. Talip olanların keşifname ve 

şartnameyi görmek üzere her gün mektebe müracaatları ilin 
olunur. (853) 

Kiralık Kagir Hane ve Dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden: 

Beşiktaşta Akaretlerde 6, 14 numaralı haneler üçer 41, 55 
numaralı haneler birer sene 1/3, 7, 11 nuır.aralı dükkanlar birer 
sene müddetle kiraya verileceğinden 28 Şubat 932 tarihinden 
itibaren Yirmi gün müddetle aleni müzayedeye vaz edilmiıtir. 
Talip olanların ve daha ziyade maliımat almak istiyenlerin Martın 
yirmi birinci pazartesi günü saat on üçe kadar mahalli mezklirda 
54 numarada Mütevelli kaymakamlığına ve yevmi mezkfırun saat 

on üçünden on beşine kadak Istanbul Evkaf müdiriyetinde idare 
encOmenine mUracaat etmeleri. (729) 

Yüksek İktısat ve Ticaret Mek
tebi Müdürlüğünden: 

Mektep dahilinde yaptırılacak tamirat 29 Mart 932 tarihine 
müsadif Salı ~ünü saat 14 de ihalesi icra olunmak üzere aleni 
münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şar lname ve keşifnamey 
görmek üzere her gün mektebe müracaatları ve depozito akça• 
larını da vevmi ihaleden evvel tevdi etmeleri ilan olunur. (878) 
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HAYAT KiTABI 
bayat· kumbarası 

Bilecik Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 
1-BoıUyük· Kara köy yolunun 117 X 500-127X 460metroları arasına 

ocaklardan bilibraç nakil ve istif olunacak 5273-30 metro mik'ap . 
bam taıın beher metro mik'abı 229 kuruş hesabile 12073 lira 
56 kuruş muhammen bedelile mevcut ıartnamesi mucibince ve 
kapalı zarf uıulile 17-3-932 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
15 te •iliyet encümeni daimisince kat'i ihalesi yapılmak üz~re 
27-2-932 tarihinden itibaren 20 sıUn müddetle münakasaya ko 
nulmuştur 

ı - Talipler münakasa ıartnameıinin bir suretini vilay~t Na
fia )aşmühendisliğinden iıtiyebilirler. 

3 - Talipler müzayede, münakasa ve ihalit kanununa te•· 
fikan teklifnamelerini mezkflr 17-3-932 tarihine kadar Viliyet 
daimi encilmeinne tevdi etmeleri llzımdır. (755) 

Kütahya vilayetinden: 
1 Kütahya memleket hastanesi için 6000 lira muhammen be

delli bir rontken cihazı ve alit ve edevatı ile 2o beygir kuvve
tinde tam Dizel Ye Jeneratörlü Akuple olmak üzere bir motör 
ıartnamesi mucibince ve bunların gümrük resmi vilayete ve 
Kütahyaya kadar sigorta nakliye, montaj ve sair masrafları 

milteaahhide ait olmak şartiyle komple olarak l O Mart 932 ta
rihinden 11 mayıs 932 tarihine kadar kapalı zarf usuliyle mUna
kaaaya konmuştur. 

2- ihale 11 Mayıs 932 çarıamba ıünü saat 15 te Kütahya
da daimi encümeni huzurunda icra edilecektir 

3 - Şartnamenin birer sureti lstanbul, Ankara, lımir Sıhhat 
Müdilrlüklerine gönderilmiıtir. Talipler mezkür müdürlüklerden 
ve villyetimizden şeraiti ağrenebilirler. 

4 Taliplerin mezkur ihale günü ve saatinden evvel 661 nu· 
maralı münakasa ve ihallt kanunun 10 ve 11 inci maddeleri mu
cibince teklifnameleriyle yfü~de yedi buçuk nispetinde teminat 
muvakkate makbuzlarını •eya danka kefaletlerini havi teklif 
zarflarını Vilayet makamına göndermeleri ilin olunur. (832) 

Jandarma Satınalma Komis
yonundan: 

Muhtelif eb'atta 800 tahta sandık pazarlıkla alınacaktır. Talip
lerin şartnameyi görmek için her gün ve paıarlığa iştirak içinde 
13-3·932 pazar günü saat on birde komisyona müracaatları.(918) 

Beyoğlu Defterdarlığından : 
l lasköyde : Kiremitçi mahallesinin 

20· 22. 24 No. it arsa I Ia•kôyde Turşu· 
cu llam1.a mahalleı;inde ? 9-1, 2, 3 No 1ı 
ars:ı. Okçumusa Emek ) eme?. 50 - 52 
No. l ı ap:ırtmanın 2-3 hissesi. Tophane
de Karabaş mahallesinin Boğazkesen 82 
No. lı dükk4n. Tophanede Süheylbey 

Topçular tulumba aralığı 424 426. 7 -11; 
424·426 No. Jı arsa. Tophanede Karabaş 

caddesinde 40 42. 44, 44·46 80. lı kA· 
gir od:ı ve ahşap hane 1·3 hissesi. 

Ra!Ad1 mahalle \"e sokakları muhır· 

rer beş kıt'a gayri menkul mukaddema 
21 \'e 10 gün ayrı ayn müzayedeyı: lio· 
ııulmuş ise de talip zuhur etmediğinden 
bu kerre ihalei kat'iyc1cri icra edilmek 

üzere müzayede bir hafta dab:ı temdit 
edilmiştir. Talip olanların tarihi ılt\ndan 

itibaren Beyoğlu kazası idare hey'etine 
münıcaatları. (9151 

il --- - .• ·-., 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

1 
Doktor 

11 Hüseyin Naşit 
"'111 Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. Tel. 226 2120 
--- ~----- VA iti ıır 

Adres: lsuınbul Ankara caddesi 
Vak,t yurdu 

Telefon : Yazı ışleri 2.4379 ve 
2.38?2 idııre 2 4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lscanbul Vakn. 

Abone şartlar1: 
1 3 o 12 Aylık 

Dnhilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
Hariçce 800 1450 2700 -

!!!n ttartlar1mız: 
llesm 1 fusust 

Saurı 1 O Kş 12,50 Kş 
Santim• 20 _ 25 

KUçUk llAn şartlarımız : 

1 ~ .i 4 1-10 Defah 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç aylı 
ğı için bir defa meccanendir 

H - 4 sanrı geçen il~nLmn fazla 
saurı için 5 kuruş zıımmolunur, 

V AKIT l\latbaası 

Sahibi: Mehmet Asım . umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet . 

Bilecik Vilayeti Daimi 
Enclımeninden: 

1 - Bilecik - Söiüt yolunun 14 X 600 ile 26 mcı kilometro 
hizasındaki ocaklarından mustahz:er 3859 - 25 metro mik'ap bam 
taşın 14 )<" 700 kilometrosile 22 X 890 kilometrolar arasına kabili 
mesaha bir fekilde nakil ve istifi beher metro mik'abı 262 kuruş 
hesabile 10111 lira 23 kuruş muhammen bedeli ile mevcut şart
namesi mucubince Ye kapalı zarf usulile 17 ~ 3 - 932 tarihine 
nıüsadif perşembe günü saat 15 te Encümeni Daimice kat'i 
ihalesi yapılmak üzere 27 - 2 - 932 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Talipler münakasa şartnamesinin bir suretini Vilayet 
Nafia Başmühendisliğinden istiyebilirler. 

3 - Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu mu
cibince teklifnamelerin ihale tarihine kadar vilayet daimi encü
menine tevdi etmeleri lazımdır. (756) 

Devlet Demiryolları ilanlara ==ı 
Haydarpaşa • Ankara hattı üzerinde Doğançay istasyonu ci• 

varında 147+ 750 inci kilometrede vaki taş ocağından çıkarıla· 
cak üç bin metre mik1abı balastın ihraciyeııi nin kapalı zarfla mü· 
nakasası 23 Mart 932 Çarşanba günü saat 15 te idare merke• 
zinde yapılacaktır. 

Tafsilit Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya sa• 
tılan şartnamelerde yazılıdır. (814) 

Ankara istasyonundaki satış barakası iki sene müddetle ve 
aleni müzayede ile kiraya verilecektir. 

Müzayede 22-Mart-932 salı giinü saat 15 de idare merkezin· 
de yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ellişer kuruşa 
satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (815) 

lstanbul Evkaf Müdiriyetinden: 
Fatih civarında muhterin hoca Ümeyis camii şerifine ait me•· 

cut taflara ( temel ve kabir taşlarile bu kabirlerin cadde üzerine 
müsadif s et kısmı ve minaresi hariç olmak üzere ) 40 lira bedeli 
ile bir hafta müddetle satılmak üzere Hana konmuştur. Talip 
olanlar 17 Mart 932 perşembe günü saat on beşte kıymetin yüı" 
de yedi buçuk nisbetile pey akçası ile birlikte l stanbul Evkaf 
Müdiriyeti binasında Mahliılit kalemine müracaatları i1'9 
olunur. (919) 


