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Is et 
Komşulanmız 
Arasında 

Bulgarlar Rusya ile siyasi delil, 
fakat iktisadi mUnasebetlere 

girişmek lstlyorl1tr ı 
(La Bulgarie) gazetesi yazıyor: 
Birkaç zamandır, dünya matbua 

ve siyasi mahafil Bulgarlarla Sovye 
Jer arasında iktısadi bir anlaşmadnt 

bahsetmekte, hatta bu anlaşmanın 
hemen olup bitmek üzere olduğunu 
kaydederek bir takım da gayrı mel 
buz neticeler çıkarmaktadırlar. 

Haddi zatında mesele, zannedildi 
ği. kadar jJerlemiş olmak şöyle dur
sun, başlamış bi1e değildir. Aynı 

gazetelerde ziraat bankası müdüıii 
Sakarov, tütün ihracat tüccarları 

grubu namına hareket eden Mö..,.yö 
Lalavcevin Bulgar mahsullerini Po -
Jonya ve Çekoslovakya pazarlarına 
satmak maksadiyle teşeblıüsatta bn 
lunmak üzere Varşova ve Prağa ha
reketleri, Bulgaristanm, Varşova -
da, Sovyetlerle bilvasıta temasa 
girmek için yapılmış bir seyahat ve 
teşebbüs olarak gösterilmekte 
dir. Bu noktai nazan tek:ıibe bile Hi 
zum görmüyoruz. Zira, eğer Bulga -
ristan, Sovyetlerle . bir müzakereye 
girişmek istese, murahhaslarını o ka 
dar uzağa göndermiye lüzum yok • 
tur. 

Bununla beraber, Sovyetlerle bir 
iktrsadi anlaşma fikri, Bulgaristan -
da yerleşmiş Te kökleşmiştir. Bu fik

hHha:ıeıı.: !dnıadi rna ::ı!fülc bir 
ok taraftarlar vardır. Ve geçenler-

de, Bulgar tüccarlarından mürekkep 

Paşa 
Fırka grubu 

Bugttn H. vekilimizin 
izahatını dinledi 

--Tevfik RUştU B. 
Ankara, 10 (Yakıt) - C. H. 

Fırkası gurubu bugün saat 16 da 
Afyon meb'usu Ali beyin riyase
tinde içtima etmiş ve hariciye 
vekili Tevfik Rüştü beyin seyya· 
hatleri hakkında verdikleri iza
hatı dinliyerek içtimaa nihayet 
vermiştir. 

Malt işler 
Ankara, 20 ( Vakıt) - Fırka 

grubunuu sah günü yapacağı 
toplant.da mali itlerin konuşu
Jacağı kuvvetlidir. 

bir grup, başvekile bu hususta mü· =Aki==.
5
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racaatta bulundu ve hüsnü kabul 
gördü. Bulgar hükumeti de, kardeş 
cümhuryetle iktisadi sahada a'lllaŞ· 
mıya 4.hraftardır. Fakat bu anlaş· 
ma, sadece ticari mahiyettedir ve si
yasetle hiçbir alaka~ı yoktur. 

Bulgarlar. Rusyadan bir çok mal 
almaktadır. Fakat bunları yabancı 
komisyoncuların delaletiyle ve ya· 
hancı memleketlerin hudutlarından 
geçirmek suretiyle aldıkları için, 
Ruslarla doğrudan doğruya tema 
~ giremiyorlar, aradaki mutavassıt 
lar, Bulgar müstehlikleri aleyhine 
olarak para kazanıyorlar. Sovyet -
]erden alınan mallara mukabil hi~ 
bir Bulgar mahsulü satamadığımı 
zı da söylemiye hacet yok. Bu gayrı 
tabii vaziyete şimdiye kadar susu -
yorduk; fakat son buhran, artık bu 
na tahammül edemiyeceğimizi gös · 
terdi. Bunun Açm, Ruslarla olan ti
cari münasebetlerimizde arada bulu
nan mutavassıtlarr kaldırmak, Rus· 
yaya ticarethanelerimizin mümes ·
sillerini göndererek. mahallinde tet
kikat yaptrrmak istiyoruz. 

Bir ihtifal 
Bütün lstanbul kitapçılarım dol~ 

şımz: Ancak sekiz. on Fuzuli divanı 
bulabilirsiniz .. Nedim çoktan bitti.. 
Baki zaten yok gibidir .. Nailii Kadim 
cskidenberi bulunmaz .. Neri, Şeyh 

(;alip kalmanu§.. Esasen bunlan arı
!}an kim? Soran kim? Anlıyan kim? 

Kanatlannı, bir ışığın alevinde 
yakmak için çırpınan nur dşikı perva 
neler gibi, rulıu, millet, memleket oe 
hürriyet aşkıyla yan.o.n Namık Ke -
mal,, Bulayır ,,sırtlanndaki harap tür. 
besinde kırk dört senedir unutulmuı 
yatıyor! 

Ölülerin himmetiyle yaıanuya ça
lışan Florinalı Nanm Bey olmasa, 
Tevfik Flkretin Eyüpte gömiUü ol
duğunu Ç-O!~an unuturduk! 

ilmiyle, san'atıyla, tarihiyle bir 
devir yaratan büyük ve eşsiz Ziya 
Gökalpin mezarını yalnız mevsimler 
ziyaret ediyor! 

Felaket günlerinde, ateşten kale • 
mi, karanlıkta çekilmiş bir kılıç gibi 
parlıyan Süleyman Nazif in nerede 
yattığını bilen var nıı? 

Türk edebiyatının en büyük hecca· 
vı Eşrefin üç sene evel mezar taşını 

• 
Hz. iş 
Bas vekilimiz 
Anadolu ajansına 

mtthim beyanatta 
bulundular 

Ankari, 20 (A. A.) - Başveıoı Is
met Paşa Hazretleri Anadolu aJanst· 
na şu beyanatta bulunmuşlardır: 

- Son günlerde benim hükumet
tençekileceğim hakkında veya bazı ve 
killerin çekilmeleri suretiyle kaoınc -
de tahavvül vuku bulacağına dair şa -
yialar olduğunu bazr matbuat neşr.iya 
tı · ndan anlryorum. 

Vatandaşlanmı ve Türkiye cümhu 
riyeti hükOmetiyle alakadar olanları 
tatmin için söylemiye 16zum görürüm 
ki, benim hükuınet riyasetinden çekil-
memi icap ettirecek hiç bir sebep 'VC 

zaruret yoktur, llüyük Millet Mecli • 
( sinin itimadına ve Reisicümhur Haz 

~etleriyle daima hem fikir bulunmak· 
tığıma istinaden beyan ederim ki mem 
Jeket ve milletimize vus'ımm azami 
hizmetini ıifaya bilatereddüt ve nefsi
me büyük itimadımla devam edece • 
ğim. 

Kabine arkadaşlarımdan hiç biri
nin dahi bugün için en müşkül mese
leler karşısında kalmış olsak da ben 
den ayrılmalannı icap ettirecek bir 
sebep yoktur. 

Hükumet, Büyük 1\1.illet meclisiyle 
tam temas ve müşterek çalışma halin 
de bulunarak idealimiz olan prensip
lerin tahakkmuı ·~in alem şumül müş 
kUIAt karşısında dahi mutllika muvaf 
fak olmıya azim bir haleti ruhuyede 
ve sarsrlmaz imandadır. Bunu bir it· 
minanla beyan ederim. 

Alman yada 
Cümhur Reisliği 
intihabı 

"Gazette de Voss,. Alman cümhur 
reisi intihabı neticesini, yukardaki şe· 
mayla göstermektedir. Hindenburg, top
la.nan reylerin yüzde 49,6 sını almıştır. 

"Splltter,, kelimesi, Almanca "muhtelif,, 
demektir. Bitlerin millt sosyalist, Thnl· 
mann'm komünist fırkası reisleri olduğu 
malOmdur. 

Başındadır 
Gençler birleşiniz ! 

Noktayı nazar ihtilafları aranızda 
kolayca halledilebilir 

Talebe birliıli idare heyetinde istifalar 

udr.ı.fUnun- genç'UjJiİdert .>lr gurup 

r 

Uzun zamandanberi darülfü- murahhası hariciye .müdürü, e'dc
nun ve yüksek mektepler talebesi biyat murabbası neşriyat müdürü 
umumi bir teşekkülden mahnı.m - olarak seçilmitlerdir. 
dular. Milli Türk talebe birliği bir Fakat taksimi vezaifi müteakip 
müddettenberi faaliyetsiz kalmış ticaret ve mülkiye mektebiyle fen 
bir haldeydi. Son zamanlarda bu ve edebiyat fakülteleri murahhas· 
faydalı teşkil in tekrar canlandı ~ ları idare heyetinden istifa etmiş .. 
rılması yolunda ümütlü hareket - lerdir. 
ler görüldü ve nihayet geçen cu- Hukuk talebesi ne diyor ? 
ma günü Halkevi salonunda müm Hukult ve mülien"dis murahhas-
taz bir gençlik lrutlesi toplandı. 1an ise evvelce yazdığımız gibi 
Bu ~çtimaında birliğin ne tarzda cuma günkü kongre eşna.smda İs· 
tefkıl olwıması noktası uzunca tifa etmi§lerdir. Huhuk fakültesi 
münakaş~ları mücip oldu, ~ih~- murahhaalan birlikten çekilmele
yet noktaı nazarları kabul edılmı· rinin sebebini şu suretle izah' et • 
yen Hukuk ve Mühendis talebe • ,mektedirler: 
si bu şekle girmekten istinkaf etti- - Eski milli Türk talebe birliği ni
ler. Kalanlar idare heyetini seç • zamnamesinin birlnd maddest şöyle" 
tiler. dlr: 

Milli Türk talebe birliği idare - FakUI~ ve 1tiksek meldepler 
heyeti azaları dün kendi araların.. talebe cemiyetıerl bir birlik teşkil et. 
da toplanarak taksi.mi vezaif yap· mişlerdL Birliğin ünTiını ~ Milli Türl( 
mı§lardır. talebe birliği ı11 dir. Bu madde aynen 

Tabip murahhas reisi, dişçi mu- Avrupa blrlik nizamnaıiteleıinden ter 
rahhas, umumi katip, eczacı mu.. etime edilmi§tir. :Vakia h.er. ne kadar 
rahhası veznedar, baytar murah - Avrupada milli talebe birlikleri . bu 
hası spor işleri müdürü, mimari esas üzerine kurulmuşsa da~memleke 
murahhası muhasip, fen fakültesi tim izde bu şek~ tatbiki bugüne ka• 
murahhası ikinci reis, ticaret mu· dar iyi te.sir bırakmamıştır ... Çünkü 
rahhası dahiliye müdürü, mülkiye (Lütfen sayfayı çev.ir~ntz) 

Goethe'nin hatırası 
Yarın memleketimizde de 

taziz olunacak 
Yarın büyük zır Garp mede-

Alman şairiGoe· ~ niyetinin en şa• 
the•nio ölümünün yanı dikkat fah· 
100 üncü yıl dö· siyetidir. 1714 te 
nümü münasebe- Frankfurtta do· 

Çarların bu eski memleketinde, tü 
tünlerimiz, sebze tohumlarımız, yağ . 
lanmız ve şayaklarımız için şüphe5iz 
bir mahreç bulabiliriz veya bunları, 
şimdiye kadar Romanyadan satın 

aldığımız Rusyanrn madeni yağla · 
n, benzini ve petrollariyle müb~dele • 
le edebiliriz. Bulgaristan da, diğer 
devletler gibi tekas usulünü tatbi 
ka karar vermiştir. Milletler yaşa • 
nuya muhtaçtırlar ve bu hususta da 
tamamen serbesttirler. Bulgaristan 
da, So\·yet Rus:ranır. dahili rejimiy-
1e hiç bir suretle alakadar olamaz. 
Netekim, başkaJannm da kendi reji 
ıntne müdahale etmesine müsaade et 
ntez. Bulgar hükumeti, kendi tebaa -
stndan, Sovyetlerle ticari münasebe· 
te girmek istiyen kimselere muavenet 
etmeyi vadetmiştir. Bwtun da sebe 
bi bizzat Bu1gari3tanın iktısadi vazf. 
Yetinı düzeltmektir. Yalnız Şunu 
birdaha kaydedelim ki bu münasebet 
8adece ticari sahada cereyan edecek 

kırdılar! r ""\ tile dünyanın bir ğan Faust milel• 

Mehmet Asım 
ı Alctarah 2 inci sayfada ] 

Yunus Emre, çoğumuz için dilen. 
ci ildhileri ya.zmı.ş bir meçhuldür .. 
Seyrani i8mindelı.i mütefekkir halk 
şairini kaç kişi tanır? 

Bütün bu yüz kızarucı suallerin 
cevabını kendi kendime ararken, bir 
ga.zetede şu satırlar gözüme ilişti: 

Türk darülfünunu. Alman şairi 
Goethe için bir ihtifal hazırlıyor. O 
gün, Hasan Ali Beyin, Goethe hak -
kında üçyüz elli sahifelik bir eıeri 
çıkacak; o gece, Semiha Bedri Hanım 
bir konleram verecek ve Darülbedayi 
(Stella) piyeıinl oyruyacak.. 

Goetlıe gibi, artık bir milletin de
ğil, bütün bir inıanlyetin malı olan 
büyükleri tebcil etmek, bir cemiyetin 
kemaline delalet eder. Fakat bu. ken
di büyüklerini unutmıyan inıanlann 
hakl..-ıdır. 

.Yusuf Ziya. 

VAKiT' ID Memleket 
Maarifine Hizmeti 

ir kazanç 
................................................... 
~ Ya:vrulannıza parasız s 
i kitap veriyoruz İ 
••-•••••••·----••••---••••n•nnn••••••••• 

"Vakıt,, karilerinln yavrularına ilk 
tahsil kitaplarım parasız hediye etmiye 
karar vermiştir. Den senesi başında 

hu hediyemizi almak için sadece 
"Vakıt,, karü olmak hfidir. 

Kopunlarımız her gün gaze
temizin başlığının sağ tarafın
dadır. 
Bunları kesiniz 

saklayınız 

çok yerlerinde '. 1ifi, on sekizinci 
olduğu gibi şeb- Hrın son kısmın· 
rimizde de ibti· !la ansiklopedik 
faller yapılacak- tesir altında ya• 
tır. Bu münase- şadı. Bu esnada 
betle Darülbe· G oethe , Dide-
dayi Goethe'nin rot' n u n bir 
"Stella., sını oy- eserini tercüme 
nıyacak, Edebi- etmiştir. 

yat fakültesi Oa- Goethe ebedi-
rülfünunda, Al- yet meselelerilo 
man lisesi T o- uğraşmazdı. Ken-
tonyada ihtifal di fikrini tesiri 
yapacaktır. Ya- Beynelmilel dahinin heykell altında tutacak 
rın akşam saat sekiz buçukta Is- meselelerle alakadar olmazdı. 
tanbul radyosunda Selim Sırrı B. Bütün arzu su, zamanındaki şah· 
şairin hayah hakkmda bir kon- siyetinden ziyade, bırakllğ ı eser-
ferans verecektir.Goethehali ha- _ l Alt taıafı 5 inci s:ıyıfıda J _ 
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ı Kitap kuponları
mızı biriktiriniz ! • 

1 

1 
Dahili 1 
H~~ici ~ Son Telgrallar 1 

Devletler fevkinde 
bir devlet! .................. ______________________________ ___ 

Komşularımız 
Arasında 

[Baş makalemizden mabut! 
ve hiçbir siyasi umıurun hu münase 
bete miidahalesine meydan verilmi • 
y~ektir. Esasen hükumet, Sovyetlcr 
le doğrudan doğruya l:içbir suretle 
mlinasebete girmiyecek, Sovyetle • 
rin, Ilulgaristanda her hangi bir 
nam altında olul"!a olsun bir teşek • 
kUl yapmalarına mü..-;aade etmiyecek 
tir. Zira, Bolşe,·iklerin Bulgaristan 
da umumi asa);şi ihlal için yaphk • 
lan teşebbUsU unutmu~ değiliz. 

Kısacasr şudur ki, Bulgar hükQ 
meti, şimdiye kadar Bulgar tüccar . 
Jannrn Rusyayla ticari münasebet • 
!erde bulonmamalan için koyduğu 

memnuiyet karannı kaldrnyor de • 
mektir. Fakat Moskova entemasyona 
linin Bulgarlstanda yapmak iste · 
diği kanşrkhklan bildiği için, hilkQ
met, Rusyayla doğrudan doğruya te
masa girmek istemiyor. Zira, bu te
mMin neticesinde, Bulıtaristanda, 

pek tabit olarak bir RM ticaret mU· 
messilUği teessüs edecektir Jd, bu 
rası, kısa bir zamanda bir Bolşevik 
üsstilhareke!!I olahltir. 

Mehmet Aenn 

Avrupadaki tıllebe cemiyetlerinde fa
külte ve yüksek mekteplerin bitcüm· 
le talebesi kayıtlrdır. Bir fakülte ce
miyeti o fakültenin umum talebe!fni 
temsil edebiJfr, Fakat maalesef bizim 
talebe cemiyetleri pek az iş yaptığm
dan cemiyetlere talebenin onda bf ri bi 
le da.hfl bulunmuyor. Bu vaziyet kar
şınsmda cemiyetler fakUlte talebe!!i
nin umumunu temsil etmekten çok u
zaktır. t~te bunun içindir ki, cemi vet
Jer birliği şeklinde kurulan • Milli 
Türk talebe birliği • temsil kuvvetini 
bütün talebeden a1amadrğt için gen~· 

• lik nazarmda yer tubmamış ve hiç 
bir şey yapamamıştır ve talebe bu te
şekküle miltt talebe birliği değil • ce
miyetler bfrliği • diyerek daima aleyh
tar kalmıştır. 

Bu cemiyetler birliği :~linin bir 
mahzuru da: Cemiyet] bulunmryan 
fakültelerin birlikte temsil edilememe 
8idir. 

ismet Ps. Hz. 
Yeni bütçe etrafında 
meşgul olmaktadır 

Ankara, 20 (Yakıt) - BaşYe· 
kil ismet Paşayla Maliye yekili 
Aptülhalik B. yeni biltçe etra
fında metgul olmaktadırlar. Son 
tahminlere göre varidatm bir 
miktar daha artacağı anlaşıl
maktadır. Masraf bütçeıiain 150 
155 milyon arasında tesbit edi
eceği kuvvetle ıövlenivor. 

Habeşistan elçisi 
şerefine ziyafet 

Ankara, 20 (A.A) - Harici
ye Vekili Tevfik Rfiıtü bey 
tarafından bu akşam hariciye 
köşkünde Habeşistan büyük el-
çisi ve fevkallde murahhası M. 
Abjerande Zellake Ajoudou •e· 
refine bir ziyafet verilmiıtir. 

Zi)afette misafirlerden maada 
Maarif vekili Eıat, lkhsat Tekili 
Mustafa Ş~ref, Meb'uslardan 
Rüşen Eşref, Ya kup Kadri bey
ler ve hariciye veklleti erkim 
hazır bulunmuslardır. 

Matbuat kanonu 
51 lnc:I medde tadll edlllyor 

Ankara, 20 (Yakıt) - Mat· 
buat kanununun 51 inci madde
sinin birinci fıkrasına aıağıdaki 
fıkranın ilivesine dair hükumet 
bir kanun layihası bazırlanmıı
tar. ''Kezalik yabanca bir mem· 
lekette ve bır kanunun birinci 
maddesi tarifine dahil olan bil<i· 
mum matbuaların Türkiyeye so
kulması ve dağılması icra vekil· 
teri heyeti karariyle menoluna· 
bilir. 

lbrablm Tail bey 
Ankarada 

Ankara, 21 ( Yakıt ) - Bi· 
rinci umumi müfettiş lbrahim 
Tali bey bugOn Adana trenile 
geldi. istasyonda Dahiliye veki
leti erkAnı tarafından karıdandı. 
lbrahim Tali bey Şark villyet
lerı miı hakkında Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya beye malumat ve
rece" Ye birkaç ılin sonra ls
tanbula gidece-ktir. tJçUneU bir mahzur olarak da mali 

vaziyetin zaytf kalmaSI sayılabilir. 

Zira birlfğin a~u Aza~r bulunan cemi· Şangha y 
yetler kasalarında p:ıra olmadığmdan M ( 
birliğe hiç yardım edemiyorlar. Bu Üzakere eri 
yüzden birlik dalma fakir vaziyette Changhay, 20 (A.A) - Çin ve Ja 
kalmrya mahkftm oluyor. Geçen sene- pon murabbaslan, Fransn Ingiltere. A
ler gôzümtizün önünde mükemmel bf- merih ve Italya elçileri hazır bulunduk
rer misaldir. lan halde bugün öğleden sonra bir içti-

Bu mahzurlere zamimeten bu u,. mıı aktetmişlerdir 
Sır Miles Lempson'a göre bu mü· 

~kkülün bütün fakülte n ftlf mektep zakereler mlisalt bir neticeye iktiran 
ler 1alebesinl babileştiren bir noki:ı· edecek mahiyettrdir. 

Eşya listesi 10 güne kadar llftn edilecektir 

Takas esasları tatbikatta müş
külata uğramamıştır 

Komisyon reisi Atıf Beyin 
gazetemize beyanatı 

Ankara, 20 (Yakıt) - Takas komisyonu reisi Ziraat vekaleti 
mllıteşarı Atıf beyle g~rüttüm. Bana şu beyanatta bulundu: 

- Resmi devair, imtiyazlı şirketleT, inhisarlar ve belediyele
rin alacakları ecnebi mallarmm memleketimizin tütün, pamuk, 
incir, Ozüm, fındık ve sair mabsulitile mubadelesine ait esasları 
ve bu bapta takip edilecek formülleri anlaşarak tcıbit etmek 
üzre ihracat ofisi müdürü Cemal beyle birlikte salı veya çar,am-
ba günü Avrupaya hareket edeceğim. Muhtelif memleketlere gi· 
derek temaslar yapacağım. Hükumetin tesbit ettiği takas esas-
ları tatbikatta hiç bir müşküllta uvamadan cereyan etmektedir. 
Buraaa bulunmıyacağım mUddet zarfında benim yerime komis
yana lktısat vekaleti müsteşarı Hilınil B. ı iyaset edecektir. Ko· 
misyon gelen talepnameleri tetkike devam etmektedir. Eıya lis
tesi on güne kadar memleket ve ecnebi gazetelerile ilan edilecektir. 

Yunanistanda vazıyet 
M. Venizelosun beyanatı 
Yunanldara para verecekler mi? 

Atina, 20 (Husuıi) - Vazıyet dünden Jtibaren yeni bir şekil 
almıştır. Bir temerküz kabinesi te9kili müatebit olmamakla be
raber, M. Venizelosun resi kirda kalacağı muhakkaktır. M. Ve
nizeloa memleketin yazıyeti iktisadiyeai hakkında yeni beyanatta 
bu '.unmuş istikbalden ümit var bulunulması lbımgeldiğini ıöyle
mit ve ilAveten d~mittir ki: 

- Yunanistan harici borçlarını, bir taraftan alacağı avansla 
Ye diğer taraftan ithalata tahdit etmekle tevzin edecektir. Fakat 
şayet haricin mali yardımı olmasza, mahvolmamız tehlikesi yoktur. 

Müteakiben ikbsadi buhrana göğüı germek için bir temerküz 
kabioeıi teşkili lüzumundan bahsetmit Ye demiıtir ki: 

- Derhal beş senelik bir moratoryom ilin edecek olan böyle 
bir kabineye şahsen iştirake hazırım. 

Vazıyet her halde sah günü Hariciye •e Maliye nazulannın 
burıya aYdetinden sonra sureti kat'iyede taayyün edecektir. 

A.tina, 20 (Huauail - Pari•tea d•'-• mQ .. it abewler p&..· e 
başlamıştır. Cemiyeti akvam Maliye encümeni fevk fıCle bir içti
ma akdetmit ve Yunanistanm ikhsadi nzıyetini tetkik etmiştir. 
Maliye encümeni azası, Yunan Maliye nazırına Atinaya hareke· 
tinden evYel Yunaniıtana bir avans verilmesi mukarrer bulundu· 
ğunq ve pazartesi günü bu husustaki raporu Cemiyeti akvama 
vereceklerini söylemişlerdir. 

Hususi idarelerin bütçeleri 
Bu sene yftzde yirmi noksanlık vardır 

Ankara, 20 (Yakıt) - Hususi idarelerin 932 biltçeleri Dahi
liye veklletine gelmektedir. Bütçeler ieçen seneye nazaran yüzde 
yirmi nisbetinde azlık göstermektedir. Her Yiliyet bütçesinde 
azami taaarrufu esas tutmakta ve kadrolarınle masraflarını azalt
mıya çahımaktadır. Bu bütçeleri Dahiliye Yekileti tetkike başla
mııtır. Ordu Yillyeti bütçesi Vekiller heyetine gönderilmiıtir. 

Reisicümhur Hz. 
sı vardır kf; • Millt Türle talebe birlf. Diğer taraftan Cemiyeti Akvam tab-
ğinl • bu güne kadar talebe nazarın· kik komisyonu reisi lord Lyttoıı, dün y B } •k fi • • H b • 
da çok fena mevkie dÜ§Ürmü~tü o daı=Ja=p=on=b=·h=r=iy=e=e=r"='=" ry=='=a=g=ör=ü=sm=iı="ş=tü=r.= eni e çı a se rını ve a eşıstan 
~udoT: kuk ve mühendis talebesinin te-- fk J,.. d hh b •• •• k 

Birliğe Türk dariilfiinun gençliği· ıekküle dahil.olmaları keyfiyetini Ve a a e ffiUla aSJ Ve UYU 
ni temsil etmek üzere gelen murahhn~ ehemmiyetle müzakere etmiş, bu } • • • k b } b d } 
lan tablatiyle cemiyet ve heyet idare- gençlerin de mutlaka teıekkülün e çısını a u uyur u ar 
Jerl seçer. Halbuki fızası adedi en faz sinesine alınmalarını temin için 
Ja elliyi tecavür. etmiyen cemiyetin her feyi yapmıya karar vermittir. 
:heydf idaresinde bulunanlal'la hera• Bu arzunun husulünü mümkün kı· 
ber bunlann haricinde cemiyete dahn Iııcak tetbirler ittihaz olunacak ve 
faydalı olacak talebe vardrr. Ha1buki yeni idare heyeti azasının hepsi 
idare heyetindekiler ~eçmede eksel'iya . bunun için çahıacaklardır. Bütün 
kendilerini mnrahhaslığa kaymuak talebeyi bir araya toplamak yolun 
hakikaten Türk taJebe birliğne Jflyık daki kararın isabeti meydanda .. 
ve Tllrk gen~liği i~in faydalı ro11er dır. Zira teıekkülün tam uzvu ve 
oyntyacak diğer :ırkadaşlarm seçilme faydasının §amil olması için hiç 
8ine m~ni oluyorl:ır. lşte tadat edilen bir zümrenin hariçte brrakılme.mn 
bu mahzürTerle dolu cemiyetıer bir11· 11 lazımd?r. 
ği şekli yerine bütün Türk talebe!ini İdare heyetinden dün istifa eden 
temsil selAhfyetini nefsinde cemet- murahhaslar hakktnda malQmat isti• 
miş olnn (Talebe birliği) şekli ~ına yen bir muharririmize birlik rei~i 
müstenit bir "Mitli Türk talebe birli~ §Unları eöylemiştir: 
ği,, tcşldli hukuk mura'hhMlan tara- - Bu al'kadaşlanmızın hepsinin 
frndan tcldif edilmi,tir. Fakat bu tek şahı~Jarı l>izim i~in çok kıymetlidir, 
lif kabul edilmedi. biz de birlikten <e- fakat maaJe~f istifa ettiler .• Bu i!ll . 
kildik.,, tifalan kabul etmek istemiyoru~ .. Fa-

Huhuk talebesi, noktai nazar· kat i5rar ·ederler~ o zaman nizam • 
larını böyle izahediyorlar. Dün i- na.memiz mücibince remiyetlerine mli 
dare heyetinden çekilen diğer raeaııt ederek yerlerine ba~a arka · 
gençlerin istifalarının sebeplerini da!'}lıırm gönder:ilme~inl ietiyereğiz. 
bilmiyoruz? Fakat memnuniyetle Çünkü istifa.lan ~ah5f mahiyette
haher aldık ki, talebe birliği ida· dir ve remJyetlerf birllffmize dahil• 
re heyeti dünkü ilk içtimaında hu dirlar. 

Anrara, 20 ( A.A. ) - Yeni 
Belçika sefiri M. Georgi Ray
mond bugün reisi cumhur haz
retleri taraf mdan mutat mera· 
simle kabul edilmiştir. Sefir ce-
napları itimatnamelermi takdim· 
den sonra aşagideki nutku irat 
eylemiştir. 

Reiıi cUnıbar hazretleri; Muh· 
t~rem selefimin vedanamesiyle 
birlikte mufabham :netbuum 
kral hazretlerinin beni nezdi dev
letlerine tayin buyurduklarmı 
bildiren nameyi zati devletlerine 
tevdile feref kesbddiyorum. 

Milletine nüfuz ve şaşaa için
de temin ettiği aıim terakkinin 
kendisine kazandırdığı parlak 
şöhrete tamamiyle vakıf oldu-
ğum şanh reise itimatla hitap 
ediyorum. Memleketinin çalışma· 
sını yeğitliğini ve biılerininin 
ulviyetini takdir ettiii bir millet 
nezdine de sevinçle geliyorum. 

Belçika ile Türkiye her za· 

man karıılıklı tam bir itimat 
Ye saygı sayesinde ancak arla· 
cak olan gayet faydalı İf müna
sebetleri idame etmişlerdi r. 

• Uhdeme tevdi o lunan vazife
nin ifasını kolaylaştırmak için 
zah devletlerinin beni yüksek 
hayırhahhğıyle taltif buyuracak· 
ları temennisini izhara ictisar 
ediyorum. Reisicümbur Hazret· 
leri. 

ReielcUmhur Hazretlerinin 
nutku 

Reisicümhur Hazretleri atide· 
ki nutku irat etmişlerdir : 

Elçi Hazr,.tJeri şahsım ve 
Türk milleti hakkında söylemİf 
olduğunuz nazik sözlerden do· 
layı zatı devletlerine teşekkür 
eder ve Belçika milletinin bu 
aynı çalııma ve yiğitlik ve his 
alviyeti meziyetlerine karşı bi
zim de aynı takdir hisleriyle 
mütebassiı olduğumuzu sıze te · 

M. Kayyo'nuo nutku 
Agen, 20 (A.A) - .l\I. Kayyo·nun bir 

nutuk irat ederek hükOmetin mal( aiya· 
setini tenkit etmiştir. Mumaileyh, 1933 
de bütçede husule gelecek açığın 1 mil· 
yardan ışııgı olmıyııcağını ~öylem iştir. 

Mumaileyh. muahedelerin ilrnsadt 
ıulhü amir bulunmadığını ve istibsaliıı 
iştira kabiliyetini geçmekte oldu~un• 
söylemiştir 

M. Caillıux, netice olarak böyle bir 
vazıyete ancak sol cenaha mensup bir 
hükOmetin çare bulabileceR'fnl ve Avru· 
pa memleketlerini iktısaden birbirine 
bağlamının pek mühim olduğunu ıöy· 

!emiştir. 

Mumaileyh demişt ir ki : Cerek siya· 
set ve gerek ik tısat aleminde sulbü te
min edecek devletler fevkinde bir devlet 
vücude getirmek i~p eder 

min eylerim. Karşılıklı tam bir 
itimat ve saygı hisleri Türkivey
le Belçika arasındaki it mOna• 
sebetleri için filhakika ancak 
faydalı oJabililir. Bu hususta ıe
rek şahıi müzaheretimin ve ge
rek Cümhuriyet hük<imetinia 
yardım larının ıizden deriğ edil· 
miyeceğinden emin olabilirainiz 
elçi hazretleri. . . . ı 

Habeşistan fevkalade mu• 
rahhae ve bUyUk elçlsl M. 

Bab)erande'nln nutku 
Ankara, 20 ( A .A.) - Hah .. 

ıistan lmperatoru Hazretleri ta
rafından Reisicümhur hazrtlerine 
gönderilen nameyi takdime me
mur fevkalade murahhas Ye bll
yük elçi M. Babjerande Zellake 
Ajoudon cenaptan buglln Reisi 
cumhur hazretleri tarafından ka• 
bul edilm ıştir. Kabul esnasında 
hariciye vekilimiz T enik Rüıtll 
bey hazır bulunmuştur. M Bab-
jerande Zellake Ajoudun impa• 
rator hazretlerinin namelerini 
takdimden sonra atideki nutka 
.O l•miyti•-

eİSİCÜm ur Hazretleri; Ma .. 
fahham metbuumun tetevY6Ç 
resmi münasebetiyle zatı devlet-
leriyle Tilrk hi1k6metinin Adia 
Abadada teteYvüç meraaimiade 
temıil edilmiş olmalan, zamanın 
ne kadar değiştiğini aıikiı bir 
surette gösteriyor. Zab dev!et• 
!erinin eserleri sayesinde eYelce 
biz Ha betler Türkler hakkında· 
ki düşüncelerimiz üzerinde az 
çok bir tüphe ye tereddOt ha.il 
edebilen berşey bir aabah ıiai 
gibi zail olmu' ve bunun yerine 
bugünkü Türkiyede bizzat bizim 
hahişgar olduğumuz iılahat ese
rinin mUteıebbisini ıelAmlaya• 
bileceğimiz kanaatı kaim ol
mu~tur. 

Haşmetpenah imparator bu· 
retleriyle bütün Habet milleti 
namına zah devletlerine huzur 
ye şan temenni etmekte keabi 
şeref eylerim. 

ReisicUmhur Hz. nln nutku 
Reııicümhur Hazretleri bilmu• 

kabele atideki nutku irat bu• 
yurmuşlardır: 

Zatı haşmetpenahinin ıahaım 
ve Türk milleti hakkında izhar 
buyurdukları hisler ve temenni• 
lerden dolayı çok mütehaaıisim • 

Cümhuriyet hük<imeti impa· 
rator hazretlerinin taç fiyme 
şenliğinde kendis:ni temsil etti~
mek ıuretiyle yeni TürkiyenıD 
necip memleketiniz hakkındaki 
dostluk hislerinin bariz bir de
lihni izhar etmek iıtemiıtir. 
Cümhuriyet hükQmeti ve beO 
Habeş milletin 'n niabeten kr 
sa bir xaman zaman zar
fında tahakkuk ettirmeğe mr 
yaff ak olduğu tarakkiyi mu· 
habbetli bir alika ile takip edi
yoruz. 

imparator hazaetlerine ve J:t~~ 
beş milletine saadet ve ikP"' 
temennilerimin iblağını zat!.~ 
Jetlerinden rica ederim. DUJ
elçi haıretleri. 
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Istanbulda atların Bayramı 

Fikir _. 
~- Hayatı ~.,,. 

. . . 
Cenevre darlllfünunu Şoförler yeniden dik-ı PoHst~ : 

fen fakllltesinde katle muayene Bir koca 
Cenevre Darülfünun~. f~n ~aküıt;- edilecekler ı' Beyaz it meydanında 

ıinde martın onuneu gunu bır (.\'. > Bn u f" ı · rk 
fuaı laboratuvarı açılmıştır. Bu la t 0 • ~o or erın sene 1 mu· 1 karı~n Dl yaraladı 
boratuvarda (X) .:uaı üzerinde fen - ayenelerının yapılmasına yakın- 26 y d M·· . . 

ır B . aşm a unevver ısmın-
nı tetkikat yapılacaktır. Bu münaıc· da başlanacaktır. u muayeneyı d b' h d'. t 
~Ue profesör Jcan Wclger yazdığı yapacak olan sıhhi komisyon e ır genç. anım un s:ıa 0•0 

bir maaklede (X) şuaı hakkında lıem beiediye sıhhiye dairesinde te- bi~de Beyazıt~en geçerken ~ır 
lıuldaa •eklinde malumat veriyor kk ··ı d k fö 1 . b" muddettenberı dargın bulundugu ). • şe u e ece , şo r erın asa ı . 
hem de yem acılan Mboratuvarın tc- 1 . l .. k 1 k kocası lbrahım efendiye tesadilf . • . . / muayene erıy e goz, u a mu- J 
alal.ndekı maksadı ızah cdıyor. Pro <' l . d'kk ti l etmiı, ara atında kavga olmuş, 

Ö dl u. ayene erı gayet ı a e yapı a-
• r yor ~ • • bir aralık pek fazla asabileşen 

"Birçok kimseler x şüalarınm tıu• cak, evvelce nasılsa ehlıyetname lb h" f d" b" d t 
1 ha merbut olduğunu zannederler. alan hastalıklı Te asabi şoförler ra ım e en 1 ce 1~ en sus a 1 

Halbuki .X şuaları. lıaşlıca tababet varıa bunlara tekrar ehliyetna- çakısını~ çıkararak Munevver ha-
ilminde bir tntbik sahnsı bolmuş ol - .1 . kt' Bu ıur•tle nımı sag omuzundan yaralamış-

me verı mıyece ır. ... lb h. f · b"d. · 
makla bernhtır ehemmiyetleri insan 1 I d h lt lmas kabil tır. ra ım e endı a ıseyı . . . . . tt"l 1 . caza ann a a aıa ı ı k" 1_ k bılgıslnın bu ~ubesınde temın I.' ı' erı olacaktır. mütea ıp yaKalaomış, genç a· 
ternkkfye münhnıı;ır değildir. dm hastaneye kaldmlmıştır. 

X şunh•n fizik~ilerin ziya ismın. 
verdikleri kalabalık hadiseıer ane- Server Cemal iki mahklim tıbbı 
eind~ndir. Bu niknin bütün U7.UV1a. Beyin naşı adliden kaçtı 
nnı gözlerimizle r.öremeyiz. X ~ua-
Jannın ili~er ziya hadiselerinden far Marsilyada bademe Osman 
kı gnyet nafiz olmalnrıdır. tarafından öldürülen konsolosu-

Dcktorların muayene edeceği in- muz Server Cemal Beyin naşı 
san viicufl:trına X şunl:ırr nüfuz c- bu sabah dokuzda Teofil Gotye 
der. na şualar hir mühendisin dök vapuriyle limammıza getirilmek
tüğU madene nuruz ederek mesela 

tedir. Cenaze saat 11 re kadar imal edilen bir tayyare parçasını:ı 
i~lnde bozukluk \'e r.nt1nkhk olun ol vapurda kalacak ve ıoora bü· 
madr~ını g5sf P.rfr. nmrıl"Inra niifnz yük merasimle Ayasofya cami
ederek rl hilf ferır1<küllerini yani iç ine göWiı U:ecek, namazı mütea
lerfndeki 1errt-lerin nacıl munta • kip gene merasimle Sirkeci is
zam bir tarr.da hirJprmiş oldn"unu i7; ketesine indirilerek motora ko
har eder. Fitikçllcr 'X ~mnlnrı Fayesin 
de molelriilleıi tc~-:H eden atomlann 

• ne ııı:uretle tanzim edilr.1iş olduğunu 
,gö:-i; rler. 

~ $tıa1ıınnclan o kadar jqfifade e
di!mf-ıtfr kf, htıPÜn kinwa forrnfüleri 
bu ıımnlarln kontrol cdi1m""<te ve a•;. 
nı zerrenin ciizii fert• .. -i arasında 

me<:nfe bile ölı-irtehiJMe1<terlir. 

Dıı"no;r vnr. X ı::u:thrr ı-ii7.iifetlerİ'1 
yani ııtomhtnn ir.ine rle nffuz ede -
rek ı-rı $l'İ7.li tec;e \l\iil tnrzlnrınt mey
dıt,.. .. • . ... ,~nf..fa-J ,,.l.,1·. 

X c:u:ıJ:ırrnın hn mıfiJtt hnı;;saları 
ttlf..,-fn1'fndh': PffhJdkll 

ha.li h~~rrdıt hfJl!'l<'f~i"" P-Ö"e ntomln,. 
gayet küçiik müspet elektrikle yii!<lü 
ve saldbetli bir nii,·c ile etrafında 

de,•eran tden menfi elektrik atomla. 
ler. 
n vanj elektronlardan mürekkeptir 

Bu teşeküHin muhitindeki elek -

nacaktır. 

Server Cemal Beyin cenazesi 
Kadıköyüoe geçirilerek Sabrayı
cedide defnedilecektir. 

Dedvll karmakamı gldlror 
Develi kaymakamlığına tayin 

edilen Kumkapı nahiyesi müdll
rü llyas bey iki güne kadar 
mahalli memuriyetine gidecektir. 

Temiz sUt lçlrecek grup 1 
Dünkü bir akşam gazetesi 

t~'iı •ut ~~ irfWilaıtalb ve 
halka temiz ıUt içirmek Ozere 
belediyeye bir 1ngiliz grupunun 
müracaat ettiğini yazıyordu. 

Yaptığımız tahkikata göre be· 
lediyeye böyle bir teklif yapıl-
mamııtır. 

tromlann hın·tketinde ,.ü .. ude getiri =====---=-====-======== 
l~r.t'\ ta~yyürler, reıı'di hir ziya hu kında malOmat ,·ermektedir. 

EveJki gece sabaha kartı Tıb
bı AdJiden bir firar hidiıeei ol
mUJ, mUşahede altında bulun· 
makta olan iki mahkiim kaç• 
mıştır. Vak'a ıu şekilde ol· 
muştur: l 5 Se.neye mahkum Ci
do lsmail ile sekiz ıeneye mah· 
k4m Recep gec~ yarısına doğru 
evelce hazırladıkları plan tah· 
tında faaliyete geçmitler ve 
bunlardan lsmail abdestaneden 
çıkarak ilk teşebbüsü yapmışbr. 
kendisine refakat eden hademe 
Salih ile abdestaneden dönerek 
odaya girmiş ve bu esnada ka
panın arkasanda saklanm11 olan 
Recep derhal hademenin üze
rine atılmıştır.· lsmail derhal 
cebinden ip çıkarmış, hademeyi 
iyice bağlamış, ağzına bir de 

mendil tıkayarak yere yahrmış· 
tır. Bu iş bittikten sonra iki 
mahlc6m arlt ... ndan cfemirli 
olan sokak kapısını açarak kaç
mışlardır. Zabıta firarileri ara· 
maktadır. 

Yangın 
Dün akşam Çakmakçdarda 

bakkal Tahir efendinin dlikki-
nandan yangın şıkmış ve dükkin 
tamamiJe yandığı halde itfaiye 
tarafından söndürülmüştür. Yan
gının sebebi anlatılamamıştır. 

suJünii mucip olur. Bu ziyayı ha"tı Şu kısa izahat X ıualarmın flzik
ınu~~eseleri tezyin eden reklam çilere nasıl bir taharri sahası temin 
tüplerinde görürüz. Nüveye en va- ettiğini anlatır. Halbuki şiımdiye ka 
kın olan .iç t'!ektronlar pek büyük bir dar ancak X şualaruıın tatbikatın -
faaliyet mrntaka~ı teşkil ederler vt dan bahsettik; bu şualann mahiyet M bitli 8 dil )dJ 
hareketltrinfn hu~ule getirdiği ga lerfne taallftk eden ve belki de daha 0 0 . • 0 ge 
Jeyan mQte'cAsif kudreti fe,·kalade esaslı olan diğer tahaniyat '-ardır. Bir müddettenberi Ankara da 
olan X şualnnnı hasıl edcl'. X ~uaJa. Bu taharriyat ziyanın mahiyetini, bulunmalcta olan Vali ve belediye 
nnrn naffzlfk ''as·flarıyla ona maddeyle inşia arMındaki müna - reisi muhittin bey dün avdet et• 
ınezcolnn bli~·ük kudret tcmerl·üzi 1 sebet!er, me\·celer ve zerreler nazari- miıtir. Muhittin beyi Haydar Pı. 
menşeleri olan atomdaki rne,·kilt>ri j yelerı arasmdakl münakaşalar mahi- . t d b 1 d" R · · 
nin derin1fı!'lnl ffad~ etti.Y.inden bir yetinde mUhlm mesailden maduttur. ·~ asy~nun a ;. e ıye .. eısı ma· 
tekevvUn a1tmetl nddc<lilcuilir. Şu x Şuaları bütUn bu m~selelerl ten • vınlerı ve bele ıye e kanı karıı· 
halde X ~aalannrn husul c;eraitinin 'ir etmi~tir. Maama~.h onlann lamıılardır. Muhittin B. yorpn 
tetebbuu fb:lkçileer ntom nü,·esj ya - nüfuz kuvvetinden hentiz tamamiyJe olduğu için doğruca evine git-
kmındakj elektronların hartketi hak istifade edilmiş değildir • ., miştir. 
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Mahmut Nedim Bey =ı 
( Son Yemen vaUsl ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 
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ldrialoio imamı ezeli Ye ebedi 
dOman bildiğini Hin edişi Ima
lllı da bittabi ona karıı aynı va
Iİyete ıokmuşsada böyle biJfıil 
harekAta iştirak meselesine ko· 
lay kolay muvafakat edeceğı 
llipbeliydi. 

Tercüme ve iktibaa hakkı malı/uz. 

nan ima.m Yahyayla müzakerat • 
ta bulunmak üzere yola çıktı. 

Bu iti halletmek için 
llezdine bir heyet izamı 
lqtıraldı. 

Ahmet izzet pqa - aynı za
manda erki.nıharbiyei umumiye 
reisi olduğu için - Yemen i~le -
rini bir an evvel bitirip uıl vazi
feıi ba§ına avdet etmek için pek 
haklı bir iıtical gösteriyordu. E • 

imam ıaaen imam Y ahyayla mesele hal
karar- lolunmu!, timdi idris kalmıştı. 

Is.met bey heyeti imamla anlaş 
tı. imam Yahya ıonbaharda Se
yit ldrisiye kartı yapılacak taar • 
ruza, aıkerimize yardımcı o -
larak, iştirak edecek yirmi, otuz 
bin milcahit vermeyi taahhüt et -
mit bulunuyordu. Bu mücahit -
lerin bütün maıarifi bittabi bi-

Bu heyet erkanı harp lamet 
beyin (1] riyasetinde teşekkül 
etti. 

ıa111et Be~ heyeti 
Erklnıharp 1ımet Beyin ri -

~ndeki beJ.el Kaflede bulu • 

- ---- -
ze ait olacaktı. Fakat bu suretle 
bir miktar para sarf ederek biz bii 
yük bir yardımcı kuvvet elde et-
miı bulunuyorduk. imam taraf 
tarları son zamanlarda ldrisiye 
kar§ı fazla tahrik edilmit olduk -
lanndan her halde bu .mücahitle • 
rin can ve gönülle harbedecekle • 
rinde de §Üphe yoktu. 

Bundan ba§ka imam Yahya 
yeni bir beyanname ne§rederek 
ldrisinin devletine karşı aıi ve 
baği oldurrunu, binaenaleyh bü • 
tün Zeydilerin ve Yemenlilerin 
onunla sonuna kadar mücadele 
etmeleri lazım t?eldiiHni ve kat
li cnb olduğunu Han ediyordu . 

Ben de. Hudevde ve civarm • 
da, cenhedcki işlerimi bitirmit 
A.rtık San'aya dönmüş bulunuyor 
dum. 

Bir müddet sonra İsmet Bey 
Hudeydeye. Sevit pasa karargi· 
hına gitti. Orası de~erli, gayur bir 
bata ihtiyac hiasettirmi,ti. Ku • 
vayı umumive kumandanlığı bu 
nazik .mıntakadn vaziyeti ida • 
re, i&lere riyaıet etmek üzere er • 
kinıharp İsmet beyi göndermeyi 

kuyrnkaltlarına tor
ba baglanablllrml? 

lzmir belediyeıi, atların ve 
eşeklerin sokakları pisletmelerine 
mani olm~k için şu ·çareyi bul
muştur: 

Şehir dabilinde dolaşacak at 
ve eşeklerin kuyrukları altına 
sureti mahsusada dikilmiş bir 
torba baglanacak ve bu torbalar 
kirlendiği zaman muayyen yerlere 
boşaJtılacakhr. Bundan başl'a 
hariçten şehre gircek at ve eşek
Jerede ayni kaytle tabi olacaklar 
buna riayet etmiyen hayvan sa
hiplt:ri cezalandırılaktı. 

lzmir belediyesiuin bu karannı 
okuyunca · Jıtanbul belediyesinin 
fikrini sorduk. Belediye reisi 
mua9İni Hamit bey dediki: 

Jzmir belediyesinin kararma 
okudum. Fakat böyle bir karar 
ittihazına bizde lüzum yoktur. 
ÇOnkll tehir dahilinde dolaşan 
araba çok azalmııtır. Ancak ke· 
nar ıemtıerler atlar arabalar var- , 
dır. Sokakları kirleten manda 
arabalarıda ıehirde dolaşmaktan 
menedilmiıtir. Hem ıonra atların 
kuyruk altlanna torba baglamak 
ne dr-receye kadar kabili tatbik
tir bilmiyorum. Bundan başka 

çift atlı bir yOk arabacısınmda 

fikrini ıorduk. Aarabacı gülerek 
dediki: · 

lzmir belediyeıi akıllılık yap-
mıt amma, acaba blltlln atlar 
bu torbalara kuvruk altlarına 
baglatacakmı? B&yle bir torba 
bağlansa bile bir sinek konması 
ilzerine at muhakkak buylanar 
ve sawracağı çifte üzerine tor· 
ba yerindea fırJaaa vay o esna· 
da yolda pçecek olaalana ha· 
Jine 1,. 

Darphaneye milte
davll sermaye 

Darbhaiıeoin bütçesine beş 
bin liralık mütedavil sermaye 
illvesine dair bir llyiha hazır
lanmıştır. Yakında meclise ıeY
kedilecektir. 

8lr mektep kapandı 
Bu ıene Cağaloğlunda açılan 

(Tilrk kolleji) adlı bir mektep 
tedrisabna nihayet vermiştir. 
27 kitiden ibaret olan talebesi 
de diier mekteplere yerleştiril
miştir. 

Tahir Ber 
Hukuk fen fakillteıi r eiıi Ta

hir Bey don akıam A11karaya 
g!tmiıtir. 

Bugün Halkalıda\ 
tes'it edilecek 

Beynelmilel ziraat enstitiıteı6 
kongresinde Bulgar murahhasa 
tarafından teklif edilerek her 
memlektde yapılmasına karar 
veril~n toprak bayramı şehrimlz
dede bugün Halkala ziraat mek
tebinde yapılacakbr. Bu ıabab 
saat 10 da Sirkeciden hareket 
edecek olan tren davetlileri Ye
şilköye götürecek ve oradan oto
mobillerle mektebe gidilecektir. 
Merasime vali, vali muavini, po
lis müdürü, ziraat mutabasaıılan 
ve mühendisleri, ve bir çok ze
vat davet edilmiştir. Mektebte 
ziraat odası namına ve aynca 
mektep müdürü tarafından birer 
nutuk söylenecek, metep ve bab
çe1er gezdirilecektir. 

• • • 1 
Ankara, 20 ( Vakıt) - Top

rak bayramı yarın her tarafta 
tesit edilecektir. Bu miinaaebetle 
burada ziraat mektebinde ziya• 
fet v~rilecektir. Ziraat vekili 
Muhlis bey ve daha bir çok ha
tipler bu gilnlln kıymet ve eh
emmiyeti hakkında nutuklar sö.r
leyeceklerdir, Ziraat mektebinde 
yapılacak alan merasim Ye ziya• 
fete bütün zirat müntesipleri, 
meb'uılar ve vekiUer davet eclil
miılerdir, 

Nevruz 
Nevrozun ilk günil mnnase· 

betile bu sabah Iran sefaretba· 
nesinde bir kab1ı1l resmi yapıla· 
caktır. 

l'•brlkatörler dUn Nbah seneyi 
blrllllnde bir içtima yapbl•r 

Diln sabah fabrikatörler sana• 
yi birliğinde fevkalade bir içti
ma yapmışlar ve kendilerini ali· 
kadar eden kanunlarda hükumet-
çe yapılması tasavvur edilen ta
dilat ve derdeıt teşekkül bulu• 
nan sanayi kredi bankası hak
kında tetkikat yapmak üzere 
bir hafta evYel ıeçilen komisyo-
nun raporu tb:erinde mOıake
ralta bulunmuılardır. 

içtimada, Ankeradan ıelmiı 
olan lıtanbul meb'usu Va11f beJ 
izahat vermif bazı azalar ı6z l&J• 
lemiılerdir. Neticede hamlanaa 
raporun bashnlarak Ankarada 
Ali makamlara ıönderilmeaine, 
ayrica tadilat hakkında Tekllet 
lerden istenecek maldmat üze
rine tekrar bir içtima yapılma
sına karar yerilmiştir. 

tenıip etmitti ve ismet bey haki- harı affı ili oldujunu yazdı. 
kateu pek kııa bir zamanda ken- Dü,man parasıyla, diifmuı 
diıinden beklenen bütün mütkül emelleri icin ne zamandanberl 
itleri bqarmıf bulunuyordu. ' çarpııan, didinen ldriıi de artık 

Trablus harbı bitiyor bu cidalden uıanmıt gibiydi. Bi • 
Fakat çok sürmedi, T.rabluı naenaleyh bu af haberini bir mtij

garp harbi nihayete erdi. Bu ha- ; de gibi aldı. Ve derhal izzet l'&f& 
ber üzerine ldriı de - zaten ıar- ya su cevabı gönderdi: 
ıılmıt olan vaziyetini nazarı iti -- 1" emen bıoagı umumiye kumalula 
bara alarak - büsbütün velkenle nı Ahmet lzzct paftl hazrdleTIM: 
ri ıuya indirdi. Bizae fdrisinin "13 Zilkade tarihli kıymettar 
h1tkkmdan veleceğimizden emin · mektubunuzu almakla müterref 
dik. Hazırlıklarımızı en hurda ve bahtiyar oldum. Bu mektupta 
teferriiatına kadar tesbit etmiş benim ve ml\İvetimin mazhan af
bulunuyorduk. Onu icinden sars· fı sultani olduğu.muz yazılıdır. 
mıttık, kuvvet de bütün manıu;y Hilaf cH kübr,..nın bu af.fı Misin • 
le tam ve hazırdı. IAte bı.m bu sı• den pek mütehassis olduğumuzu 
rada ltalyanlann Babıali jle yan tt!krara ,.lbet hacet yoktıtr. DeTle
trklan muahedeve ldrisiyi de timizin bize knrşı yedi iltifAt ve 
affettiren bir maddi'! ilave ettikle affındnn dolayı makamı hillfete 
rini haber aldık. Kfl!ndi hesabı- ve ıad.,l"eti uzmava uzı teıelckü
ma buna mütee11ir oldum, çünkü rat ve bundan l:tövle de inşallali 
onu affetmekle hcb'ir neticeye devletimize münkat ve nafi ola • 
vanlmış olamryacafını biliyor • ".3lY1mızrhu1 emin olmanızı iıtir • 
dum, ıonra da b;?:e ıaldrran rlü~- ham cy1 ..... ;~ ... 
manm onu ~ene bize zorla affet- Mehmet ldria ilmi Ali ltlN 
tirmeıi havli a~r bir teYdi. Fakat 
ne yapılabilirdi?. 

3ab1lliden gelen emir üezrine 
Ahmet izzet pap, ldriıiye maz· 

fBitmidl) 
['""ı'='f ... n-n-~,-.c~kf".'"'ı-T~t Paşa Hazrttltrt 
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f Adliye Haberleri 
1 

1 ı..--Takvim --.. • 
Kalpte iğne Tefrika 

Haliçte ölümle neticelenen 
kazası nasıl olmuştu ? 

deniz Pazartesi Sah 
21 mart 22 mart 38 
13 Zilkade 14 Zilkade 

Gün doğuşu 6,3 6,1 

Kaptan ağır ceza mahkemesi 
huzurttnda anlatıyor 

batı~ı 
Sab:ıh namazı 

Öğle .. 
ikindi 

18,22 
4,4;3 

12,21 

15J6 

18,23 
4,43 

12,23 

15,48 

BlR RUS r 
Polis hafiyesi, mühendisin eli-

ni sıkarak: 

Nakleden : fa. 

Lartig Franoy'a baktı. Ondan, 
gözleriyle bir yardım istiyordu. 
Bütün dünyanın Vensan Krapot 
İsmiyle tanıdığı bu meşhur polis 
hafiyesi, Ptaris' e: 

Epeyce müddet evvel Haliçte bir 
deniz kazası olmuş, bir motörle bir 
sandal çarpışmış ve sandalm denize 
dökülen dokuz yolcudan biri boğul • 
muştu. Hadiseye sebebiyet , ·ermekten 
maznun olarak motör kaptanı Salih 
Efendi llinci cezaya verilmiş, fakat 
bilahare dava a.Jdiyeti dolayi~iyle n• 
ğrr cezaya intikal etmiştir. Dün ağrr 
cezada muhakemeye ba§lanılmıştır. 

Kazanın cereyan ettiği günün ~a
ba.hı, Yalova çiftliğinin Millet ismini 
taşıyan motörü buğday yüklüydü. 
Kaptan Salih Efendinin idaresinde 
olduğu halde Hasır iskelesinden kalk
mrştr. Hava sakin, deniz liman Irk ve 
sular tabii akıştaydı. 

Kaı>tan Salih Efendi bizzat dü • 
mende ve iki gemicisi de motörün ba-. 

> 
tarafında denizin üzerini gözlüyor -
]ardı. 

Hask8y önlerfode üçü birden yü:r. 
metre ilerilerinde, ağzına kadar müş
teri dolu bir sandal görmüşlerdi. 

Sandalcı şaşkın ve müteredditti. 
Kaptan aradaki mesafenin cok olma
sına rağmen, berayi ihtiyat~ motörü 
sancağa almıştı. Fakat acemi sandal· 
CI büebütiin şaşalamış, ve .sandalını 
motörUn geldiği istikamete 5evektmiı;; 
j.i. Bir iki ka~amaklr manena müsa: 
demeye mani olamamış sandalla mo
tör çarpışmışlar ve dolrnz yolcu de • 
nize dökülmüşlerdi. Sandal yokula -
rrndan Mehmet usta ismini taşıyan 
bir adam, kargaşalıkta kurtulama • 
mış, bofularak ölmüş ve .sandalcı Ya
sef te bir hafta hasta yatacak derece
de yaralanmıştı. Müddet umumilik 
kazaya vaziyet etmiş ve tahkikata baş 
lamıştr. Bu arada vak'a mahaJlinde 
de bir ~eşif yapılmıştı. Keşifte bulu
nan ehJı vukuftan birine göre; müsa
demeden evvel motörle sandal arasın
da 70 • 80 metre mesafe bulunuyor • 
du. Müsademenin önüne geçilemiye • 
cek derecede yaklaştığını gören Sa
lih kaptan makineyi ıistoper ve ta.m 
yol sür'atle tornistan etmişti. Motör, 
sandala çarpmazdan bir müddet ev • 
vel sandaldakiler kendilerini denize 
atmışlardr. 

Muhakemenin dünkü cel!'lesinde, 
kaptan Salih Efendi vak'ayı "Öyle 
anlatmıştı: 

"- Hasir iskele.sinden sabah saat 
.sekizde kalktık, Hasköy değirmenine 
buğday boşaltacaktık. Hasköyle Fe • 
ner arasında, haddinden fazla yoku 
almış bir sandal gördüm. Manevra 
yaptım, sandalcı acemiydi. Yaptığım 
her ma.nevranrn aksini yapacakken 
benimkJnin aynını tatbik ediyordu. 

fBu, aramızda yirmi metre kalıncıya 
kadu devam etti, ve nihayet makine
yi dUl'durttum. Ve derhal turni~tan 
tmrinf verdim.. Yolcular korkudan 
-ayağa kalkmışlar ve bu yüzden san
oal allbura olmuştu .. , 

Müddei umumi Burhanettin B. bir 
nokta)"& işaret etti: 

- O esnada motör kaç mil üzerin• 
efen seyrediyordu? 

Maznun cevap verdi: 
r - Oç mil ... 
" - U'ç nııil sUr'atte giden bir motö-

miyen şahitlerin celbi için başka gü
ne bırakıldı. 

Çocuk dUşUrten doktor 
On lira mukabilinde çocuk düşür

mekten maznun 6S yaşında doktor 
Horhoryan Efendiyle, kendisine kas
ten çocuğunu dü~ürten Firdevs Hanı
mın muhakemelerine dün ağrr cezada 
devam olunmuş ve dava bitirilmişti. 

Maznun doktorun inkarına rağ -
men, kendisinin Firdevs Hanımın san• 
cısını kesmek üzere şırmga yaptığı 
şeklindeki ifadesi \·e dinlenen şahitle 
rin şehadatı cürrniin ikaına kafi delil 
addedilmiş ve mahkeme netJcede Hor 
horyan Efendinin 10 ay hapsine, 10 
meslek ve sanatının tatiline. Firdevs 
Hanımm da altı ay hapsine, fakat ve
rilen cezanın teciline karar verilmiş
tir. 

1 San'at aleminde 1 
Darülbedayi tatil 

ediliyor 
Darülbedayi 1931 -1932 tem

sil mevsimini bu ayın sonunda 
bitfrecektir. Darülbedayi s1n'at
karları yum gece beynelmilel 
şöhretli büyUk .hlman şairi Gö
te'oin ölümünün yüzüncü yıldö-
nümü mÜi:ıasebetile şairin Stella 
isimli eserini temsil edecekler, 
Sah geces!nden itibaren de Ce
li\ Esat Beyin «Saatçi» isimli 
musikili komedisi oynanacaktır. 

Darülbedayi san'atkarları Ni-
sandan itibaren de Anado!u tur
nesine çıkacaklar, Eskişehir, A
dana, lzmir gibi bazı şehirleri
mizde temsiller vereceklerdir. 

Darülbedayiin bu seneki tur
nesinde Gaziantep, Diyarıbekir, 
Malatya, Sıvas, Kayseri, Niğde, 
gibi şimdiye kadar gidilmemiı 
fehirlere gidilmeside düıilnül
mektedir. Darülbedayi san'atkar
ları seyabat komiserliği bu şehir
lerin belediye reisleriyle muha
bere etmektedir. 

Ertuğrul Muhsin B. 
Darülbedayi rejisörü Ertuğrul 

Muhıin bey geçenlerde mezuni
yetle Viyanaya gitmişti, Muhsin 
Beyin oradaudan da Parise ge
çeceği Te Mecidiye köyünde 
yapılacak sesli film stüdyosuna 
alınac~k makinalar itile meşgul 
olacağı öğrenilmiştir. 

Hapishanede tetkikat 
Hukuk fakültesi talebeleri 

dün umumi hapishaneye giderek 
mahpuslar arasında tetkikat yap
mışlardır. 

Kimya talebesinin eğlencesi 
Fen fak:ilteıi Kimya şubesi 

talebeleri 7 Nisanda Maksimde 
bir eylenti tertip etmişlerrdir. Ve 
bundan sonra her sene 7 Nisan
da (Kimyacılar gecesi) tes'it o
lunacaktır. Bu münasebetle eğ
lentiye bütün kimyagerler davet 
edilmiştir. 

.. 
Akşam " 1822 18,23 
Yatsı 

" 
19,50 19,53 

lmsa!< 4,25 <l,20 

Yılın geçen günleri 81 82 

.. kalın .. 285 284 ,,,, 
Hava - Dün sıcaklık azamt 8 

ısgarl 4,5 dereceydi Bugün rüzgdr poY.
razdın esecek ve hava ekseriyetle bulutlu, 
olacakur. 

Radyo 
lstanbul - 6 dan 7 e kadar 

gramofon, 7,30 dan 8.30 :ı kadar Vedia 
Rız4 hanımın iştirAkile saz, 8,30 dan 
9,30 a k:ı.d:ır Dırülbedayi tarafından 

temsil. 9,30 dm 10 a kadar Relkis ha
nımın iştirAkilc saz, 10 dan 10,30 a ka
dar orkestra. 

Viyana - 12,30 Jwnser - 14,IO 
plak - 16.20 çocuklar için - 18 kon
ser - 20,45 opera - 22 30 keman 
konseri - 23,15 konser. 

Hellsberg - 7,30 jimnastik: ve 
kouser - 9,30 jimnastik - 14,05 kon
ser 1 17,15 konser - 20,30 Leipzig'
den nakil - 21,45 Fı:ınldurt'dan nakil. 

BUkreş - 13 plak - 18 orkes
tra - 20,40 plak - 21,10 Kuartet -
21,55 t:ıganni. 

Roma - 13 plak - 18,30 kon
ser - 22 senfonilc konser - 23 10 
konser. 

Praga - 12 pl:ık - 16.30 piyano 
konseri - 17,10 Brııtislavadan nakil -
21 Filarmonili konser - 23,20 dans. 

Budapeşte - 10,15 konser -
rn,05 plak - 18 Koro konseri - 14,15 
Tsi,an musikisi - 21,10 yüksek musi!d 
mektebinden nakil - 22 30 salon or
kestrası ve j:ız. 

Moskova - J ı den 23 e kadar 
nşriyat 

Varşova - 13 ıo P.lak - 21,15 

konesr - 23.~5 d.tns. 

Yann 22 mart 
Viyana - 13,10 Goec'hnin 22 

mart 1832 de ölüşü - 13,15 Bach'ın 

prelüdü, Goethc münasebetile - 16,55 
piyano konseri - 18,05 plakla operet 
parçaları - 18,45 dans orkestrası -
21,20 Goethe - 21,50 filarmonik kon· 
ser - 23,35 dans. 

Hellsberg - 7,30 fimn:ıstik ve 
musiki - 9,30 jimnastik - 12.25 or
kestra - 17,15 konser - 20,30 Faust 
23:30 Berlinden nakil. 

BUkreş - 13 plak - 18 konser 
20 Goethe - 20,40 millt tiyatroda 
Goethe. 

Roma - 13,45 ses, musiki lı:on· 
seri - 18,JO teg:ı.nni - 21,45 oda mu
&ikisi - 22 musiki - 2:3 komedi -
23,30 musiki. 

Praga - 12 plnk - 19 30 Goet
he - 20 Beethovcn - 23,30 Bratisla
vadan nakil. 

Budape,te - ıo,ıs konser -
13,05 Tsigan musikisi - li konser -
19,30 konser - 21,15 Coetbe - 23,30 
beş piyanoyla konser. 

Moskova - 1 1 den 23 e kadar 
neşriyat. 

Varşova - 13,10 plak - 18,IO 
Goethe ve Michieoitz - J 8 35 senfo
nik konser - 2030 plak - 21,15 kon-
ser - 24 dans. 

- Canınız skılıyor, ne oldu? 
Diye sordu. Mühendis başım iğ 

di. Gidip madam Franoy'u buldu
lar. O da, kocası kadar bu mese
leye merak sarmıştı. 

- Ey, bakalım ne var ne yok? 
- Doğrusu yeni bir şey yok. 

Fakat hu alçakları ihbar etmekte 
niçin tereddüt ediyorsunuz, bir 
türlü anlamıyorum. 

- Söyledim ya .. Elimizde de· 
liller kat'i değil. Onları mahkum 
ettiremeyiz. Böyle bir meselede 
insanın elinde muhakkak delilleı 
olmazsa, yani onları mahkV.m et
tiremezsek hiç bir teşebbüse gi
rişmemeliyiz. istediğimiz, bu i
ki cani kadım idar ettirmek de -
ğil midir? 

Lartig sarardı: Cevap ver • 
medi. Franoy devam etti. 

- Görüyorsunuz ki mesele ha 
sit. Siz onları idam ettirmek iste
miyorsunuz. B!r tarafta cinayet 
ler var ama .. öbür tarafta da aş -
kınız .. 

-Evet .. doğru, Sonyayı her 
zamankinden fazla seviyorum. 

- Size söylemedim miydi? 
- Gülüyorsunuz r 
- Hayır. Dünyada doğru yo· 

la avdet etmiş bir mücrimi sev -
mek kadar güzel bir şey var mı • 
dır? Mesela, kü~ük bir otel hır -
sızını? Onun da bir gün aşkını
za mukabele etmiyeceği ne ma -
li1m? Öyle bir şey olursa, sadece 
Elenayı ihtiyar edersiniz olur b1-
ter. Fakat dediğim gibi, elimizde 
ki deliller de buna kafi değil. 

- Fakat otomobilde kan le -
kesi .. Yeni temizlenmiş olan han· 
çer .. 

- Bunla\" hep ,çocukluk·· Me 
sele zanne ·~· izd n ' rı lia. .-
rışık.. Asıl bulunması lazım olan 
şey bu işte alakadar olan erkek -
tir. 

- Demek siz bu meselede mu 
hakkak bir erkeğin mevcudiyetini 
kabul ediyorsunuz. 

- Kat'iyyen. 
Güzel madam Franoy birden -

bire kocasına döndü ve: 
- Sen, dedi. şu işle bir az da

ha fa:ı:la meşgul olsan .. 
F ranoy karısını kucakladı. Son 

ra, Lartig'le beraber şatoya gitti
ler. Orada, kendilerini Patris kar 
şıladı. Mühendis: 

- Möıvö d'Oviyak'ı görmiye 
gelrlik, dedi. 

lhtivar hizmetçi cevap verdi: 
- Marki hazretleri dışarı çık

tı: 

- Satoda yok mu? 
- Hayır efendim. Paristen 

aöndüğü zamandan beri, Marki 
hazretleri eskisi ~ibi bir tarafa 
tıkılıp kalmıyor. Mada.m Grego· 
rovna sık sık gelip onu otomobi -
liyle gezmiye er karıyor. 

- Madam C.,.eJ?orovna mı? 
- Evet .. Zavnllı kör efendim 

icin o kadar fedakarane muamele 
d~ bulunuyor ki .. 

- Evet. Kont da yok mu? 
- Demin buradaydı. Fakat ye 

- Kendilerini bekliyeceğiz, 
dedi. 

- O halde ıalona huyurut' 
musunuz efendim. 

- Hay, hay .. 
Salona çıkınca birer sigara 

yaktılar. Franoy, bir işaretle, 
çekilmek üzere bulunan vekil -
harcı alıkoydu: 

- Mösyö Larşe henüz bir §ey 
bulamadı, değil .mi? 

- Maalesef öyle .. Zavallı a • 
dam bu meseleyi kendisi için bir 
izzeti nefis meselesi yaptı. 

- Siz hiçbir şeye ihtimal ver
miyor musunuz? Bir şüpheniz 

filan yok mu? 
- Hayır efendim. insan ken 

disini kocaman bir mürekkep ti· 
şesi içinde zannediyor. Ne tarafa 
dönseniz etraf simsiyah .. 

- Evet .. Bu kasalarda ne var 
acaba? .. Her halde haydutlar bir 
gece gene geleceklerdir. Madem 
ki nöbetçiler bir şey göremiyor· 
lar. 

- Evet amma şimdi gelemez 
ler. Şatonun içinde dört tane bek
çi bulunacak. 

- Dışardakiler de ltalacalC 
değil mi? 

- Tabii. Hem kim olursa ol • 
sun, şüpheli bir şey görünce he • 
men ateş edecekler. 

- Çok güzel.. Zira, gecenin 
birisinde efendinizi de öldürebi· 
lirlerdi. 

F ranoy bunları söyledikten 
sonra sigarasından bir nefes çeJC 
ti ve ilave etti: 

- Mösyö d'Oviyak kenüiıine 
sadık ve sizin gibi ona çok bağlı 
hizmetçilerin, üstelik de bekçile • 
rin himayesinde olduktan sonra: 
artık rahat uyuyabilir. 

- Hakkımdaki teveccühünü • 
ze tesekkür ederim. Bütün hiz• 
metçiler kendisini severler. Mar· 
ki biraz sertse de kalbi altın gi • 
bidir. 

- Çoktandır onun yanında mı 
smız? 

- Birkac senedir. 
- Ya, ben hiç olmazsa yirmi 

sene zannediyordu.m. 
- Yanılıyorsunuz efendim. 

Belki de benden evvelki vekil
harçla karıştırıyorsunuz halbuki 
ben o öldükten sonra geldim. 

Bugün ak~am 
s:ıat 21,30 dıı 

(Bitmedi) 

Ra~it Rıza 
TiYATROSU 

Ladam O $ehzadeba,ı 

Kamelya 

A:i:::n:r p~~~a- ~ ! ~D ~ 
fisin liyemut eseri \. 

Pek yakında : ~ 'J 
Kurt ağzında kuzu & 

vodvil 3 perde 
Nakleden : Mahmut Y csari Bey. 

DAVETLER -------------

riin istoper ve ayni zamanda tornic:ı
tan ~tmesine göre yirmi metre ileri . 
dekJ sandala kadar gid.ip müsademe
yi vuku getirmesine imkan yoktur. 
Binaenaleyh ist.oper ve tornistan em- -------.. -1-za_r _____ _ 

rl, sandala yirmi metreden çok yakın 1 Münderecatımızın çokluğundan lcra 

1 
ni satın aldıih araziye gitti. 

-A-e-ro-.ırn-liı-.p-H-ıib-i-um_u_m_il_iğ-in-den: 1 W 24'1!B•,-,·,·.-,-1•9_3_2 ______ __ 
1 bir m~fede verilmiştir". ve lflds Kanunu hakkındaki yazımızı ko-

Muhakeme dün bitirilemedi. Gel • ı yamadık. Okuyucularımı zdan özür dileriz. 

Kulüp azayı mubteremesinin 25 3·932 
cuma günü saat 15 te kulübe teşrifleri 1 Bu tarihi iyi hatırınızda tutunuz. 

Dar61bedayi •on temsilleri 
Y aruı yalnız akıam f~t~nbul Btkdiyesi 

saat 21,30 da Şıhiıll'ı'yatrosu 
Göte gecesi münase

betile 

~lf llff 
Trajedi 5 perde 

Y ızaıı : Goethe 
Tercilme E.: Seniha B. 

111"'111111111 

J 
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Fiaılırda tenzil4t yoktur. 
Çarşamb• gttntı akşamından itibaren 

Saatçi ınuılklli komedi 3 perde. _ 

ehemmiyetle rica olunur. r---------------·™ 
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~ LINDBERGH'in oğlunun kaçırılması " GANGSTERS ,, ler "KÜÇÜK DAKTiLO,, filminin sevimli ve şirin yaldızı ~ - GçaAı"R myeselesiniCmevQzuubOahis piriEişt~ M A R y G L Q R y ~ 
nin daha fazla muvaffak olduğu ve "GEL EVLENELiM., § 

Önümüzdeki Çarıamba akşamından itibClren filminin mübdei FERNAND GRAVEY ile \ 

ELHAMRA Sinemasında beraber temıil ettiği g 
DUŞES OLACAKSIN l 

(Tu seras Ducheıse) ~ 
parlak, şen, ve ıık komedisinin ~ 

M E L E K Sinemasın~a l 
- lefini... sefahat alemlerini... metreslerini... gösterecektir. ilk iraesi tarihi olan 23 Mart Çarşamba akşamı için ~ 
§ Rejisörü : ROUPEN MAMOULIAN. yerlerinizi evvelden temin ediniz. ! 
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iracsine baılanacak olan 

TEHLiKELi YOLLAR 
( Les carrefeurs de la ville) 

mfiesıir Ye muhteris filminde bu tip kaçakçıları .•• Cür'et- · 



, 

Goethe'nin hatırası Taşnaklar 
Arasında 
ikilik başladı lÜst tarafı 1 inci sayfada) dan hen de şimal çocuğu hissemi 

lerin devam etmesi ve ıeref ka- aldım. 

Sönmüş bir yıldızın esrarı 
meydana çıktı 

Ermeni gazetelerin dikkate zanmasıydı. Goethe, eğer bugün Gaethe, bir aralık, eserlerini 
şayan neşrlyah sağ olsaydı, kendisilc alakadar Fransızça olarak yazmayı da dü- Geçen senenin tetrinisaniıindc Putti'nin iç yüzü anlatılmış bu-

Kaliforniyada çıkan Asparez ga - olan ve namına ihtifaller yapan şünmüştü. Şurası şayani dikkattir Amerikada ölen methur sinema lum,yor. 
zetesi "Fesatçı Türk ve biz., isim'i · dünya karşısmda memnuniyetini ki, Goethe Alman olmasına rağ - yıldızı Lya de Putti'nin hiç bilin- Meğer Lya eYli bulunduğu 
bir makale neşretmiştir. izhar etmekten çekinmezdi. men, Alman olmadan evvel tam miyen bir sırrı ancak birkaç gün dört sene zarfmda iki. kız çocu-

Ilariçteki Türkiye ve Türklük a - Goethe Almanyada doğmuş ol- bir Avrupalıdır. evvel Peştede vukubulan bir in- ğu da doğurmuş. Hali hazırda 
leyhtarlrğl yapan ermeni komitecile· mak itibariyle, Alman edebiyatı • Zira şunu da unutmıyalım ki, tibarı müteakip ortaya çıktı. kızlarm biri 16, diğeri 14 yaıın· 
rine karşı yalnız Tiirkiye dahilinde- nın "romantizm,, tesiri altında Goethe, "Werther,, i yazmasaydı, intihar eden zat, sabık bir mil- dadır. 
ki ermeniler tarafından değil, hari~ · kalmıştır. O, huna "demonizm,. ;:~ı~ubriand, "Rene,, yi yaza • yoner olan Zoltan Srepesi'dir. Ömrünü bu iki yaYrusuna karşı 
teki ermeniler arasrııda da muhale · yani şeytan, cin, peri ve korku e· Zoltan on yedi sene evvel Lya h ti · L a dostlarına 
f t ·· t ·ı · 1 1 ld ~ b d b h ' Sh k Bı"r terkı·p u'"stadı olan Goethe· asre e geçıren Y , e gos erı mıye >aş anı ıgı u ma- e iyatı derdi. Goet ede a es· d 
k 1 d il 1 kt d G 1 nl'n hesap ı'lmı"yle alaAkası yoktu. ile evlenmiş ve onunla ört sene daima aile hayatmdan mesudi-a e en a aşı ma · a ır. rene m ma pearenin de tesirleri görülür. Esa· 
kaleden öğrenildiii-ine göre Türkiye- sen, Goethe, bu meşhur İngiliz da Halbuki bugün her şeyi tahJiJe

1 
yaşamıştı. Zoltan, sinema yıldı- yetJerinden bahseder, fakat onun 

ye düşman olan ermeniler Rusyaya hisine olan muhabbeti yüzünden doğru gidiyor. Hatta biolQ_ii, fiz • "IDID ölümünden sonra derin te- iki kıza bulunduğunu kimse bıl-
karşı da harekete geçmişlerdir. Bu Schillerle ahbap olabilmi§ti. Yok· voloji, psikoloji ilimleri bile rak- ssürlere düşmüş, ve nihayet mezdi. 
itibarla dikkate şayan olan hu ma· sa bu iki şair, önceleri birbirlerini I 1camlarla ölçülüyor. Goetheniıı ıu teessürlere mukavemet ede· Lya 17 sene evvel evlendiii 
kaleyi aşağıya naklediyoruz: pek sevmezlerdi. Shakespearenin kuvveti ve dehası da, bü günün niyerek oturduğu evinde intihar zaman son derece mesut yaıı· 

"Mütaaddit defalar söyledik, ge- co~kun, renkli, kokulu biriz.mi. tahlil sınıfına düşmeden, terkir ·tmio;:tir. d F k t . d·-· h t 
d ·· 1 h Y kudret"ı sayesinde en yu""k•ek ı'lı"ır " yor u. a a geçır ıgı aya m ne e soy emek mecburiyetini is..c;c- Goetheye cesaret vermiş ve kendi '" Bu faciadan sonra Lva de yeknasaklığı onu bıktırmış, o da 

diyoruz. Biz nefsimizi müdafaada birizminin bütün hayatıyle boşat· ı' ve fen noktalarına varışıdır. Zi · , 
ta ı] ··ı tt"k T"" k d h"" ta ra, cu''mle, lı"sa.,. ve u'"sl~bu rakk........ '·serlerı'nde, bu""tu··n fı'kı'rlerı'nı'n, ka evini yurdunu bırakarak sın at a u e ı çc ur e ucum ve ' - basına sebep olmuştur. ,. u Gu ..... 

arruztarınl tesdl·t ,·e ~ı·1·Aıhla1·ının en N 1 V d t t lara feda etmı"yen Goethe, Nento~ dın vasıtası'yle dogvdugvunu yazmı!l ve sinema bayatJDa atılmıştı. · ""' ' ' • - apo yonun eymar a anış ı· y 

Valnl tezvı't et "'ktedı'r Ecneb' me l · · • · b k k nun zı·ya nazarı·yesı·ne aksı· bı'ı· tır. Yanı' Goethe, dehanın, "tahı'ı·~ Lya kocasa tarahndan bo-
J m.. · ı m- ğı ve göz erının ta ıçıne a ara : 

Jeketlerde bulunan ermeni cemaatle- _ Siz bir insansınız!. renk nazariyesi arıyarak en haru- liğin taşması,, mdan olduğunu is· şanmıf olmakla beraber kocası 
rinin cür'et ve rezalet karşısında gös- Dediği Goethe, pek tabii ola _ kulade ve doğru olan şu tarifi bul- bat etmiştir. onu sevmekte ye onunla allka• 
terdi.klcri taallül ,.e tereddüt ve hat• rak eski Yunan ve latin ~debiya- muştur: Goethenin kadın münasebetleri 1 dar olmakta devam etmişti. Hat-
ta Türklerin ifsadatmı doğrudan doğ tiyle de meşgul olmuştu. Hatta "Renk ziyanın ifade ve ihfitra· pek kısa devam ederdi. Uzun müd ta Zoltan aabık kansının her ese• 
ruya veya bil\'asıta miidafaa ( !) ile kendisi, der ki: hıdır det kendisine metreslik etmiş olan k d 
d .. d h · d t "k Bu

0

't
1

arı0f re·ı·mde empresyonı·st Krı'stı'yan mu··stesna olmak üzere rioi, piyasadan kalkındya • ar uşmanı a a zıya e eşvı ve teşci -Yunanlıların yemek sofrasm· 0 

ediyoruz. ____ makinenin esasını teşkil eder. Goethe sevdiği kadından alacağı tema4a ediyordu.•Zoltan karısmı 
B b h b h d h 1 1 1 " f 1 f 'Ih h' · ·· bu kadar sevmekle beraber onun ütün u a asetler karşısında ye tavzif ediyor. Goet e, a a bir çok i im er e şıır ve e se e ı a.mı ıtmıye yuz 

ermeni matbuatından bir kısmı bu ef- Bu emsalsiz ihtiram nereden mey- meşgul oldu. Kendisi icin dünya· tuttuğunu anlar anlamaz onu bı - çocuklarım göstermiyor, çocuk
alin sehep ve menşeini, Türkün ebedi dana getirildiğini söylemiye hacet nın en çok okumuş ve ~kuduğunu rakırdı,. Onun eserlerindeki yük- larına gönderdiği mektupları ve 
düşmanlığını bırakıp başka taraflar- yok. Yukarıdan teh1kki edilen bir hifzetmif edebiyatçı derler. Goet· sek ~iiriyet parçaları, lirizm ham· hediyeleri daima reddediyor, 
da arıyorlar ve Sovyet hükumetine emrin icabıdır. he sevmek ve malik olmak, bil · leleri aralarındaki ilim ve felsefe hatta çocuklara annelerinin öl-
yaranmak için Türklere karşr hare - Sovyet ittihadı . Ermeni hükQmeti mek, tanımak ve ayırtetmek ister- kısımları, Goethenin bir aşk ihti- düiünü söyliyerek onJarı bir 
kette feragat ta.vsi ... ·e edivorlar. de dahil oldug~ hald k d" "dd - di ı·asını söndürüp, bir ötekine baA-

J J u e- en ı mu eıya · 't mezara götürüyor, ve anneleri-
Ezcümle :Mısırda çıkan (Aroe) ga- tını Türk davasiyle telif ve tevhit et- Her güzel kadın, Goethe için lamadan evvel yazdığı parçalar -

t · d k" ı ·ı d nin orada medfun oldugu" nu iıa· ıe esın e ı müte....--e sı makaleleriyle miş ve Türkün bize karşı kurduğu bü- arzu edilen bir mahluktu. Ve işte ır. 
bunu ilk defa ima eden Vahan Teke- tün tuzak ' 'e entirikalarda müşterek bu arzudur ki, Goethenin içinde- Hasan Ali beyin eseri ret ediyordu. 
yan olmuştu. Bu kafi gelmiyormuş gi bulunmuştur. ki büyük alevi daima parlak ve Maarif vekaleti umumi müfet- Nihayet Lya'nın öliimü Zoltam 
bi (Nevyork) ta çıkan Ye guya bir er- Şu halde uzak memleketlerdeki er- kuvvetli tutmuş, daha sağlığında tislerinden kıymetli sair ve müte - fena halde sarsmış ve dostlarına 
meni gazetesi olan (Panvor - işçi) de meni cemaatlerinden terekküp eden onu .meşhur etnıi§ti. fekkirimiz Hasan Ali Bey "Goet- yaşıyamıyacağım söylemiye baş-
Türklere karşı müdafaayi nefs için büyük kütle bu vaziyete karşı bigane Goethe, yaratmak ve eser ver - he,, isimli bir eser telif etmiş ve Jamıştı. 
gıııışecegımız propağandayı ve bu mi kalacaktır?. Yoksa Türk ifsadatr· mek için kadına, güzel kadına bu büyük esesr bugün intişar sa - Zoltan bir kaç gün cvYel in• 
mak~tla teşkil olunacak heyetleri na karşı girişi1ecek teşebbüs ve me - muhtaçtı. Bütün hayatı, birbirine hasına konulmuştur. Hasan Ali tihar etmekle sözünü yerine ge• 
(Taşnaklann ve nasyonalist ermeni- saiye müzaheret edecek ' 'e aynı za . bağlı aşk sergüze .. tlerinden ibaret Bey, kitabında beynelmilel şöhret 
l . b l ·ı s- l ' k 1 h tirmiştir. erın eyne mı el emperyalizm zeva - manda ermeni ismini taşıyan hainle- tir. Goethenin sevdiği kadınları i san at ar arın ayatmı ve ese· 
hiri altında Sovyetler aleyhine teı:r - rin de a~ız1arrnm kapatılmasına ça- saymak uzun bir liste hazırlamak rini pek tatlı bir üslup ile anlat • Onun kızlarına 10,000 Sterlin 

'p, ~leri entiı-ikalann .nikabı) di- Jt;ı.ş.c.-ak mıdrr?.,, demekti. Esasen kendisi, bir çok .maktadır. servet bıraktığı anlaşılıyor. 
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ya dair olan kısımlar, 
il - Hukuki hükümler, 
111 - Tarihe ait malumattır. 
Hukuki hükümler zamanla, mekanla değişen şeylerdir. 
Tarihe ait malumata gelince; ilmin yeni usullerile elde edilen netice• 

ler en yeni tarihi malumatı bile ta kökünden sarsmaktadır. 
imana ait esasların sadeliği itibarile her muhatabın kabiliyetine göre 

izahında güçlük çekilmez. 
Muhammet sağ iken Kura'nın ayetleri bazı adamlar tarafından deri· 

lere, kemiklere, çömlek parçalarına hurma dallarına yazılmııtır. Fakat bir 
arada toplanmamıştır. Kur'anı tophyan Halife (Osman) dır. Bu toplam&• 
da uzun sureler başa kısa sureler nihayete getirilmiştir. Yalmz Fatiha ıure· 
si ba,langıç olduğu için bundan istisna edil.mittir. 

Surelerin bir kısmı Mekkede, bir kısmı Medine'de ıöylenmiştir. Mek• 
kedekiler daha hissi, daha edebi bir mahiyet arzeder. Medine' de söyle
nenler daha ciddi, fakat edebi kıymet itibarile daha dundur. 

Mu ham met Medinede : 

Muhammet (Y esrip) e yerleştikten sonradır ki buranın adı Medine 
oldu. 

Muhammet dini teşkilata Medinede başladı. Orada lslam cemaatinin 
ıiyasi ve askeri reisi oldu. 

Muhammet Medine'de lalamların ibadet etmeleri için bir cami yaptır• 
dı. Bu caminin üstü açıktı, duvarları kerpiçten yapılmıttı. Caminin bir 
duvanmn yanına Muhammede ve karılarına yatacak yerler yapıldı. Son· 
raları avlunun bir köşesinin üstü hurma dalları ile örtüldü. 

Caminin kıblesi evelce Kudüslü. Sonra Mekkeye çevrildi. 
Muhammet Müslüınan olmıyan Araplarla, ve Yahudilerle çok döğüf• 

meğe mecbur oldu. İslamiyetin kuvveti ancak Arap olmıyan kavmlerin 
bu din camiasına gir,mesile peyda oldu. Bilhassa Türklerin lılam dinine 
hizmetleri pek fazla olmuştur. . 

Muhammet, iyi bir asker, hassas, mütefekkir, ve zamanındaki iman· 
ların en yükseği idi. Yaptığı işler bunu ispat eder. 

Muhammedi bir melekten ilham alan, aldığını aynen muhitine nakleden 
ümmi, cahil, hissiz, hareketsiz biri haline indirmek hatadll'. 

- Muhammedin başlıca seferleri -

Bedir muharebelerl : 

Muhammet Medineye yerlettiklen ve az çok tetkilat yaptıktan sonra 
5-i1e ile Mekke arasında gidip gelen tüccar kervanlarına tecavüze baş
lıunıftı. 

Hicretten iki sene sonra (624) te Kureyşlilere ait bir kervan Suriye • 
den Mekkeve dönüyordu. Kervanın batında Ebuaüfyan vardı. Muham • 
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met müslümanları vaziyetten haber dar etti. Kervanı vurmak üzere Me .. 
dineden hareket ettiler. 

Ebusüfyan bunu haber aldı. M ekkeye haber gönderdi Mekkeliler 
silaha sarıldılar. Malları muhafazaiçin yola çıktılar. Fakat Muham • 
met bundan haberdar değildi. Ebus üfyan Bedirde pusuya dütmektcn 
korktuğu için Bedire gelmedi. Muhammet geldi. Bir müfrezeyi Bedir 
kuyusu batına gönderdi. Bu esnada Mekkeden gelen kuvvetler hak • 
kında malumat aldı. Gelenlerin mi ktarmın 900 olduğunu öğrenince der• 
hal hareket etti ve kuyuyu tuttu. Etraftaki mevcut kuyuları kapattı. Bun• 
dan sonra Kureyşiler muharebe meydanına çıktılar. Bu muharebede 
Kurey§liler mağlup oldular. 

Muhammet bu muharebede bazı usuller ileri sürmüttür. Muhammet 
askerlerine daima sımsıkı ve birlikte durmalarını, düşman hücumlarına 
ok atarak mukabele etmelerini emretti. Kılıçların son dakikada kullanıl • 
masını söyledi. Müslüanlar Muhammedin talimatına riayet ettiler. Kurey
Jiler bu vaziyet karşısıda derhal hezimete uğradılar. Bu muharebede 
bir çok servet ve esir eled edildi. Medineye dönüldüğü zaman ganimet • 
lerin taksimi meselesinden ihtilaflar çıktı. Fakat Muha.mmet hu ihti· 
lafı hal için ganaim denen ayetleri tebliğ etti. Bedir harbinden sonra 
Muhammet bir çok teşebbüslerde bulundu. Ve hepsinde muvaffak ol· 
du. Mevkiini sağlamlaştırdı. Yahudiler aleyhine tiddetli takibata ancak 
bundan sonra başladı. 

Uhut muharebesi : 

Bedir harbinde mağlup olan Kureyşiler müslümanlardan intikam 
almak için 3000 kişilik bir kuvvet toplandı. Kureniler süratle yürü -
medikleri için İslamlar için müdafaa tertibatını almak imkanı hasıl ol· 
du. Kureyşiler Mekkeden şimali garbi yoluyla yürüdüler. Medinenin 
şimalinde bulunan (Uhut) dağının eteklerine kadar ilerlediler. Çün .. 
kü bütün sulan toplıyan en zengin vadi oradaydı. Kureyşiler zengin 
topraklara tecavüz etmekle müslümanları açık sahrada muharebeyi 
kabule icbar etmek İstiyorlardı. Kureyşiler Medinelilerin evlePine çe-
kilerek, müdafaada kalmalarını kendileri için tehlikeli buluyorlardı. 

Medinelilerin mühim bir kısmı da muharebenin şehirde bir müda· 
faa muharebesi olmasını istiyordu. Evler zaten bir kale halindeydi. 
Sokakların başları da duvarlarla kapanmıştı. Şehir müstahkem bir ha• 
le gir.mit bulunuyordu. Muhammet de tehirde müdafaa taraftarıydı. 
Fakat bazı adamlar, bilhassa tarlaları Kureyşiler tarafından tah .. 
rip edilenler derhal dışarıya çıkılarak harbedilmesini istiyorlardı. Mu -
hammet hunların arzusunu kabul etti ve 1000 kadar askerle §ehirden 
çıktı. Muhammet kıt'alarının gerisini Uhut dağına verdi. 

Muharebe başladığı zaman Kureyş ordusu Medine ile Uhut dağı ara• 
sında kalmıştı. Muhammet askerlerini gayet iyi tanzim etmitti. Fa • 
kat tam zafer kazanılacağı sırada okçuların ganimet elde etmek için 
mevkilerini terketmeleri işi değiştirdi. Muzafferiyet Halidibni :Veli .. 
din kumandasındaki Kureyş kıt'alarına geçti. Muhammet yaralandı. 
Hatta_ bir aralık Muhammet öldü diY.e sesler bile iıitildi. Muhammet ni • 
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Kiralık kArglr 
dükkan 

As. mk. Sa. Al. komi~yonu ilanları 1 1 ıstanbul Belediyesi ilanları l 
Çemberlitaşta 70,72 N. Dükkan ve odaları: Teminatı 31,50 liradır. 
Çakmakçılarda Valde hanında 25 N. oda: ,, 3,50 ,, 

Heşif, tıı~ Aknr:ııı Vakfi~ e idaresinden: 
Beşik taşta Akaretlerde l 9,28, 

44 numaralı dükkanlar pazarlık 
suretile icar edileceğinden talip 
olanların yirmi bir mart pazar-

Miktarı 

14:>0 Metre Konya As. Orta mektebine pawrlık 
l 00 Metre Maltepe Askeri lisesine pazarlık Şehzadebaşında Darülhadis Bosnavi medresesi: ,, 4,50 ,, 

Çembertitaşla Vezir hanında 56 N. dükkan : " 2,50 ,. 2i:>O Metre Kuleli As. J.i esine pazarııı~ 

1645 Metre Çengelköy A . Orta mektebine pazarlık 
Yukarda yazıla emlak kiraya verilmek üzere açık müzayedeye 

lrnnmuıtur Talip olnnl:ır tafsilat a mak için her günLevazım mü
dürlüğüne ve ihale günü olan 1 i-4 932 pazaıt si günü de temi
nat makbuz veya mektubu ile sant on beşe kada1' Daimi Encüme· 
ne müracaat etmelidir:er. (1098> 

tesi günü saat on üçe kadar 
roaballi meıkiırda 54 numarada 
mütevelli kaymaka-ulığına ve 

840 Metre Erzincan Orta mektebine aleni münakasa 
Yukarda isim ve miktarları ye.zıh mahallere hizalarında. gösteril • 

diği vcçhile dörclü pazarlık ' 'e biri aleni münakasa suretile ayrı ayrı beş 
şartnamede H'1civert elbiselik kumaı:. satın alınacaktır. Münakasa ,.e pa· 
zarhkları 22 mart 932 sah günü saat 16 ya lı.adar Harbiye mektebindeki sa • 
tın alma komisyonunda icra kılınnca!itır. Taliplerin şartname ve nümunele • 
rini görmek için komisyona rnüracı?.atları ve iştirak için de muayyen vak • 
tinde kom is~ onda hazır bulunmaları. (2)0) (10.32) 

Cihaniir yanıı:ı yerinde 23,69 ctro murabbaı arsa Teminat 18 liradır. 
Çırçır " ,, 37,92 ,. ., ,, ,. 23 ,, 

yevmi mezkurun saat on üçün
den on beşine ltaddr Istanbul 
evkaf müdiriyetinde idare encü
menine müracaıtt etmeJeri. (1085) 

Yukmda yazılı arsalar satılmak üzere açık müzayedeye ko:ı
muylur. Talip olanlar tafsilat a'mnk için her giin Levazım miıclür· 
lüğüne ve ihale günü o'an 11 · 4 ·932 pazart .... si günü de tem n1t 
makbuz ve mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene 
müracaat etmelidirler. (1097) 

t~ranbul yedinci icra memurluğundan. * * "' 
Medyun Eyup Sabri bey na

mına muharrer o:up mukaddema 
931-137 dosya N. de haczedil
miş bulunan Türkiye iş bankası· 

İfayı taahhlit etmiyen müteahhit ' 
namı hesabına a~keri mektep ,.e h:ıs· 
taneler ha} vanatı ihtiyacı i -' 
!;İn 70060 kilo saman pjtzar • 
lıkla ı:.atın alınacaktır. Pazar-

zartesi günü saat 16 ya kadar Harbi
ye mektebindeki satın alma komisyo· 
nunda icra kılınacaktır. Taliplerin ko 
misyona müracaatlan. (252) (10:>4) 

* * * 

s • Z
0

raat a_ 
Kariyesi So' o~ı 
Maltepe Mektep 

asından: 
Gınsi 

Düldciin 

H"'nc 

No. 
13- 1 
8 

mn 1911 ila 1920 on adet bir· 
lik, 72663 ila 72666 dört adet 
onluk, 889J6 numarala bir adet 
ellilik ki ceman yüz adet adi 
hisse senedi!e 263 numaralı bir 

lığı 26 mart 932 pazartesi günü s:ı· 
at 16 ya kadar Harbiye mektebindeki 
~atın alma komisyonunda icra kılına· 
cal\tır. Taliplerin ş.-ırtnamec:;lni gör • 
rnek için komisyona rniiracaatları ye 

iştirak için de muayyen 'aktindc im· 
misyonda hazır bulunmaları. (:!53) 
(lOS5) 

Askeri :Haytar Tatbikat mektebi 

ve hastanesi binası dahilinde yeniden 
gaz höcresi pazarlıkla inşa ettirile • 
cektir. Pazarlığı 26 mart 932 cumar • 
tesi günii saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki satın alma komisyo • 

" 
Dörll o\ 

,. ti 

" 
Bağdat 

Pendik Arabl':cı 

" 
Hatboyu 

" • 
Tavşanlepe 

,, 

" 
" Tarla 

8- 1 
13 
93 

adet mües~is hisse senedi satıl

mak üzere dairei icraya tev:lii 
metyuna tebliğ edildigi halde 

tevdi etmemiş bulunduğundan 

birinci nusbalarrnın ibtalile ikin· 
ci nushalarının bankadan çıkar· 

nunda icra kılınacaktır. Taliplerin ke-
* • * şifnamesini görmek için komisyona 

Konya askeri Orta mektebi için müracaatları Ye pazarlığa iştirak için 
450 çift yün çorap pazarlrk1a satın de muayyen vaktinde hazır bulun • 
alınacaktır. Pazarlığı 26 mart 932 pa- maları. (2:il) (lO:":ı.1) 

Kiralık Şerbe1çiJik ve Suculuk Mahalli: 
" 

Çınar 

" 
Dere 

" 
Hat boyu 

" Refet P$. 

" 
Bağd .. t 

Hane 14·11 
" 29 
" 42 
" 75-80 
,, 491 

tılarak muamelei müteakıbenin 

icrasına lcarar verilmiş olduğu 

görülen lüzum üzerine bir ay 
müddetle ilanı keyfiyet olunur. 

Emir.önü Malmüdürlüğünden : 
lstanbul Tapu dairesinin alt katındaki baraka mahalli eski icarı olan 135 

ı:ra üzerinden açı< armrma usul ile muza) ede) e çıkanlmışur. 29 - 1\lıırt - 932 Salı 

.. Rasih Ef. " ] 6 lstanbul üçiıncü icra d:ıireslndcn: 
s:ıat 15 ıe ıhale olunacaktır. Taliplerin Eminönü :\lılmüdürlüğUne müracaat
ları. (898) 

" Bai'dat ,, 23· 79 Bir borcun ödenmesi için mab-
Kemer BurSı;az Ayazma DJ!d an 36 cuz ve paraya çevriJm~sine ka- Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
füılida yazı ı emlak 1 iraya verilmek üzere müzayedeye çıkarıl- rar verilmit olan yedi kulaç de-

mı;ıtır. Taliplerin )Ülde on pey akçeleri!e 11·4·932 pazarleıi günü rinliğinde elli beş kulaç boyun- 114: 180 eğer takımının kapalı zarfla münakasası L8 Mart-932 
cumartesi günü seat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname 
ve ni.imuncyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için 
teminatlarile beraber mezkur güniin muayyen saatine kadar k.,. 
misyonumuza müracaatları. t851) 

saat ikiye kadnr Bankamıza müracaatları. (1080) da amerikan balakcı ağlan 26 
mart 32 Cumartesi günü saat 

istan bı1l Giimrükleri Başmüdürlü- 10 da açık arttırma ıuretile Yc-
niköyde Panaiye mahalle.sinde 

günden : sarı asma sokağında 14 No: lu 100 kuru~ YÜZÜ ile kttŞlÜyÜ yastık 
K t • d k b l · takibine dair tiUmrük· hanede satılacağından talip olanla- .,,. 

OD en1an an çı an eyanname erm f!ltanbul'dı Çakm:ıkçılar. Sandalyecilcrde K uştuyü fabnkııSJ yüzile şilte 12, 
)ere asılan ilanın, mağduriyet etine mahal kalmamak Ozere erba- nn mahallinde me'muruna mil· 1uzne or~an ıs. ya lıbo a yasnk 5 111". ~ k losu ıOO kuruftın ,bı ter 

bı n:esalih tarafından okunması ilan o ur.ur. racaatlilrı j an o'unur. 2660) Kuştıi) ti kum:ışl:ınıı her reng· \ardır. Ccuz satılır Td. 23027 

---~---·-····--·····-~---·············-----------------------~--------------

-100------ rAR!H EL I<fTABT 
2amı intizamı iadeye çalıştı. Geceyi dağda geçirildi. Ertesi günü Medi· 
neye dönüldü. Kurey~ilcr c!e muhnrebe meydanından sonra Mekke· 
ye dönmüşlerdi. Muhammet Kurey§İlerin hu ric'atinden istifade 
ederek ertesi gün galip Kurenileri takibe çıktı. Ebusüfyan Kureyşile • 
ri tekrar Muhr.mmede kar~ı harekete davet ettiyse de Kureyşiler Mckk.!"' 
y'e gitmeyi tercih eltiler. Muhamm~t dört gün sahrada kaldı. 

Dört esirle Mcdineyc döndü. Buhadise müslümanların yahudilere ve 
rdünaf ıklara kar!ı ~ercfini bira!! olsun korudu. 

Medine muharebesi ; 

Uhut muharebesinden scnra bir takım yahudiler Medineden tarde· 
dildiler. Bunlardan bir kısmı Haybere iltica ettiler. Ve Kureyşlilerle 
tecavüzt bir ittifak nktettiler. 

Medineye kar~ı 10,000 kadrı.r d~ker toplandı. Tecavüz yolları U • 
hut muharebesincle olduğu ~ibiyd:. Şehirde müdafaaya karar veril • 
di. Fakat bu defa tecavüz edenlerni adedi çoktu. Şehrin sahraya doğru 
uzayan kısmında evler biribirine yakın değildi. Bu kısmı müdafan 
için İranlı Selmanı Farist tarafından hendek kazılması teklif edildi. 
Hendek kazıldı Medi:.ıe müdafoa tertibatı aldı. 

Medincdeki yahudi)e:-den bazıları Muha.mmede hiyanet ettilef. 
Muhammetle yaptıkları ittifaka sadakat göstermediler. Kureyş 
ordusu 15 - 20 gün kadar aUrcn bn muhasarada ciddt bir tecavüz ya
pamadı. Çünkü Kurey~ilcr de bir başkumandan yoktu her gün birisi 
kumandayı deruhte edivordu. . 

KurenliJer nihayet bir fn·tınalı giinde Mekkeye dönmiye mecbur oldu
lar. Muhasara biter bitmez Muhammet yahudiler aleyhine harekete başla .. 
dı. Yahudiler 25 gün kadar muka,·em~t ettiler nihayet kayıtsız, şartsız bir 
surette teslim oldular. 

Medine muhasarasındaki muvaffakıyeti Muha.mmcdi Arabistan yarı· 
madasmda daha çok me~hur etti. Hendek hadisesinden sonra İslam 
nüfusu çoğalmıya başladı. Muhammet İslam nüfuzunu yaymak için aı • 
keri kuvvete ehemmiyet veriyordu. M•Jhammet Hendek hadiseşinden 
sonra müslümanlara (Hac) etmek llzım olduğunu söyledi. Bunun~a 
Mekkcr.in artık islam!nrm elinde bu'unma:ı lAzı'Ugeldit" · anlatıyordu. 

Hudayblyo musalah3sı : 

Muhe.mmet Mekkeye gitmek istiyordu. Üç aylarda Ki.benin etra • 
fında muharebe edilmezdi. Muhammet bunu ileri sürmüttü. Fakat 
Kurey~ilcr silahlandılar ıehri kapamak istediler Muhammet Hudey -
biyeye kndar geldi. Mabadını siyasi mükAlemelerle izah etmek istedi. 
Nil~ayet Muhammetle Mekkeliler namına. (Süheyl) ile bir muahede 
imzaladı. Bu muahede mucibince müslümanlarla Kureyşiler on ıe • 
ne harbetmiyeccklerdi. Kurenilerden baz:ıları velilerinden izinsiz 
olarak mü:;li.'.ma.n oluraa Muhammet bunları iade edecekti. Müslüman • 
laradn Kureyıilere kaç.anlan Kurey§iler iade etmiyeceklerdi. Mu • 
hanımet iscediği ile ittifak aktedcbilecekti. Kureniler de istedikte • 
l"iyJe ittifak yap:ıbileceklerdi. Muha.mmet bu ıene Mekkeye girmeme-
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B) Medineliler iktısadi cihettenyahudilerin tesiri altında idiler. 

Hanifler yahudilcr vasıtasile vahdaniyet dininin esaslarını öğren • 
mişlerdi. Muhammet de insanları vahdaniyete davet ediyordu. Bu onlar 
İçin pek yabancı bir şey değildi. 

C) Medine Arapları azdılar, kendilerini koruyabilmek için bir 
reise muhtaç olduklarını takdir ediyorlardı. 

D) Medinelilerle Mekkeliler arasmda büyük bir zıddiyet var • 
dı. Bu iki site arasındaki rekabet fazlaydı. Bunun için Muhammet 
Mekkeden kaçıp Medineye geldi. (622) 

Vahiy, kur'an ı 

Muhammedin koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'na denir. 
Bu esasları ihtiva eden cümlelere (Ayet), ayetlerden mürekkep 

parçalara (Sure) denir. 
İslam an'anesine göre Muhammcde bunlar Cebrail isminde bir 

melek vasıtasile Allah tarafından vahi, yani ilham edildiği kabul olunur. 
Muhammet birdenbire, Allnhm rasuliyim diye ortaya çıkma • 

mıştır. O, Araplaım iptidai, basit ve fena, ıslaha muhtaç ahlaklarını gör· 
müş onlan 11lah için senelerce tenhada düşür..müt nihayet ilham fikı·i 
doğmuştur. 

Vahi, ilham fikri Araplarca Muhammetten evvel de malumdu. ip
tidai lmvimlcr gibi An~plar da şairlerin akıl erdiremedikleri kuvvet• 
lerden ilham aldıklarına inanırlardı. Bu kuvvetler araplar için (Cin) 
lerdi. Gfıya cinler kahinlere gaipten haber verirlerdi. Bu itikat Arabiı • 
tanda her zam art ya~amı~tır. O kadar ki, Muhammet hile bu tesirden 
kurtulamamış l:endfoi de cinlereinannu~tır. Muhammedin Musa ve 
lsa dinlerine dair öğrendikleri de Muhammedin hu itikadım kuvvetlendi· 
riyordu. Onlarda da cin, melek fikirleri vardı. Muhammedin de diğer pey 
gamberler gibi ltendisine ilham veren kuvvetin insanları iğfal eden 
cinler değil, insanları, hayra, saadete irşat eden ilahi bir menba oldu -
ğunda samimi kanaati vardı. 

Muhammet ilk zamıınlarda şedit bir heyecana maruz kaldı. Muham
met nnmuskar, ve menfaat fikrinden uzak olarak ortaya atıldı. Onun 
gayesi muhitinin ahlakım, içtimai h:ıyabnı, dinini ıslah etmekti. 

ilk Vahiy ı 

Muhammedin söylediği ilk Kur'an ayetinin ne olduğu kat'i surette ma• 
lum değildir. 

Muhammet uzun bir tefekkiir devrini~ mahsulü olan ayetleri lüzum ve 
ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Maamafih kendisini tahrik eden kuvvetin 
ta biatin fevkinde bir k-.ıvvet olduğuna samimiyetle kani idi. ilk hareketin 
sebepleri de bu samimi heyecanlar olmuştur. 

Muhammet ilk zamanlarda bir vaizdi. lrticalen dint hitabeler irat edi· 
yordu. Sonra nebiliğe, nebilikten, Allahın Resulü haline geçti. Nihayet d• 
hanşümul bir dinin müessisi oldu. 

Kur'anın içindekiler üç şeb.;lde mütalea edilebilir: 
1 - Allahın bir ve Muhammedin Hak Peygamberi olduğuna inanma• 
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' 3. K. O. Sa. Al.Ko. dan 1 Şafak Çayının 20 Mart 982 tarihinde 

icra olunan musabakada kazandığı nu
maralar: 
1700 465 2503 
218 461 2477 
956 2545 871 
2696 249 1338 

378 2364 1908 
t270 389 l226 
245 2582 2324 

1108 597 1517 

2551 1664 246 330 2491 1409 
450 1191 194 2467 970 2299 
499 1644 556 2449 820 21 1 2 

700 270 2590 337 660 49 
2145 2004 117 2689 919 941 
'.:!620 2634 2322 207J 1013 2358 
1443 2480 393 1640 2558 1791 
1090 1403 275 

mukaddema hamarnın yıkanma 
mahalli ve elyevm bir büyük ve 
müteaddit küçük kubbeleri haYİ 

soğuk bava tertibahnı muhtevi ol· 
mayan ardiye ve atelye halinde 
müstamel mahallin dörtyüz dört 

365 
601 
456 

1342 
1l99 
1341 
2064 

metre mur:abbaı ve garajın yüzyir- -
mi altı metre murabbaı kuyu ma· 
halliile üstündeki odalarm yüzyirmi 
üç metro murabbaı ~sas medhalin 
( girerken ) Soluna müsadif arsa-
nın sekiz metre murabbaı sağındaki 
elyevc:ı üzerinde Eletirik Şirketi 
ne ait bina bulunan arsanın yirmi 
metre murabbaı odunluk mııhalli-

nin do!.ı:san dokuz metre murabbaı 
ve yanındaki iboru tertibatını havi 
bo~luğun otuz metre terbiinde ol-
duiu ve tahtakale Caddesindeki 
kapıdan girince ( Kapıdemir ve 
çifte lcanatlıdır ) Zemini çimento 
bir koridor üzerinde Cam He bö-
lünmüş ve sokağa kapısı olan bir 
yazıhane, zemini çimento bir et 
mahzeni, bir Makine dairesi, ve 
buz incimat mahalli buz havuzu 
( Dcposı ) Ve koridordan dahile, 
girildikte zemini Malta bir oda, 
bir aralık mahalli ve birinin üstü 

açık olmak üzere üç hela; Zemini 
çimento sovuk Hava taşlığı, ve 
bir numaralı cesim bir sovak hava 
mahzeni, Beş numaralı diğer so-
vuk hava, mahzeni, ( Bu mazenle-
rin yanlarına mlbayık Uri merdi-
venle yukarı katlara çıkılır ). Beş 
numaralı mahzenin yanındaki mer
diYenden çıkınca ufak bir Koridor 
üzerinde yedi numaralı sovuk bava 
mahzeni ve taşlığan üstüne müsadif 
altı numaralı mahzen ve taş mer-
divenle çıkılır. diğer bir koridor 
üzerinde 8-9-10-11 numaralı ( 4 ) 
Mahzen, Bir numaralı mahzenin 
yanındaki merdiven<len çıkınca bir 
Sahanlık ve iki numaralı ıovuk 
hava mahzeni, onun üıtünde Uç 
numualı mahzen ( buradan zemimi 
mozayık koridordan geçilince dört 
numaralı dopoya girilir ), mahzen 
taşlığından dahile doğru girildikte 
eYelce yıkanma mahalli olan mü· 
aemmen teklinde tavanı kubbeli 
depo mevcut olup burada ara de-
posu ile iki kubbeli bir demirhane, 
depodan bilahara açılan medhalden 
çıkıldıkta üstü kısmen abıap sakaflı 
ve kısmen üstUnde ahşap iki odayı 
muhteYi elektrikle miltebarrik bir 
kuyu ( buradan zemini çimenfo, 
üzeri galvanizli saçla mestur gara-
ja geçilebilir ) odunluk mahallinin 
altında evelc:e kapı olan bodrum 
şeklinde tonoz bir dükkan ( esas 
methalin sağına mösadif borçlu şir· 
kete ait arsa üzerindeki elektrik 
ıirketinin binaaı, dahilen üç katlı 
ve kiaiİr olup muhavvile merkezi 
olarak müıtameldir. 

Yukanda cins ve ney'ile mevki ve mliıtemilitı yazılı Emlak 
61 giln mBddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizala
nnda gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrur ederek bi
rinci ihalesi icra Ye 31 gün miiddetle müzayedeye vazedilmiş 27 
Nisan 932 Tarihine müaadif Çarşamba günü saat on dörtten iti
baren milzayedeye mübaıeret olunarak saat on beş buçukta mu· 
hammen kıymeti geçtiği takdirde Kat'i kararlarının çekilmesi mu· 
kaner bulunmq olduğundan Talip olanların mezkur günde saat 
on bq baçuia kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri ve 
saat on bet buçuktan sonra vuku bulacak müracaatlerin kabul 
edilmiyeceği ve mezkur Emlike evvelce talip olanların Kati ka· 
rann esaamda hazır bulunmadıkları veya başka talip zuhur etti· 
ii takdirde eYvelki taliplerin mlizayededen çekilmİf addolunacak
lan lilzumu ilin olunur. 

MalQllerle şehit yetimlerine ait 
1932 senesi işra.mi~ için icap eden 
tesbit celvelleri ile yoklamaların ya • 
pılmasına bilumum askn1ik şubelerin 
ce başlanmıştır. Tesbit müddetinin 
25 - l\lart - 932 de hitam bulacağma 
nazaran aJakadaramn bu müddet zar• 
fında mensup oldukları askerlik şube
lerine müracaat ederek kayıtlannı 
yaptırmaları lüzumu ilan olunur. 

(85) (586) 
• * • 

Zafranboluda kıtaatın ihtiyacı i~in 
5700 kilo sade yağ kapalı zarfla mü· 

nakasaya konmuştur. İhale tarihi 28 
- 3 - 932 saat 14 tür. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her gün mü· 
nakasaya iştirak edeceklerin de iha • 
le t:ırihinde Zafranboluda Sa. Al. 
Kom. riyasetine müracaatları. (114) 

(899) 

• • • 
Selimiye kışlasmdaki 180 araba 

gübre satılacaktır. ihalesi 26 • 3 • 932 
cumartesi günü sa.at 16 da komisyon 
da yapılacaktır. Taliplerin şeraiti 

görmek üzere her gün ve pazarlığa 

iştirak edeceklerin de yevmi muay· 
yeninde komisyona müracaatları. 

(137) (1046) 
• • • 

Ezinede bulunan kıtaat ihti
yacı için kap~lı zarf uıulile müna
kasaya konulan 142,000 kilo un 
için talip zuhur etmediğindP.n pa· 
zarlık suretiyle münakasaya kon -
muştur. ihale tarihi 22- 3-- 932 
salı günüdür. Taliplerin pey ver· 
mek üzere hergün teminatı mu
vakkate akçelerile birlikte Ezine 
dağ livası satın alma komisyonuna 
müracaatları. (96) (734) 

• • • 
K. O. ihtivacı için 14250 kilo 

yatak ve y~ ': yünü kapalı zarf
la alınacaktır. İhalesi 22 - 3 -
932 salı günü saat 15 te komiıyo • 
numuzda yapılacaktır. Taliple • 
rin ıartnamesini almak ve nümu -
nesini görmek üzere her giin ve 
münakasaya ittirak etmek üzere 
teminat ve teklifnamelerile birlik 
te vakti muayyeliCJe Kom. ~ mü • 
racaatları (103) (798) 

* • * 
Kolordu ihtiyacı için 24000 kilo yu 

laf pazarlıkla satın alınacaktır. Pa· 
zarlığı 23 mart 932 çarşamba günü 
saat la,5 ta icra edHeceğinden talip 
olanların vakti muayyende komis • 
yonda bulunmalan ve evsafile şart -
namesini almak istiyenlerin de ko -
misyona müracaat etmeleri. (14.'3) 
(1093) 

lstanbul ikinci ticaret mahkemesinden 

Mukaddema iflasına karar ve
rilerek lstanbul iflis memurlu
ğunca muamelesi tasfiye edilen 
Şişlide Osman beyde Davut oğ
lu sokak 37 No: da sakin Perle
peli paçabane müteahhidi Ham· 
di ağanm ahiren vukuu vefatı 
hasebile veresesinden zevcesi 
Şefika hanım esbabı matlubun 
kısmı küllisi ile akteylediği kon
gordato berayi tastik mahkeme
ye arz edilmiş ve muhakemenin 
6 Nisan 932 Çarşanba günQne 
talik edilmiş olduğu ilin olunur. 

VAKiT 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 
Posta kutusu : 46. 
Telgraf: Istanbul Vııkıt. 

Abone şartlar1: 
:i tı 12 Aylık 

Dııhilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 

!,!!.n !artlarımız: 
Resmi Husus! 

Sann 10 Ks 12.50 l\ş 
Santimı 20 _ 25 

KUçDk llln prtlanmız : 
ı 't J 4 1-10 Üe[ah, 

30 50 65 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimizin her üç aylı· 

ğı için bir defa meccanendir. 
H - 4 satın geçen ilAnlımn fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

_neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

saKınınız., 

Devlet DemJryolları ilanlara 1 
idaremizin mülga eskimelzeme deposunda bu kerre toplanan 

kısmen hurda Ye kısmen tip harici muhtelifülcins IUks Ye radyum 
lambaları; 110 mumluk mum kunetinde binlerce ampuller, mils· 
lamel elektrik dinamoları, telgraf ve elektrik tellerine mabsua 
izolatörler ve suporları, limba şişeleri, karyola Ye karyola aom• 
yaları yazı makinası, kupilya ve civatalar ve bunlara mümasil bin 
kalemi bulan bir çok hırdavat aleni müzayede suretinde satıla· 
caktır. Müzayede 2 - iV - 32 de saat 10 da baılıyacaktır. Talip 
olanların yevmi mezkurde mağaza müdürlUğüne müracaatları 

ilan olunur. Malzemeyi görmek ve malumat almak isteyenler 
müzayede tarihine kadar her gün sabahleyin saat sekiz buçuk
tan akşam b~şe kadar mağazaya muracaat edebilirler. (1011) 

25. 3. 1932 tarihinden itbaren muteber olmak üzere Mudan• 
ya-- Bur .. Jı.MbnU. --..mb_!t~ ... b. ı M. 8. • 2 numaıNı 
bir tarife ihdas edilmiştir. Mezkur: tarifeye nazaran vagon Üze
rine örtülecek muşambalardan beher nakil için 50 ve eıyanın 
istasiyonlarda muhafazasında beher muşamba ve her 24 saat ve 
küsuru çin 150 kuruş alınacaktır. 

Fazla tafsilat için Mudanya - Bursa battı istasyonlanna mira· 
caat edilmelidir. (1094) 

İstanbul Liman Şirketinden: . 
Şirketimizin ihtiyacı olup aşağıda cins ve mıkdarlan yazıh 

malzeme için hizalarında gösterilen tarihlerde münakasa yapıla
cağından taliplerin şartnameleri almak üzre şirketimizin Yağka• 
paoında Haydar Hanında bulunan Fen heyetine müracaatları lü-
zumu ilin olunur. Umum Müdürlük 
Eşyanın 
Cinsi 

Gaz 
Renzin 
Elvan üstübü 
Yeni manile halatı 
Müstamel halat 
Sargılık ,. 
Arao sabunu 
Soda 
Karpit 
Don yajtı 
Çıra 
Gıres yağı 
Sali. muhtelif renk 
Bez hortum 
Müstamel tel h!lat .. kazan borusu 
Gönder 
Kaol 
Zımpara kAğıdı 
Kazan tutyası 
Kükner 
Meşe 
Karaağaç 
Çıralı çam 
Fabrika tahtası 
Yollama 
Kara çivi 
Karfiçe 
Demir, muhtelif 
Şülyen toz 
Ustübcç 
lngiliz bez:iri 
Türk beziri 
Neft 
Toz boya muhtelif 
Faça boyası 
Kaba üstübeç 
Sikatif 
Vernik 
Ripolin 

.. Gal\'aniz 
Zehirli boya ağaça 

,. .. Demirel 

• " .. 

.1 Ton 1 Kilo Adet 
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3 
5 
1 
8 
5 
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700 
1 
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1 

ı 

20 
1 

7 rop 
200 

ı:so 
150 
300 

1000 
5 

100 
30 
20 

100 
150 

1500 
5 
2 
4 
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