
Buhrana karşı 
Ford'un 
Yeni bir kararı ! 

Böksör 
Karnera'nın 
Nasihatları ! 

BugUn 5 inci sayıfada BugUn 5 inci sayıfada 

.,, 15 inci Yıl • Sayı : 5084 Cumartesi 5 MART (3 üncü ay) 1932 Sayısı 5 Kuruş 
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Gazinıiz Ankaraya Hareket Ettiler 
Relslclmbar Bz. Mareşal r·~'"'""'""""""M'"'"M'~'~'-'""'""-""'"""""'""'"""'M" ... '""""'_____ B 

Dün akşam saat on dokuzda 
Ankaraya hareket ettiler 

Pilsudski J ~ 
Lehistanm harbiye ( Çocuk •. ! 

Reisicümhur Hz. 
dün aktam husu• ""'""""""""".---__....,......~._..---ı~~~~~~~~ 

ar trenle ıehri· 
lllizden Ankaraya .. .-.----

· nazırı şehrimizde ! ı Yavrula 1 
( Lehistan harbiye nazırı Mare-

1 

1( V 
hareket etmicıler· 

~ 

dir. 
Büyük rcis.miz 

dün akşama ka· 
dar sarayda dai
relerinde meşgul 
olmuılar, saat on 
•ekiz buçukta re
fakatlerindeki ı:e
•atla birlikte Sa
karya mot6riy1e 
Hayda r paşaya 
geçmiılerdir. 

Gazi Hz. burada 
Yaktin geç olma• 
ıına rağmen ka
labalık bir halk 
lritJesi tarafından 
•lkışlarla karşı
lanmıılardır. 

ıal Pilsudıki dün Romanya va- ı'=: Y avrolarını imaları için ıa 
puriyle . şehri- ' = hiç bir külfe amz, Yakıt 1. 
mize gelmiştir. ~ okumanız k haren gaze- I 
Marşa! şehrimi- ~ smız. Ders 
ze Romanyadan ~ na mukabil 
gelmektedir.Bir i§ pona mukabil 
martta Varşo- ı _E dördün ·· z. 
vadan hareket 

etmis ve Büki ~ 'Bu kuponlan kesiniz ve saklayınız f j 
reşte Romanya ... .. 
başv eki ı i M. '-.u1ııııuııııı111ııııııuıııın111ııı ırıııııııııııııınııııı1111 ottııııııuıuruıııııııııııumıııııııuııııu11ııııııııı110111ıımnıııımııın••-wınııı•""'"mııunı=ıım111nıııımını1ıııuıııııtıuııı 
Y orgoyla bil· 

ı yük bir ehem .. 
mi yet Terilen ' 
bir mülakatta bulunmuştur. 

Bu arada Mareşal Pilsudski 
fahri kumandan tayin edildiği 
17 inci Romen piyade alayının 
kumandasmı resmen almıştır. 

Vapur işletme hakkı bir 
şirkete devredilecek 

"Vakıt,, ın evvelce teklif ettiği bir birleşme 
tahakkuk sahasına giriyor 

Reisimiz Hay-
darpaşa 11t"'ı- ' BUyDk Reisimiz vlgonda 

Mareıal Bükreşteo Köstenceye 
geçmiş ve Roma!lya vapurile dün 
öğleden sonra limanımıza gelmiş, 
vapurda vali muavini Fazlı B. le 
Lehistan jeneral konıoloıu M. 
Lopatto , Lehistan sefareti 
müsteşarı M. Gavronski ve 
şehrimizdeki Leh kolonisi namına 

Yon11nda hususi vagonlanna geç- Reisicümhur Hz. nin teıyilerin
llleden edvel tcıyilerine gelen de şehrimizde bulunan meb'us-
2e•atla g~rüıerek vedalaşmışlar, lar, vilayet crkiniyle aakeri er
trenin hareketine birkaç dakika kan ve diğer birçok zevat hazır 
~ala vagona geçmiılerdir. ı Alt tarafı 2 inci sayıfada ] 

i\ T • 1 Alttarafı ~ inci sayıfada ] 
L vafia <Jekili'nin, bevanatt ,11ııı111111ıııııı111111ımı111111ııı11ıı111111Hllll11111tlllll&ım1ııııuı'\ 

___________ v_ ~ .Bugünkü sayınıızda ~ Vapurcularm istedikleri hak· 
Hilmi Bey diln sabah geldi. Akşamki = . • . "§ kında teşebbüslerde bulunmak 

trenle Ankara ya döndü abİİyetimıze ka·ı( üzrtJ Ankaraya giden heyet dün 

le Ankaraya dönmüştür. _ b. ul edı•ıenlen•n ~--=- sabah ıehrimize d&omüttür. 
Vekil gazetecilere lstanbula tef g Heyetle beraber giden vapur-

tişler için değil, hususi işleri için ~ li t • = cular birliği reisi Muzaffer B. 
geldiğini söylemiş ve şu beyanatta ğ s esı g=i dün kendiıiyle görüşen bir mu· 
bulunmuştur: =_=_§ -

4 üncü sayfamızda - harririmize Ankara da temas ve 
Muhtelif meseleler = • ~ - Halk evınde - teşebbüsleri hakkında demiştir-- Sui istimali meydana çıkan '§ • @ ki : 

fzmir nhtmı •ı"rketı"nin lzmı·r bele· =_E Bır hadise i 
aiyeaine devri hakkındaki talep g - 3 üncü sayfamızda -
hükUmetçe tetkik edilmektedir. i Pş. Hz. le iktisat vekili Mustafa· 

Şeref beyi ziyaret· ederek yapur 
culan alakadar eden meseleler 
hakkında maruzatta bulunduk. 
Gerek Başvekil Hz. ve ~erek 
lkbsat vekili B. heyetimize karşı 
büyük bi_r hilsnn kabul göster• 
diler, bizi dikkat ve alakayle 
dinlediler. isteklerimizin ba,lıcası 
vapurların devlet inhisarı ve ya· 
hut bu inbisarın teşekkül edecek 
bir şirkete verilmesi ıuretiyle ida-

( Lutf en sayfayı reviriniz) 
::r ====_-=--==- == .. - Ankarada Başvekil ismet 

~~~~~~~~~ ç·d ====================================~ 
yazım elektrik şirketinin İstediği f ın e son §::_-___ §Sirkeciyle Haydarpaşa arasında 
doğru değildir. Otobüs imtiyazı- ~ t 

·nı lstanbul belediyesi istemiştir.' ~ vazıye Feribot nakliyatı projesinin tahakkuku ,' 
Bu talep de tetkik edilmektedir. ~ - 2 inci sayfamızda -
elektrik şirketiyse yaptığı son mü- ~ ihtimali çok kuvvetlidir 
racaatte şehirde çoğalan otobüs - § lrlandada .n~ olacak ? ~ '\ 

b N'arra Yekin ffilmı bey dün 'lf.. 
~h Anka.radan şehrimize gelmi§ 

Ierin rekabetinden şikayet etmiş- E - 5 ıncı sayfamızda - ~ 
tir. · \..,,,ıı11111ıı11111ıııııı11111ııı11111 11111ıı11ıı1111111ıııı111111 ıııııııııı111,I "e rahatsız bulunan pederini zi -t:!_ ettikten sonra akşamki tren-

T erkos şirketi tesisatı 933 se - Akisler: 
nesinde şirketten alınacaktır. 

============================~ 

Şimdiden alıştırıyor ! 

... -;,Beyefendi, telefon tahsildar1 geldi, on dört lira yirmi 
kuruş fazla mDkAleme bedell istiyor •• 

- "Yol, bizim telefonumuz yok ki •.• 
~B~n de öyle söyledlm amma,yakında alacakmışsınız dedil 

Kafes 
/,femleketimizde, inkılabın henüz 

söküp atamadığı bir kafes kaldı. Ev· 
lerimizin gözlerini kapıyan bu tahtu 
peçeler ne zaman açılacak? 

lstanbulu, Pierre Loti'ni.n. romanla.
rile tanıyan garplı seyyalılara, f essiz, 
§<llvarsız, feracesiz Türkiyenin ver -
diği lıayreti, yalnız bu kafesler unut .. 
tu;uyor. 

Hiç bir dü§nıarı ağzıı kaleslerin 
yabancı gözlere düşündürdüğü esraı·
engiz lıarem efsanesi kadar aleylıimiz. 
de uydurulmuş bir mct8al f ısıldı ya .. 
mazi. 

Kafes, yalnız çopur suratlı bir 
propagandacı değil,, bütün ha.stalıkla· 
ruı şeriki cürmüdür de ..• BU/ıassa ve
rem, güneşin oklarıyla delik deşik 

olmamak için, pencerelerde onu kal. 
kan diye tutuyor! 

Sıhhiye müdürlüğünün bir reçete
siyle açılacak olan bu kapalı gözleri 
aydınlığa kavuşturmak için acaba /ıa .. 
la ne bekleniyor? •• !tlutlaka şapka ka
nwıu gibi blr kafes kanunu nıu?-

!usuf Ziya 

Sirkeciyle Haydarpaşa rıhtımı 
arasında Feri bot işletilmesi, bu 
suretle Avrupadan Sirkeci istasyo
nuna gelen trenlerin doğrudan 
doğruya denizden Haydarpaşaya, 
ve Suriyeyle Anadoludan gelen 
trenlerin Sirkeciye geçirilmesi da
ha evvel mevzuu bahsolmuştu. Al
dığımız malfunata göre Nafia ve· 
ka letince bu hususta yapılan tet
kikat çok ilerlemi§tİr. Feribot te
sisatı yapılması ve işletilmesi pro· 
jesi esas itibariyle muvafık görül
mektedir. 

Projenin tatbiki için icap eden 
masraf (5) milyon liradır. Alaka· 
dar mali ve sınai gruplar bu pa -

ranın on senede kendi tarafların
dan sarfed ilmesini ve on senede 
hükumet tarafından taksit lerle te
diye olunmasını teklif etmişlerdir. 

F eı·ibot tesisatı Anadoluyla Ru 
meliyi çelik raylarla birbirine bağ
lıyacaktır. Aradaki deniz suları• 
na rağmen bütün memleket yek • 
pare bir toprak haline gelecektir.' 
Bu sayede Türkiyenin Avrupayla 
Asya arasında transit noktai naza
rından haiz olduğu mevkiin kıl -
meli bir kat daha artacaktır. Bil
hassa lstanbulda serbest mıntaka 
vücuda getirildiği zaman Feribot 
nakliyatından elde edilecek isti • 
fade o nispe~te büyük olacaktır. 
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Gazimiz 1 D~~lli 1 s o • T 1 m 11 1 
Ankaraya ._"" H-a-rıc_ı ._. ____ •__...ı_•_• ___ • __ r _ _. 
Hareket ettiler ç· 1 ·ı k b J l • ? Dün Cenevreden 

Tevfik 8. 

ı Ust .... & ••• .ı .. y .. da ı Sol~ mumnli yokl ın ı er a u e mıyor. şehrimize geldi 
-:.:T.:;ierile birlikte Sıb- Bir tarafta da toplar ahlmaktadır! 1 tah~iko.:::.!':."!d:h:::r. 
laat Yekili Dr. Refik B. de An· Cemiyeti ak \•am işin mizi temsil eden murahbulanmd. 
karaya ıitmittir. içinden nasıl Japonya harp tazminatı da lstlyecekmlş danTevfikB.dünSemploaebpre 

Ko'orda kumandanı Şilkrn çıkacak?! •siyle tehrimize gelmiı, Sirkeci ir 
Naili Pı--1la vali Mq ittin B. Nankin, 4 (A A) - Çin klkfi· Çin kıtaahna, sebebiyet veril- taıyonunda karJılanmqtır • 

.,.. c.n .... ·y •• N"'lll".. Çinli· T f'k be · 6 '"'· ondan Do'-·• 
Rei•f•ll•hur H•~ ai il ınbulJular 'P •- meta hariciye nazır1 tanghaydaki medikçe mukabele etmemek ve ev 1 Y ıa ..... y ..-.. • ~ lırlı JılM>ftlU lrJ1t1ttll •ubalı'11abn bahçe sarayına giderek ReisieülD • 
namına Yillyet hududuna kadar tatil edildili resmen teyit ediliyor. milmessillerine Ç nlilerin yeni mubaaamata tatil eylemek için bur hazretlerine arzı tazimat et • 
tqyi etmek Ozere buausi trene Japonlar ŞapcJi mahalleleriyle Vosung Japon metalibabnı kabul edeme- emir verilmiş olduğu resmen bil· mittir. Tevfik bey bu akıam Ali' 
binmlfler Ye lzmitte trenden in· lstibklmını ffpl etmltler, Çin yeceklerini, Amiral ke!ley'ye bil· dirilmektedir. karaya hareket edecektir. 
mitlerdir. kuvvetleri on kilomeue gertye dirmeğe memur olduğunu tebliğ HenUz cevap yok Tevfik beyin vazltealn• ...... 

Ankara aevlnç içinde çekil111•tlcrdir. eylemiftir. Şangbay, 4 (A A.) - Nankia yet verlldl 
Ankara, 4 ( Yakıt ) - Reiai Tok)'odan Ktlen telgraflar fimdi MUsademeler devam ediyor hnkameti son Japon tekliflerine lıtanbul, 4 (A.A.) - Riyuetl 

Camhur bazretlerl.ni buıusl Tren ean•hayda beynelmilel bir sulh "On· Ş b 4 (AA) 1 . d bennz cevap vermenı'•tı'r. cum·· bur umuma .. ka"'tı'bi Te•fı'k L-~ ., ang ay, . - hma a " v " u.--
t 12 d A k k feıanıP akd lUzumundan bahsediyor. · "f • h't ·1 • •=-1aa e D araya Yaraca tayan bı'r Çı'n menbaından veri· Ye11I bir mUllkat yın vazı ~"'"., ' ,...,, ven mıt...-• 

R 
Di&er tarahan Ctnevreden gelen ba· Ş 

bOJOk eiıimiz iateayonda aami· berlerde Çin Jıpon ibti!afını hallet· len habere göre Nansiaog'm gar· angbay, 4 (A.A. ) - Çin Ye Hariciye vekilimi· 
zin beyanah 

mi meraaimle kart1lanıcaktır. mlye muvaffak olımıyın Cemiyeti banda tiddetli müsademeler ol· Japon milmeuılleri arasuıda kent 
Vali Nevzat bey Gazi baıret· akYam mccllllnln meseleyi heyeti k d f k t J 1 zıbbıında yeniden bir milli· 

l•n'ni Ankara •ılly•tı• hududunda mA ta ır; a • apon umum k b " .. ~ umumlyeye tndi ctttlf bıldiriliyor k b b b b . t k at YU u u muıtur 
karıalamak 6zere bu akpm Po- Şanıbayda bir •alb ı.onfe ansa top· arargl 1 u a era resmen e • Çlnlllerln ıarar1 
lathya hareket etti. lanırsa nı yap1cak' c..aı~ed Abam ılp etmektedir. Şaogbay, 3 (A.AJ - Çin ha· 
An~ara ıevinç içindedir. meclisinin halledemediği bir ihtilAftn Yeni bir konferan• riciye nazar muawini, Japon kuv-

Huiciye vek•li Tevfik Rftftl 
beyin Cenevrede Atina ajan• 
müdürüne ı6ylediği a6zlerden te-

1ahrikat mı 
Yapılıyor? 

!~nden bu ce-'J•dn h•J•d UllJ"•I· Tokyo, 4 (A A) - Hariciye t . . 11 . 1 d b 
y· lffl .. ve ıer1nın ııga en a bn a ula-

•csl nasıl çıkacak? nezaretinin aallhi;ettar eri.Anın· 
lgraf haberi olarak yaımıtblr. 
Son postayle gelen Yunan ıa• 
uteleri bu beyanatın meta~ 
neıretmektedir. 

J nan mıntakalara tabliye etmedik· 
Bahusus jaoonlar Sanghayt işgal dan biri Şan ,... bayda· acilen bey· çe Şanıhayda bir yuvarlak masa 

ettikten son~a sulh taleplerini daha nelmilel bır konferans a. kti milm· 
d 1 dı k oof eransınm toplanmasının mub· 

&iya e ığır aşbrmışl:ır r. Muhasernata k"n olmadım talcdirde, mahalli d 
1 da ç b dd u e· temel olma ığını beyan eylemiı· Hariciye •ekilimiz bu beyana• 

hada, Iran ıeyahati esnasında 
orada bulunan Yunanlıların Tah-

Bir ak,am refikimizin yazc:bğı· 
Da ılre bazı kimaelerin ateden· 
beri g6rdtıkleri tetvik 6zerıne 

bat ama n in ükCrnednin re et· bO~Omet erklnından. mfirek ~ ep t 
miş olduğu mc:talibin daha ığırlışmış ır. 
teklini bugün ,ü askeri netice kartı bir konferans içtimamın tecrllbe Japon,• hDkGmeU harp tazml• 
sında Mılll hlssıyaa pteyanı gelmiş edilmesinin ihtimal dahil nde ol· natı letlwecek randa bir Yunan •~fareli tesiai 

JDmmundan babsett.klerini, ba bazı tahrik&tta baluoduklan an· 
la11hnıfbr. Bunlar iısz kalan 
baza bazarladıklan bir kaç istida· 

otan Çinlilerin kabul etmelerine ibd· duğunu beyan eylemiştir. Şangbay, 4 A.A) - Tokyoda 
mal vermek mümkün değildi:-. O bal Bir habere g&re ortahk aUtllman n · m resmi bir menbadan bildi· arzu)'11 Yunan rica.ine bildirece

ğini vadett iini ve Yunaniatanıa 
ıran paıarlaranda emteasına mah
reç temın etmekteki menfaatini 

~ imzalattırarak Villyete Ye H. 
Fırka1ma g&ndermifler, bunlarda 
aldıkları yevmiyelerin kendilerini 
tatmin etmedijinden bahsederek 
artbnl .. mnı iatemiflerdir. Bu 
t•bbllaDn asal makaadından ha· 
berclar olmayan aafdillerin 1ev
miyeler1Din artbniacaia Bmidine 

4e ıktedilen mütareke bir aulh mua· Şangbay, 4 ,A.A)- Japonlar, rildiğine g&re Japonya bOkOmeti, 
bedesinln lmusile delil. yeni top ve dlln aaat 14 te ateı kesmek em- yuvarlak masa konferan11nda 
tüfek sesleriyle nihayet bulacak de· rinin Yerilmesindenberi biç bir Şangbay Yekayii neticesinde •u· 
mekdr. Netekim Çin menabiindcn ge- kua gelen hasarların tazminini izah eyledii ni söylemit Ye, 

1'1'1 
Yunanlılar tacira niz. Bis de 
trans't ticaretinden istifade ede-

len telgraflar daha flmcllden buna muharebe olmadığını resmen te- ta,ep etmek ve Japonya atey-
göstermektedlr. yit ediyorlar. bindeki tabrikibn kat'i surcd 
Gene bunun için dendebllir ki Cemi· Japonlar llantao'yu 1•••1 meoedilmeaıni iıtemek bakl , 

yeti A vam mecHatntn Çin· J•pon lh· etmediler talep edecektir. 
ceğiz. Bu ıuretle Yunaniat•nla 
Türkiyeye lranda yeni bir taca• 
ret vo!u temin etm"ı olacatız.,. 
demışlir. cl&ferek ba iatidalan imzaladak· 

Jua aalaplmlfbr. 

clWını beyed amamlJ8J9 ••dl et Şangbay, 4 (A.A) - Japon Japonya bfildlmeti, imtiyazlı 
memesi de •mJedncleld ba ııebtıkeJl kuvvetlerinin Mantoa'ya itgal mıntakalarla oralarda ıakin aha· 
:lıılt tit*HI• a&aıllndeadlr. ....._ edeeekıerlae dair oluak çıkan• lin'n emnU ıellmetlni lemin et· 
unurmamık lazımdır ki C.mlyıd At· !an aıdsız bir haber üzerine bu mek maksadiyle Şang'1aya mü· 

T evfık Rüttll B. ecaabileıia 
memleketimizde garebılecelderi 
işler llyihası hakkındaki auale 
de Yunanla doktorlann aan'atta~ 
menedilmiyecekleri cewablDI ver-ı 

h barekotler arumda bir 
metioı akti için de teıebbilaat 
yapılmııbr. Bu gibi hareketlerin 
mtiaebbibleriyle beraber ayni tab· 
kat üileaiaden addedilen bazı 
JUllar bakkmda a1'kadar ma· 
kamlar tetkikat ve tahkikatta 
bulunmaktadırlar. 

vam heyeti umumlyesinln bu ıehrin abaliai binlerce kitihk ka· teallik bütiln mea' eleleran bal· 
meselede vereceği karana ebemmfye 
d çok bUylik olıcakar. fileler halinde Fraoaız imtiyaz line matuf daimi bir p!ln tanzi· 

Adımı mavıffakıyet ballnde Cemi· mıntakaaına tehacüm etmişlerdir. mini müzakere etmeje an a ie 
1 ı. d b• 1 bu!unmalctadır. yet yalmı hadise k&l'f111nda aczini mtiyıı m•tı11uın a uy e miştir. 

ifade etmif olaııyıcak, •yal 11manda feci bir iıtillya mani elmak için 
mevcudiyetinin bir mana11 olmadıttnı ittihaı edilen llıti1at te~H>irleri 

Yunanlstanda yeni 
~il:ln:=et:m:t':::o:Ja:~:k=~:':====::====:==!!ı~ta.z='i=f =ed=i=lm=İ•ft•ir•.~ıııı-ııı-==-=-===• 

lkbsadl kararlar Japonyanın yegane emeli ! 
L . Atiaa, 4 (A.A.) - Milli ikb. 
- ıaeaareti, bütün ıigorta kum • Cenevme, 4 (A.A.) - Heyeti mektea bqka yapılacak bir teJ 
..-,alarmı bqka memleketler Ü· umumiyede izahatta bulunan Çin olmadıimı ili.Ye ey~iıtir. 
zerine clöm siıortafı yapmaktan marahhau Japonyamn Cemiyeti Mumaileyh, Japonyanm yeıl· 
meaeden bir kanun projeai tamim abam, Plris ve dokuz devlet mi ne emelinin Çinde bulunan Japon 
etmektedir. saklanm ihlil etmit oldujmıu liy tebaumm mal ve canlarının hi • 

•,•e•ai-b=ıık111k•ı-nd•a!Sl!!!ı=o•rt~a,=-a=a=b=Ja=n~f=ik=ir!!!!I liyerek lizlerine nihayet yermit- maye ve mubafazaımda? . ibaret 

etrafmda 1 B
• b b tir. bulunduiunu beyan etmııtar. 

o muttur. ız a u- Mumall.,.b, ba netice karııam· Bunu müteakip celıenin deva· 
amtaki noktai nazarımızı arzettik da Çinin Cemiyeti akvam heyeti mı bu sün toplanacak olan umu· 
ft azan dikkate alacağını Om1t umumiyeainden her türlü ihtilafı mi komiayon içtimama 1malolmıt 
ediyoruz. halletm•ini "Maaguri hadiaele- br. 

Direr tenftaa haber aldığımı· rinde Çiala htt Mr mea'aH,.t ol· ---------
• ~ ••parlann tetekkOI ede- madılım MJUI ., ..... bal talep Relcbsbank kredileri 
eek bir firkete denedilmeai Ye ettilini ifade 9J1-lttlr. zengln)eştlrlldl 
Tlik llmanlarma vapur iıletmek Bunclaa 80Dra Japoe marabha· 
WaiurlDID ba firkete •erilmeai u, JaponJUUD t'ı::!cla al&· Paris, 4 (A.A.) - Reichbanlda 

ltibariJI• takarrllr etmlt ba· bun meafaati dnlet • merkezi bankalar, evvelce veril· 
.... ._._d B k lerle beraber aldedilecek konfe • mit ola nyüz milyon dolarlık kre

l•w ır. a fİr ete ae,.;... ranaa ittirak ebniye hasar oldaiu· dinin yüzde 19 miktarmm yani on 
...... aıak seferlere ltliyen nu alyli,...Ü elalerbıl Mançuri milyon doların icilen itfası tar : 
ftparlanda denedllecek •e HJ• meael•iu aakleyl.mt " timdi· tiyle daha ü çay tecdit edilmeıı 
riMfaia ba firkette vaparlanma _.___ &..a.uı_ •--- h-'-'-d utab k kal 
'-meti alabetiade biuedar ola· ilk Cemiyeti ......... wuua mımia • alUUll a t•mNDen m 1 

• 
.. , J'ODQn tahldbt aetlc:eeial WEle • llllflardır. 
eaktlr. 

Yalan itl9en aeyriaefain va· Fuhuşla mOcadele için bir 
parlaıiyle ıir\eti hayriye ve haliç nizamname yapılacak 
'ftparlarmı da birleıtirilmesi ve Ankara, 4 (V akıt) - Hıfzıuıbha kanununun birinci maddesi !:kt"=.• denedilmeai dDıOnlll· mucibince fub91la mDcadeJe yapılabilmeai için bir nizamname 

VJııt _ Bandan bır mtJd- yapalacakbr. Ba nizamnameyi hazırlamak için Baı•ekllet mUstetan 
Kemal, Emnireti amamiJe mOdOrll Temk Hadi we Dahiliye 

det eJ't1el 1'•" ın Mhfllere bakak mDpvlrl Ekrem B. lerden mlrekkep bir komisyon tqek-
""'1en J'llJJUl'lann blrj~fti• kili etmiflir. Komiayoa ba hafta içinde İfe bathyacakbr. 
rllmeaının ~ok ta11dalı ola- Belediyeler luM:ı senelik imar plAnı yapmıya eafun ille defa 'J'll:lSmll ve ""7'J1 
telıht etmııtık. Bu fılaımı- mecbur olacaklardır 

Lindbergin kaçırılan ogıu 
hala bulunamadı 

Dualar edilec 
Amerilcanm maruf tayyarecisi ı dua e ni talep etmiftl:r. ·" 

Lindberıin oilunun bazı şakiler vyork civarında bahmaD ~ 
tarafmdan kaçmldığını dö lill6erl kart postal, çocuiun ölec:eliai .,...
vermittik. Dün yem l'f!en haber· dirmektedir. 
ler bu meselenin Amerikada gü • BUtUn çocuklull< •Dphetle J,, 
nün en mühim hadisesini tetkil Nevyork, 4 (A.A.) - P LM' 

ettiiini bildiriyor. ıayn ihtiyar! ve hüsnü ni7etJe ..... 
Çocuk henüz bulunam•mııtır. ~et ~en hır ~k ~~ ~ 

Bu baberlem bir kıımı ıunlardır: dıklen uılıız ızler uzennde ,a 
Trenton, (Nev - Jersey, ~ .<';-· rüye~ek va!Ut zayetmiıtir.. __ .ı.a 

A.) - Polis, çocuğun iaden ıçın .Bır ~ok ınsanlar t6pb!Jı-. 
elli bin doar fidyei necat talep ettıklerı şabıılartn e~lennde, .. 
eden ikinci mektubu neıretmiştir. caklarında gördükten çoc:uklC 
imzasız olan bu mektup Nevyork· Jan füpbelenmekte ve aibyao 
tan postaya verilmit bulunmakta- çocuk tqıyan herkea balkın 
dır. cesıüı ve merakım celbeylem il'9 

IHDmle tehdlO ve batta hazan tüpbeler açıkça 
Nevyork, 4 (A.A.) _ Lindber· bar olunm::ııktA~tr. 

ıe gönderilen ikinci mektubun iı· Ankarada clmnastl~ 
tenilen ridyei necatı verdemiği 
takdirde bizzat kendisinin öldü. . salonu 
rüleceii tehdidini muhtevi bulun • Ankara, 4 (Vakıt)- Gazi f!ll/I' 
duğu haber almmııtır. titilıünlin y._oında J&pal-"'9 

Nev - Jersey, 4 (A.A.) - Ge· olan cimnastik ıalonunun ~ 
ce yansından biraz soma Lindber bitmittir. Salonun bu hafta i 
gin evine telefon edilmittir. Ço- de a~ılm11 merPıimi vaoılecaktl't 
cuğunu kacıranlarm cezadan kur· _. 
tulup kurtÜlmıyacaiını ıormutlar· Soğuğun şlddetlnd" .... 
dır. Hover ve h•dlae raylar çatlamlf -

Vqington, 4 (A.A.) _ Lind. Sofya, 4. (~~suıi muba~.ar 
bergin çocuğunun kaçmlmuı do- telefonla baldmror) - Ba!s-,r 
layısiyle M. Hoover, parlamento- ~anın her tarafanda m~ "11 
dan mütecavizler hakkında tenkil guklar hllkOm allrmektedir eri" 
tedbirleri ittihaz edilmesini iıte • yollan kapamıf, birçok Y~ 
miftir. etrafla alikası keailmiftir. d'iJIJ 

Dua edilecek nun şiddetinden tren yolOll 
Nevyork, 4 (A.A.) - Lindber- rayl ' r çatl•nushr. 

ıin çocuiunun kaçınlmaıı umumi M.aıer u,u ~enrı~ 
nefreti gitside ziyadeleıtirmekte- Amerikanın aabık T 

llln talutklııılc aaluuın• gir• 
mele ._re balıındufu ve 
lllMıadlu malramlann v•D
lıfı ıetlcıkatın ., Valnt,., m 
,,.,.., •11111 ta111Mlı netice-
leıl te"* eıtılfnl q&rnelt.-

Ankara, 4 (Vakıt) - Dablliye veklleti hazırladığı yollar ve 
yapı llyilaaaam Bapekllete ,aodermiftir. Y alnı:& belediye olan 
yerlerde tatbik edilecek olan bu kanuna g&re her belediye Da· 
bili1e •eklletinin tayin edeceii mllddet zarfında buıllnkll plim· 
Dl nkllete tlndereeek ye bet aene zarfında ıebrın naaal bir 
ftllJet al.U ~-dair imar P4A•• lauıılamıJ• MCl>ar 

dir. firi Mr. Gnı dün ~ 
Nft'JOrk hat piakopo.u ~ • rimize plmiftir. 9ir lrlıf 

· im Wunmuı icin dbMlarlann clar yeni ID6Ul21tiı,-. 



Hadiselerin __ .. 
Akisleri 

Ermenilerin 
Duygulan ve 
Minnetleri 
F- hereketlerl te•nl ve 

tel'ln edlrorlar 
Bir kaç sün evvel, Boenos Ay· 

reate çıkan bir Ermeni ıazetesi • 
aba mabut Herant Canikyan badi· 
leaİ dolayısiyle yazdığı herzeleri 
aakil ve bu hususta fikirlerimizi 
lalı etmi,tik. 

Şehrimizde çıkan Ermenice {Ti 
dak) gazetesinde bu mevzu üze • 
rinde bir yazı gördük. Mahut ga • 
Zetenin yazdannı (Ecnebi mem • 
leketlerdeki ecnebi komite gazete
lerinin huaumetkirane ne,riyab) 
4İye tavsif eden Tidak, müntehirin 
Ye bunu takdis eden gayrı mes'ul 
fert ve teıekküllerin Ermeni ismi· 
Gi taıımalan dolayıaiyle serdedi : 
len mütalealann bigünah Ermenı 
ekaeriyetini müteessir ettiğini yaz 
lllakta ve bazı tahminler yaparak 
Herant Canikyanm öldürülmüf ol 
lbaaı ihtimalinin varit olmadığım 
İfaretten sonra: 

(Komit.elerin sönük yıldızlan· 
ru parlatmak ve mevkilerini yük • 
seltmek i~in teve~l ettikleri bu 
zevahircilik oyunlan bir ölünün 
tabutunu istismar için sarf ettikle -
ri mezbuhane gayretler, cenkcuya 
ne nutuklar, mecnunane hücumlar 
hep şahsi \"e mensuu olduklan hi • 
ziplere raci ve münhasır şeylerdir, 
demektedir. 

Refikimiz, bu mecnunane sergü 
aettlerin mes'uliyetini bunlarda 
zerre kadar dahlü ittiraki olmıyan 
Ye bu hareket?eri milli menfaatle· 
rine muhalif bulan Ermeni mille • 
tine tahmil ve teşmil etmenin dol· 
ru olmadığını, milletin komitecile· 
ri her yerde cemaati nıükUn ve 
1elimetini ihlal eden bir unsur te· 
l&kki ve ona göre hareket ettik • 
lerini, her milletin yüz ellilikleri ol 
iL.lana a67.li)oerdc 7&Z'91DI §Öyle 
bitiriyor: 
- Biz eriueni cemaati kmoiteciler 
den ve (Hovbun) gibi mecnu -
llane teşebbüslerden müteneffiriz. I 
Rubant reisimiz olan patrikle mec 
lisi cismani ve idare heyeti reisle
ri gibi cemaatimizin mücliram ve 

anmm sevk ve telkiniyle ce • 
m • nna rehberlik eden Er • 
llleni m tı hükiımcti cümhu • 
riyenin adil V.~vvetli idaresi ve 
onun medeni ve milaevver ricali 
hakkında ~ni milletinin hesle
difi samimi ve ıninnettarane duy. 
gıılan her vesileyle arz ve ifade 
ettiler. 

Gazi Pqarun, halaskar cmnhu -
l'İyet idaresiyle bir mucize gibi bu 
vatanı kurtardığına cemaatimiz 
larsılmaz bir imanla kanidir. 

İstibdat idaresinin darbelerine 
e11 çok maruz kalan cemaatimiz, 
~et ve selametin yalnız cüm
.....-ıyet idaresinde oldui!'unu bile
~ bütün ümit ve emellerini ona 

lamış ve bu düşünce ile cümhu 

1 01•1• Baberlerl 1 
5- VAKJT S MART t92! -.' 

Talebe 
---- Arasında 

Halk evinde dünkü seçim Milli birliğin 
ihyası 

Ressamlar arasında ötedenberi hüküm süren isteniyor 
bir ihtilaf dünkü toplantıda teessürle kayde- oun bir ~~~;;-.~r..-:·"'· • 

dilecek bir hadiseye Sebep OldU 'ı Hakimliğı tercıbedenlerin mu-
ayyen bir mllddet zazfında aft-

Halk evinin güzel ıan'atlar ıu· edilmesini bildirdi. Her grup ıararda bulundular. Himit bey kathk yapamayacakları hakkmcla 
besi idare heyeti intihabab da dün mensuplan aralarında görüterek reuamlar arasında eskiden beri bazı tasavvurlardan babaedilınifti. 
yapılmııbr. ,. encümenleriıci seçtiler. meveut olan bu ihtilifm burada Hubuk talebemi bir toplaab 

Saat on bette celse Halk evi T ezyinatçılar, lsmail Halda, yeniden tazelenmemesini, makta- yaparak bu mevz\i tızerinde ti-
reisi Hamit bey tarafından açıldı. Mitat, Kemal, Hasan Fahrettin, dın memlekete nafi olacak ıekilde r6tmiye karar vermiılerdi. 
Şubenin yapacağı itler hulasaten lımail Hakkı beyleri, musiki9inas· çab9mak olduğuna göre bu ihtilaf Bu toplantı dün ubah halk· 
anlatıldıktan sonra intihabata gc· lar, Hüseyin Sadettin, Seyfettin lara nihayet verilmesini söyledi. evinde yapılmıthr. Fakat re1.
çildi. lçtimaa gelen 79 azanın Asaf, Cemal Reşit, Hulusi, Se· Müstakil reıaamlar, hocalanndan 
biri müstesna 78 rey verdiler. zai Asıı.f beyleri. Heykeltrqlar seçim eınasmda fedakarlık iıtedi· ler çok az olduğundan menu 

içtimada mimarlar, heykeltra§ Hadi, Bahi~ beyle Sabiha hanımı ler. Münakqa uzadı, her iki ta- uıerinde görüılUememİf hafta 
lar, ressamlar, musikitinaslar, intihap etmıtlerdir. raftan üçer kişinin İ!tirakiyle en- içinde her sınanan seçileçek bi
tezyinatçılar bulunduğu için her Ressamlar arasında mDnak•'8 cümenin teıkil edilmeıi yolunda rer kiıiden mUrekkep Gç kifilik 
ıube için üçer, dörder namzet gös- Ressamlar ihtisas encümenini yapılan tuavvutlara !'imen .'!'n - bir komisyonun telebelerin ba 
terildi. Neticede mimarlardan seçerlerken iki gruba aynlmıtlar, l~Aamadılar. Ve net1cede rıın~ta- husustaki fikir ve kanaat erini tet-
Faruk bey 71, beykeltratlardan münakaşaya batlamıtlardır. Bu kil ressamlardan bazıları Halk e- . . . d Aak 

1 d N 1 d b. k 1 ..;nden ı"ıtı"fa ederek ıalonu ter - kık etm. eaıne, ve ıcabın •. • a-Nejat bey 56, ressam ar an a • grup ar an ırini müsta i resam· ... b b t a d t 
mık lsmail bey 58, musikisinaslar lar, diğerini de bunların hocaları kettiler. raya ır eye g n en 1Df191H 

dan Abdülkadir Ziya bey 26 reyle ve güzel san'atlar birliği resim •u· Mimarlara& ibtiıu encümenle- karar verilmittir. 
güzel san'atlar ,ubesinin idare he· besi azalan tetkil ediyordu. Müı· rini bu ~n seçin bildireceklerdir. Bundan baıka içtimada Ha. 
yeti azalığına seçildiler. takil ressamlar ihtisas encümeni· VAKIT - Ressamlar arasrn - kuk talebesinden Kadri lbrabim 

ihtisas encUmenlerl nin tamamen kendi namzetlerin • daki hadiseyi t.eessürle kaydediyr. beyin milli Tilrk Talebe 
ltihaptan ıonra rei sHimit B. den olmasını, bu olmazsa dört ve ve ihtilafın kısa bir müddette hal- birliğinin yeniden ibJ& 

her !Ube için beter kiıiden ~üre~- Y!l üçü:O~~ mu~laka b~ encü~ene ledileceğini ümit ve temenni edi - edilmesi hakkında verdifi takrir 
kep birer ihtiaaı encümenı te!llkıl gırmes,nı 1st~d1ler ve ıateklerınde voruz. müzakereye kon\ılmuı, netieecle 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı•• K d 

ı Kadri lbrahim Tarık, a ir, 

. Dünkü sayımızda yızdı~mız gibi, Topkapı Fulcarap"rver cemiyeti dün mu?ıtaç1ıra tömOr da11tmış wı kendilerini 1eT1n-
dırmtştir. Cemiyetin bu yardımını SC'i İnçle karşılıyoruz. Resmimiz dün bu suretle 5C\'i ndiıilen hılkl cösterıyor. 

Zenginler, hayir iş erini seven insanları 
Sizi harekete davet ediyoruz. Kışın bu ,iddetli günlerinde yapacağınız küçük bir yardım bir a

ileyi kurtarabilir. Bu yardımıniz için siz·; batta Topkapı . Fukaraperver cemiyeti, olduiu halde bil 
tün bayır icin kuru1muş müf'sse sizi bekl,vor. 

riyetin bütün esasatma ve onun 
ricaline karşı derin bir hissi hör -
met beslemek~ bulunmuştur. 

Bu hissiat, yalnız tebaalık, va -
tandaşlık icabatı şeklinde değil, 
~ zamanda samimi bir kanaat 
ve düşüncenin husule getirdiği üm 
niyedir. 

Binaenaleyh cümhuriyeti ida -
re ve onun zimamdarları aleyhin
de bir maksada matuf olan her 
türlü hareket, cemaatimizin d :! 
kalpgahma t.evcih edilmiş bir dar
bedir. Böyle bir hareketi cemaati· 
miz de tcşni ve tel'in eder. 

Bu onra ~imin 1 
Bir Ttirk Nevyorkta 
(18) bin Jtra bıraktı. 

1928 de Konsolosluk klUblnln 
mlrascısı aranıror 

Okuyucularımız bugilnkU ilAn 
sayıfalarımır.da Nevyork bat kon· 
ao:osluaundan gehnit bir ilin oku· 
yacaklardır. Bu ilin orada 1928 
de ölen baı konıofoıluk kAtibi l 

Nuri Ef. nin mirHcısıoı aramak· 
tadır. 

Nuri Ef. 1928 de ilmDı, ve 
Amerika bankalanndan birinde 
9000 dolarlık bir parayı miraı 
bırakmııtır. • 

Fakat o gündenberi yapılan 
araıtırmalara rajmen Nuri efen· 
dinin mirasçısı çılcmımııhr. A· 
meraka kaoualarına gire bu pa· 
ra ancak miratçılara veriliyor, 
mirasçı çıkmazaı Amerika bO-
kümetine kalacaktır. 

illada Nuri efendia hlviveti 

Enver, Rasih beylerden mGre~ 
kep bir komisyon teıkil otu~ 
rak bu iş ın takibine memur edil-
miftir. 

Bu komisyon her talebe ee
miyetine mektup yazarak milh 
Türk talebe birliğinin yenide-.a 
teıkili için ikit er murahhum ac• 
çilerek hukuk talebe cemiyeti 
reisliğine biJdirilmeaini iatiyecek· 
tir. Murahhasların seçilmesi haf. 
ta içinde bitirilirse milli T•k 
talebe birliğinin ihyaBI için lnl-
mllıdeki cuma HalkeYinde bltlta 
alt mektep taleklert da*r.U.1-
lanam iıtirlkile bir i~ma yaps
laca ktır. 

Hava buglln yağ
murlu olacak 

Hava dün öğliye kadar le.
men bulutlu geçmit Ye 6fledea 
sonra tamamile kapanm1fbr. Ak-
şam üzeri de hafif yaimar ci
sintisi başlamııtar. Dtınkll hara· 
ret derecesi azami 5, uıari .. 
fırdı. Rasathanenin Yerdiii ma
J6mata göre baYa kapah Ye Y•i
murlu olacakbr. RBzprcla tuk· 
tan ve keıiıten esecektir. . 

.. ___ ... _.. ·--· 8 • 

hakkında iyice tafailtt varcbr. 
Kendisini tanıyanlar belki mir~ 
çılar1nı tanıyabilirler. Bileni• 
bunu bildirtrlerae milli 1enett• 
18COO liranın Türkiyede kalma
sına yardım etmit olurlar. 

ıımaııaıııaıııaıııaııın11111111111111111nııııuııımmll\ • 

Mahmut Nedim Bey 1 
du. Yanıma geldi: 

isterseniz, diyordu, takip ede • 
yim, yakalıyayun buraya getire • 
yi.m! 

dan batka bütün rüsum ve tekalif 
ter'i terife muıayirdir, binaena • 

leyh mülpdrr, kimseye bir para 
vermiyecebinis, diyorcla. 

bir miktar askerle oraya ıidiais" 
ne yapmak lizlllll& yapma! •• 

Bir tabur askerle yola plcblb. 
(Son Yemen ,,.ıı.ı) ı 

30 Senelik Siyasi Esrarı i 
ifşa Ediyor 1 1 

..... _____________ IMllllll .. llllllBITefrlk•ıS2ıaııı•ıHıti' 

l'uau1 pqa da bizim toplandı· 
-- Recledeydi. Pqa daha ilk 
'8ılden bu heyeti ürkütecek hare
~ batlaclı: Askeri nümayi,ler, 
-..a talimleri, top teaübeleri ya· tDl'cha. Bununla da iktifa etme
_..,_ Birbiri ard11rra muhtelif ıa· 
.. .._ çıkarmıya baıladı. Ve bu 
~ bizden evvel imam hey· 
~ .laılatma ulatbnnasmı da 
h ltift~ordu. Maksadı müzakere 
-..t;.~llnetice bir itillf a mani ol· 

nı..~•d•n kaçanlar r 
-....aa hirinde latanbuldan ıe
~ imam heyetinin tevkif, 

- idam edileceklerini İp& 

Tercüme ve iktibaa hakkı malılu~ 

etti. Bu haberin bittabi asıl ve e· 
saaı yoktu. Müzakerataa haylı iler· 
lemitti. imam, San'ada kendi· 
ıiyle görüttüğü.m zaman neler is· 
tediyse ıene onları iıtiyordıı. Bi· 
naenaleyh uyutmak kolay gfüünü· 
yordu. Çünkü lstanbul bu meta· 
libi bilikaydü tart kabul edecek· 
ti, bundan emindim. 

Bir sabah imam heyetinin ye • 
rinde yeller estiğini haber verdi • 
ler. Bu, heyetin idam edileceii ıa· 
yiasının çıktığı günden bir gün 
sonra oluyordu. Meler ıece yanıı 
..__ • • 1 ' a.~ıp gıtmıı er •.• 

Yusuf pqa memnundu. Fakat 
memnuniyetini aizlemek iati70I' • 

- Bundan ne çıkar P&f&? 
- Eh, müzakereye devam eder 

siniz! 
- Pqa, dedim, U%Ull etme, it· 

te muradına erdin. 
Ve o artık memnuniyetini siz • 

lemiye lüzum görmiyerek ne,'eli 
yüzüme bakıyordu: 

- Şimdi ne olacak? dedim. 
Sevinçle: 
- Harp, dedi. 
Yusuf pqa kadar harp istiyen 

insan az gördüm. 
Bittabi artık bizim de orada iti 

miz kalma.mıttı, San'aya döndük 
ve mabeyne keyfiyeti yazdık. 

Bir dell 
Bu gaileler yetmiyormut gibi 

bir gün Cebeli Badan da Seyit U
badi isminde birinin Vellik iddi • 
asiyle mevdana abldığmı haber 
verdiler. Bu adam halka: 

- Ben veliyim, beni tamya • 
caksımz, ben ne denem ona ya• 
pacekınm. Evvela lflr Ye apun -

Gafil ve cahil halk ıürü ıürü 
ve yeni velinin pefİne takılıyor, 
İ! günden süne büyüyor, yeni bir 
ıaile mahiyetini alıyordu. 

O aralık orada bulunan Tajz 
mutuarnfı Rahmi Bey vak 
tinde bu delinin hakkından 
gelemediii için iıtif a etti. 
Onun istifası taıkm halkı da· 
ha fazla deliye balladı. Bir taraf • 
tan da bu Cebelle San'a arumda 
ki mmtakada Zamar ve Yerim ka
zalarıyla Cehran nahiyesindeki 1 • 
mama menıup Zeydiler - bu fır· 
satı 1ıanimet bilerek - iıyan etti· 
ler. 

Artık ia büYiimüttü. 
Mütür Feyzi P&f&yla oturduk, 

bir haylı vazıyeti münakata ettik, 
pqa nihayet ıöyle dedi: 

- Bu iti tiddetle ve kuvvetle 
halle teveuülden evvel bir kere de 
ftzıyeti mahallinde tetkik ederek 
halkla temu ederek bir çare ara· 
mak daJ.a maw.lıldır. Halle onula 
.............. " .. ~JIQ8l --, 

Yollarda buı ufak tefek hadS.. • 
lere ra~en salimen Cebele hMlik. 

Halkı topladım. V uıyeti tet • 
kik ettim. {Veli) lik iddia eden 
Seyit köy köy dolafıyormut- • 

Evveli. bir yolunu bularak hu 
adamı halka yakalattım. Karpma 
getirdiler. Bu, altmıtlık, zayıf Da• 
hif, hali vakti yerinde deliflll8D 
bir adamdı. Bana uzun azadl,a, 
durup dinlenmeden riiyalanadan, 
şeriatten, mezhepten, imm•• 
bahsetti. 

Bu meczubu hapse atıma. 
Halk itine gücüne avdet etti. Me 

sele kapandı. 
Zeydi biler de San'aya yürlJe 

mez bir hale ıeldiler, oldukları 
yerde kaldılar. 

Bu itler bittikten aoma birik • 
miı kalmış, epey zamanclanheri 
tahıil edileın•ı verpleri ~lat
mıya bqlaclmi ve hep.ini toplat • 
bm. 

Dört •I eoma .... 
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Kalpte li•• Tefrlb 

2J 

,._ ıttnleri : es kat111 ıenıe ... a Nalded~n'. fa-
yn-1 .. ,,.,a, Bul-..;.w ... , Ro - oilu Aalaa Ye ailesi. Salih otlu Ga-. - Doto•a: &,30 BantL Jl.OO - !Yet. Tamnm. Demek Pa • ICEN DARBESi 

U&VVMa·.r EıD&&~• " ... 6 M l!L 1 • Y-__. 1 K Mil••• nkltlerl- Sabatıa: S3t • • H-•-•-- Patri ••. m•1un1. ft v ..... _ Türklerinden ~ • .. Ye ai eaı. ....... ot a e- 0 nateymıf. IUUUuuıı; Tar • ıyı Mar..i triilerek: 
-v- ~-

30 

kah 1 · ·ı · Em" llu Ra Oıte : l!.27: ikindi IS.36: Alrşım · f8, 3 kal ı· b" kad ..1_ •· •-nriilt«hdn t.abiiyetimize u 8 • nm Ye aı ••· ıa o 81P p ı ır muır. _ Nuıl? Bir - Jok mat 
flilctiklerini bfr ~ gün evvel yaz- " aileei. Kalbncleleali Ahmet Yatsı: ı 9.31: lm•k: 4 52 Mühendia yem bir ia yakala " . "'-'. bi olL 
m$k. Ankara muhabirimiz tabi- otlu Rasıp Ye ailem. Manutırh Hen - Dibi 11eakhk ıamt S, ••· mıfb. FranoJUD taniyesi demek - Emin ol~~ r !9! "T 
iyetimia kabul edilen mültecile - DaYUt otlu Kemal. Piriftimli pı1 O dereceydi. Bô CÜ" lıııvı kapalı yerindeymif. Greıorcmıa, Obe • Kont da yetıpnıfti. Gidıp baP 
rin isimlerini göndermiştir. Aynen Şerif kızı Feride hanım. elaeak, rtizılr fl'k ve t11itlemeden ese- nin katlinden ıonra Pariae, Marıi-1 blar. Pencerenin iki tarafmda, el• 
..,.9!ftPflnlft,.. •• eetttr. Hafif Jllmar ıfliıtfll ,.. tar MI· 1İ sfirmiye aitmitti. an 

0

küçük kualarm toz. içinde 7fİI" .,_.,..,._ Bul .. rlatendeR ı d d M 
YupalaT:JaDID Prittine kua • piadai mahl91Beldlr Ne mabatla! Niçin? lhtiyann en uruyor u. arp: 

ı..mclan Malik otlu Adem, zeYce- A,.doalu Salim otlu Seyfullah, -;::========:;ı~ aleyhinde yeni bir dolap mı hazır. - Çalmqlar •• Gene ~p-lmuuıııqlat 
ai Zehra, otullan Lltif, Malik, Ra- kanaı Ame, olallan Mehmet ye ı R dvo lıyordu? Benki de ihtiyann em· Diye haykırıyordu. Gitti. W 

H "be K - 1 Hüaeyia. Selimiyeli Ali otlu a J ni•etini celp için. Öyle ya, kon • muava elini aürterek oturdu. ••un ft lazr uı • öprü ü Hüaeyia, karw Zahide, lazı Sa· --------- ' ' 
.._Namdan Patlaman oJlu Pe- niye, otlu Necdet. PraTadili Ha· latenbul - il den 19 ı kadar tun emniyetini tamamen kazan· -Gene ça1ımı,1ar. Ne i.tİy• 
cep. lransı Safiye, kızlan Remzi· aan ojlu Ali. Selim otla Menkül, ırımofoa 19,30 dan ıo.ao ı tadar Birin· mıftr. Şimdi de Marıinin. lar acaba? Bu aefer, adam 
,., FeftİJ'e ye valdeai Adile. Ça- lazı Şaziye, $ahin aeçlrin. Ruı • d lıı1111 alaturka saz, !0,30 dan !fe Bir müddet ıonra mühendiı, ölen yok. Fakat bu ne llJ"clır ,. 
ra onhdaa Süleyman oilu Kur - ratlı Mehmet oilu Ahmet. Aydoe- tadır tenf~ranı ti den 22 ye ki· Margiyle kar1ı karfıyaydı. Mü • rabbim? 
talut. bn11 Hana, kayın bira· lu lunail otlu Yalmp, karnı Sebi· dar itııiael kılım ılıftlTta su n den hendiı, onu dili döndüiü kadar Mühendia: 
deri lamail, oiullan SüleJJDan le, oil uHüaeyin, laslan Emine, ft30 • kadar erkestra. teaelli etmiıti· .. Mara:i: . • - Pek acele etmiyelim, ded" 
ve Mehmet. Tikfetli Gül fende oi Meryem .. Ane. Raeçalda Halil V~ene - J!)O Kırt Mıchell er· - T etekkür edenm, demıttı, belki hizmetciler temizlemek içi 
lu Mehmet, bnıı Gülnaz, ~ilu otlu Adil, kanaı Sıdıka, otlu Ha keatrua tarafından konser - 1 s Plak •izin gibi Alicenap kalplerin mev- falan bir tarafa bldll'llllflardır. 
cı--&f • .__ Fatma, Ha.: .... Ye Ha- L-... ,,. - J6 •5 Plaktı bir büyfiko-· cudiyeti 'beni teaell ediyor. Sizin &-tün· h" t ·ı 1 ld Hlf 
'S"I'.. IUR ..._ m. Karacaalili Ferhat otlu Be. •vn- ~ r- gibi bir hamın da beni teselli etmiı b" . ~ ka ızmde ~~--:.1'? ntrı.Ba. 
fideei Nafia. Aalan Cemal. Gey- kir. Eiridereli lunail otla Tahir, rı - 18 Vıchelen Vıeek orbtnst tarı· f ın11 saya 01UU1111&mı• . 
lanh Recep Adem. Kalkandelenii •----1 Naf: .... , 0 .... ııan N---L, fıadan - !J.15 \'iyanı opereti - 2.1.30 ı. 1 M d nun üzerine tekrar ıözcülere miP 

aar.. ._ .... ....,. - ETet, bi iJOl'Ulll. a ana - .. ···t edı"ldi. Kbnae ........ _ iNii • Abdülyehap oila Cemal, karuı lımail, Mehmet, Zeynel •e km Jubant erbstrası GreıoroTD&. ·- ,-w.r- .... 

Zeliha, kızlan Emine, Naciye, Ce Kadriye. Aydoalu funail kızı Ay Helleberç - 1Jt0 Jımn11alc ve lht" ··ıd·· mek üzere nehri ıeçmemitti. 
mile, otallan Derrit, Ahmet. Ra· fe, kızlan Fatma, Ane, otlu Şa- kH.er - 4.30 Jimnastik - lt.40 Dan· ıyarpıu. u~ 

1 
d .

1 
Tahkikatı kontla Lartiı, f&lo • 

il~"' 11811 - 14.05 Könlısber~en ı - Şu atrıa e 0 ur feY eiı · nun aTluaunda vaonrorlardı. 80 maan Ye ÖYeY hemtireai R1'7!İye, ban. Salim otlu lallm Ye aileai. a- ~... Ei ) don eYda'-'-- .r ., 
lt.ıı..:ı - .,..! Ke111u kenleri - !I er genç 0 •Yk E' • Madıuanmı eanad" kö•lü bir h•--.. i bcbll -»la Mehmet, Cemal oila ldria, Ru-•b Hüae.nn otlu Talip Ye •u •v.~ d h be et am J -~ 

.,. •·- .r• Btrlf11clen aılril clus muılkiıi a a r verece ·• T b.. k d ilerledi -.e: mwi Hayriye, oiullan İbrahim. aileai. V amalı Ahmet otla Meh· Gregorovna çok haaaas ır a m.. I ded" L-

Cemal, biraderi Cafer, ZeTCeli illet Ye aileai. Leskofçeli Hanife .... ,., - 18 ve ı.• Plak - 18 Dün ada onun kadar alicenap ka· - Kont hazret eri, ı, ~· 
Bahtiyar, oiullan Ali Ye AbdülTe- Feyzullah Ye torunu Hakkı. Ay. Maliki - !1,30 Muıitih sk~ - n d Y bul 1\11Duyordum. Bir ,eyler aördGm-

d 1 r_ _ R ıL· . m az unur. • _ _._! abl..1-laap. Manaatırb ZeTDel otlu llYu, oa u ı:.aain otlu Hüaeyin Ye aile- - .u oımea mus..ıaı. Kont ta.dik etti: a..aruı m: 
bnu Fatma. kızı Eama, otlu Yu- ai. Yahya oflu Yanua. Elridereli Ro111e - 13 Plılt - 13,4! Koro _Hakkınız var amca. - Ne diyonun? Siyle babın,. 
aaf. Ka--=:1ülü Şaban otla Hü • lbrahim oilu Bekir Ye ailesi. Pet· ve mutlki - 11,30 Orkestra ve upnni Mühendia bü-=:L bir merakt. 

..,n" ihtiyar, mühendiae döndü: .,-. 
eeyin, kansı Semiye. Yanyalı riçli DaTUt lmı Hatice, km Ye o- lıeıtaerf - !1,4$ Operadan nati1. - Siz de benim ribi düfiinmü· ceYabmı bekliyordu. Fakat kont: 
Yunus o•lu Reaül. kanaı RafiYe. iullan. Lofçalı Selim ollu Meh· ,.,. .. - 13 ... t bqı - 17,10 yor muamıuz möıyiS? - A'lizim. dedi. kendiaini yu • 
lmı Adile, Zeynel oğlu Ahdin ka- met. Harmanlıb Tahir othı A.. lıihlo'ün 111lsR - !3.S5 danı Lartiı tabii yapmıya çahtbiı karda dinle.ek· daha iyi olmd 
nar Dane, kızlan Kadino Ye Zeh- lan. Emrullah otla lmnail" aile- a.•pefle - I0.15 Koaıer - bir ... ıe: mı? 
ra. Nnrekoplu Aziz otlu Ahmet ai. Etridseli Mehmet lemail Ye ıa.os Ken11r - JUGT1p11 mastkisi- - ETet, dedi, ben de c;ylf' dü· - Evet. Sualleri uatal · aotı 
kum Flzile, oiullan llna Ye Ali. aileai. JC,..byaJdı Mutafa ol· to.IO Openda11 11ıkiL tu""nüyorum. malı. Köylü kadın, belki bütld 
Koeo.alı Cemal oflu Hamsa, ka- lu Hileyia •e aileai. Ahilili RaaıP Yerton - 13,10 Lember1'de11 _ iyi habrlıyoraam, aiz, pto- hakikati aöylemelcten çekinir. 
nat Nefiae, lozluı Şerife Ye Um • 0 ilu Recep Ye aileei. Ruhkb ı.. clıkil - !0,35 Plak kenseri - !l,JO ya giren hınız meaeleaiyle uira • - O halde çıkalnn. 
-. Finnildi Rüatem otlu Ce- mail otlu Mehmet. A~do.la Ha· lteuer - U,10 Chepin toHeri: Bar· fıyonunuz. - Hay, hay. itte ıu küçük.-
mal, karm Selime, brd-.i Rami· aaa olla Ali •• aileei. ICarloYah ll•eJ. PrelGt. MıJl9J'kl. PelOftes. Tan•· - EYet. Ve abi görclUiüm aiia· dl.enden çıkar.ak. amcamın oda' 
• ft ume Rahime. .Oaküplü Ra· M..a.-.t ollu Ht.e,ia •e alleel. tel ..., •• .... ti k._.. -.. ti 05 den heri allkam iki miali arttı. IUUD yamadaki o41alanlan • • 
mew• .... Halil ft YÜ~eei Sabi· ~ M...._.. otla Maliafa. Mahtelıf prerrı• .l.ı ~4 darts. - Her halde henüz timdilik ne ~ılcarıa. (Hizmetçiye c1&te11Dlt.I 

ha. Tikfetli Mutafa otlu Etem, Ruiıratlı Salih imi Sabiha, 0 1· Moüov• _ 11 elen !3 e kadar bir ıey ketf etmediniz zanae • Briıit anne, ıel de rirdtikl 
bnaı H.ıiee Ye Jmı Hacer. Ra • lu HiiHyin Ye kızı Şerife. Hukay denem. bize yukarda anlat. ...._ • 
mmn otlu Aalan, bnn Refika, lü Muetafa km Neaibe, oiullan auft. - ETet. Şimdilik. Fakat bu, eerince. 
olallan Ramazan, Emin. Ye kız· Ye iman. Ömer otla Eyöp Ye ai· ------------ yazıeçecelimi ifade etmez. ilerlediler, aTluda kimee YOi~ 
lan Fatma Ye Saime. Ahmet ol· leai. Tırnofth Mehmet otlu Sa· 8ath alqam Hat bMI lllllilaf - Kuaya ıelince.. Kontun itaret ettiii meni"-, ~ 
la HaJri, refikuı Halime •• ol· lim " aileai. Şimnili Huan otlu 21,!0 da ıwr1igıf l'OSI - EYet. Bir teY unuttum; Kont nare merdiYeni sibi dar w 
hı J..,.;ı. Karanildi Süleyman Halda •e aileai. VidlnH Ahmet JI'- , ... 111 IBD. bu kualarm aizde -leri olduianu dine ··'-ordu. Ora,. .... ~ 
otlu Hamdi, :ııu SGleyman, km oilu Hui Pft aileai. Elıidenli - 111 .aylemifti. Onları eormek iater • kont, -;.--6'.adiee: 
Necibe, birader adeai Rıza. Fir- Ane ham. . Mallldli Ko•edi dbn. - Baymuam. 
snikli ömer otla ldıia, lmı Fet· •• .,..._ Beatelıln : - Tam•m yedi tane daha Yar- Diyerek yol ..-di. 
hiye. oiallan Hamdi, Şnki, kız- Huan otlu Y mal. H ... n Ferit dır. Geliniz, aizi ıötürüp ben ıöe beadiain arkamı.--..-- -·-
lan Nariye •e Sadiye. Pirittineli Ro1U11Ptla• Nakili: tereyim. (Gülerek) her halde bir hi'l'Mlıçl kadm 
Zelatrl,. otlu Ramazan, lranaı Babkl Ar otl M hm • kör tarafından bir yere ıltürillcli- mıya batla · F abt tam 
~ oilu Sait. birader a • leai. Sihtr.ı~ Ah.ete oti! F.:i 1. Galip lünfls uk Ü nld olwaa uaaede- yola • , boiak bir w duf 
4feai Cemal ye Cemalin zeTceai Ay ft aileai. Gaetenceli Hüaeyin la· Fiatlartla p• ,Mtar. rim. 
te, Cemalin kızlan Nuriye" Fat- •Nakiye" aileei. Ga.teneeli Ca y a.cla: K AF AT AS 1 Mihendia bu cümleniıyu .,.. 
aa, Ohrili Aalan Öllu Y ahtan Yit otlu Huan Ye aileei. tine cnap vermecli. -Zavallı • 
Ye otla Ali. Firzmldi Rüatem ot- ... .,.d•• Raılt Rıza Tl1atrosu DID dütüncelerinl bqka tarafa p-
.. Ha1e•, bnaı Hatice, kızlan l1taa kayl& Hüeeyin otlu Mm- Yirmek isin: 
Fatma, Halime Ye Şükriye. Deb- lafa Ye aileai. p_,.•bef• tatlar ıamlnt ve Otelle - Kuada ne olduiunu bua 
reli AH otlu Mehmet, kanaı Zeh· pl,..ısta thana tlblıJ1liyte $thudeha- acaba aöyli1ebilir miainb? 
1'a, olla Ali .. km Şükriye. Ma- Irak sefiri A k 8 "" .... .m. telli edi111tlftir. - Ewak Yardı. 
mm btlı Mehmet otlu LGtfi. Ohri- D &r&J' - Mihim mi? Gizli im teY mi? 
6 Yalaya oilu ZeTDel. Hacı ibra- gitti A S R 1• • ... ela Marp bhbha,.la sGJdU. 
Wm olla Ratit. Rebb $aldr ot· &ak hlkl•ethaia ,_ı Tlrldye _ Gisli eft'&k ne demek mle-
.. EJlp. Oa!cilPlü lwu otlu E.- __ a..ı E • z H d ı.... 11 h Gemisi ,a? H• halde atk mektuba de· 
rel • ..U..L Oeldiplü Mahmat ot· """ mır .,t L h a..-•· ._.ang &ff mek iatemi,.onamas AD ederim. 
mYafea. TabetliVelioiluAhmet iri trnle Aabra1a titmiJtlr. S.- ..... •• Ja!'l8 aat 16 t/2 Zira me.aat olanlar, tarihleri 
• Ml.i. KalkaadeJ..li Kbmı fire lnk _,_eti .......... ..,. matia.-de %engin Va"'eıe itibarile adeta.. Tarihi olnaut • 
.... MWr n hirad.leri. ipekli Ata !mİll B. nfabt et.ekte· ~ogr,,,,.. 7 Auyelofra Jni tardır. 
Sıallh otlu Etref Ye aile.ı. Oaldip clir. Emir Zeyt itimatu•esillİ repertaTarlan11m ıoa llaftua ile - Mesel& aileye ait nrak. 
il AraMm otlu Hüeeyin. Mimin reWdlmlmr Hz. ae takcli• ede· Aautu " 1eai Terk Baleti. - Ha'Jll', bir feY yokta. 

~~"~p~~~--------J~=====;=;=~~ -Lri~~~b~ a... ollu Huan ft aileai. Berat- ~· elmalar la altmlar da ftl'llUfo 
IJı Al otla Sait Ye aileai. Ohrili Amerika Zeacilerl prlalan. •• Danılar •.• Ye qklmı ile - Ben bilmiyorum. Herkea 
a-11 ôlla o-an. Köpriilllti A· K i N G V i DO R'aa akbaa ıeleni tayli,.. bilir. Fakat 
i ... AdTiye. ipekli Emin otla zamanımızda banblarm laı•lan 
ICaM. Ohrili Mahmut otla Ali. b" L_ caril d • L•. 1 
D:ııılllli O.. lmı Euna Ye 0~. Ye ıaauı • eri urar en, uoy e 

ti bir kuada para aklamak ıühi8' ~ ipekli Yaaaf otlu olur. 
~ OhriH Hayrettin otla Mua _ Evet. Einrecleneaiz ,idip 
e.la ft .U.L Lmeli Nezir ol· L---lardan birini ıCSrelim. la Rır-. <;n-:ı:u 1--n ~ıu .... 

-. ...... ......, "• - Ba kattaki bir odada iki ta• 0 

• w &llWi. Pirlepeli Meh- ne Yar, geliniz. 

11111 olla Faal. Şerif Mmtafa Ye z E N c • R u H U (Marki butonunu aldı, kab • 
alluL Halil oilu Yaauf Ye aileei. 1 rak ine diiftü. Girdikleri oda 
A' ıt olla Şayu " aileli. Ha..- ıotik üaltpta bir yazıhaaeycli. 
7İD olla Hiileyia •e aileai. Boaaa· 1DUm• filmiacle ana •ela• edif•lar. S. film mlnbuırea '--mm -ilinde, ihti•ar bir aa 
lr 11.t Mi1t otlu Selim•• aileai. Zaciler tarafnülaa ._., edilmektedir. -P -. 1 

., .... P.ttala otlu 1tqıp .. •· darda.SoaraJOrauabirwle: 
ıw. .._. llllim Sile,.· Bu •k1&mdan itibaren ... ,,,"d.,'biri:ic1a,in 'd...na:mit .!: 
- ...... al•L Saim , -. .. 

llanubrlı ol- G L o R y ·A' 'd olacek . 
.,.. UJ.L lpeldl •1 · ftt a Mlhendil ~ WICliı . a..._. ... ..,,.... 



Fakat kime satacak?! 
1 

o 

Ford, piyasaya bir milyon beş yüz 
bin otomobil daha çıkarıyor Dünkü koşu 

Bir milyara mal olan bu teşebblls iktısadi 
buhran" karşı gelmek tcindir 

Fort fabrikasının lstanbul şubesi 

Meşhur otomobil fabrikatörü 
mister F ort Amerikadaki buhran 
la mücadele için, yeni ve çok 
büyük bir hareket yapmıya ka
rar Termit, bu haraketle Ame
rika sanayiini diriltmeyi, Ame
rika refahını iade etmeyi kur
llluştur. 

F ordun bu kararındaki ehem
~iyeti anlamak için onun tam 
bir milyar doları ortaya atmak 
Ye iıletmek istediğini söylemek 
kafidir. 

F ord, bir milyar dolarla yeni 
708 tipinden 1,500,000 otomo
bil daha yaptıracak ve dört si
lindirli modelleri tadil Ye ıslah 
•cl~cektir. 

F ordun bu veni hareketi, A
aıeı ı ıanayiini canlandırmak 

. :rolunda bOyDk bir tesir yapa
eakur 

~ 

Ç • ..:!dl Fordun kendisi 
(400 \#1)0) fazla İfcİ kullandıktan 
~ .... "'' l:tir çok maden tezgahları 
1••lathaneler, fabrikalar ve de-
mir yollan geniş mikyaıta iıle
Jecek Ye büyük kArlar temin 
edecektir. 

Fordu1t bu şekilde ileriye atı
larak ıe"etinin mühim bir kıs-

mmı yeni işlere hasretmesi, A
merikada derin tesirler yapmış 
ve iktısadi buhranları yenmek 
zamanının geldiğine kanaat ver
miye başlamııtır. 

Amerika Cümhur reisi Mister 
Hoover'in (kredi tevsi) IA.yihasını 
tastik etmesi, Amerika sanayiini 
ihyaya yardım edecektir. Bu ye
ni .kanun Amerikanın Federal 
Reserve bankalarının ka:;alarmda 
atıl duran altınları işletmeyi te
min etmektedir. Bu yeni kanun 
ile Amerika kredisinin Ôn milyon 
dolar artacağı tahmin olunmak
tadır. 

Mr. Hover bu münasebetle 
irat ettiği bir nutukta yeni ka
nunun "Milli müdafaa tedbiri,, 
olduğunu söyledikten sonra o
nunla Federal bankaların bütün 
dafüli ve '"harici teahhütlerini ifa 
edebilecek vaziyete gireceklerini 
söylemiştir. 

Gerek Amerika hükumeti ta
rafından vuku bulan bu teşeb
büslerin, gerek Mr. Ford gibi 
eşhas tarafından hazırlanan plan
ların iktısadi burhan üzerindeki 
tesiri, tedrici olacaktır. 

Mareşal Pilsudski 
[Ust tarafı I inci sayfada ] 

''Don Polski,, Leh kulübü reısı 
M. Lepkonki tarafından karşı
lannıııbr. 

Gizli cemiyetlerdeki faaliyeti 
meydana çıktığı zaman Ruslar 
kendisini teYkif ederek Petres-
burgda hapsetmişler. Fakat bir 
müddet sonra kaçarak, Lehlerin 
niı::peten daha serbest yaşadıkla
rı Avusturya Lchistanına geçmiş -

Dün şehrimizde bir koşu mü
sabakası !'apılmıştır. Müsabaka 
Akıam gazetesi tarafından ter
tip edilmişti. Beıiktaş Fenerbah
çe, Pera, Kurtuluş, Eyup, Vefa
Kumkapı, Kohen kulüplerinden 
koşuya 58 atlet iştirak etmişler
dir. 

Atletler Galatasaray kulübfin
den Akşam matbaasına gelecek
ler matbaadan kulübe dönecek
lerdi. Kulüpten ~elirken atletler 
şu derecelerle geldiler: 

1 - Beşikta,tan Mehmet 2-
Peradan Karaçoplus 3 - Kur
tuluştan Panaki, 4 - Beşiktaş
tan Remxi, 5 -Beıiktaş~an Fer
hat. 

Matbaadan kulübe dönüşte 
kazanan ilk beş koşucu da şun
lardı: 

1 - Peradan Corciyadia 2 -
Beşiktaşian Ibrahim 3 - Kurtu
luıtan Mavilidis 4 - Kurtulu,
tan Kantopulos 5 - Peradan 
Teofarism. 

Bu on atletin hepsine madal
yalar verilmiı, matbaadan Gala
tasara ya ilk gelen koşucu Peraya 
mensup oldugu için Akşam ku
pasını bu kulüp almıştır. 

Voleybol maçları ... 
Voleybol maclarma dün de 

Galatasaray kulübÜ lokalinde de -
vam edilmiştir. . 

Eyüp takımı T opkapı takımını 
15 - 11 , 15 - 12 yenmiştir. 

Vefa - K. K. Süleymaniyeyi 
15 - 11, 16 - 14 yenmiştir. 

Galatasaray - Beşilı:taşı 15 -
7, 15 - 10 yenmiştir. 

lzmlr şilt dönlfinali tehir 
edilcH 

İzmir, 4 (A.A.) - Bugün icra
sı mukarrer lzmirspor-Türkspor 
şilt dömifinali muhalefeti hava -
dan dolayi tarafeynin muvafaka
tiyle baıka bir güne tehir edilmiş
tir. 

Buz UstUnde hokey maçı 
Londra, 4 (A.A.) - Buz üstün

de yapılan bir hokey maçında, 
İngiltere takımı 2 ye karşı 5 sayı 
ile İsviçre takımını yenmiştir. 

Güzel san'atlar 
eğlencesi 

Güzel san'atlar birliği tarafın
dan cuma gecesi Maksim salo
nunda bir eilence tertip edil
miştir. Eğlence pek samimi ol
muş ve geç vakte kadar deYam 
etmiştir. 

Mareıale teşrifat nazırı Te 
Yedi kitilik mayeti refakat et
llıektedir. tir. -;~·v;~~;;·~i·;;;;;;ct~ki·;;;·~İiMn7-

Maretal Pilsudski göğsünden 1914 te umumi harp başlangr - sine çegilmiş, 1926 da tekrar si-
!~ ciğerlerinden rahatsız olduğu cmda mareşal Pilsudski Lehliler- yasi hayata dönerek harbiye na _ 
~·~doktorlar kendisine iklimi mu elen gönülü toplıyarak bir Leh or- zırı sıfatiyle kabineye girmiştir. 

dı( bir memlekette bir müddet dusu teşkiline teşebbüs etmiş ve O zarnandanberi bir çok defa 
~inlenmesini tavsiye etmişlerdir. Avusturya ordusuyla birlikle Rus- başvekil ve harbiye nazırı olan 

unun için Mısıra gitmektedir. lara karşı harbe başlamıştır. mareşal Pilsudski Lehistanın yega 
~ava türubetli ve yağmurlu oldu- 1917 de Almanya hükumetinin ne mareşalidir ve memleketinin 

ndan dün vapurdan hiç çıkını- Avusturya hükumeti nezdinde ki siyasi hayatında büyük bir nüfuz 
~ak geceyi orada geçirmiştir. teşebbüsleri üzerine tevkif edile - ve kudreti olan bir adamdır. Bu
~zetecilerle teması arzu etme - rek Magdebın:g şehrinde hapsedil nunla beraber kendisi hiç bir si -
~ektedir. miş, 1918 senesi son baharında ya.si fırkaya mensup değildir. 
tl Ramanya vapuru bu gün öğle Alman ihtilali üzerine bir senelik 
d teri Pireye hareket edecek, ora- mevkufiyettcn sonra serbest hıra-
•n lskenderiyeye gidecektir. Ma kılmıştır. 

~&lin bu sabah vapurun hareketin Lehistan istiklalini elde ettik -
en evvel otomobille şehirde bir ten sonra kendisine· m.are~al ünva-

tezinti yapması muhtemeldir. m verilmiş ve gayrı mahdut sala -
Maril,alln tercUmel hali hiyetle hükumete muvakkat reis 

'd ~h~~tanın yeniden teşekkülün seçilmiştir. 
'trıe buyuk bir rol oynamış olan 1919 - 1920 de Sovyet Rus -
~11~treŞaJ Filsudski 1867 de doğ - yayla Lehistan arasındaki harpte 
b~llr. Gençliğini, o zaman A vus Leh ordusuna kumanda etmiş, 
dYa, Almanya ve Rusya arasın- 1920 de Varşova muharebesini ka
lt a J>aylaşılmış olan Lehistanın. zanarak Lehistan lehine Riga 

· 'trı'::,_~a işgali altında bulunan kıs- muahedesinin aktini temin etmiş-
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Meshur Karnera diyor ki : 
' 

Şimeling'le döğ ·· me 
istiyorum! 

Ameril<aya giden Avrupa boksör~ 
lerinin başına neler gelir ? 

Dünvanın sayılı boksörlerin<len 
biri h·aline gelen meşhur (Kar -
nera( Amerika ve arzuları hakkrn 
da ı:>n sözleri sövlemektedir: 

Avrupalı bir. boksör, ~eref ve 
belki de dünya ş~piyonluğunn 
kazanmak icin Amerikaya gitti 
mi, dostları, ~onun i~.mi meçhul bir 
şampiyonla karşılaşacağını işite -
rek hayret ederler. Bu boksörün 
ismini bile Avrupada kimse duy· 
mamıttır. Ve herkes, Avrupalı 
şampiyonun kendisiyle ehemmi -
yetsiz bir hasım seçerek kolay bir 
.muvaffakıyet kazanmak istediğini 
zanneder. 

Halbuki hakikat büsbütün ha§· 
kadır. Avrupalı bir boksör için 
Amerikada yükselmek kadar miiş 
kül bir şey yoktur. Filhakika, 
şampiyonluk ünvanlarına fevkala
de bağlı olan Amerikalılar, Avru
pa.dan gelip bu ünvanı elde etmiye 
çalışan boksörleri saf haricine çı
karmak için ellerinden gelenleri 
yaparlar. 

Şunu dü§Ününüz ki sade Nev -
yorkta, töhret kazanmış ve tam -
piyon olmuş boksörlerden ba.şka1 
4500 boksör vardır ki, bunlardan 
iki yüz tanesi, sözde ikinci sını
fa ayrılmışlardır. Halbuki bu iki 
yüz boksör, şampiyonlar derece· 
sindedir ve bunlardan her hangi 
birisi, şampiyonu nakavt ede-
bilir. 

İşte, Avrupalı boksörlere. ha -
ann olarak ~ampiyonlarını çıkar -
madpn evvel, Amerikalılar ikin
ci sınıf dedikleri bu boksörleri çı· 
kanrlar. Bunun icin Avrupalı 
bo~örler Amerikada, şampiyon -
lara vasıl olmadan evvel, kendi -
)erini bir çin seddi karşısında bu
lurlar. 

Bunlardan baska, Avrupah 
boksör Amerikada bir r.nk maddi 
maniaları: karsılasır. Yol ve ika 
met parası çok ;,üksektir. Rilhas· 
sa antrenman ücretleri fevl<alade 
pahalıdır. Amerikada, antren -
man yapmıva kalkan boksörler, 
çok kıvmetli insanlar oldukları 
için beher antrenman ravundı icin 
be~ ili on dolar ücret isterler. Ve 
herkes bilir ki, bir boksörün mu· 
vaffak olabilmesi icin iyi antren -
man yapması lazımdır. 

Bununla beraber her şevin faz
lası şampiyona fenadır. Neteki.m 
benim Şarkeye maqlup oluşumun 
başlıca sebeplerinden birisi faz
la antrenmandır. Zira, macın ta
rihini üc defa tehir ettiler .;e ben 
de mecburen fazla antrenman yap 
tım. Bununla beraber Şarkeyin 

kıymetini hiç de istisgar ediyor de 
ğilim. Şark ey brinci sınıf, çok 
kuvvetli ve çok teknik bir boksör
dür. Bu sebepten onu, hali hazır 
dünya şampiyonu Şmelingden d -

Karnera son yaptaAı maçta 
ringe çıkarken 

ha yüksek görüyorum. Maaınafili 
Şueling'i de kıymetli bir boksör 
olarak tanırım. Bunun için, en 
büyük emelim kendisile karşılaş • 
maktır. 

Ve şayet Şmeling'le yapacağım 
maçın neticesinden ürnitvarsam 
onu tıpkı Şarkey gibi artık en 
yüksek nokt~sına vasıl olmuş te • 
likki ettiğim içindir. 

Filhakika, benim için, bir 
1 

boksörün, bilhassa ağır siklet bir 
boksörün terakkisi, gittikçe yük· 
selen ve beş altı sene içinde en 
yüksek noktasına vasıl olan bir 
çizgiden ibarettir~ Halliılliı 'i5en 
boksörlüğe başlayalı üç sene o u • 
yor. Ancak o zaman kabiliyeti • 
min azamisine gelmiş olacağım. 
Esasen şimdiye kedar edinmiş ol• 
duğum tecrübe ve teknik kabili • 
yelten pek memnunum. Beni ta • 
kip eden sporcuların fikri de bu• 
dur. Ben, şimdi bilhassa teknih: 
tarafımı tekemmüle çalışıyorum. 
Zira ~unu muhakkak bilmeli ki an· 
cak boks ilim ve fennine vakıf o• 
lan boksörler şampiyonluğa erişe-
bilirler. Şüphesiz kuvvet, boksta 
büyük bir rol oynar ama, asıl esas 
fendir. 

Bir boksörün faaliyet kıymeti • 
ni yaptığı maçlardaki metot yani 
usul takyit eder. Alelumum, şu• 
nu söyliyebilirim ki, bir boksör, 1 

yaptığı maçlard~ ne kadu az yum 
ruk yerse, o kadar uzun bir istik· 
bale malik olur. Döğüşken bir 
boksörse ancak ringde kıaa bir 
müddet kalabilir. Zira çok yum•' 
ruk yer ve her yumruk insanın 
mukavemet kabiliyetini azaltır.! 
Halbuki fenni bir boksör kaçak dö 
ğüşür ve az yumruk yer. Bu gibi 
boksörlerin boks hayatı ondan on 
iki seneye kadar devam eder. 

Dempsey tekrar ringe çıkaca • 
ğmdan bahsediyor. Bu boks ha· 
rıkası bütün dünyayı, uzun müd .. 
det, kendi.1e hayran kıldı. Ve' 
üç senelik bir istirahatten sonra 
tekrar bir şeyler yapabilir. Bu • 
nunla beraber, Dempseyin .muka· ' 
vemet kabiliyeti bir hayli azalmış• 
tir. Bunda şaşacak bir !ey yok. Bu' 
nun için, Demp~ey, bir maçta 
ancak ilk beş altı ravnt tehliheli • 
dir. Ve onun karşısında beş altı' 
ravnt dayanan bir boksörün, sayx

1 

hesabiyle eski dünya şampiyonu• 
na galip gelmesi cok muhtemel •• ı 1eyh · a ~eçinniş, ve Rusya işgali a- tir. 

~ !nde faaliyet gösteren gizli :Mareşal üç sene kadar hüku - , OUnkU ko,unun ilk kısmında blrlncillOI alan Mehmet 8. 
köprU Uzerlnde 

dir. 1 

Primo Karnera ~etlerde çalrşmıştır. met riyasetinde bulunduktan son -1 
~~~~~~------~------~~--~---~---~---------------~---------------------,........~---~---~------~---~~--------------,, 

Tarih El Kitabı 
'' 

Yazımız Yarınki Sayımızda Devam Edecek 
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Hindistanda kızıl gömleklıler 
Bu hareketin alemdarı olan Aptül

gaff ar Han neler yaptı ? 
Hindistanın timali garbt hudut' 

vilayetinde lngiltereyle daima dö 
ğüten ve onun aleyhinde umumi 
kıyamlar· hazırlamakta olan kızıl 
gömlekli Patanlann son günlerde 
büyük bir mağlubiyete uğradık • 

den bir davaya Abdülgafar da ka· 
nttırılmış, bu yüzden onun İngil
tereye kartı adaveti kat kat art -
mıfb. 

lngiltereye kartı her boykotaj 
hareketinde mühim roller oynıyan 
Abdülgaffar 1929 da Efganistan
da isyan vuku bulduğu zaman ga· 
yet şiddetli nutuklar irat ederek 
İngiltereyi Amanullah Han hükfı • 
metini yıkmak ve Beçe Sakaya yar 
dnn etmekle ittiha.m etmit, lngil • 
terenin bu suretle Efganistanın te· 
rakkisine mani olmak istediğini 
söylemişti. ' 

lan anlatılıyor. · 
Kızıl gömleklilerin ba§ında bu· 

lunan zevabn ekserisi İngilizler ta 
rafından yakalanarak ahpse abl • 
mıtlardır. Bunlann hedeflerinden 
biri lngiltereye vergi vermemekti. 
Hareketin son günlerde ağır bir 
ıademeye uğraması üzerine halk 
hüktlmete vergi vermiye mecbur 
olmuftur. 

İngilizlerin kızıl gömleklilere 
kartı duydukları endiıeyle onları 
bertaraf etmek için azami şiddetin 

•ebebi, bunların Efganistana müca 
vir sahada bulunmalarıdır. 

İngilizlerin bu sahadaki kuvvet 
]eri gevşediği takdirde vazıyetle. 
ri son derece mütkülletir. Geçen 
kanunuıani başında kızıl gömlek-
liler, lnF?ilizlere kartı büyük bir 
hareket hazırlamıf, Ve İn~iltereyi 
fena bir vazıyete sokmutlardı. 

ln~ilizler bu vazıyet karşısında 
hazırlanmıya ve büyük bir taar -
ruz :vapmıya mecbur olmuşlar, iki 
taraf arasınad vuku bulan müsa • 
demeler netices;nde kızıl gömlek. 
lilerden ( (6000) esir alınmıştır. 
Bu 6000 esirin (4000) i hala mah. 
pusturlar. Bir aralık bu mahT>us -
lar, hapiıhanelerini yıkarak kaç -
mıya teıebbüs etm.slerse de fnai
fü.Jer haoishaneleri hemen abluka 
altına almı§lar ve mahpusların te· 
,ebhüsleri akamete uğramıgtır. 

İngilizlerin eline esir dü,enler 
arao;mda kızıl gömleJclHer hareke -
tin1 tertip eden Abdülgaffar lianl 
da b ılunuyor. 

Abdülgaffar h~n 1915 senesin
denl>eri İngiltere ~ ~ -··hind0 '·i me -•ı 
aaisiyle tanmmııtı. ~endisi İngiliz 
lerin (T ahrikatcı) tanıdıkları a -
dıunlardandır. 1919 senesinde in. 
gilizler tarafından yakalanarak

1 hapsedilen Abdülr!affar bir kaç 
ay yattıktan sonra hapishaneden 
çıkmıt ve ln~iltereyle açıktan acı· 
ğe haamane bir surette uğraşmcya 
baılamıth. 

1920 de Hindistana Rus bom· 
halanrun ithalinden tehaddüs e .1 

15000 liaahk bir 
tacın akıbeti 

lngilizler blltün altmlarmı sat
maktadırlar. Kuyumcu dükkAn
larmın önleri, altin avani'erini 
aatmağa gelen halkla doludur. 
Y apıJan bir hesaba göre; altın 
eaau bırakıldıktan ıonra logilte
rede on milyon logıliz liralık al
tın 6te beri sahlmıştır.Alttn iza
besiyle olan bir müessue, yev
miye yüz bin lngiliz liralık albn 
alip eritmektedir. Satılan albn 
a•anı okka hesabile satılmakta· 
dir. Bunların içinde spor mOsa
bakalarında kazanılmıı vazolar 
ıtlenmit kıymettar feyler vardır. 
Fakat rekor kazanmış olan hadise 
pdar: Bir lngiJiz dokası, aile 
hazinesinde bu unan bir tacı on 
beı bin lngiliz Jirasina satmıştır. 
Bu tacın tarihi kıymetinden bat· 
ka çok büyük birde san' at kıy· 
meti vardır. Bu taç Amisterdama 
rlinderilmif, üstündeki taşlar çı
karılmıt sonrade ocağa atılarak 
eritiımişt•r. 

Vunanlstaoda erme
nller Rusyaya nak

lediliyorlar 
Y unanistanda bulunan Ermeni 

lerin Ruayaya nakline başlanmı§, 
İlk olarak 1200 kitilik bir kafile 
Hiderus vapuruyla Pireden ha· 
reket ederek Batuma aitmittir. 

Muhacirlerin nakil murafım 
~ ~ vencldir. __ 

Abdülgaffar gene 1929 da İngi
lizlerin Hindistandan çıkarılıp a -
blmalan fikrini ileri sürerek İngİ· 
lzlere kartı ıili.h kullananlann bi
rer kahraman olduğunu ıöylemi~ 
ve (Nevcivan Sabiha) yani (Genç 
ler cemiyeti) ni tetkil etmitti. 

Onun kırmızı gömleklilt:ri tesis 
etmesi 1930 senesine tesadüf eder. 
Abdülgaffar ilk önce otu zkırmızı 
gömlekliyle Peşaverde görünmil!} 
ve lngilizlerin anlatışına göre, bu 
kırmızı gömlekliler üzerinde çekiç 
ve orak resmi bulunması nazarı 
dikkati celbetmitti. Bunlar, lngi • 
lizlere karsı isyan ve onlan Hin -
distandan ihraç etmenin remziydi. 

Bunu müteakip kırmızı göm • 
lekliler hareketi tevessü ederek 
lngiltereye kartı büyük bir kuv • 
vet teminini istihdaf etmittir. 

Kızıl gömlekliler İngiliz dü~ • 
manı olduklanm gizlemiye lüzum 
görmeden çalıııyorlardı. 

Hareketin lideri olan Abdili -
gaffar bir aralık tevkif edilmiş fa· 
kat 1931 de tahliye edildikten son 
ra kızıl 1ıömleklilerin sayısını art · 
brmıya çalıAarak kuvvetini büyüt
miye muvaffak olmut Hindi•tanın 
tam istiklali için çalı§tığmı ilan 
etmi§ti. 

lngilizlerin Abdülgaffar han 
aleyhinde azami tiddet gösterme -
lerinin ıebebi budur. 

Fakat İngilizlerin de inkar et· 
medikleri bir hakikat Abdülgaf • 
farın büyük bir nüfuz, kudret ve 
tahsiyet sahibi olduğudur. 

Hali ha'Zırda bu zat İngilizlerin 
elinde esirdir. Ve mukadderatı 
meçhuldür. 

ö R. 

Cemiyeti akvama 
müthiş bir silah 
Londradan bildirildiğine göre 

Harbiumumi esnasında Alman 
tahtelbahirlerini tahrip etmek 
Uzere havai bombalar icat etmit 
olan Leıter Borlov iımindeki 
Amerikalı mObendiı, yeniden 
tahribat ku••eti feYkallde olan 
bir makine icat etmiştir. 

Bu arahk Vaıingtonda bulunan 
mühendiı, yeni keştini tecrübe 
etmek üzere Amerika bllkftme
ttne müracaat etmif tir. Mühea· 
dis Herz mevceleriy e yirmi d6rt 
ıaat içinde, makinesınia bulun-
duğu noktanın 1600 kilometre 
ötesınde bulunacak olan bir şeb· 
ri tamamen tahrip edebtlmekte
dir. 

Mühendi• bu keıfini Cemiyeti 
Akvam emrine vermeyi dnıun· 
me"-tedir. Bu ıuretle Cemıyet 
Akvamın elinde mllbim bir ıillh 
olacaktır 

Meb'usıarJa gazete
ciler mOsavl olmalı? 

Fransız meb'uılınndan Leon Vınccnt 
bir takrir vererek yeni intlhıt>ıttın evvel 
muhakkak surette bu talcrırln mecliste de 
müıakereıini tstea:ılşdr. Takrir siyasi zem 
hadiselerine aittir. 

Mösyö Vincent gueteciler1e meb'nı
Jarın siyası zem hadiselerinde mahkeme 
huznrundı müsavi olmılannı Ye bidayet 
mahkemelerinde ba gibi meselelerde 
lddıalan ispat için ıaımtlecek clelillerin 
kabul edümml iltemehdlr. 

Neler yapacak? 

Bitler Alman relsl
cllm huru olursa •• 
"Deyli Ekspres,,in londra mu· 

habiri Berlinde Alman milliyd
perveri Hitlerlc görüşerek onun 
sözlerini din:cmiştir. 

Hitler, Cümhur re'sliğine ge~ 
diği takdırde Almanyanın yaban· 
cı devletlerle olan münasebetleri 
bozmayacağını, bilakis bunları 
ıslah edeceğini !Öylemiş, ondan 
sonra beyanabna şu şekilde de
Yam etmiıtir: 

Hükumetin en basit sebepler· 
le ıazetelerimizi tatil ve bizi fi. 
kirlerimizi izah etmekten men
ediyor. Onun için bizde ecnebi 
gazeteier vasıtaıiyle Alman ef
kln umumiyeıine bitap ediyoruz. 
Hükumet, Cümhur reisliğine gel
diğim taktirde Avrupayı harbe 
ıürDkliyeceğimi iddia etmekte
dir. Sıyasi safhalarla mücadele 
etmek için bu hattı hareketin 
takip edildiği görülmüş şey de
ğildir. 

Siyasi bir hasmın intibabatı 
kazanması bir memleketin har· 
be sOrüklenmesini neden ifade 
etsin ? Onun için fırsattan isti
fade ederek şunu ilan etmek is· 
terim ki Cümhur reisliğine inti· 
habım dünya ıulhunu biç bir 
nçbi!e ihlll etmıyecektir. 

Fakat ıayet bir devlet benim 
intihabımı bir meydan okuma ve 
bir tehlike telakki edersa o za· 
man is · de~iş r. 

OaJatasaray Jisesl 
mezunları cemiyeti 

Galatasaray lisesi mezunları 
dün saat 15 te mektebin konferans 
salonunda kongre halinde toplan· 
mışlar, kongreye 574 Galatasa • 
ray liıesi mezunu iştirak etmiştir. 

Gongrede, evvelce mevcut ol
duğu halde bir kaç sene evvel in • 
fisah eden Galatasaray mezunları 
cemiyetinin yeniden teşkiline itti· 
fakla karar verilmi§, evvelki cel
sede seçilen komisyon tarafından 
hazırlanan nizamname projesi mü 
zakere edilerek ekseriyetle kabul 
edilmittir. Nizamnamenin tadile 
muhtaç görülen babı maddeleri 
batka bir topl. tıda müzakere e· 
dilecektir. 

Bundan sonra cemiyetin idare 
heyeti intihabına geçilmiı, mektep 
müdürü Fethi lsmail, Yusuf Razi, 
Menemenli Etem, Ekrem Besim, 
Afif, Hadi, Selim Ahmet, Kara 
Ahmet, Ali Yar beyler seçilmi§ · 
lerdir. 

Bundan sonra Reisicümhur H?;. 
ile B. M. Meclisi reisi Kaznn pa -
ıa, ve Batvekil İsmet pa§a haz • 
retlerine ve eıki Galatasaraylılar· 
dan Dahiliye vekili Şükrü Kaya ve 
inhisarlar vekili Ali Rana beylere 
tazimat telgrafları çekilmesine ka 
rar verilmiıtir. 

1 Memleket haberleri 1 
Giresonda feci 

bir cinayet 
Bir kaç gün evvel Giro11da 

bir cinayet olmuş, Trebo!ulu Z11· 
im zade muıtafa efedinin paıa 
diye anılan oğlu feci bir ıurette 
buııaz1ndan kamayla kesilerek 
61dürillmüştlir. 

Yirmi dört yaşında bir genç 
olan pap yakında evleneceği 
için hazırlık yapmak üzere T re· 
boludan Glresona gelmiş, bir 
gece bir arkadat le rakı içtikten 
ıonra Söken mahallesine dojru 
iİttiği görlllmüştllr 

Erteai Abab Paşanın cesedi 
bir dve kenarında bulunmuttur. 

lrlandada neler olacak ? 
"Kardeşim yiyecek istiyecek olursa 

onu elinden çeker alırım ! ,, 
lrlandanın son intihabatı, cüm

huriyetçilcrin galebesiyle netica -
lendi. Cümhuriyetçilerin galebesi, 
bu çok vatanperver, milliyet ve is
tiklfıl hislerini bir iptila, bir din 
derecesine yükseltmiş küçük dev -
Jette yeniden bir takım karışıklık
lar uyandıracağa benziyor. 

İrlanda ve ihtilali hakkında 
tam ve kısa bir fikir vermek üze
re, (Matin) gazetesinde (J. Kes -
sel) in yazdığı çok güzel bir maka
leyi tercüme ediyoruz: 

lngilterenin öte tarafında, sisli 
semalı, ye§il çayırlı, berrak gölle • 
ri, iman, sefalet, hülya dolu tehir
leri olan kücük bir adada pek u • 
zun bir faci;_nm yeni bir safhası • 
na ıahit oluyoruz. lrlanda intiha • 
batı neticesinde cümhuriyetçilerin 
kazandığı belli olmuştur. 

Cümhuriyetçilerin başında Va· 
lera isimli bir reisle imanları İrti -
caa kadar yükselmit küçük bir he
yet vardır. 

JrJandayı hür bir devlet haline 
getiren ve İngiltereyle yapılan 
muahede, cümhuriyetçileri tatmin 
etmemektedir, zira, lrlandalılar 
istiklallerine rağmen, İngiltere 
kralı namına tahlif edilmektedir • 
ler. Bu (sembolik) hareketi, cüm· 
huriyetçiler, tahammül edilmez 
bir ayıp gibi telakki ediyorlar ve 
evvelce aynı saf ta döğüıerek, §İm· 
di, itidal tarafım tercih edip buna 
razı olan silah arkadatlarını birer 
hain olarak görmektedirler. 

lıte bu anlaşamamazlık yüzün· 
den tahaddüs eden dahili mücadew 
lelerde, her iki taraftan pek kıy • 
metli uzuvlar, birbirlerine kurduk
ları tuzaklara düşerek ölmüşler • 
dir. Fakat bugüne kadar İrlanda· 
nın başında olan mutediller bü • 
tün sui kastlara ve ölümlere rağ
men sebat etmişlerdi. Zira, lrlan • 
danın ekseriyeti kendilerini tasvip 
ediyordu. Şimdi bu ekseriyet cüm
huriyet taraftarlarını intihap et • 
miş bulunuyor. 

* • • 
Cümhuriyet taraftarları iktidar 

mevkiine gelince ne yapacaklar? 

hayalete, çekingen bir tavurla sor 
dum: 

- Reis bey elin kararında sa• 
bit mi? 

Karısı bir nefes halinde cev&P 
verdi: 

- Eskisinden daha fazla! 
Kız kardeti azimkir bir ta • 

vurla ilave etti: 
- Son nefesine kadar. 
İrlanda ihtirasiyle ilk temasllll 

olduğu için sordum: 
- Bu fikrinden vazıeçirmeJİ 

dütünmüyor musunuz 7 
Bu sözlerim üzerine, odada, be 

ni donduran bir sükfıt oldu. Sonra, 
(Mac Swiney) in kızkardeıi ayJll 
azimkar ve sakin sesiyle: 

- Yaz mı geçirmek? dedi, kar 
deşim - Allah göstermesin - e
ğer yiyecek istiyecek olursa, zafi " 
yelten mütevellit bir buhra~ 
mağl:Jp olmasın diye bizzat elin• 
den ben çeker, alının. Fakat Al • 
lah bunu göstermiyecektir. 

Cork belediye reisinin genç ka• 
rısma baktım. Yüzünden kan çe " 
kilmişti. Dudaklarını feci bir ce • 
bitle sıkıyordu. Bununla beraber 
aralarından şu cümle çıktı: 

- Allah bunu göstermiyecek • 
tir. 

• • • 
Fakat gayrı insani ve harikull• 

de İrlanda ruhuna, asıl Cork teh • 
rinde nüfuz edebildim. 

Bu malihülyalı, imanlı sisli te • 
birde, tevkif edilmiş on bir ihti • 
lalci genç, belediye reislerinin ha• 
reketni taklit etmiye ve kendileri• 
ni açlıktan öldürmiye karar ver " 
mişlerdi. Bütün tehir halla, aile • 
leri de dahil olduğu halde, bu b• 
rarı şefkat ve gururla takdis et • 
misler, ve her aksam, biitün tehir 
halkı gidip, hapishanenin önünde 
onlar icin dua ediyorlardı. 

Meş'um haoishane, ıehirdeD4'i 
,arda, çimenlik, ihtiyar ağaçlar 
ve kar gibi kuğularla dolu bir par
kın kenarmnaydı. Akıamm ala~ 
karanlığında, gökyüzünde, koyd 
renkli bulutlar koşusuyordu. En • 
dişeli iki nöbetçi, silahlarını ııaa" 
biyetle ve titl"ek ellerle halka çe" 
virivorlardı. Fakat halk yekp"rt 
b:r kitle halinde çamu,·a diz çökii' 
yor, bu müphem cİ•min Ü7.erind• 
meş'ale1er yanıyor, ve siyah mat. 
lahh. kokoleteli papaslar, heykel• 
Ier gibi camit, berrak ve zam~ 
zaman tek heceli bir çan sesi gibi 
cınlıyan seslerle ölüm dualan e • 
diyorlardı. / 

J. M'e!!l~eı 

Bu suali, lrlandayla alakadar 
olan, İrlandalıların gizli, müthi~, 
kanlı ve fedakar mücadelelerine 
§ahit olan herkes büyük bir heye
canla sormaktadır. lrlandalılar ik· 
tıdar mevkiine atık ve oraya ge • 
çince ihtirasları tatmin edilen kim 
selerden değillerdir. Bu (mistik) 
ruhlu insanların milli rüyaları, bir 
dindir. Ve bizzat papaalar bile, 
bu iki imanı bir çok kereler bir • 
birlerine karıştırmıılar ve lngilte· 
re kralının askerleri aleyhine ya. Almanları~ bira 
pılan hareketlerde ölen mücadele Şf~nllklerl 
cileri, din uğruna mı yoltsa mim 
iman uğruna mı takdis edecekte • Berlin luinunusani ve ıuhat 
rini dütünürken, ikinci tıkkı tercih aylarında yapılan bira şenliklr 
etmişlerdir. riyle meşhurdur. Bu ,enliklerİO 

On bet senedir bu geni! dün • merkezi Seriinin Neuk6ln mr' 
yayı dolaşrrmı. Bir çolc ihtiraslar, hallesindeki Neu Velt yeni dOr 
bir çok imanlar gördüm. Fakat ya barıdır. Bu binanın birçok 
tiddet ve amansızlık noktai naza· sa'onl<:ra ve sa onların etrafınd• 
rından, bu tatlı ve meş'um toprak galeriler vardır. Bu galeriler• 
üstünde yaııyan, birbirlerine kin, dolambaçlı merdivenlerle çıkdıt• 
ümit ve kanla bağlı, kendi arzu -
suyla müthiı bir fecaat icinde ö • Duvarlarda Bavyera peyıajlall 
len ve açlık grevi yap'°mıt olan göl, dağ resimleri mevcuttur. 
(Cork) belediye reisi (Terence' !:uhran olmasına rağmen bat 
Mac Swiney) in haleti nezi günle- her gün hıncahınç doludur. Eı.
rini sayan İrlandalılarınkine ben. sen salonlarda salıncaklan D ..... 

zerini hiç görmedim. yerleri ve diğer. eğlenceler d• 
Bu hissi ilk defa olarak daha vardır. Umumi bir surette ba.ldl 

lrlandaya gitmede nevvel duymuş manzarası zengin bir panafl' 
tum. Londrada, İrlandaya gitmek yerini andırır. 
üzere İnfitilİz ( viza) sını aldıktan Barıo küçük bir odHı pPP 
sonra, (Sinn - feur) denilen ih - ~ 
tilalcilerin de müsaadesini almak içenlere tahsis edilmiştir. Ayrı 

bir dans salonu da mevcuttof• lazımdı. Zira bu, resmi vizadan 
daha mühimdi. Bu iş için, ihtil~lci Asıl büyük "Hol,, da ise BaYfe" 
lerin Londradaki gizli merkezle. rah köylüler saz çalarlar. 
rinde bulunuyordum. lceriye sol - "Bavyera bandosu,, ismini al"; 
gun benizli, renkleri bile belli ol· bu bandonun sazendeleri gı~ 
mıyan mantolu iki kadın girdi. milliyetperver ada~ardır. Yer 
Bu kadınlardan en genci, Corlc be· dünya barının ziyarctçilerioded 
Jediye reisinin kansı, öteki kız kar çog· u Prusyalı oldug" u halde Ba~ 
deıiydi. f' 

Beni onlara takdim ettiler. Ko· yeralılar Prusya marşını çal1111 

canm ve kardetin uzun ölümünde Jar. Onların şenlik yapbkları -~' 
hazır bulunabilmek IOtfunun ken· man çaldıkları yealne ...,~, 
dilerinden eeirkenmediği bu i~ _Bavyera martıdır. 
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Halk evleri nasıl açıldı? Tütün inhisarı Umumi.ı 
~~~--~~~--~----------~~~~~~~-

Müdürlüğünden Samsunda, 
yapılan sa-

,, A 

mımı mera-
• 
sım ve 

tezahürat 

Aydında, .Malatya da 
G6rülen lDzuml binaen : 
1. - (40,000) kilo Yerli nebati kolamn mGbaylaıı 7- 3 • 9J! 

Pazartesi; 
2. - Habbe baJinda ( 1 oOO ) kilo SDlfUr dö pataayom ile 

(500) kilo Eter Sülfürik, (SO) kilo hamızı kibrit, (30) kilo hamıa 
Tarlar, (S) kilo Peridrol ve (200) lnlo Nitrat dö Sudum miiba
yaası da 10.3-932 perıembe günlerine tllik olunmuştur. (566) 

~ V AKIT ın---

IKÜ1~?.~~· ~!.?.~r~ 
Satllık otomobil - 520 mar· 

k:ı numrolu ve fiyat cinsinden ve pek 
ar. istimil edilmiş olup fülcümlc aksamı 
Ye makine teferruatına kadar müceddet 
olan otomobilimi zuhur eden askerliğim 

dolayısile acele ve ucuz fiatla satmak 
arzusundayım. Taliplerin zirdeki adreııi · 

me müracaatları ilfln olunur. (2529) 
Eyupsultanda karakol ittisalinde No 20 

çömlekçi dükklrunda Kemal Ef. vasıta
sile JsmaiL 

Memur lstlroruz - Ta~rada... 
kazılarda mal satacakar, hangi kaz:ıdı 
satış yapacaksa o kazanın yerli abalisin· 
den olm151 tarttır mektupla müracaat ; 
foanbul Postıbaanesi 400 

1111-ı~mını 
15000 Jlralık tereke 

varisleri aranıyor 
Amerikada Nevyork tehrinde 

1928 kanunuevvel ayınaa ora bat
konsoloıluk kitibi iken vefat eden 
Nuri efendinin variıleri aranmak 
tadır. Müteveffanın nüfus tezke • 
reıine ıöre babumm adı Boınalı 
Numan, an&11nm adı Havva, ika-

1 3. K. O. Sa. Al. Ko. dan 1 
lslahiyede bulunan kıt'alar bay· 

vanatrnın ihtiyacı olan 227.800 iri· 
lo arpa kapalı zarf usulile müna -
kaaaya konmuıtur. ihale tarihi 
20 - 3 - 932 pazar günü saat 
10 dur. Taliplerin tarlnameyİ gör 
mek üzere her gün münakasaya iş
tirak edeceklerin ise ihale tarihin/ 
de Jslihiyede Dağlivaıı Sa. Al 
Kom. nuna müracaatlan. (95) 

(733) 
• • • 

Aıkeri tıbbiye mektebinde 
meYcut 41 kalem k&hne etya 
milnakaaai aleniye nretile 7 
Mart 932 pazartesi rOnll aut 
16 da ibalf!si yapdacakbr. Talip
lerin eıyayı mektep mlldilrlllğllne 
müracaat ederek mahallinde gir-
meleri ve ıartnameaiain almak. 
Ye mlln•kaıaya itlirak etnıek\ 
üzere komiıyonumau mllracaat• 
tarı. (7/) (539) 

• • • 1 

Kakl,ehlrde Halk evtnln temsil şubesini tefkll eden gençler [ Köşedeki bina Malatya Halk eYidir 1 
metgahı Jıtanbul, Husambey ma
halleıi, Boiacılar üçüncü çıkmaz 

K. O. Ye 1. inci fırka kıtaatmm 
hayvanatı için yulaf pazarlıkla a• 
lınacaktır. lhaleıi 5 - mart -
932 cumarteai günü ıaat 16,5 da 
yapılacaktır. Taliplerin tartname 
sini görmek üzere her gün ve mü• 
nakasaya iıtirak edeceklerin yn• 
mi muayyeninde komisyonumuza 
müracaatlan. (100) (760) 

Huı6at muhabirimizden gelen 
lllektuplar, villyetlerimizde Halk 
'tYJerinin naad bOyBk, aamiml bir 
levk Ye heyecanla açıldıklarma 

dılr azua tafsillt getirmektedir
ler. Haçmimizin müsaadesizliği 
JDzilnden bu mektublara ve söy
lenen içten gelme gOzel hitabe
leri aynen dercedemediğimlz için 
•üteeuiriz. 

Samauada 

''Meraaimia mDkemmeliyetini te 
llain için Samıunda açılma gilnüne 

talraddOm eden günlerde a!·n ayrı 
il~ toplantı yrpılmıı, memurlaria 

•aalbmler,aer bes meslek ere men
"1p mllnevver yatandaşlar, spar 
•e direr aabalarda çalışan genç· 
ler ayn ayn toplanarak konuş· 
llauflar •• Halkevlerinin mak1at •e gayelerı etrafında tenevvür 

'laaitlerdir. Açılma gllnli merasi· 
'-e ıelenler o kadar çok olmuş· 
l11rki bir k1aım halk aalonlara,bi· 
~le odaluda Ye merdivenlerde 
qJmaya mecbur olmuşlardır. 

Meruime otuz ıencin istiklal 
lllarpnı ıonra cümburiyet yemi· 
laİai beyecan Yerici bir aeıle o· 
"1.111alarile baıJanmışhr. Bundan 
-..,. COmburiyet Halk fırkasa 
idare heyeti reisi bir hitabe, 

~erden biriıi Behcet Kemal 
lae,bı •Açılırken» tiirini söyle· 
"İt. Halkevınde çahıacakJar na· 
~- li1e edebiyat muallimi Sırrı 

tarafından ıö7lenen bir hita-
~Yle bu giJzel merasim~ niha· 
~ •erilmiftir. Açdma ıünilne ..:•r eye yazdan vatandaşlar 
~ Ytlze yakındır. Halkın en 

allka ıaıterdiği ıubeler 
'hr, r&zel san•atlar, içtimai 
hrdı111 ve köyclller ıubeleridir. 

····~·d• ~Uim pıı Halkewiniıı bu· 
be,tlk cadde bu yeni - .... ,an1_ bl,tlk ta-

halükle koşanlarla dolmuştu. Her 
bayramımıza te>k sesiyle iştirak 
edea davul bu hara Ye irfan 
bayramımızda da tarihi yazife
sini yaph. Kadın erkek binlerce 
halkı akan bir nehir haline ge· 
tirdi. Kadın ve erkek bütün mü· 
neYverler aa'onları tamamen dol· 
durmuştu. Merasim başladı mek· 
t~p ta ebeleri ''Ey Türk milleti! 
Birinci vazifen Ttırk iıtiklalini 

• Türk cüml:uriyetini dünya dur
dukça korumaktır,, hitabesi te
rennüm ettıler. Bilyiil< reisin bu 
hitabına halk coıkun andlarile 
mukabele etti. 

Alkışlar arasında Malatya meb· 
usu Vasıf bey kürsiye çıktı Evin 
maksat ve ııayelerini sade ve 
Hmimi bir Jisanla anlattı. Bun

dan sonra bir talebe "Açılırken,, 
mtnzumesioi okudu. Tüccar ve 
eşraftan Salt ıade Vehap bey 

bir hitabe söyledi bundan sonra 
atın musiki ve milli oyunlarla 
geçti. Yeni bir müjdecisi olan 

bu günü Malatya en mesut gün
lerinden birisi olarak kalbinin 
derinliklerine yazdı. 

Heyetler 

Şube heyetlerinin seçilmesi bir 
gün sonraya barakılmıfb. Ayni 
haspuhal •e heyecan içinde ıu· 
beler idare heyetlerini · seçtiler 
Vasıf beykendilerini tebrik ettı. 

Bu aziz yuYanın '•Yuva,, nın açd· 
masında bulunmak taliine maz
har olduğuadan dolayı duyduğu 
iftihan anlattı. 

Şubelerin idare heyetlerine 
aeçi1enlerin simleri ıunlardar: 

içtimai muavenet: Defter
dar Hüınil Ajırceza reisi lbra
bim, sıhhiye müdürü Hayri, be
lediye reisi Mustafa, tütün in· 
hiıannda mubakemat memuru 
Reıat beyler. 

KUtUphane ve neıriyat: 
COmhuriyet mektebi b•ı mu· 

allimi Emin, Hidayet mektebi 
başmuallimi Fehmi beyler. Çarşı 
mektebi muallimi Fahriye hanım. 

Spor- Orta mektep terbiyei 
medeniye muallimi Muammer, 
Yeni yol mektebi muallimi Sami, 

Cümburiyet mektebi muallimi 
Zahit beyler. 

Güzel san'atlar - Kadri, 
Mehmet beyler Sabriye H. Dil, 
edebiyat tarih: Hamdi Faruk, 

Hüsnü beyler. Bu ıubelere yllz
lerce hanım ve erkek aza yazıl· 
mışlaraır. 

Aydında 

118UtUn gençlerimiz ve mnney
velerimiz milli, içtimai ve mede-

ni hayatımızın feyizli bir merha· 
lesi olan Halkevine yazılmak için 

tehalükle koşmuşlardı. Seçilen 

komite bir haftadanberi faaliyet· 
le çalışarak bütün vatandaşların 

hemen ve a 'akasana c~Yap vere· 

bilecek güzel bir pro}ram hazır· 
lamıştı. 

Meraslo isHklil marşiyle baş
landı cumhuriyet yemini edildi: 

Meb'usumuz Adnan bey bir hi· 

tabe, Orta mektep talebesinden 
Tevfık, Hul"i, beylerle Latife 

hanım birer şiir s5 y!ediler. Mu· 
allim Şefik bey tarafından ke· 

man, muallim Rıza bey tarafın· 
dan Yiyo!onsel çalandı. Bunu or· 

ta mektep talebesinden Refik 
Yi!dırim beyin "TürkOn Gaziye, 

tarihin Tilrkiyeye,, hitabesi ve 

diger şiirler takip etti. Musiki 
parçaları çalındı. 

Hafüevlerine gösterilen allka 
ve rağbet tarif edilemez. • 

ıokağı 17 numaralı hanedir. Müte • • • 
veffanın küçükken öksüz kaldığı Askeri mii%ede mevcut 20 baş 
Ye eneJce Beyazıt ta 'Clükinı olan ve 20 el mankeni pazarlıkla tamir 
merhum mürekkepci Şemsettin ettirilecektir. lhaleei 7 - 3 - 932 
efendinin hane.inde büyüdüiü T. de pazarteıi 1ıünü saat 16,5 ta 
rivayet edilmiıtir. yapılacaktır. Taliplerin f&l'lnameai 

T erekeıi J 5000 liraya baliğ ni almak üzere her ıün ve pazar• 
olan merhum variılerinin veya bu lıia ittirak edeceklerin de yevmi 
hususta malumatı olanların tah· mezkUrda komiıyona müracaatla
riren New York Baı konıoloılu • rı. (J02) (78!) * • 
ğuna müracaatlan rica ve ilan o· 
lunur. 

Ilı Doğum ~ve k~dın haıtalıkları W 
mütehau111 
PoJ<tor 

Hüseyin Natif 
Türbe, e•ki Hililiah•er binaaı 

1 
No. 10 Tel. 22622 

-- ---
r ,VAKiT 
1 Adres: lstanbul ı\nkıra caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon ı Yazı i~leri 2.4379 ve 
2.3872 id:ırc 2.4370. 

Posta kutusu ı 46. 

Telgraf: lsunbul VakıL 

Abone '8rtl•nr 

1 3 6 12 Aylık 
Dı1hilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 ., 

!!!n prtlanmır. 

Sanrı 
San ti mı 

Resmi 
10 l\ş 

~-

Hususi 
12,50 l\ş 
25 

KUçUk Hin .. rtlanmız : 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1·10 Defılı < 

100 Kuruş 

A - Abonclerimızin her üç aylı · 
ğ1 iç.n bir defa mcccanendir 

H - 4 s:ıtın geçen ilAnlıınn fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbauı 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat mOdürU: Refik Ahmft 

Ordu sıhhiye ihtiyacı için alı· 
nacağı ilan edilen on sandık için· 
de bir takım seyyar baktiriyoloji 
laboratuvarının mübayaaıından 
§İmdilik zıufı naz~ edildiği ilan 
olunur. (104) (817) 

:(. ,,. . 
K. O. Mtrkez kıt' aları yemek • 

lik odun ihtiyacı için münakaaa 
bir hafta talik edilmiıtir. lhaleai 
9 - 3 - 932 Ç&rf&Jllba günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin prt 
namesini almak üzere her gün ve 
münakasaya ittirak edecekleria 
vakti muayyeninde komiıyonwnu• 
za müraC4latları. (105) (820) 

• • • 
K. O. ve 1 inci fırka hayvanah 

için kırılacak arpa münakuası bir 
hafta talik edilmittir. ·lhaleıi 9 
- 3 - 932 çarıamba günü aaat 
15,5 ta komiıyonumuzda yapıla • 
caktır. Taliplerin ıartnameaini al 
mak üzere her gün ve münakasa• 
ya İ§tİrak edeceklerin de vakti mu 
ayyende komisyonumuza müraca• 
atlan. (106) (821) .... 

Harita umum müdürlüğünün 
lıtanbul tu*indeki çadırla .. ta • 
mir edilecektir. Pazarlığı 7 - 3 
- 932 pazartesi günü ıaat 15 te 
komisyonumuzda yapılacaktır. Ta 
liplerin çadırları görmek üzere Be· 
yazıtta harita müdürlüğüne ~art • 
namesini a lmak ve pazarlığa itti• 
rak etmek istiyenlerin vakti mu • 
ayyeninde komisyonumuza müra• 
caatları. (109) (829) 

* * * Askeri ihtiyacı için zeytin dan .. 

Şirketi Hayriyeden : 
si alınacaktır. Pazarlığı 7 - 3 -
932 Pazartesi ıünü saat 16 da 
icra edilecektir. Taliplerin fart• 
namesini ve nümuneaini aörmek 
üzere her gün ve pazarhla ittirak 
edeceklerin vakti muayyeni~ 

1 

komisyonumuza müracaatlan. 
Köprü Boğaziçi iıkeleainde ikinci ve üçüncü büfelerin icar 

müddeti munkazi olduğundan bunlan iıticara talip olanlann 
heyeti teftifiye riyuetine müracaatları. (110) (830)\ 

• 



Tüifiri· irihi~arı Umlı~i 
Müdürlüğünden: 

Cibali fabrj kamt%da mevcut tahminen: 
4500 kilo lclSlıne ça! 
1200 kilo ip 
3500 ,, tömbeki derisi 

ipekli kumaşlarda 
mes'ele de (Renk) 

en 
ve 

mühim bir 
(Boya) dır! 

700 ,, tömbeki bezi 
150 ., Kırpıntı 
600 ,, Tiftik 

3500 ,, demir 'Ye çelik 
3000 ,, dökme maden 
3500 ,, yatak, katınak ve par .. ket 

100 ,, Pirinç 
Nevi ve miktarları yukarıda go~. crilen hurda levanm 12 

mart 932 cumartui ınnn aleni müıaycde il,, satalaca"hr. Talip
lerin nfimuneleri ıörmck (bere dıba eyyel K:ibali fabrikasında 
ve pazarlık için de yüzde 71-2 teminat akçelcrini hamilen o gün 
saat 10 Galatada Mübayaa Komisyonuna müracaatları. (731) 

Şirketi Hayriyeden 
Sirkeci vapur iskelesindeki büfe kiraya verilecektir. Talip olınlann 

şirketi hayriye idıre•inde h~v,.ti t.-ftiriv~ ~iv1t•eti~P. mOr•t""at•ıtn. 

1 

\iı,11:11 ' 
En son tatbik sabasına konulıll 
makinelerle mücebbez asri bit 

Solmaz 
Boya 
Fabrikası 

T esiı etmiıtir. (lpekiı) in en
fes k umaılan itte bu fabrikadll 
boyamr. Bu kumaılarda: 

1 - Boyalar sabittir, kat'iyyeı 
solmaz. 

2 - Boyalar biç bir zamao 
çıkmaz. 

3 - Boyandıiı zaman kum•f 
dalgalı bir mantara arzetmeı, 

kumaıın her yeri aynı derecede 
boyanmı,hr. 

4 - Renkler çok canlı ve mo
danın en cazip renkleridir. 

5 - R~nkler, bütün düya ile 
temas h sı eden (lpekit modı 
bürosu) ıra ından verilir. Boya'" 
ma amı Jiy . ıini mütehanıslat 

bizzat yaparlar. 

(Solmaz boya fabrika·} 
aı) boyaları, doğrudan 
doğruya lngHtere'nin 
en mühim kimya mü
esseselerinde.,!!. ~s.!n e.!"' 
mektedir. 

Yakında ·Piyasaya Çıkıyor 

öksürenlere: 
RAKTıttfYOLOG 

SAT • 1 E 
. lh9an Sami 

RfYOLOjl tABOUTtJ'\1Altl 

Umum L:an tahlilin. Frengi Mktaı 
n111.anndan 7a~!erma1' teamUhi) kan 
kürevvıtı ~anlm:.!!ı, tifo ve ı!ıtma 
ha•t;lıkları ce°Şhi~i. idrar, bıılıım. ee· 
rahati, l.:aı:urat ve ~u tahlilin, Ultra 
mikroskopi, hu~u!f a,1lar iMihıarı 
Kanda üre 'miktarının tayini n kanm 
~edimaitation sür'ati. Divanyoln'ndı. 

Sultan Mahmut türbeııi ~o. 181:). Te-

Tesisat ve elektrik aletleri 

VERESiYE 
'----------------------~ --- lefonlst ~98[ ---· 

SANCI C·EÇTI 
••• DiZiM 1 BiR ALKOK Y AKlll OH, MI RAHATLIK 

A_. ! - •"«<- .,. lali ....... AMt• ıı...aı. ~- ıc.....,.. 
... .ı-ir . • (:-. til•w 1ai __ ., t•lı •-1 .. all Allaek nlaıoo 
ı... alrıJ'I iule e.lecc~ıw s-ı.litı .............. -ı. ... ı,.. sı.ı .. 

..... ip..ı.&ıt ......... _ ... _ c.tta. ..... - .. ı.. .ı;.ı.r .. . 
·-· ............. h• ı.a,..ı ı.ır ,..... ......... u Wr •· .......... . 

... ..... ,.. ıahfıf ...ı.ı.. ..................................... il 
~Ga s-... loitGlı - ... ~- ..... ............. etllfi .. _ 

~ ... "-• ___ ., ...... ..,.1 AllıN ,..ı...n. laale .diaiı • 
.... , Allı .. ..._ iriee lıa.._.... tutu•-,.. •1ı1t1...ı....ıu11 _ ..................... . 

Tllrldye UMUMi Acenl•len : 

Yenı DehkU ALLCO.cK· VAKiSİ G. A A. BAKIR Ltd 
in•••&. 

hete •wtv••.., ......... 

~ ~lldızh veyahut V. S. O. P.) 

. .. ' .. 

SANCIYI iZALE EDER 

Doktor 

1 Zayii er 1 ---341 sentsi lstanbulda Iran 
Oahllt hstahklar mutahaasıs ı 

Camadan maada her ~11 ötleden konıolosanesinden aldıjım 7978 

Hafız Cemal 

M>nra u.at %,30 dan 5 t) k&dar İ•tan. aumarah pHaportumu zayi ettim 
bulda dinnyelunda 118 numaralı ha- yeniaini çıkıracatımdan eskiıi

sU!ll kabinesinde dahilt hutalıklan ain h&kmft ol111abıfı111 ilin ede
muayeH .. teda'ri eder. Ttlctmu .. . - nm. 
tanbal (%. %2398) \_ Abdullah Şobhl 

KA IRAN Hakkı Ekrem 
==1] 

Devlet Demlryolları llanlArı _ 

Haydarpaşa - Ankara hattı lberinde Doiançay istasyonu ci· 
varında 147+750 inci kilometrede vaki taı ocaiından çıkanla• 
cak fiç bin metre mik'abı balasbn ihraciyesinln kapalı zarfla mü
nakasası 23 Mart 932 Çartanba günü saat 15 te idare merke
zinde yapılacaktır. 

T afsillt Ankara •e Hıydarpaıa •eznelerinde ikiter liraya aa• 
tılan şarnamelerde yauhdır. (814t 

Ankara istasyonundaki satıı barakuı iki ıene miiddetle 99 

aleni müHyede ile kiraya verilecektir 
Müzayede 22/Mart/932 sah günn saat 15 de idare merke

zinde yapılacaktır . 
T afsilAt Ankara ve Haydırpaıa veznelerinde elliıer kuruta 

sahi makta olan şartnamelerde yazılıdır. (81 S) 

Satılık Arsa 
Fatih Malmüdürlügünden; 
Çatfamba Dibai Yunuı mahalluinde yokuı batı aokağınd• 

atik 14 cedit 12 No. h tahminen 320 arıın miktaranda bulunaO 
hane arsası bilmOzayede satılacaktır. Müddeti müzayede 23 Şu•l 
bat 932 tarihinden 13 Mart 932 tarihine kadar 20 ıündOr. Ta·~ 
!iplerin 13 Mart 932 tarinine mnsadif pazar günO F atib maimi" İ 
dürlü(finde müteşekkil mfiıayede ve ihale komisyonlarına mil-.. 
ne.atları. (642) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci tertip 2 inci keşide 
ıt Mart 1932 dedir. 

Boyo~ i~rumiye l~,~~ı liru~ır 
Ayrıca bir de 20,000 Liralık mUkAfat 


