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T ardiyö -Makdonald Mülakatı 
Bugünlerde lngiltere başvekili 

M.Makdonald'le Fransa baıvekili 
M. Tardiyö aras1Dda Londrada 
Londrada bir mülAkat vuku bu
lacaktır. Bu mü!Akat Alman ta
mirat meselesini tetkik için bir 
kaç ay sonra toplanacak Lozan 
konferansına esas olmak üzere 
iki hükumet reisi arasında bir 
anlaıma zemini oulmak maksa
diyle geçen mart iptidalarında 
kırarlaımışh. Araya bir takım 
siyasi hadiseler karıştı. Mülakat 
bugünlere kadar gecikti. 

~albuki şimdi Avrupa devlet
lerı arasında tamirat meselesin
den başka bir de beş Tuna dev
leti arasında rücbanlı gümrük 
esasına istinaden bir birlik yap· 
mak meselesi meydana çıktı. Ya
kmda İngiltere, Fransa, ltalya 

Ye Almanya arasında bir "dört
ler konferansı.. sonra aralarında 
iktısadi bir birlik teıkili mevzu 
bahs olan Çekoslovakya, Avus
turya, Macarfstan, Yuğoslavya, 
Romanya arasında bir " beıler 
konferansı.,, ondan sonra bu isim
lerini saydığımız devletlerin hep
sinden mürekkep bir « dokuzlar 
konferansı• toplanacaktır. 

Onun için lngiliz ve Fransız 

başvekilleri arasında bugünlerde 
vuku bulacak Londra mülakatı 
tabii olarak Tunahlar birliği 
meselesini de lngiliz ve Fransız 
menafii noktai nazarından tetkik 
ederek iki memleket arasında 
bu hususta da iptidai anlaşma 
esasları bulmıya çalışacaktır. Bu 
itibarla Tardiyö Makdonald müla
katı beynelmilel siyaset alemi 
için ehemmiyetli bir hadise ma
hiyetini alacaktır. 

Maam"fib bu mülakatın ehem-
miyetini iyice takdir etmek için 
Tuna birliği fikrinin nasıl çıktı
ğını, ne gibi cereyanlar ta.kip 
ederek bugünkü safhasına gel
diğini biraz düşünmek lazımdır: 
M. Tardiyö filhakika Tuna dev
letleri birliği projesini iptida 
ortaya atarken şu yolda bir tek
lifte bulunmuştu: 

Avusturya, Macaristan gibi 
büyük iktısadi buhran içinde 
olan duletler mali yardım isti
yorlar. Bu devletlere daha evvel 
paralar verildi. Fakat yalnız ma
li yardımla mesele bitmiyor. Bir 
müddet sonra paralar bitince ye
niden müşkülat baş gösteriyor. 

Bu devletler de yeniden mali mua-
Mehmet Asun 

l ı\lttarafı 2 inci sayfada J 

Darülfün __ _ ms 
Profesör Malş neleri tetkik ediyor? 

Darüllünu11 lıakkmda tctkikatta 
bulunarak ısla/ı ve tekdmülü eaCZ$lan 
etrafında bir rapor hazırlryacak olan 
laviçreli profe11ör M. !rlalche dün Da-

rülfünuna giderek Eminv:!kili Musta
fa Hakkı Bey ve müderrislerle g" ·· • 
müştür. oruş 

Prof etJÖr dün bir muharririmize 
faaliyeti hakk nd i . . ı a şu zalıatı ı:ermış-
tır: 

- Son seyahatimde Fran!a ve f s
viçrede darülfünun kütüpane Jabora• 
tuvar ve kilinklerin ne !luretı'e çalı~ • 
tıklannı tetkik ettim. Asi8tanlann 
tabi tutuldukları usulleri, vazifeleri 
•e miktarlannı ara.ştrrdım. 

Talebenin ellerindeki kitaplar, a . 
:;anıann vazife ve mesuJiyetleri et. 

hada da tetkikat yapbm. 
TUrkfye ı . ban Ye ayın vanyette bulunan 

lb laınenıııeıcetler liselerinde ecnebi 
an nnın ted • · d neticeler h nsın en elde edilen 
Bu aıa~nda anket yapıyorum. 

a lloUandadan beyne1mi-

Jel tubiye burosu vasıt.asiyle bazı ma 
lUmat istedim. 

l\liihendis mektebini de yakında 
ziyaret edeceğim. Bazı dersler ve kon 

feranslnrda da bulunmıı.k istiyorum. 
Aynı umanda burada falebenin ya -
~ayışı h:tkkrnda tetkikatta bulunaca
ğım. Talebenin nasıl yaşadığı; nere • 
lerde gezip eğlendiği, nerelerde yat • 
tığı hakkında ktndilf'rlyle temM e • 
derek mahlmat toplıyacağım. 

Raporuma 3it bütün malftmat he
men + ... n:ımiyle hazırdır. Yalnız yaz-

mrya henüz başladım. FaJ.;at her hal • 
de mayis sonunda hazrr olacaktır. Bir 
mayısa kadar burada kalarak lüzum 
görüldükçe müderri!!lerle ve emand • 
le temas edeceğim. Mayis ba~lagıcrn· 
da Ankaraya giderek vekil beyi zi-
yaret edeceğim ve raporumu binat 
vereceğim. Ondan 80nn tekrar l~an
bula dönerek mayi!~fn ilk haftalann • 
da memleketime dönecejim. 

..;;,,. Arn•n bl111der, gel ,u z1rhlardan birer tane alallrn. Geç 
••ıa .q.~ı,r, Jlfrer de evı..-.rnı~e..111...,._ I 

' 

(4 üncü ay) 

Su varil erimiz 
Dün akşam Fransaya 
Hareket ettiler 

• ~ransada Nis ıehrinde yapıla· 
cak beynelmilel at yarışlarına 

iştirak edecek olan zabitlerimiz 
dün akşam Fransaya haraket et
mitlerdir. 

Giden za bitlerimiz yüzbaşı Kı
lıç Tevfik, Zıya, Cevat ve mll
lazım Saim Beylerdir. Yarışlara 
iştirak edecek olan bu zeYata 
kaymakam Mehmet Ali Cevdet 
Bey riyaset etmekte ayrıca mü· 
tehassıs M. Piyer' de kafileye ri
fa kat etmektedir. 

Nis ıehrine on bir nefer ve 
sekiz hayvan da götürülmüştür. 

Akisler: 

Yeni iş, eski baş 
!rlerhum Ali Emiri efendi, edebi 

terbiyesini divanlardan almı~ lı!r şa · 
irdir. Günün birinde, bu e11ı.; fair, 
fennin yeni etJcrlerine dair bir kaç 
gazel yazdı: Tayyare, telıiz telgraf 
gibL. 

Bu taze mevzuların o bayat kafa· 
da ne gülünç hale geldiğini götJter • 
mek irin iki mura nakledeyim kdfi : 
Böyle ey tayJare bal&ya 1111udundaa murat 

Halka mlr&cı ResulOllahı .CSyletmek midir! 

Bu müal, yalnzz edebiyata ve mer 
hum Emiri Efendinin gazellerine 
mahsw; değildir. Yeni i~in esld ba,ta 
ne acaip ~ckillere girdiğine dair bir 
çok örnekler gözümüzün önünde 
duruyor: Yeni mimarinin eski kal • 
fa kafa&ında ne hale girdiğine, güzel 
lstanbulun çirkin binaaln fahittir
Yeni mefru~ın etki döıemec; ka • 

VAKiT 1932 kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınız. 

1 k mektep ulcbesınden: 
50 tane ini getirene 1incl sınıf 

60 " " 2 " 
90 " " 3 " 

210 " " 4 - 5 " 
kıtıplın idare tarafından hcdivc c-d!lir. 

-
Sayısı S Kurut 
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jVekiller - e · gece 
)yarısına kadar çalıştı 
)yeni bir t-~hmine göre m-asrclf büt
i çesi 160 milyon lirayı geçecektir 
~ Ankara, 2 (V akıt) - Heyeti vekile buglln saat üçte 
~ toplanarak bütçe etrafındaki tetkikahna devam etti. içtima 
) gece geç vakite kadar sürmüştür. Tetkikat bu içtimada 
~ bitirildiği takdirde bütçe yann fırkada görütülecektir. Tet
\. kikatın bu gece bitirilmesi kabil olmadığı takdirde b~tçe-
1 nin tetkiki için fırka başka bir gün toplanacaktır. Heyeti f vekilenin bugünkü toplantısında masraf bütçesi tetkık edi-

lirken but veklletlerin bütçelerinde az tasarruf yapılması 

meselesi görüşülmüştür. Bu takdirde m1asraf bütçesinin 160 
milyon lirayı geçeceği tahmin olunmaktadır. 

Hükücıet biltçenin tevzinini temin için kazanç vergisini 
bir miktar artırmaya ve buhran vergisini müsakkafat erba
brna da teımile karar verdiği söyleniyorsa da henüz bu hu
susta kat'i birşey yoktur. ..... 

Ankara, 4 (Vakıt) - Yannki fırka içtimaında malt 
meselelerin görüşülmesi kuvyetle muhtemeldir. 
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Almanyada 
harp mi 

dahili bir · 
olacak? 

Bitler intihabatı kaybederse iş başına 
J· 111 vvetle gelecek mlş ... 

Al m anyad a 
cümhur reisliği 

için geçenlerde 
Y•' r·ılan intibaba
tıo İnüsbet bir 
netice vermediği 
cüz'i bir rey 
noksanından do
layı Hindenbur
gun kazanama
dığı malumdur. 
Bu intihabat bir 
kaç ına sonra 
tekrar edilecek· 
tir. Eu itibarla 
gerek Hindcnburı srerek onan 
en belli baıb rakibi olon Hit
ler faaliyetlerini teıdit etmiıler
dir. Almanyanın hemen her ta
rafında derin bir heyecan var
dır. Bununla beraber Hindenbur· 
gun intihabatı kazanacağı mu· 
hakkak addediliyor. Fakat Hit-

-

•Brl~or 

ler kaybettiii takdirde Yaztyet 
ne ıekle girecek Ye Hitler ne 
yapacaktır? 

Maten gazetesinin ele reçire
rek neşrettiği bir taUmatnameye 
göre Hitler vaııyeti kaybettiti 
takdirde kuvvet ve cebir kul-

( Lütfen sagfall' ~viriniz) 

fa&ında ne biçim aldığına 'Mıaır çar • ---------------------------
şııı mitJaldir.. Şapka itJimli yeni ser-
pu~un eaki yobaz kalalarda naınl 
gülünç bir palyaço külahına döndü ~ 
ğünü üe adım bafında görüyoruz! 

Jlimar Sin<111 üıtilali, bize bunun 
yeni bir mitJalini dalı.a. gölfterdi: n; 
hatiple bir kaç muharrir, Tezkeretü 
Bünyam ve hazinei evrakta ıaklı l't'

ıikalan karıştırarak bu koca dahi • 
nin Türk olmadığım söylediler ve 
yazdılar .. 

Yeni ilim merkt>zi Ankarada yeni 
kafa, medeniyetlerin anası olan 
Uk diinya medeniyetinin Türk f':Se
ri olduğunu iRpat ederken, eski ilim 
merkezi l8tanbulda eıki kala, Sü • 
leymaniye camiinin bile Türk etJerl 
olmadığını illin ediyor! 

Akşam, Ankara istaayonunda nöz 
Zerini kapayıp tJabah Haydarpa,a i3-
tasyon11nda a~anlar, bu on altı saat
lik yolu on altı aııda QJanuycın yeni 
fikri, henüz yürümeaini bilmiyen bir 
kaplumbağa yavrutJu 11anma,ınlar .. 
Yeni başla eski baş arasındaki uzak
lık, Ankara1ıla l8tanbul ara.tJındaki 
kua yol d~il, Kurunu uld ile Asn ha 
zır tıl"Cl&lndnki n~•lmffz m~afedir •• 

KinuJedM mucize i3lemiye hakkı • 
mıı yok! 

Yusuf Ziya 

Sahnemizde bir Yunan piyesi 
Matmazel Elena'yla Reşit Rıza Bey 

tarafından temsil edilecek 

Y'unanlı ••n'etklr Matmazel Eleen helkual ve lfa,ıt Rıza Bt.ı 

[Yazısı alancı sayıfı~du] 



[ Baş makaelmizden mabut 1 
Yenet istiyorlar. Şu halde bu 
mcıcleyi esaslı surette halletme
lidir. Bu da Tuna etrafındaki 
bet devletin arasında iktıs&di 
bir birlik teşkil ettikten sonra 
kendilerine mali yardımda bu
lunmak ıuretiyle olabilir. Binaen· 
aleyh beş Tuna devleti bir kon
ferans yapsınlar. iptida kendi 
aralarında birlik tcıkil etmek i~i
ni konuşssunlar. 

Ondan sonra Fransa, lngiltere, 
Italya ve Almanya ayrıca bir 
konferans aktederek Tuna dev· 
letleri birliğine ne suretle yar
dım edeceklerini, bu birliğe kar
tı nasıl mOıterek bir hatlı hare· 
ket ve siyaset takip edecekleri· 
ni tesbit etsinler.,, 

Fransanan bu teklifi Almanya 
ile ltalya tarafından şüpheyle 

karfılandı. Çünkü bu proje Ma· 
caristanı menfaati olan ltalyadan 
ayırdıktan ıonra Yuğoslavya 
cephesinden ltalya aleyhine 
müteveccih bulunan küçük itilaf 
zümresi arasına kanştuıyor, aynı 
zamanda birbirlerine " Anş!us,, 
hayaliyle bağla olan Almanya ve 
Avusturyayı da ayırdıktan bafka 
aralarına beynelmilel bir kontrol 
koyuyordu. Burıunla beraber 
gerek ltalya ve gerek Almanya 
doğrudan doğruya Tuna devJet
ı~ri birliği fıkrine muhalif gıbi 

görünmediler. Bunlar meselenin ip· 
tida bet Tuaa de•letinden, son· 
ra dört büyük devletten mürek
kep iki ayrı konfransta konuşu
lacak birde Tuna devletleriyle 
bOyük devletleri teşkil eden do
kuz mem'eket murabhaslarıcdan 
mürekkep büyük bir konfransda 
tetkik ve mDzakere olunmasıoı 
iıtediler. 

Daha ıonra Ina-iltere baıka 
bir fikir ileriye sürdü. O da ipti· 
da meıelenin dört bOyük devlet 
konferansında görütülmesini, son
ra onlar tarafından tayin edile-
cek esaalar dairesinde beş Tuna 
deYletinio bir konferansında top-

Janmayİ dDıünmeldedır f 

•Matin,, ~aeteslnfn Almanyadaki 
BIUer parthinln erkdru harblyesin • 
den lıilcum kıtaatı grup §Cflcrine hl· 
taben yazılnuı olduğu kaydiyle neı • 
nlti6i ,ayaru dikkat talimatname ~u 
ti.ur: 

HUSUSi TALiMAT 

Hitler reiıicümhur intihaba -
tmda kazanmadığı takdirde, hü • 
cum kıtaatı kumandanları, adsm 
larına, sükUnet ve muhalif fırka 
azalarını tahrik etmemeleri hu -
ıuıunda emirler vereceklerdir. 

1932 senesi zarfında, Hitler 
muhakkak hükllmeti ele a-
lacaktır • Buna kanuni vasıta 
larla muvaffak olma.zsn kuvvet is 
timal ederek muvıı.ffo.k olacaktır. 

Hücum lafa.at mızın h •i ha -
zırda 520:000 adamı vardır. Bun 
lar. 48 tı"'at zarfında teslih edile -
rek trenle ve bilhassa kamvonlar 
la Almanvanın her hangi h · r nok 
ta.sına sevked;lehilirler. Silah de 
polanmn verlerini J?nıp kı.ıman· 
d_anlan biliyorlar. Hareket em • 
rı, RT'tl> lrum•nrlanı,..,.ma üç gün 
evvelden bildirilecektir. 

1930 - 1931 8enes;nde m1tral 
:voz kuralprrr.ı takio etmiş ollln • 
lar, mıntak hı.rr erkanıharp ~nlll'" 
Jnrına derhal müracaat edecekler 
dir. 

& "' •• , • • 
r-ı~ır JUK Kl"mvonHln ' 
Ağır yük n~k1ivat koHarı. knm 

yonlarmı. ıirvtiden. u:r.un mesa -
feler kat' ecJ .. J..1ferrl- ";r vaziyett,. 
ha7Y1' hufondn'7.'1~ lr 1 ırlar. 

SPınavi i~ile"'; "rubu me"s 10-

lan, fabrikalarındaki vazifeleri 
'-tmda kalarak, hücum krtaatr 
na harek.t emirlerinden 24 saat 
1G11Pa, ... ae• mal m elan tıdimat 
dairesinde hareket etmelidirler. 

ftU- ibôY.at Jaayy.tııtJ•ri~ mub 

lanarak aralarında birlik vücude 
ietirmelerini teklif etti. 

Şimdi Tuna birliği meseleıinin 
müzakeresi iç·n kararlaştırılan 
en son müzakere şekli budur: 

iptida lngiltere, Fransa, ltalya 
•e Almanya aralannda bir kon· 
ferans yapacaklar, ondan ıonra 
Avusturya, Bulgaristan, Çekoslo
vakya, Romanya, Yuğoslavya mu
rahhasları gene ayrı bir konfe
rans halinde top!anacaklar, en 
nihayet dokuz devlet murabbas
l:ırmdan mürekkep umumi bir 
konferansta meseleye son ve ka
ti şekli verilmiye çalışılacak !.. 

Fakat bu c11s kabul edilmit 
olmalda beraber bentiz "Dörtler 
konferansı,, nın içtima günü ve 
mahtlli tayin olunmuş değildir. 
Ancak bir ay evvel lngiltcre ve 
Fransa başveldHeri arasında ka· 
rarlaştmlmı~ olan Londra mülA
katı vuku bulacalrtır. Ve mat
buat oütunlarına akseden haber· 
lere naz:ıran bu müllkat esna
sında Tuna dev:etleri birliği me· 
selesi de konuşulacaktır. Bu kon
feranslnrm tertibi tarzına ve lo· 
giltere ve Fransa başvekilleri 

arasında cereyan edecek mükl
lemelerin bu konferanslara bir 
ne'7i bauiangıç manzar~sı arzct
mesine dikkat edilirse Londra 
mühikatınm ehemmiyeti kolayca 
anlaşılabi ir. 

Bu vazıyetten istidlal olunabi
len başlıca mana şudur ki Fran
sa orta Avrupada Tuna birligi 
projesini hazırlarken ve bu 
maksada varmalt için bir taraf
tan ltalya, diğer taraftan anlaş· 
ma yolları ararken bütün bu 
kombioczonlarm üatüode olmak 

üzere yeni bir Fransız, lngiliz 
itilafma doğru gitmektedir. Bü: 
tnn bunlarla beraber Tuna pro
jesinin her lilrlü siyasi maksatlar· 
dan uzak sırf iktısadi bir tertip 
olduğunu iddia etmek çok garip 
deiilmidir ? 

Mehmet Asım 

telif telgraf ve posta merkezleri
ni, belediye dairelerini İ§gal ede 
ceklerd · •. T elcnik krtaata mensuF" 
lan da hücum kıtaz:.tımn hareke -
tinden 6 saat aonre. a:ıkert kr~hılar 
yakınındaki bütün tren hatlarını 
tahrip edeceklerdir. 

Bu talimat, aynı zamanda, mil 
1i sosyalist fırkasına dahil polis 
ve ordu mensubinine de hitap et 
mektedir. 

Cenevrede 
Ev\'elA Türk 
Tezi konuşulacak 

Cinevredeo gelen haberlere gö 
re nisanın on birinci p111.artesi 
gilnll açılacak olan terki teılihat 
konferanımın ikinci devre içtima
ırıda, siyast ve umumt prensip 
meselelerinin münakaşalarına başr 
lanacakhr. ilk madde olarak ter
ki teslibat meselesinde müsavat 
esasını talebeden Türk tezi mü
nakaşa edilecektir. Ondan sonra 
sıra Rus teıine gelecektir. Si
yaat komisyon, Fransız tezini mü
nakaıaya baıhyacak, ve sivil tay-

. yarecıliğin beynelmilel tcşkilita 
raptı ve aju tcslihatıo cemiveti 
ak•am emrine verilmesi hakkın
daki Fransız teklifi müzakere 
edilecektir. 

Konferansın bu devresinde 
müspet bir neticeye Yarılması ta
karrür ettiğinden konferansta 
hummalı foafiyet g6rüleceği an
laşılıyor. 

Haber verildiğine göre lngiliz 
baıveldli M. Makdomıld, Fransız 
başvekili M: Tardiyö, Alman baş
Yckili M. Brüning, Amerika ha· 
riciye nazırı M. Stimton Cenevre
ye gelerek hem l onferansa işti· 

rak edecekler, hem de araların· 
da görüşeceklerdir. 

Tuııa devletleri i[-{tısadi ittiha-
dı da Cinevrede ıon şeklini ala
caktır. 

Alman~1ada 
l\1oratoryom mu 
ilan e i cek? 

Beriin, 4 (A. A.) - Almanya hü· 
k~metinin pek yakında cmcbilere o • 
lan borçlarına ait tediyatı hnkkmda 
umumt veya kısmi bir muratoryum 

· ilb edeceğine dair olarak ecnebi me.m 
leketlerinde denr.ın etmekte olan mü 
sırran şayialar hakikati ahvale mu -
tab:l< olm:ıdığı gibi gerek A11:1nnya 
hükömeti ve gerek Rayşbank müdüri· 
yeti tarafmdM kafi surette tekzip O· 

lunmal<tadrr. 

Baberlerl 
zw 

Orduda askeri mühendis ve fen 
memurları sınıfları tesis edilecek 
Ankara 4 (Vakıt) Orduda askeri mühendis ve fen mcmurlan 

sınıfları te'ıisine lüzum basıl o!muı ve kanun mahsusun o suretle 
tadili layıbası mecliıe gelmiştir. Li~·ihaya göre yapılacak tadilat 
şu şekildedir: · 

1555 numaralı kanunun 2 inci maddesine yapılan ilin: Askeri 
memurl<ir askeri mübeudiıler, nı teri adli hakimler, ask'1i fen 
memurları, askeri hesap memurları, askeri rasat memurları aske

ri muharrirler, haritacılar, imamlar, makinistler, san'atkarlar, mu-
zika muallimleri kısımlarında teşekkül eder. 

MezkOr kanunun 3 üncü maddesine yapılan ilive: 
Kadroya dahil askeri mühendisler ve c.skeri fen mem~rlan 

as'ceri barem l{anunundaki bir:nci derece maış mukabili olan 
sınıftan sayılırlar. Askeri hakimlerde 3 Dncü dereceye kadar 
fi?rfi ede bilirler. 

Kanunun beşinci maddeıinede şu HAve yapılmıştır: Askeri 
mühendislerin memuriyctlel i be~inci sımftan, zıskeri fen memur
larınında altıncı sınıfdan başlar. 

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri me-
murları kanunu tadil ediliyor 

Ankara, 4 (Vakıt) - 1075 numaralı ihtiyat zabitleri Ye ih
tiyat ns'ceri memurları kanununun 3 üncü madd ~ı nin tadili bak• 
kmda meclise bir layiha gelmiştir. Llyihaya göre maddeye şa 
ilave yapılmıştır: 

Aıkerı lise mezunlarından yab!ncı memleketlerde mDbendiı 
ve fen memurları yetiştirilme'c üz.re seçilenler evveli iki ay ha• 
zırlık kıt'azında hi:ı:net eder ve bilahare fı.brika ve meslekile 
alakadar mfiesseıelerde on ay çalııtıktan sonra ihtiyat zabit ve
kili o!ur. 

Ordu za;Jitan heyetine mah3us askeri 
terfih kanununda tadilat yapılıyor 

Ankara, 4 Val<it) - 813 numaralı ordu zabitan heyetine 
mahsus askeri terfih kanununun birinci ve 16 mcı maddelerine ba· 
Zl ilaveler yapılrnal{ Uı.ere mec ise bir teklif gelmittir. Buna gö
re birinci maddeye, harita zabitinden ıonra mühendis zabit ili· 
ve edilmiştir. 

16 ıncı madlleh1n sonuaaan şunlar ilave eanmıştır: MUlicucıı. 
zabit yetişdirme'.c üzere yabancı memleketlere gönderilecek oloa 
kara, deniz ve bava ıabitlerine aıağıdaki itaret dahilinde dört 
sene kadem zammı yapılır : 

iki veya daha ziyade mecruhivet se· 
bebiyle malul olanların terfihleri 
An!(ara, 4 (Vakıt) - Vazife veya harple iki veya daha ziya• 

de mecruhiyet sebebiyle mslül olanların munz:ım malCı iyet hak. 
larma dair kanunu mahsu!Jcısmdn sarahat olmadığmdan bu gibi· 
leria en :ığır malüliyctlerine uyan emraz cetvelindeki dereceyi 
bir yükıeltınek suretiyle tekaüt ve terfiblerinin temini hakkında• 
ki tefsir mec!ise gelmiıtir. 

A - Yabancı memleketlerde yUlcıek mUhendiı tahsilini fab
rika veya mes~ek mekteplerinde ikmal ederek dönenlere bir sene 
B- Bunlıırdan fen Ye ıRn'at askeri f.abrikalan umum mOdllrlüiil 
emirlerinde veyahut ıstfodam ediferek iki sene zarfında mOhen• 
dis zabitliği liyal:atleri tasdik olunanlııra mühendis zabitliği ün
vaniyle dnba iki sene kıdem zommı, ve bua:ıu almıı olaulardaa 
bir eser vücuda getiren veya doktore ~·aparak emsali arasında 
temayüz edenlere daba bir sen~ kıdt"m zammı yapılır. 

MUcadelo ve t:!'thr!k8t 
Berlin, 4 (A. A.) - Siynst müta • 

re...'<:e yUziinden kaybolmuş olan zaman 
stir"atıc telafi edilm~tir. 

BflA.kis. hükQmctin ve Ray~bank'ın 
malt ııJiyn.!eti bu kabilden umumi bir 
tctblre mliraeaattnn ~eldnmtye müte
masitdfr. ~ıı.yet. Rl'lv!'l.b•nk'm ıtltın ve 
dövlz stokla:rmda bir teneı1.ül h'lSıl 
olmaST yeni tetbirlere mür:ıuat ihti

yacını hissettirecclt olursa hüktımet 
vazıyeti kurtarmak ic;in döviz tica • 
rctfne P.it k?.nnnl ahkAnn yeniı1ett tn.n· 
zim edecek ve bnnun için dövizlerin 

teniini tahdit ve itbn.l~h d:ıh:ı zfvıı.JcıSıhblye hariciye blit- T k k . 
tenki8 ~bi tetbfrleri ittlham edec~k - . ' a as omısyonu 
tiT. HU'l(~matln. ecnebi kredilerine 11itl çelerlnde mllnukale Bazı mUesseselerln ., 

Reisicümhur intihabatının ikinci 
de\Tesi irin yapılncak olan müu.ke • 
reye tekrar başlanılmış ve bu yüzden 
daha ~imdiden gerek Berlinde ve ge -
rt',< brr çok ~chirlerde bir takım mü • 
hirn hr.<li«eler olmuştur. 

faizlerle temcttmere ıı.it tediva.tn mü- Ankara, 4 ( Vakit) - lnıa 
tealtik hulmum tahvillerin tnbi ha • edilen hıfzıuıhha müessesesinin mubayaa Jistelerlnln 
lun<ln~ bhdidııtı dııhıt ziv:ıtıe ~iddet bonolarının tediyesı!e cdviye ve tetkiki blllrildl 
lendlrmettt de ntlc miit!!'!<·ınrıur. 1 · 93 l Ankar .. 4. ( Va1·ıt ) - Taku 

Berlfndc komUnistlerlc vulrn bu • 
Jan müıııadtm" etna.sınclA bir poli! mc 
mum :ıı:'Tr ınıre te yarnlanmı~trr. 

I,ubeck'te knrıı;aşahk1:u ::uhur et. 
mis ve polig müd~halede bulunmuş • 
tur. 

JHtler. rlün bfitfi1\ ı; .. 1(s'i ~ol.ı!~m~ 
tır. Mumııilevh, T eipzi~tc ~O non kiırl 
hm:unında fld defa nntu'• !Öyltmi1' 
TC srmra f"lı .. mb:'e trltmloıtlr. 

Gümriil{ tarifesi 
Tarife nlsbet.i 
arttırılacaktır 

Ankara, 4 (Vakıt} - Gcmrnk 
tarifesini revizyon etmekte o an 
ııomisyon bugQn iktısat vekale
tinde loplanarak mtsaisine de
nm etmiştir. Komisyon tarifede 
csash tadilat yapacak ve tarife 
nisbetini yüzde 10 ile 20 uasın· 
da tezyit edecektir. 

Tunr. <'.-n'te teo; "'lfltt dıt nek hü -
vUlc hir ftt:ll°'l·et ,..Ö~f«',.,,,elı'teclir. Mrn 
~trnlı\t'r Alrnnnvanm her taT'ftfmtta 
!fit'clf'nh .,.~ l"H""~ mUteaddit içti • 
rn~ l~r n!ct('.trıfıızl,..rdir. --===:::s:ıo=:.::::::=;:ı======= dan :Murnau"ın o wkitler Hamburgta 

P/Ulfrlt m•lllvetpenrerler gemilerde propal'tanda risaleleri tcv ·ı 
Mürdh. ~ < A. A.) - nesmt n hu - zi etmek için nima.t almrya ihtiyaeı 

suQt rnuor1nrd:ıın ela anla-ı•lıh~ın"'l gö- olm2ldığını çUnkü şimdiki rejimin ıpekl 
re H"'ler hm~ftı>'"'~rlvlc Hitlcr fır - yalanda değişeceğini ırıöylemi~ hulun· 
lrıt~ 1·i;,. • ..,oıı:o~" nhinltrlne hire yel' • duğu hikAye edilmektedir. 
lelllmf41 nla.n ftflr1lt mnm~fl~hin l~ Bir çok borçlular 13 marttaıı nvel 
mft.rfüı. MUT11flııtk elank ,;eee ,Yftn!!Y hrçlarmı tw.nrm&ktaıt lstinldf etm!f' 
iktidal' wıe-rldifti ~1• al•H• llWl'lt rel· ın n t.dl,.. tanlll•t tat1ha"1\tta1l iMi 

dif.i m.tr'kerl!'lcledir. J&Y• talik tbHtl•rtlir. ÇünkU içtt•at 

malzeo1c a ınmas:ı içın 1 ıudut .. " 
ve aahilier butcesile s:ufma me- komisyonu bu gOade toplanarak 
zuniyet -.erilen 600 bin liranın milessesahn mübaya:ıt listeleriai 
7 .t.O bin liraya iblağına dair olan tetkik etmiştir. Komisyon ba-
kanun lftyibası ile sıhhiye bUtce- ıı müesseselerin listelerinin tel• 
sinde 8 bin ve hariciye bütce· kıkini bitirmiş ve Jiateleri mala-
sinde de 18 bin liranın mlinaka- allerioeiade etmiftir. Gaıetelerle 
lesi hakkındalci kanun liyibaları ilanı mUeasescler yapaealılardır. 

meclise gelmi,tir. Paris elçiligı\J • 
Muhittin bey 
A k d 

Ankara, 4 ıVakıt) - Parla bfiyflk 
D 11198 ll elçimiz Münir beyin Romayı nakli ba-

Ankara 4 (Val<ıt) - lstanbu\ !inde Pırlse Saracoğlu Şükrü beyin ca-
valiıi Muhittin B. bugtin buraya ylni ihtimalinden h:ıhsedilditf slbl diğer 
gelmiştir. Muhittin B. otobüs h·r ihtimal olarak da Fıtbl beyden .,.. 

tmtiyrızı meselesi hakkında ve- so!unmı ·tadır. 
kiletıe temcs edecektir. Reşltpaşa ve 

Sefirler geliyor Marmara vaporla\n 
Ankara 4 (Vakıt) - Hullanda Ankara, 4 (Val..,tl - 5eyriscfalnı alt 

lsveç, Danimarka sefirleri bu Reş"tpaşa ve Marmara vapurlarının MI· 
akıam lstaobula hareket etmiş- dofui milliye emrine verılmesi hakkında 
Jerdir. nıcdlse b!T teklif kanonu rhrıfŞtfr. 

Sara .. o."<.f u ~Ukrtı B. mıuım11ıııııınıu111nııınmı~ 
'\' ~ ~ Tel9r11f ltalterl-'•W• Mr 

Aıık:ra • .of l\"dm - Saruoji• Şıik- kısnu •lbncı .. rfll•Hltladır. 
Mtifrit mıilMr. ... 'NSleı: ıtüw- iri!- lifte~ W.ft eıiprladi. rti 9cy bıı ilahı i(in cic Par~ı &i4icccklir. 
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1 Bir idatilltik 1 ı 1 s 

Bulgaristandan getiri- B a il 8 r l e • • 1 
len kaçak SiQBCBlar ~Rıh=b=m~p~r~k~etln~d:ılle•:---:--::Ma:-a·r~if~te-ı --~~~~-P~o~1fa~t~e~ı ::_;:_ ___ .J 

Glala 
Sof,ada Franmca olarak çı- Antrepolardaki Z k H Jraa J•n TMllll "La Balprie,, s am görece ava gazıyla 

ıueteainin son .. yıJanndan bi- ultstimal MuaJJı•mf er Zehirlenerek 
n.te Balıaristaaıa &ır senelik Adllyude UIU 
lt!tDn i'hraeab hakkında yazılan 100 muallimden 34 DnUnkU m -· 
ı,., makalede, resmi istatistikle• Kaçtrllan malların resmini tir· Veklletce tasdik edlldl 
re tire, memleketimiıfn Bulga· ket tazmin edecek Öteden beri muallim maatlan 
rl .ı Rıbbm tirketi antrepolarında h ltanuaa mamul ıipr~ ithal er llç senede bir, bir barem 
eden memleketler arasmda d6r- •ui İatimal yapaldlj"ıua dair 928 derecesi yOkaeltilmekte Ye her 
do ft -ld' •enesinda Taki olan bir ihbar ac •- ıti 111nlmaktadar. muallim iki buçuk liralık bir zam 

Ba iıtatiıtiğe gare, Bulgaria- 'nzerine bat'ıyan tahkikat ve rBrmeldedir. 
tndaa memleketimize 1929 se- teftişat nelicelenmit Ye hamla· Bo itibarla, maarif mildOrlBğtl 
1tesi11de 5780, 930 ıeneli11de 3204 nan evrek adliyeye verilmiıtir. de latanbul mıotakuında zam 
951 Mee9i11deyae 725~ ki'o s~-' iddiaya göre, ıirket antrepo· ıörmeleri lbımgelea yllzli mllte-
fara ithal edılmlıtir. larında mubafua albnda bulu- cAviz muallim için bir liste ha· 
• Makalerl yazan muharrir uıcı· nan mOhim miktarda eua gtlm· Drla,arak taadik edilmek llzere 

111' fark tfttOnlerini yeti~tire k ._ 1 k hi 1 . vekAlete göndermı"tti·. 
Tllrlriye sri&i bir memleketin aon rO ten ••Çm ara aa p erme 
ttaeler :~ade, mca~931 a Yerilmiı ye bu sureUe hazine Ba liste birkaç gfln enel ma· 
•i1td b!-..I 7253 sene- zarara sokulmuştur. arif mlldilrlilğllne iade edilmittir. 

• 1 .. haıa1ea iJo tama· Ô d 
• 11 • 11r ı g1ra aatın ald - GOmrUk reami verilmeden ka- ğren iğimize glSre, maarif 
llr•ek old-'- ,gını Yaklleti kanunen ikiıer liralık iter 1.ı&:.. d u.ça b1yrete değer çınlao bu mal!ar, Rıhtım firke· 

...- " emektedir tinin kefaleti albnda bulundu· zam giirmeleri IAzımgelen 100 il 
Ka.iu11 mucib · · mntecaviz muallimden ancak 34 

mize lıari ~nee memleketi· ğundan, gümrük resminin şirket k 
tas ini.' ~l~n •ırara, ancak Hi- tarafından tazmin edilmeai il- Onln ona tasdik etmiflir. Vekl· 
\ıl d :sı~ .'dareıi tarafından it· um gelmektedir. Jetin diğerlerini neden tasdik et· 

e ıaebdır. medi~i henüz belli değildir. 
Lıbiaa Dun keodiı'yle pr0ft6pm0ı 

r idartıai ba aieraralardan • k b d S fi 8 b T 1 ~ yO . b •- l'"mrü •şmO &rl ey ., u ar bi evrak, 
L. 

1 nıı etinde gayet •fır hususta ıunlan aBylemiıtir: 
01r ruim aı k · Kontenja . .,. pıyasaya rıka- na rıL..:llr p ,_ .. - Böyle bir mesele vardı. T 

.. _ Dl .~ ••at dtı11 totün inbiaa· Abl deg""' lldlr 

...... IU1k d l Tahkikat yapılmaktaydı. Fakat 
ld~ata •.ar arddıa yapbjımız tah- miktar yaııaldlğl kadar değildir. Bulgariıtandan iade edilen ta· 
. . __. l'ure i are aon seneler 'h Jı111!11111 •-• Tahkikatın neticelendig"ine ,..;c.re n 1 evrakın kontenjana tlbi tu• 
r . • uu.arar.iatından hiç s'ıYara ~v retırtmemiftir. 6 mesele adliyeye intikal etmiı tulduğu haberi etrafında dila 
~•ilea ba iıa&ata ıire Bal- demektir. gGmrilk idaresinde tahkikatta 

'

ana .. --~ la ' Heyeti t ft• · d bulunduk Ye bunun dog" ro olma· . ...auaa er Mne getirilen e •ııye e meselenin 
•pnlar memleketimize kaçak mahkemeye intikal etmiı oldu• dığını 6trendik. 
elaralr airf1or, demektir. tunu ve baıka aaylenecek bir Bat mDdilr Seyfi Bey de bu 
04 ıey olmadıianı kaydetmekle ik· haauta f6yJe demiıtir : 

yrl mUbadlllerln tifa etm'ştir. - Reame tlbi olmıyaa bir eı· 
TeşebbOsft ya kontenjana tabi olamaz. Bina· 
F~ t.; 0,.,maa yan

111101 
ena'eyb bu evralan kontenjana 

~11ardması irin :a e tib' l t~•d Ao... d tqebbftıJerde bu'unmak .. r 1 u w 05.. katiyen oj'ru 
1~1rimObadilter namtna biru:ere Evvelki sabah bqhran rangın ~eğildir. Esasen evrakın benllı 

iki arkada,tan biri Blda, biri 
tedavi edlllror 

Ene1ki rece bir bekcinin 61tı
mn Ye cliieriniD ajır ıurette bu
talanmaaile net"celenea bir laaYa· 
gaziadea aehirlmme nkuı ol· 
mQftur. 

Tepebqmda lttikW caddesin· 
de kayamea Karakq Efendinin 
dOklrlnrada bekdlık edfD Oı
man, arlrac:lap kundura boyac.ai 
Ômer enelld ıece dUkkloda 
uyumaılardır. DDn sabah, nktin 
gecikmesine rağmen dnkklnın 
benOz açdmadıj'ıaı ,arerek ıUp• 
beye dOıenler, dilkkln kepenk· 
lerini kırarak içeri ıfrdilderi za
man, iki arkada,·, baygın bir hal
de bulunmatlardjr. Her ikiıi de 
derhal hutabaaeye kaldınlmlflar, 
bekci Oımao çok geçmeden 61-
mO,tDr. Diieri tedaYİ edilmekte
dir. Yapılan muayenelerinde ha· 
vapıiadea ıehirlenclikleri anla
ıılmııhr. MBddeiumami maa't'in
leriaden Nuri 8. tarafmdaa tah· 
kikata deyam olanmıktadır. 

Otomobil kazası 
Albnbakkalda, Franm kız 

mektebinin &alinde karpdan 
kal'flya geçmek iatiyen Ihsan 
beyin kızı Şiıli Terakki lisesi 
talebesinden Şükran H. , ıof6r 
Muudua idare ettiii otomobil 
albnda lra1mat. •tar ıurette ya· 
ralıomııbr. Mecruh hastaneye 
kaldırılm11br. Şof6r yakalanmıı· 

ıır. 

lbtllAhn halli için :!:.__Aakaraya gidecefi ,.::;: d•vanı edi•or eyannameai v.erilmem;ıtir. 
_,... Enelki ıababdan itibaren Yi-
oı!• he7et aralannı seçecek layetimiz dahilinde mlibim bir yeni lilr Tiyatro Doktorlar, Ankara,. bir h.,.t 

... JrimlbadiUer ce · t' orman yaoguu baılamııtır. Yan- Teşekkfllfl gllnd...,.orl• 
ld~r· ;eyeti dGn ekaeriy:•yt:~ ian OskOdar, Omerli, Beykoz, Haber ald11Jmıza rore Şebzadebaflft· Ebbba muadeaet eemiyetlnia 
muı • lemedijinden topl Kartal kualan dahilinde Ye da Rıtit RJ7.1 dyacrosunda çabfln ,.n·· enelld gibi Halke't'iade siali bir 
..... t· y anama· ... ..ı ... __ b - 1- t 1 b .. ,..,.,, -· .... k. --ır ar. aııa toplanarak h eti bulana ortaına da ki ıahada bu· aııı.uıarY&Q •ır.uan ayrılarak müstakil op an yap .. a.n• 18•-t' .. 
HÇecektir. ey laaan ormanlıklardan ,..kmL•tır. çalışmıya karar verm.iılerdir. AJnlaa ÔjTenditimize s&re, bu top-

y r ...... ıan·attlrlar arısında Mina Müzeynn. Janb da lıaaml hastanelerin tica· 
a.GeJlclrlık veriıaı me•leaı hı •?f n, diki rQnden beri b&ttln Necil haı11mlar, Ertıılful Sa:ieuin, Ya- retane olup olmadı klan hakkında 

lı1_ • •• .ha. berlere •öre L _,_
6

__ ııy e eYam etmektedir dlla ıır Nezih, Kemal ve Sal.tbattin beyler 
& Y ' .;.; • QCI& ·- bah ., ... et 1 dır s 'atklrl H ncaret ocluiyle arada çıkan ib• ... ..ı•• er •• 11. maeJaai tetLra. H 't'I •Y ce nri ea emir •• ı1n ar .ı;., kitllik yeni bir 

wu 1~ ..,.. •ı•• ·ıno O kod Be •- hdroyla Fransız tiyatrosunda ve Kadı· tillfıa halli için, bir heyetin An· 
..__._-:v~11101a faaliyete dnam u .... s ar, y11.oı, •• --..ate11~ Y, d Kartal kaymakam!an, yangının köyünde ~üreyyapışada muntazam... kara1a giderek ııbhiy"- YekAleti 
•ımJeL- • ap Q tahminler a dll 

1 
• temsiller Yerecekltrdlr. nezdinde teşebbüste balonmaSI 

........ _ 
1
.5.:.,tte 20 Ue 100 Y•tlan ara· ı n rft mes1ne nezaret etmek ~ uu ı_ k Oz x.. • ·t · ! d KOtahya Bahkesır hatb Merı· karar~tinlmııbr. Heyet, bir .ka~ 

----.. • tir.?' •Budar beklr o1 .. duX..~ga ere, yan~.a yerme gı mıı er ir. k d ~..... a.. Dil k k sın batında açılacak fftne a ar A11karaya sidecek-
..... -.:. ~ • •• • lardan ;.... an· n a tam feÇ Ya te kadar k e· -. LL - Kütahya Bah esir bııtbnın tir. 
._,_ .::Ue-ID· ın ••w;..,ıye tabi tu- yan11nm ı15ndOrDldüğ6ne dair d ...... ...... - •• b" açılması hususun a nafia Yeki· D ğer taraftan, basust baata• 
ilin ..a1..L_ıı Ye aluıacak Yerai- ıç bir itar vaki olmamqbr. 1 b 1 -_,... bir _

1
_. • eti Jazım relen azırbldan bitir- ne erin birer ticaretane oldu.ıw. 

Gu •• Nu··N=-:..-====----=-=-=-------
- . --_ İŞAR,ETLER-ı-
ismet paşanın 
Prensibi ve Lord 
GDrzonon bir slztl 
İmzalı, imzama makaleler: Pa11 

bulalım! 

Ağızdan aj1za aözler: Bu ifler b&r 
le y(lrilmnt Hariçten sermaye ıeti
nHmJ 

Dikkat edtnts lmn•hm haJıil • 
1er Uzilleıa, bezııin1e§llt atnlrlerla ıer 
rfnllf.inl anlatr,.,r. 

81ırada, lnıraU k••I• pua 
hlınak. 9el'm&J'9 .. tinnek .. 
Tfirk inlalAbnam • ~ Jfti Mr m 
tfhaa Mreslae ıtr4Uifat dlltem.k • 
tecltr. 

Çlnttl Tllılııf)eain .... .,..,.. 
mi dıprcb.n ptlıflecek '1CUZ falzU 
........ ~ı· temin •tmek iatbaln: 

A) Ya tarihi Omnanh Ddmat .Wa 
nesinin emirleridir. Bu.alarm 1'&tlla 
eledikleri IJIY bir Hhallt tleantlaa • 
nesinin hadotlan, lıılr lmnn.yoa ..,._ 
nia kepenklerind• U1ıa Deri dtill 
cU:r. y a.h11t: • 

B) Yeni Tlıtf)enilt lVP 1.ut11 
hubi yaptıfmı, Ye ha lstfklll laaftl. 
ala yan mhtuıleke Te tam ...._ 
lekellktn kurtuhlf ilmi .w,.._. 
hatır1"'aım,erlar. 

l~lat harbinia fU11Pan I"Aaıl1a 
alyaet eeer lta'llM koyan t.met PlllJ&1a 
kal'JI Lozanda t.oplıman ihtiyar •1p • 
toma.tlar n11ıahedeyl .....,... Latt 
Ganıon dtycmhı ld: 

"-Telif nme,mk.. Bada .... 
1an 81yuf haklan, yamı iktmat .._ 
cadeleslnde bize Tereeekler hele dlrt 
RDe Cf9rln ! 

Girzoa • eene 110nra Tlrld,..ua 
bir yan mtilltemleke •11DB1'* istf7e • 
eeğini ,söylilyorda. 

Bekledile!' ld, lkttlfm, 9i,..S is • 
tiklalden fedaUrlık edelim ve Udi· 
sadl yardımlar isiiyelim Lozaar 
iınıalryan Sakaryada, Dumlupmar • 
da kazaıulıiıM .ulh ıülerhıde ata
madı. 

O teuda dtlfmiyen bir prn11, ada· 
91rydı, prtlanm 118yledt: Miietaıdl bir 
TOrkl,.e ~ T8rldye meafaatl i~ P, 
dhatt bir llltıat plbma siN itle
re bq1adı. Ve 111emlellltlll l.ntlan 
nı aermayeye b.rfl ...,_...L Pmt 
bl9I «elmek ldyea Mrm&JeDia ilk 
flLl'b LManı lııoulaktı, ,._. TMI • 
yeyj bir yan mf..teınlm PM t• · 
mantı • 

Etn ha l'ln IHılldi JU'Uldlla llO 
ıni1yon111k 'bl1' b~e yapıyonat. iu. 
İsmet P• htlkAmetlnhl ..alı ftill. 
ttnMn tut""""' premıı,. ,__ 
mftdaf u kllblliyettdtr. Tam ldlk1ll • 
aen yan mt!Menl!ekellt• ~ 
boııguMUlfttar. Bat.ta bl...,.-t •ı 
dursa, haziHIM altmla tqma Mlel 
Yahut: 

&.. ...._._._~- Jaaua tutm11aca• -•- di ı d •- ~ .. •f .... Lu ~~dn Jr-:.•onun Ekmek ftatları maa üzere ·r. yo on a"i neıriyahndan dola,ı 
...... -. ........ _ lab ... _,, Isıanbul Belediye riyuetinden: Nisan Nokaanlar, bir ay zarfında "Haber,. refikimiz aleyhine daYa C) Bunlar ba ghkil el.,_ • • ~e-1• ut1 m et b·ır k M d ma-fnbı bir 111emlekett• ldr ... • 
·- Y9-fl t lami edil - •- arar altıncı çarşamba gününden idbıren ek· tamamlanacak ye ay111n birin e •çalması da kararlaıtınldıiı ha· b "~ı~ .. te ..;d;,.ş -rtlaim MI. 

• 1 n 111!1!.,.tedir. rr.ek •ekf• fran~~ "n ıki konı•tur 1 · .,.., 1 kt b ·ı ,., v-• • " ... .:. " • açı ma reamı ,,-r• aca ır. er ven mektedir. (Lflffn _,,,.,,. ,.,,,,.,,...) 
---··· -=i.iii~ii!!!!!!!!~!!!l!!~~!!!!!!!l!l!i!!l~~!!!!E!!!!!!i!!!!:rıı!!•~:ı~·~~·~~!l!!!!!!Bl!~~!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!ll!P.!l!!!il!!l!!l!!f!!lll!lll!l!I!~~~;;;;;~~---. .. M..eıı. .._.,,--..-ut"" •N1•11eıııı dı ·,•-,,,..- •ıBu•e•:•y =~ k d"I c! h ' anısnm!!l&&E&t a ~. ·• en ı erine yar ımcı aramıya udut idaresi çok müıkül, çok timden iıtifade edeNt lla nmta • 

1..--ladılar. ve Akireye baıladı.. dikbt v "t" • t' b' f ~ e ı ına ıs ıyen ır mmta • sarn ı tutup attım .• 

30 SenaJik 
if'a 

( Son Ye111en Vallsl) lar. Her hanıi b:ri her haqi bir kaydı. Buraya iyi bir mutasar. Attım, ye yulJetia nı• hti • 
kabileye iltica eder de bir koyun nf randermelerini iıtedim. Ba- ni anlatarak yerine ff1alaitli, Siyasi Esrarı keıerse o kabile bu adamı her IU• bıili bu talebimi iı'af etti~ni yaz mulctecHr, teerflbıeli, bir ......... 
retle mfidafaa ve muhafaza etmi· dı 'ft çıka çıka Sellnik meclisi nf istedim •• BaWH tekrar wlN Ediyor 1 ye kendini m~bur addeder. Aki· idare bqkltibi Kudüslü Arif hulu hu ffcanu da ia'af 1Juyur -

• re itte budur. lıte bize ilk iıva" Davudi bey iaminde bir zat Tai· da!, Ve bana btda hula ldmi bu· 
.._ _________ -. bayrağını kaldıranlar en yakın- ze mutuarnf pnderildi. Bu za lup ~nderdi t.-nm edintz ltir 

I -'~-- Tefrik•' aa •s 1 dAn be•lrvarak her ruıetdikte- tm yeılne meziyeti - kendi kav kerre: Metbar ,az •llililrlerden 
.la Ebu W.am1ar ~ . er.,...'W N iktiba. h»ı maltfa ri Zeydl kahileain,, lrt)farak Akt- lince - Mehdi hürriyet Selln;k - Hal"I Ram ! 

....... "9memifti. Bitti: bır cmdeaiydl. Bu yeni müdür de re yapororlardı. Bir tek kovun ten aeliti Te iliiine kadar itti - tt.tH ltaıwl 
~ cha sannettiğimiz hal':' •nelki aibi vazifeıinu ve bil • koskoc~ bir L-abilevi derhal ~ley hatçı olutuydu. Daha yemene Halil Rami Musul m~ • 
bir 90ls -.u ıonra tekrar Ye ~. haua verıileri tahsilde müteaaaıp himizd"'Jc; isvan" iştirak ettiri • ayak basar bumu - Ben ne va luğundan geliyordu. Maeial Ya 
defa d&laa feci daha karılı ~ daTramyordu. Zeydilerae daha vordn. Tah

0

t iP< iı olar nlc eVYl'!ll li tanırım, ne de başka bir teY·· l"sl Esnt P ıa bu adamdu hizar 
~· '-t ıö~termİftİ. Nahi U11' ilk günd,n n~iye müdürünün bu bu A '<irenin öf"i1ne ge-ytik. asile - diye ite batlıyan bu muhterem olm t ve bt~nıı oradan dehtmifti. 
ldcl11r& lllerbam Sabri heyin Ye defa da kendı mezheplerinden ol rin di~er k"baille muvasala ve ir mutt\Mrnf ıs!abma ve teakinine Bu zstr şerif Taize gelir ıelmes 
rble taflller memnun olsun J:!..: •1ea~m! b.i.r türlü affedemiyecek- tibat•annı kesfk '"'""!'. "n .. ekt· Reldiği Taizi az kalım venide11 oranın C!}rıtfiru birer birer ~atı. 
·-- d .. ,,... nıu IO 1 J d N!L_, ... ukeriTe b .. -Jıuh. u~ d8rt av kana boyıyaeaktr. Cünkü iJJc nn .,.., :b:P\~~k da oJ.l...X...ncf-- L_ 
--·- ... A ..... 11 i_ L-: .~- .... _ y uyor ar •• uaayet bir d ~.ı L 'A . . • d h' l 1 uuısu - Dil ..ı.a:n. ""-L~ ~ ... an u.;;7ı ... ur •ua ate, ba ı d 'IAhl ati evam eaen n!'"f' (""ttan sonra bıı ı~t olarak Uzrkiye mU • ·~ " '-"""n:-l:W•rinden pa- 18• t""""'-• ~ ~ "-dder - ... tık) d 'a 1' 11 ar P •· h d d d ~ d·ı.ı· .ı '--- .... --ı .. -Jetin ~T· _C:.ı r .. Ye diier bir iıyan Yemenin a iıe e erf'! 'l'lJ. ueiumuml muaTİnİ olan ojJunu urqladı. Beled"ye reisi Ahm.I 
Mahiemea1n -rmıd·~ 2~ıer .L nde Jamandan heri ıakin Te asu· Klmlerle oıra,ırdnn7 Taisden meb'us ~ıkannak istedi, pa9a çıkam' iki 'riis a1tm Terİr ft: 
~ Y'llı ı •• DUIWJll er m e ~!n' b r d G halk bb·,J etm~i. it hhü~n. - 5'md'!ik bummJa ·ıd·- ... __ 
l"aa edil--; .. : V-'- L_ • 1 ıan.mıya &fa 1• e- Taiz ıancag"J Yemenin en mü- B '- ! d LL!k _,.. uu ..L...._ n...::.w-,... mua uu aaz • ne -.vld-._ keri bo aD•A ;ve yaz mı. tll.'lrG :\t va vur;·~·or, b" kı-.smd~n i,t--...ı • 
u.,_ umın -t-.:;_ -~ "d · fU t....:c_:- ,,...... aa ye ve ıene bün bir yeridir. Muhtelif hissi .. 1 d-.ı·ı -LJrikah · _ı • 1... .....u .. ,,. .. ......... ...-...,,_,. ....,. ı area uotana döldil- '--. pı am cm1 el', TI1.J1 ~ıcı ... n nı:: " fille vali duvmasm, der •• 
~~-- ...... ..._... __ -~_. 1 d - ..... _.._ muhtelif mezbe ... lere -en - t __. L~ k b 1 t O d Baaa ... ..,um;esı~·• o D1'0l' u. ~- harelllb t-..:-- ı---, ,.. .... mel"'t111"' mu M•m• ~ a u ~ urur :mu, d11ha, daha iateı 
..1n..a .. Mite yeai nahiye mü ain &;ı;.a·~- ..a-"ı-u~~~:'_: aup imanlar lauıma karqık bu· medl, Babıali iti uzathlcr.a hal· Ve verm·veo ' e,.; döffl"" .:mr....: ... ...: 
•-. ... ..... •• • wat11111 •-- uu ......- "1rsdt11dan -1},i, bir tarflft•• da •- 'k.e.--&1 -...a-d N•L... h '"" ~v:ım.,.. .,.. .. Te uaea zabll am• ııin ci dt ... ....__ldua...-,. aal--k • · - ıınn şı "..,..' ..... )'"· u.. ·nayet •peetmiye hatlar .. 

WKU ........ - 1 -- Adenle karadaa T• denisdea L ... _ L ... •-&- ki 1---k 1•1ı· - IRl&UUI 0-..T- ' la&a ıye • f llJl....J" 
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[_Ol_a_l_a_b_a_ll_er_ıe_r __ ı ...... J 
ihtisas mahkemesinde 

---Takvim --
Sah Çarşamba 

5 nisan 6 nisan 
28 Zllk•de 29 Zilkade 

Gün doğuşu :5 .~7 5,36 
" batışı 18,38 18,39 

dün verilen kararlar 
Sabah namazı 4.37 4,36 
Ôğle .. 12.17 12.16 
ikindi ., 1545 15.55 
Ak~am ,, 18 38 18,39 

MuhtelU kaçakçılık maznunları 
cezalandırıldılar 

Yatsı 20,I I 20,12 
imsak •• 4.53 3.52 

Yılın ıı;cçen günleri 95 96 

lzmitte lbsaniye •ahiyesinin 
Mesudiye k6ytındea Ham Ah
met, kafak~ılık cftnıllacıle• •aı
nn olarak ıaeTcut1e11 ihtisas 
mahkemesine verilmiş ve dnn 
muhakeme edilmiıtir. 

Hafız Al!met Ef. , köyünde 
bakk~llılc, manifaturacılık ve kö
mürcOIOk eden bir adamdır. Bir 
iÜJ1 ınpbe lb:erine evinde bir 
11a9brma yapılmıı, evin üıt ka-
tında, dükklnına tahsis ettiği 
verde altı paket içinde iki ok· 
ka 300 dirhem kıyılmı~ kaçak 
tütftn ve aynca çekmecesincie de 
17 defter 1275 •arak ıııara ka
ğıdı bulunmuf, derhal hakkında 
za~ıt tutularak adliyeye verilmiş. 

Manu•, e•nll cftrmftnü inkar 
ctıai9, so1ua baın türlü ıöyle
miıtir. lddaasına f6re, sııua kA
iJtlanaı ve Hi~ncü dükklnına 
bırslcan Ktırt Oıean isminde bi-
ridir, ıebep, eslci bir dtifmanlık
tır. 

M alıkeme bu iddaayı varit rör
memlı, ınazou• Hafıı Abmedin 
6 ay hapis ve tntftnlerclen 20 li-
ra, ıipra kljrtlarmdan da 1275 
kuruı para ceıasile mahktımiye· 

miyen cahUJerdir. 
D&ha ü:urlndm bir sene geçme · 

di. Romanya ve Yugoslavya Fransa-
dn.n istikraz yaptıJar. Bu iki del·letin 
de bo~ alma p.rtlan aynı Franl!n% 
(ormillUne ta.bidir. 

Şartlarda" budan 
1 - Yüzde 7,5 faiz, yüzde 7,5 is · 

konto, mennuu yü:ıde on beş! 
2 - Romanya ve Yugoslavya Fr:ın 

9 ı..;. ,~ t.-. . ... 1. sanm llAnc 8ı1~etınc muz<l.Jıcrct e-
deceklerdir. 

3 - Alma.n paralardlln bir kısmı 
eski borçlara mah~up edilecektir. 

4 - Bor~ aJan devletler bundan 
eonraki Jtarp malıeme!!ini Fransa • 
da'ft eatnı alataklardır. 

6 - Bor~ illan mern1ckctıerin ma -
liyesi Franeı:ı bıtnkMı tarafındu mU 
:rakabe edilecektiT. 

S - Bo~ alan devletler d~rhal 
parllmanter bir hale girecekler ve 
Jtberal frrkalann p~mlarrnı tat 
bik ede~terdir. Bu formül tllthi • 
ka.tmm Yuıo~lavyad.a ilk tesiri Yu 
gft91avy&dllki k"TI'al Alek....-andnn dik • 
tatörlüiü yuine parlAIMnter idare • 
nht h.ariç.i tazyikle teessüa etmesi ol· 
mo~tur. 

Niçin sermaye bu kadar elyast he 
d~fltrle beraber hareket ediyor? Çün 
kü Mrmaye tam iktisadf gayeleri el· 
de edffeii y.rlere keeaf etlice Akıp git 
melc1ıedir. 

Bu l1fn bizim yapac.ağmuı işler 
mih!ıta1dl Türldyenin kurtuluş pl! • 
nma pre Tihtc Nnfutltrii!ir. Tilr • 
kiyeye gele~ek faizi alacllk M!rmaye
nln hedefi kendine ~öre bir pl~n ta • 
kip etmektir. B'U plin Balbnlar ve 
Türkiye ~ a.ntak siyuhlir. lk· 
tmadt ol~ma imkltt 1'9ktur. Nite • 
kim Tül"kiyenin devlet~i iktı~at ~i1' 

temiyle ileri ısiirdüğü faaliyetlerde 
kaun~ \'e kAr getirmek gaye değil • 
dir. Maksat, umumt hizmetleri mcde 
Gi'eştirmektir. Onu'll için bu tc~b • 
bii~lerde biz şimdiye k~utıtr az11mt fc• 
dak!rbğa katlandığnnız halde iktı
sa.dl yal'drm rönnedik. 

ismet pa,a hükQmctinin pro:tTilmt 
iş sahiplerine karşı hnrp değildir. ls 
lfft pacıa hük~meti1'in ıtro~ramı i 
Jeri Türkiyenin Loza1\daki hedefle · 
rir.4 uydurmaktrr. Hüktımet ~imdiye 
kadar bundan p~mıt.dr. 

Dundan Jt"tri dörmeyi dü~iinen • 
]er, U,rd Gürzonun ~ödlnü hatırb -
smlar. Ve yni ha~btn bir i~tiklAl 

:harbine, ~ni ba~tan bir &karya.ya, 
lııir Duın111pmara, yeni bıa tan bir Mu 
da.nyay:a, ve ~i baştan bir Lozan:ı 

... rlaMntlar. Bu eon ·mtihRndır. 
SADRI ETEM 

., kal3n .. 272 271 
Çaylak f1rıınası tine karar vermiştir, Ahmet tev· 

kif ec\ilm\ttir. .._mel ..:11-.:mıcmm _____ .,. 

Havan, m•hkemedo Hava - Dün ı:ıcaklık aıamt ~S. 
tetkik edlldl a5J!:All 12 dereceydi. Bugün hlvt 

EYinde • k•çak sııara ktiiıdı ve hafif bulutlu olacak ve rüzg.ir lodostan 
tütün kıymaia mahsus havan bu- cw·cr\ctir. 

lunduiundan dolayı Hayık ismin- ,-----------. 
de birinin dokuzuncu ihtisas _ Radyo 

mabkamesinde muhakemesine baş
Janılmı§hr ve da•n, bulanan hava
nın kullanılıp kullanılamıyacağı-

nın bir ehli vukuf tarafından tes
piti için düne bm:ılnlmıştı. Dün 
muhakemeye devam o!mımuş, in
hisar fen meı:r.urlarındtJn Şeref 

Bey elıli vukuf olarak dinlenil· 
miftir. 

Bulunan parçalar Şeref Beye 
ıösterilmi,, bu parç1'1ann tütün 
kıymıia rnabsus havana ait olup 
o!madıiı ve bu haliyle kullamhp 
kullanılmıyacağı kendisinden so· 
rulmuştur. 

Şeref bey parçaları birbirine 
ekledikten sonra, bunun tütün 
kıymıya mahsus hncın olduğunu, 
ancak haıı parçalan aoksan bu
lunduiu•dan, kullanılmıyacağını 
söylentiıtir. 

Neticede mahkeme, m::ıznunun 
havan meselesinden beraetine, 
ancak evinde sekiz defter kc
çak siğara kliiıdını bulundurdu· 
iu S!!bit o!dujuı1dan, 6 ay ha
p is, her varakı birer i<uıuştan 
520 ~uruş para ceıuiyle mab
lıömiyctine karar vermi;tir. 

Sanaaaryan hanı 
San:ıs ryan hanına, metruk 

enwa!den o!du: u lrnydiyle vila · 
yet vu'ıyet etmi1, Ermeni pat
rikhanesi lrnndan dolayı d:ıva 
açmı{ltı. Üç ~cnedcnbcri Eskişe
hir lstanbul, arasında dolaşan 
bu dava baklnnd•, ızeçen !erde 
Ermenilerin lehine bir karar ve
rilmi~ti. 

VilAyet bu kararı dn temyh: 
etmiye karar vermittir. Bu defa 
temyiz mahkemesinin heyeti umu
miyeei toplaBarak Sanasııryan 
hanı meselesini tetkik edecek, 
kat'ı kararını verecektir. 

Kaçmk domuz sucu§u 
!akkal Estapana ıatmıya ça· 

lışhiı sırada elinde 11 okka 
lıcaçak domuz sacuiu y~bılandı
ğı için mahkemeye aevk edilen 
Sirkecide sarraf Yuda oğlu Iaak 
efendinin muhakemeıine dün 
ıD•rlikdeki ihtisas mahkeme· 
si11de devam edilmi~tir. 

Bunların dül-:kunına şimendü
fer me•urlınndan Fehim efendi 
tarafn,:an bırakıldıjı hakkında
ki iddiası sabit olmadığından, 
ıuçlu 6 ay hapse mahkum ol
muıtur. 

Şimendüfer memuru F ebim 
efendiyle bakkcl Estepan berat 
etmişlerdir. 

ipek masa örlU!erl 
Üzerinde !:açak ipek masa ör

tüleri bulunduğu için mahkeme-
ye s~vk edi!en Ege vapuru aş
çısı Mehmet aframa dün güm
rDkteki ihtisas mahkemesinde 
muhakemesine bakılmış, Mehmet 
ağa, hısdiserıin yeni knnundnn 
evYel olrloiu n3ını ı d ikkate alı 

narak, uki kanun mucibince 
dört ay hapse mahkum olmuş· 
tur. Hakim eski kanun mucibin
ce verildijindtn hıtkim in infan, 
ilbıun temyizden tutil ine tehir 
edilmiştir. 

l:.lr berat kararı 
Manifesto harici cşrn 

duğu iddıasiyle gür:ırük 
tarafından mahkemeye 

bulun
idaresi 
Yerilen 

lstsnbul - 18 den 19 a ı~adar 

r;rıırnofon, J 9.30 dan 20.30 a kadar l la· 
fız Burhan bc~·in l~tir~k ile •az. 20,30 
dan 21 c ı.::ıdar gnrnofonlo Karmen 
opereti. 21 den 22 e l\adar Hafız Burhan 
heyın lşt rt.1.:ile sıız, 22 dıcn 22.30 a kadar 
orkt>stra. 

Viyar.o - 12,30 ı onser - 15 
pl:ık - 16 40 konser - l 7 ,45 konser -
!:O 05 kon!er - 23, ! O dan!. 

Hs51sberg - 7.30 fimnastik ve 
musiki - I 2.30 konser - 14,30 plak -
I '/ musiki - 17 ,.10 kon5cr. 

BQkre~ - 13 plıık - 18 orkes
tra - rn.30 operad3n nakil. 

f.?ud~pcşlo - J 0.1 5 konser ı e· 
mon ve t•gannl - 13 05 konser - l 8 
Tsl~an musiidsi - 20 40 konser - 23 
Tsipn r.ıu5ikisl. 

Os!o - 1850 plak - 21 fibrmo· 
nlk kon~cr - 2J.I 5 Macar haval arı, 
meyhane ha vııl:ırı. 

fJfos!cova - 9 dan 21 e kadır 
ne~riynt. 

Varşo a - 13,10 dan 15,45 c 
kndar pl:ık - 18,35 senfonik musıki -
21,15 hal ı konseri - 2.3.10 piyano 
konseri - 23 50 d:ıns. 

Parls - 8,45 jimn:ısıik - 9,45 
mu~iki - 10 hnber - 141-'ro mu iki -
21,45 l n r;i li:ı ve Alman matbuııtı h:ıber
lcri - 2~ cs:.. i ~atkılar - 22,30 haber 
23,1 ~ hnber. 

Yaır~n G afoon 
Vl~,rona - 12,30 konser - 13,40 

konser - 15 p1:ık - 18 kon~er -
20,:iO operet p:ır~:ıları - 2 2,20 ~onser 

23,05 kor. ' er. 
Hellsberg - 7 30 jlmnasliıc ve 

musiki - 9,30 j i mn:ıstik - 12.30 kon
ser - 17,30 konser - 21,45 konser-
22.30 konser. 

BUkreQ - ıs plak - 18 muhtelif 
Romen h:ıvalan - 20 40 tagannl -
21 .40 S~cç - 22 piyano solo - 22 25 
b:ınjo solo 

B:Jch:.pe:fle - 10,15 konser -
1.i,OS R:ılılayka ko:ıseri - 19 konser-
20 konser - 21 kon!er - 24 Tsigan 
nıu ıoiklsi. 

Qslo - IS honscr - 21 orkem:ı 
kon~cri - 23.15 r\orvcç romımslan. 

r:!oakova - ıo d:ın 21 c kadu 
nc~riy:ıt. 

Var:;~nm - 18.35 halk konseri -
20,45 radyo gazete - 22.15 t ııgannl -
22.4~ BethO\'en - M dıns 

Parla - 8.45 jlmn :ı~tlk - 9.45 
musiki - 21 ,45 haber - 22,30 haber 
22,4~ konser - 2~ 30 lrnft•er. 

Golos vapm u acenr·asıoıo dün 

gümrükteki ihtisas mahkem ~sinde 
muhakemesine bakılmış ~e suç 
sabit olmadığından acentanın be
raetine harar verilmiştir. 

PaUDazın davası 
Mabktlmfyetle 
Neticelendi 

0 Jamanak,. nc~rJyat mUdilrU, bir 
sene hapse, iki bin lira tazml· 

m~ta mahkOm oldu 
Papıs Kir!cor Korabetyan Ef. 

t&ırzfından, hakkında hakaret ma
hıyet inde neşriyatla bulunduiu 
iddaasıle « Jamanak » ismindeki 
ermenİce gazete aleyhine açılan 
dava diin lsi.2lnbul il<inci ceza 
mrıhkemesinde neticelenmiçtir. 

Mahkeme, «Jamaoakn gazetesi 
neşriyat müdürü Mardiros Ko
çanvan Efendiyi bir sene hapse 
Ye iki bin lira tazminata mahkum 
et mittir. 

Kalpte ipe Tefrka ı 

52 

- Ne kalacak mısınız?. 
- Daha doğruau gi~miyeceğiı;. 

Kaçmıyacaiız. Bu kabil değildir. 
- Fakat mahvolacaksınız. Üç 

güne kalmaz tevkif edilirsiniz! 
- Kim bilir? Ümit ederim ki 

bir şey olmaz. Fakat her 9eye rai· 
men bir yere &\tmiyeceğimize f:'" 

min olunuz. Bunun için ıize ye
min edebilirim. Zira, biz, ula bir 
meseleyi, halletmeden yarıda bı
rakmıt kimseler değiliz. 

- Çıldırdınız mı? Hapse atı
lacakımız. 

- Korkumuz yok. 
- Yalan ıöyliyoraunuz. Biraz 

evvel korktuğunuzu gözleriniz· 
den okudum. 

Sonya ayağa kalkmıt elini uzat· 
mı~tı: 

- Bununla beraber, sözlerinizi 
kalbimin en derin kötesinde aak
lıyacağnn, ve bizi kurtarmak iste
diğin:zi aala unutmıyacağım. 

Ve mühendis kapıdanı, çıkar· 
ken ilave etti: 

- Sekiz güne kadar, belki her 
§ey bitmiş olur. 

Mühendis, otomobilini evin ıağ 
duvarının kenarına hıralmnftı. Or 
dan binayı dönerek kendi evine 
gitmek daha kolay oluyordu. Lar· 
tig tam otomobilini hareket etti -
receği zaman, ha,ka bir otomobil 
sesi duydu. Bu Elenaydı. Onµnla 
kartılaımamak için, mühendis bir 
müddet bekledi. 
Bulunduğu yerden salonun için 

de görütülenleri ititebilirdi •. 
Fakat mühendis, dinlemek 
arzusunda değildi. Buna rağmen 
salonda Elena'nın kardetine fU 
sözleri söylediğini drydu: 

- Mnrki vadetti. Y .ırın ha
pishaneye aid.:c~k. P-.tr;.. h 

§eyi itiraf edebileceğini söylet· 
tiriyorum. Bunun ehemmiyeti 
yok. Çünkü bir Haftaya kalmaz. 
onu hnpisten çıkarhnm. 

FRANOY GEZMIYE KARAR 
VERiYOR 

O gece Lartig hiç uyumadı. 
iki kız kardetler kaçmaktan im 
tina ctmislerdi. K~ndilerine ve
ril<:" firar f mıatmı 1 ıı.: Banma -c: i~· 
tcmemi~lerdi. Kendilerini çok kuv 
vetii ·ıımnediyorJ:u .. ı Ve Frl\ . 
nov. ç.:te rf'isinin 1: Ü ~rkek oit'u
ğunu zannelmel-.1~ aldamyordu. 
Çete reisi, Elena Grerorovnadan 
başk l bırisi <.le~ildi. O enu·edi • 
vor 'J > ,ya <la ônurı cn,riyle hare· 
l<et ediyordu. Patrise ıelince, pa
rayla tutulmuş bir katilden baş· 
ka birşcy değildi. 

Elena bir (sek;z gün) den hah 
setmi~ti. Miihcndis i;inden: 

- Yeni bir dnayet daha olur· 
sa, diyordu, ben de onların ıeriki 
cürmü olacağım. 

Fakat hayır. Madem ki Pfttris 
hapisteydi, ki.mse bir cinayet ya 
pnmaz:dı. Sonra, Sonyaya a~kını 
itiraf ettiği zaman, r:~nç kı~ın ,öz 
!erindeki teessürü hatırlryordu. 
Onu d·nlemİ!.lİ: 

- Yarabbim, ne güzelcH. ne 
.. td•? guze ı. 

Sabaha knrşı bir ~z deı.ltıl' gibi 
oldu, gözleri yana·ak uyudu. Ne 
yapacağını bilmiyordu. Gidip 
Kaste1meyrana bunları anlı:ıta -
cak mıydı? Bu, boıu boşuna bir 
dü~man kazanmaktan başka bir 
~ey değildi. Hayır, doğruru, gi • 
clip polise hab~r vcrm~kti. Namus 
hı bir adamın vazifesi buydu. 
Sonyaya kurtulmamın çaresini 
(!Ör.termişti. Fnkat rededtmi§ti. 
Sekiz güne kadar ven; bir terti -
batın nf'tİcelencı::eiHni ümit edi • 
y-0rdu. -

- En 1yisi, d~di, Franoy'a gi
dip d \l'lı§ayım. 

Mc,hur poliı hafiyesi, ti.!ndi o· 
nun yegane istinat noktasıydı. 
Şüphe::iz onun hükümleri en iyi 
hükümlerdi. Gidip iki kız kar .. 
dcıleri haber vermekten o menet 
memiş miydi? içinden, mühendis 
Franoy'a çok minnettardı. Bina 

Nakleden : j& 

enaleyh, erkenden Franoya git
ti. 

Onu, karısıyle !>eraber ~e • 
lerinde buldu. Yeni evliler çiçeli 
topluyorlardı. Madam Franoy, 
mühendisi karııladı: 

- Bonjur Lartig, dedi, pek 
yorgun bir yüzünüz var. 

-Öyle madam, hemen hemen 
uyumadım. 

Franoy: 
- Anlıyorum, c!edi, pek erken 

geldiniz .. 
- Affedersiniz, rahauız et .. 

tim. 
- Yok efendim, onun için söy 

!emiyorum. Zaten pek erken kal 
kıyoruz. Şunu demek istedim ki 
her halde bu kadar erken geliıi .. 
nizin bir sebebi olsa gerek. 

- Sadece aizden hir nasihat 
rica ed~::eğim. 

,__Hay hay. Buyrunuz içeri 
girelim. Jülyet sen de kal, bel· 
ki kadınlık inceliğinden istifade 
ederiz. 

Hep beraber İçeri girdiler. Mü· 
hendiı: 

- l,te, dedi ,iki kelimeyle hu
Iaıa edeyim. Bildiğiniz sebepten 
dolayı Sonyaya firar etmesini 
teklif ettim. Fakat reddetti. 

- Ne diyorsunuz, red mi etti? 
- Burada aekiz ~n daha kal 

malan lazımmıf. Elena ıatodan 
dönünce kız kardeıine, Patriae 
itiraf etmesi için haber gönderi • 
ğini söyledi. 

- Vay, demek kendini bu ka• 
dar lmvvetli telakki ediyor. 

- Bütün bunlara ne dersiniz? 
Gidip haber vermiyelim mi? 

- Hayır azizim. ihbar etmive 
ceksiniz. Bunu da pek ala bili
yorsunuz. Sonyayı mahvedemez 
•1 ı'li~. z~.. ·-... ~"" :,_. ... .._ ..... ,. V P-

a~vmek cok iyi bir ıeyoir. 
Karı koca bakıttılar. Jülyet 

tebessüm ~diyordu. Franay ôo 
va.m etti. 

- Yalnız, çabuk harekete geç 
meliyiz. Onları ihbar etmiyelim 
amma, yeni bir şey yapmalarına 
m6.ni olalım. Hiç olmazsa şunu 
öjrenıinler ki bir fey yapmala • 
rına imkln yoktur ve buradan 
kaçmaktan hatka çareleri kalma 
mı!tır. 

- O hatd~ ne yapacağız. 
- Gayet kolııy, hapishaneye, 

Patrisi kaçıracftklannı haber ve 
ririz, dikk"t ederler. Önilmüz -
de ,ll'h& "ekiz gün var. Halbuki 
bir ,ev bilmiyoruz. Ve bu müd • 
det İçinde her ıeyi öjrenmek 
me~bnriyetindeyiz. Bu !Cytan 
kıvlıo1ar İnt"1m SMtrtacak dere • 
cede lrurnıu:cn. h~rekf"t ediyorlar. 

Jülvet miidahale etti: 
- Azizim, cok rica ederim, 

bu haftanı dostiımuza hasret •• 
Ve ~ÜEel 13.?"I!In, ilA.ve etti: 
- Hem de kendini bekar te • 

l~kki ederek .. 
- Canım bunu söylemesi ko • 

lay amma .. 
Lllrt;ı'e yardım etmek 1& • 

:nm. Belki ku'1.arıl11.cak bir kaç 
kişi daha vardır. H l\l:ta on heı 
gündür bu isle meşgul olman la • 
:r:ınıch. Be ki de en son cinayete 
mani oll".bilirdin. 

F ranoy dü~ünüyordu. Sigara 
sını yere atarak söndürdü: 

- Hakkın var. dedi, kat'iy • 
yen bu isle mesgul olmalıyım. 

Polis hafiyelik damarları ka -
barmı!tı. Bir av köpeği gibi, ha 
va.da, av kokusunu duyuyordu. 

- Sekiz gün hile vaktimiz yok, 
diyordu, bu az bir zamandır. Tek 
rar ediyorum ki, bild"ğimiz hiç 
bir ,ey yok. Hiç. Olduğumuz 
yerde sayıyoruz. Etrafımızı Ku 
telmeyran, Gregorovna, Oviyak • 
tan ibaret bir müselles çevirmif. 
Otomobillerimizle bir o köfeye, 
bir o köseve baı vurup duruyoruz. 
Netice: Hiç! 

Franoy kalktı, pencereye y'Ü• 
la§tı, dı.unya baktı. iki dakib 
aonra dönerek: 
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Tiyatro Nedir ve Ne Yapmalıdır? 

mparatorluğumun Esrarı ! 

Tiyatro kıralı seyirci buhranı değil 
eser buhranı var, diyor 

GEN lL i K 
Bu gün, Fransada boks müstem

lekelerinde bütün temaşa yerleri ka
panacak, gt·ev ilt2n edecekler. Müea • 
use •ahiplerinin vergilerden ı·e m;İ§· 
tenlerin azlığından şikayet ettikleri 
malumdur. 

Halbuki tiyatro kıralı denilen, 
meşhur /ngiliz aalıne adamlarından 
C. S. Cochran "imparatorluğumun c3 • 

rarı,, aerlevhası altmda yazdığı bir 
makalede, tiyatro buhranı ve alelü • 
mum tiyatro mct1elelcri hakkında şun
ları ileri sürmektedir: 

Bir çok kere dünya tiyatro buhra. 
nı hakkında fildrlerimi sordular. Ben 
de her defasında dünyada, th·atro 
buhranı diye bir şey olm:ıdığ;ndan 
bahsettim. Eğer buhran var~a. bu mu 
hakkak Aydadrr. Çünkü Ayda haya 
yoktur da ondan. Aksi taktirde ora • 
~~ d~ tiyatrolar o1ur ve Ay ıı::ıkin1eri 
ıyı pıye..,.Jer görmiye ko~rlardı. 

Bügün bütUn diinyada umumi bir 
buhran vardrr. Şiiphesi7. bunun frrnt
roya tesiri dokunur. Fakat bu t~ir. 
hiç bir zaman. b'~trin öteki faa1i • 
yet ııı:ıhalanndaki te~irlerden ileri 
gitmez. HnttA iddia ederim ki bu buh 
ranın en ııı tesir ettiği saha, tiyatro· 
dur. 

de olduğu kadar biç bir vakit iyi pi
yesler hu derece rağbet l\aıanmamış
lardı. Yalnız, zam:ın değişiyor ve ti

yatro müdürleri de bu değişen zama
na intibak edemezlerl'!e, buhrana 
maru,; kahrfar. 

Bir ~ok kimgeler ~esli filmlerin, 
radyonun ve hatta plakların tiyatro 
buhranında alakadar olduklarından 

bahsediyorlar. Şüphe~iı bunlar eğ · 
lenceJi ~eylerdir ve bizzat ben sinema 
ile plaklara bayılmım. Fakat tiyatro 
hunlardan b:ışka çeşit bir eğlence' -
dir. 

Zira !".:lhne, zamanın en ha.s.cas ve 
en doğru !tiyesidir. Tiyatro, kökle -

ri müşnyetinde n hakikatte olan bir 
hayaliyedir. Hayat ne kadar acr o • 
luz-sa, tiyatro o kadar ne~~li ve lA • 
liayt olmalrdu. Tiyatro, !detft bir 
panıehir vazifesini görmelidir. Işte 

bu sebeptendir ki, bugün, hnyrt eser -
lerden ziyade hafif eserler daha faz. 
la şeref bulmaktadırlar. 

B~it faknt açık bir mukay~e ya
palrm: in5:\nlar, aym gün, aynr ~ene 
içinde, mevsimlere göre yemeklerini 
deği~tirirJer. Me\·~imin ve günün 

Uşakta 
Gençler birliğinde 
Faaliyetler 
Uşak muhabirimiz yazıyor: 

Uşak gençler birliği yeni ya
pıl:ın Halk fırkası binasına ta
şınmıştır. 

Yakında konferans ve ok.uma 
s:ılonları da açılacaktır. 

Binanın yanında çok mükem
mel bir park yapılarak Millet 
bahçesi ha!ine konu!muı. Yeni 
tesis edilen elektrik tertibatiyle 
süs!enmiş çamlar dikilmiş ve gü
zel bir havuz yapıloıışhr. Genç
ler burada her gece musiki 
konseri verecektir. 

Bu münasebetle birliğin musi
ki şubeni çok aşikar, fazla ve 
takdire değer bir faaliyetle ça
lışmakta ve hatta Istanbul mu· 
ıikişioas!ariyle de temas etmek
tedir. 

Bu yaz memlekette çok eğ
lenceli, bir mevıim olacacaktır. 

RUştU 

.. Filhakika tiyatroların garip \'e 
mumtaz bir \'1\Ztyetlerl vnrdrr. Buh • 

muhtelif umanlanna mah~u~. ayrı 

~):r~ ~eme~~er var~.ır, n ~yet a~çi --;-=======::::====ı 
ışını JYi bılırse, muşterllerini kolay . H A B E R L E R 

ran ne kadar artar!'a, insanl:ır o ka
dar sıkrhr, ve o kadar da çok eğlen • 
ce arar. Bu ihtiya~. temasa müdür • 
Jerini, vaziyetlere uygun :serler tem• 
~il ettirmiye, sıkılan halka bu f;uretlc 
tesern vcrrniye, çalışmıya se\'keder. 

Ş~mdi şunu öyliyeyim ki: haki • 
kntta, proğram teşkil etmek kin bü-

"' yü~ bir buhran \·ardır. Bir ~ok ~ahne 
rnudürlerJ, halkın "C ntÜŞf.erilerinin 
zevklerini anlryamıyorlar. Mnkır::adım 
~eslekda~1arımı tenkit etmek değil • 
dır, bu taktirle de kendi kendimi de 
tenkit etmek nziyetinde kalmm. Ti
yatro mesele.~inin en ha5ıııaııı noktası 
ve b .. t.. d" u un unya sahnelerinde buhran 
vbarddrr. Hatta uyandınlan sebep de 

u ur. 

. ~albuki hakikat böyle değildir. l
:.1 pıyesler, halkrn haleti nıhiyelerini 
olçerek s:Lıneye konu1muııı e5erler bü
yük muvaf f akiyetler ku;nmaktadır -
l~r •. l~~t~ daha Heri giderek ~nu 
soyhyebılırım ki; dünyada, bugünler• 

c~ tatmin edebilir. Eğer a~çi • yani 
tıyatro müdürü • müşterilerinin ih • 

tiyaçl.~rını bilir Ye ona göre iş yapar
sa, muesscse işler. 

Aksi taktirde, rnü~.terinin aynı mü 
esscseye dönmesi pek giiçtür. O za • 
man buhran var demektir. 

Tiyatro, bütün buhranlardan mil-

1.aff er olarak ç:kacaktır. Zira, beşeri 
eğle,ncenin en tabii şek1idir. 

Hiç bir buŞkn ·eğlence tarn onun 
yerini al:ımaz. Olsa olsa ona, şekil f. 
tibariyle tesir eder. 

H:ıyatla tiyatro, ayn ayn saha • 
larda olmakla beraber aynı şeydir • 
ler. Eğer !tive, hakik:ıti fena veva . . 
yanlı~ olarak aksettirirlerse, inMn 
onun kırar, atar, iyisini ve daha sa • 
dığrnı arar. 

Ve ins:ınl:ır d:ı kendi kendilerini 
seyir ve temaşa etmek his.si dc\'am et
tiği müddetçe, bu temaşanın e:ı mü • 
kemrnel n en tam şekli olan tiyatro 
olmıyacaktır. 

Yeni yaz modası 

Erkeklere de kadınlara da 
~~.~~J~antalon ve çorap. 

1 
ınıı ... ..,..;... 

yak ışmasiyle Yaz ~ ~~ 

Kabataş lisesinde 

Kabataş lisesinde talebe tara
fmdan teşkil edilmiş olan spor 
yurdunda atletizim, futbol, 
lf'nis, basketbol ve deniz-
cilik fUbeıi vardır. Denizcilikten 
başka fubeler şimdiye kadar 
faaliyete geçmiılerdi. Bu ıene 
denizcilik şubeside müdür Mah
mut beyin himmetiyle faaliyete 
baılıyacaktı. 

Lisede hazırlanan fudbol salo· 
nununda açılma merasimi aucak 
nisan sonunda yapılabilecektir. 

lstlklll akademisi 
iıtiklal lisesinin mart ayı faali-

yetlerinden en mlibimmi akade· 
mi intihabı olmuştur. Akademi 
kooperatif. bilgi, mecmua, ııh
bat muaşeret, izci, spor, fotograf 
gruplarına ayrılmı~hr verilen rcy
lerle gruplara heyetler seçilmiş
tir. Heyetlerin asli ve yedek aza
ıı intihap olunmuştur. 

intihap çok Slmimi ve heye
canlı olmuştur. Her grup kendi 
sabası dahilinde çalışacaktır. Bu 
münasebetle pek iyi neticeler oh· 
nacağına hiç şüphe yo~tur. . 

Resmimiz fotograf grupunu ıda-

gezintileri için en . __.---,
çok münasip olan 
modalar da orta. 
ya çlktı. logiJte
rede bu ıene yu 
gezintileri için er
kekler ve kadın
lar için .kabul olu
nan elbiıeler kısa 
pantolon Ye kısa 
çorapludan te· 
fekkoı ediyor. Da· 
ha tinıdiden ba
vılırın açık ol· 
dutu günlerde kır 
Jara çıkan genç 
erkekler ve genç 
kadınlar Yeni mo
dsyı tatbik etmek

:e edecek asli a•ayı göstermekte
dir. Yukarıda soldan Mehmet, 
Yunus, lbrahiın, aşağıda soldan 
Ali Riza, Ali, lsmail beylerdir. 

r Bütün gruplara munff akıyet te

\ menni ederiz. 
Hatır gönOI kalmasın! 

tedirler. 

Yeni moda re
simde göriildiliü 
ıekildıdir. 

Istik!Al lisesi sekizinci sınıf 
neşriyat evi taraf mdan mektep 
matbaasında batır gönül kalma
sın isimli bir mecmuanın ilk 
nushası cumartesi güaü çıka-

caktır. 
Konfrana 

yarın akşam istiklal lisesinde 
münkıt ve mual!im Nurettin Ata 
bey tarafından bir konfrans ve

rilecektir. 
fstanbul liseslnde 

Jıtanbul lisesi talebesi bayram 

1 

tatilinde Edirne seyahatı yapa

caktır. 
Galatasorayda 

1 Hu bayram Galatasaray iıci-

1 
leri bir Adana seyabatı yapma
lara muhtemeldir. Fakat henuı 

§porcu kızlarımız 
istiklal ve Amelt hayat kız talebesi ara• 

sı~da ırllzel bir ma~ · yapıldı 

Geçenlerde lstiklll liseıiyle Ameli llayat mektebi kız talebesi 
arasmda bir Yoleybol maçı yapılmıfb. Bu maç genç lnzlanmızın 
spor hayatındaki muvaffakıyetlerini pek bariz bir aurette göste,.. 
mekteydi. Her iki tarafın da çeYiklik, dikkat, alim huıuıunda 
mümtaı kabiliyetleri •ardır. ilim •e fende oldu§ıı fibi, gen~ ha· 
nımlarımız, T6rk kadınlığını ıpor salıasında da yükseltmektedirler. 

Bu maçta iki takımın, birbirlerine kartı gasterdikleri ar.im 

0 kadar kat'iydi ki nihayet maç berabere lcalmıı olmakla netice

lenmiıtir. 
Yukardaki resim, bu maça iştirik eden kız1anmııı röıt~riyor. 

Yeni gençlik, hayat ve 
sınıfta sükiın ... 

Mektepte talebeyle hocanın, ida • 
renin münMebeti nasıl olmaltdrr. Bu 
nun için gerçi ta.lim&tnameler, ni • 
zamna.meler yapılmı~tır. F&kat biı 
i~in o tar:ıfmda değil, hocayla taleM 
arMandaki karşılıklı münasebetin 
bilhlll's& talebeye göre nasıl olmasın 
dan bahsedecdiL Hocayla talebe &· 
r:ı.smdaki münaseMt e..<Jki ıamanlar • 
da babayla ~ocuk. Amirle memur a • 
nt!fmdıı.ki mfuta!'lebet gibi görülürdü. 

Birinden şefkat, ötekinden itaat 
beklenirdi. Amma artık zamanımız o 
ıaman def,il. o fikirler, o kanaatler 
toktan ~örüdü ~imdi devlet bile mil
letten gayr:ı de"il. Herk'~ de\'letin 
hakimiyetinde mti58vi bir parçadır. 

Ye bir iş sahibidir. 
Memlekette en iyi ntanda' i§ 11a

hibi olan vaU..nd:t~trr. 1~ saltibi ol • 
mak en büyük mcıiyettiT. Artık m'k 
teplerde de f!'enc;lf'rin, hoeab.nyltı. mü 
nnsebetj beraber i~ yapan yannki 
işlere berıı.ber çalı~an insanlardır. 

Bir <lerııı ~ne!'li dü~üniinüz. bu den 
senesi tıpkı bir ~t.nede har.ırlanacak 

bu seyahat takarrur etmcmi~tir. 
Tehir edllen seyahat 

Yüksek ikhsat Ye ticaret mek
tebi talebesinin Kurban bayramı 
tatilinde Vivanaya yapacıtğı tet
kik seyahati ders seneıinin so
nund!l icra edilecektir. 

Neşriyat A!eminde 

Galatasaray ye Pertevniyal li
sesi talebeleri tarafından neşre· 
dilen Galatasaray ve bilgi Alemi 
adh genelik mecmualarının !On 

nüshaları çıkmıştır. Galatasaray 
Ye bilgi alemi mecmuaları her 
sayıda yeni bir tekAmül eseri 
ıöstermektedirler. Gençlere tav· 
siye ederıı. 

CUmhurlyet Gençler mahfellnde 
Bu hafta da cümhuriyet Genç· 

1 

ler nıahfeli rr.utat müsamereıe· 

rinc dcnm etmiştir. Gençler 
Mücteba Saf Ahatlin beyin "Da
lavere,. isimli musikili l.omediıi 
muvaffakıyetle oynamışlar çotc 
alkışlanmışlardır. 

Piyesin bestelerini mahfelin 
muıiki ıubesinden Hayri ve Ya-

bir f abn1<.a. i§lerinden fılrkh değil • 
dir. 

Hocanın bir ustadAit, talebenin de 
iş yl\pan adamdan !arkı yoktur. 

Talebe bir sene sonunda program 
denen muayyen bir ~ meydan& çıka 
racaktır. Eğer bu ı,i ynpm~a. mc • 
seli den •atinde işle uiraşmar.sa 
modern iyi bir ntanda§ olar&k h:u:ır 
)anmaktan geri kalmış demektir. 

Brr gemi t.Manur ediniz kaptanı, 
ve t:ıı)"falnn işlerini brrakmı~lardır. 

O vapur yürümiyecektiT. O va.par i' vazifesini yapmryor d~ektir. l İft 
nizammı bor.an her ~ey kötü ~ydir. 

Mektepteki ta.lehe de mektep içinde 
her ~eydf'n enel itün muntnr:a.m .u • 
rette yürümesini istfyecektir. 

YMi mektebin di~plini ~i yürüt
mektir. l~ &dam ıtlı~tırmnkttr. Genç 
adam her ~yden evvel i' ~aatlerini 
i,ıe geçireef'k, aı Dmanda çok fayda 
elde etme!• için smrf süktlnunu temin 
edecektir. 

Yeni gendn en hirind dü,üncesf 
i;, Adamı olabilmektir. 

yuz beyler beıtelemiılerdir • 
Gençler bu bestede çok muvaf· 
fak olmuılardır. Seyirciler piye
sin tekrar oynanması için temen
nide bulunmuılar, yalnıı bir kı
sım şarkılar tekrar edilmiş pi
yuin müellifi olan Mücteba B. 
sahneye iıtenmiş Ye alkışlanmı~-

tır. 

Gelecek hafta mabfel aalo· 
nundtl Şa~an beyin .. Taş,, adla 
piyesi oynanacaktır. Gençlere 
muvaffakıyet dileriz. 

Hukuk talebeat aeyahata 
çıkacak 

Hukuk talebe cemiyeti, yakın
da Karadeniz sabillericde bir 
tetkik seyabahna çıkılmasını d5-
tllnmektedir. Bu ıeyahata hu
kuk talebesinden bir çoğu işti
rak edecektir. 

Raşlt Rıza Tiyatrosu 

Kadıköy Süreyya 
Sinemasında 

Çarşambt akşamı 6 nisa11 

Afacan 
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Sao'at bayatı 1 

Sahnemizde bir Yunan piyesi 
Matmazel Elena'yla Reşit Rıza Bey 

tarafından temsil edilecek 

DarUlbeda~I san'atklrları dDn gece bu senenin son temsi· 
Hal werdller, Anadol• tumes'ne çıkırorlar 

Darlilbedayi san'atklrlan dün l piroMelaa•ın bir gece ve bir 
ıeca Tepebqı tiyatroıanda bu bayat isimli Qç perdelik facia· 
tenenin ıon temsilini verm ıler, 
Saatçi opereti tekrat olunmuı 
ft mDeaesenin 1932 temail fa 
aliyetine nihayet verilmiştir. 

Daralbedayi aan • atklrları ya· 
na Ankaraya hareket edecek· 
!erdir. Ankarada Halkevi tiyat
l'OIQDda birkaç temıil verildik· 
tea nara difer Anadolu ıehir· 
lerlade tunaeye çıkılacakbr. San• 
atklrlar, bir buçuk ay ıllrecek 
olu Aaadoha tarneainden ıonra 
.,tll bapaa kadar latanbulda 
lıdiraluat edeceklerdir. 

Dar&lbedaJİ saa'atklrlannın 
aeyabata ~kmaıile ıebrimisde 
tiyatro faaliyeti dormut olmıyor. 
M.,&v Fru111 artiati madmuel 
Haıet Daflo bir kaç güne kadar 
trapile beraber ıebrimize gel• 
cek ft Frın ... tiyatrOIUDd~ bir 
be te•il nrecektir. 

Rafit Rna bey temlil lleyeti ele 
M •J ~ade Be1oj'1uada birkaç 
mllıi• temail yerecektir. Bu 
dlmleden olarak sahnemizde ilk 
defa olarak bir JUllaD pİJe8İ 
oynaaaCakbr. Bu ..... ba giakl 
Yunaniataaıa en çok tanıomıı 
Ye aevilmiı mabarrirleriaden ta-

ııdır. 
Eser dilim'ze Yunancadan mu

harrir arkadaılarımızdan Ihsan 
bey tarafından tercOme olunmak· 
tadır. Bu eıeria temsiliadtr met· 
bur Yunan artiatlerindea matme
Eleaa Halkuıi de rol alacaktır. 
Yunanlı nn'atklr kadm, rol u
aasmda Rumca olarak konapcak 
Raıit Riza bey ve arkadqlan 
Tilrkçe ılyliyeceklerdir. 

Raıit Rıza bey temsil heyet• 
ba ay içinde Be1otlanda "Otel
lo,, JU da tekrar edecektir. Ra
ıit Riza bey aynı zamuda Leh-: 
lebici Horhor operetini yeni bir 
ıekilde sahneye koymak iç?a ha· 
zarlanmaktadar. Opera cemiyeti 
aza11ndan ve konservatuar me· 
mnlanndan tea&r Adem Maıa· 
miı beyle Bulgariıtanda konter
ntuan ikmal etalit Emine ha· 
aam ilminde bir moprano L~ble
bici Horhor temsilinde Rııit Ra· 
u beyle birlikte rol alacaktır. 
Ses terbiyesi görmOı nn'atklr
lardan bir K«Sr heyeti de teşkil 
edllmiıtir. Rafit lbıa bey mösyö 
Kapuçellinin idaresinde IJi bir 
orkestra da temia etmittir. .. -·-· --·· ·---·-·· .... -· ... · .. ····--··---------···-· 

LoytCorc'un cehaleti 
Meıhur dostumuz coğrafya iıinde 

bir çam daha devirmiş .. 
Lo,t Corcun cojrafyayla pek 

de bqa hoı defildir. Hatta ba 
lmauatald cehaleti de meıburdur. 

1923 ıeneaiade Yanan asker· 
le"i beniz Anadoluyu iıgal eder· 
ka, AnkHadan d6oen Franklen 
B.yoa fidip Loyt Coreu pr
•Bt. ft TOrlı arcluıuaua bir 
•akab·u taarruza reçec:efini, bi· 
naen• buna kartı tedbirli 
balo nı kead ıine bildir· 
mİfb. uz Franldcn Buyoou 
do.tamu bilirdikl,. 

Fruklea Bayoa demiıtir ki: 
- Yem Ttırldye, ıup. esiz 

Anadolayu ıonona kadar harp 
etmedea barakmıyacaktar. 

Lort Corc f1I cevabı Yermiıdiı 
- Pek çekinmiye luıu• 1ok. 

Benim Yanan ordusuna itimadım 
..... Muhakkak TOıkleri denize 
clakecektir, g&rllrallnDz? 

Frankleıı Buyon hayret içinde 
kalmlfbı 

- Aman, dedi, Eksellaaa, 
U.ri denizden baba ediyorıu
nuı? Bahri bazerdenmi, yokaa 
Baaıa k&rfezindea mi? 

• • • 
Aym Lo1t Corç, ba aef ~r de 

harp tamirab hakkında Delfet· 
illi bir kitapta Puankareden 
baha ederken di1or ki: 

9?aankan. dofduğu viltyetfn bir 
parçamnın Franlldan kopanhp alındığını 
stnnflfdl. ICencll töyiyse Fr ansada kal
•fll. Ve bflkfla pa~lilinde. vatanının 
mubddes topralta. dildlmlf Alman bu
•ı dlrıtledni görilrdU... 

Halbuki Paankare Bar·US Dük 
de doğup bGytlmDttOr ve bura11 
eneli bir k6y delildir, ıaniyeu 
de 1871 tleki Alman hudandan, 
kat baklfl tam 70 kilo metre 
iferdeclir. 

Bir inaanrn tizleri ne kadar 
l&at..ali otuna olma, 70 kilo 

metre 6tedeki badat direklerini, 
dat te~ aş1rak g3rmai, bilin· 
mez ne d~receye kadar kabildir? 

Mösyö Loyt Corç, coğrafyay· 
la bir daha uir•tmaaa daha iJi 
eder. 

B~ed.iyede: 

Memurlara ttdttnç 
Para verilecek 
Beledıyeain 932 bademine SO 

bin lira avanı tahı'ıatı konul· 
muttar. Bu para, bir ıene zar· 
fında, ihtiracı o an memurlara 
borç o'arak verilecek ıonra her 
aa maaılarından tevkifat yapıl· 
mak ıuretiyle bu paranın &den
mesi cıbetine g diJecektir. 

Şehrin plAnı 
Mutlaka yapılacak! 

Beledıye ıebrimisia bir p!Anı
nı yapbrmıya kat'ı surette ka· 
rar vermiıtir. Fakat bu İf bir 
kaç yQz bin liraya malolacaj1 
cihetle her sene bGtçeye, bllt· 
çenio mGaaadeıi niabetinde pıra 
koymak suretiyle, pllna bqla
nalma11 kararJaıbrılmıfbr. Bu 
mahıatla 932 bfitçesine ,Oz bin 
lira konulmuştur. Bu parayla ite 
batlanabilecektir. 

Belediye beynelmilel 9ebirdlik 
mutabauıalan araaında bir mil· 
ıabaka açacak ve m6sabaka11 
kazanan mutabauıaa latanbalua 
pllnanın yapalmaaı itini ihale 
edecektir. 

kimsesizler yurdu 
Beledl1e Voyvodadaki sabık 

lngiliz koaulatuıu bin11ım kim· 
ıesizler yurda yapmak içia ıabn 
almııtı. Bu yurt bir hazirandan 
itibaren açılacaktır. Binanın yurt 
haline getirile bilmesi i~iq baa 
tadilat yapılma11na baı a111Dlfbr. 
&an'at 111ektebf 19111 tah•f•t 

VtJl1etillizdeki ... ·at IMkt• 

Bir papazın 
Marifetleri! 

I.oudrada, ay ba§nHıannerl, bllt&n 
efkan umumiyeyf alAkadar eden bir 
dava görülmektedir. 

Btitiln Londra halkı, İngiliz gaze
teleri sade bu mMeleyte mqguldür -
ler. Mazntl'ft NGrfolk papazı muhte -
rem llarold DaTid•n'4ur, " itlemiı 
oldgp cirim zabital ahllklreyl a· 
IA.kadar ede bir efirOmdür. 

Mahterem peder Harold David -
•• albnıf yaşmdadll'. Buna raimen 
Roz Ellls isimli bir hayli me'1tur gü • 
zel "ff ren~ bir kız, n bq eenedenberl 
hafif meşreıt bdmlarla dfitOp kalk -
makta ittiham edilınreltteclir, 

Muhterem papu p.rip bir hayat 
geçiriyordu. Ruhani daire:Si Londra -
dan bir hayli uzakta olmakla bera • 
\er, ve vazifesi, hemn bfitün vakti o
rada g~fnneıriınf istilzam etmesine 
ralmen, pa'az efelHJI ld~ aldmntyGr 
n hemen bütiin ?aktinl Londrada •e
prfyonlu. 

Muhterem peder, ı..na ..... ..ıa
Wff IJ8Dlt1erilfCle. mof>fl:relf odala• 
kfnlnr ve eberlyetle, oraya )'UJIJtcla 
bf r takım ge~ bzlarla gider ve ka • 
lırdı. 

Bu mlum timfslaln ft!ht, kimi • 
sinin de ameur elduian• 86y1f:ven pa 
pazdan da kiıue fftplae etmezdi. 

Muhterem peder, mahkemede bu 
eözleri dinledikten eanra, inklr etme
mi'° fakat bndfstnfn daima kanape • 
de yattığım 18y1"lfşflr. 

18 J8t'lllftlannclalri ~hltlttden Mis 
Barllera Rarris muhterem ıtederin 
ltfulannı pek fasla Herf söttlrmedl
ftnf !ÖYlentf§tJ:i, 

Ha11nıld, lla:ntmı kazanma11 da -
ha r.ivade tesadUflere bırakan Mis 
Roz Ellf ise, 'Papaz efendivle ~t'dl· 
fi hnntm tefenııa.trnı an1abrn~r. 

ltahjıp Da..tdeıHttln avukıttT, ~ndf· 
ehtin, hafif meşrep kadmJar1a temu
taa mak!ıadınm, sadece ol\lan hirf~tf
yanhlc di~lnin fettbabna davetten iba
ret oldahnu s8vlemfştir. 

l"akat nzfwt ~e ıne~ana (tkarr
tan ı~ı .. r bu sözlerle tezat te~I et· 
mektedlr. 

Muhakeme ltentiz 1'1tmemiştiT'. On 
hett dn kadar daha denm edeeefj 
IÖTJenfyer. 
~mb masnu papalla tik& • 

yetr.f ~~ kadm lan risteriyor. 

bi •a ei•ar .tllyetlerden de 
tahıisat tetnla ediltnittfr. Bu ıu· 
retle bu melctep bu ıene daha 
ziyade talebe alıaahil•cektir. 

Tahalldarllk l111tlha111 
Belediye 1abeleri11de mOnlıal 

bulunan Uç tahıildarlık için dlla 
belediyede bir imtihan yapılmıı· 
br. 

imtihana 60 kiti rrirmittir. im· 
tiban e•rakı tetkik o'unacak, ne
tice ilin edilecektir. 

Yol parası 
193t ıeneaiae ait olup beaOz 

adenememlı olan yol paralarının 
allkadarlardan allr'atle tahsili 
emredilm'ıtir. 

V ergıyi vermiyenler tubit edi
lerek ita ay içiacle yollarda ~
httuala•lda•. 

1 TELGRAF HABERLERi 1 

Dörtier toplanıyor 
Yarın açılacak konferansta neler 

müzakere edilecek? 
Londra, 4 (A. .A.) - M. Tardieu 

refakatinde M. Flan'din olduğu hal -
de bucihl öğleden sonra bura11L gel -
mittir. Kendisini iatasyonda M. Mac 
Donald ile Sir John Simon istilmal et
miılerdir. 

Bu akpm saat 18 de M. Tardieu 
bat vek!let dairesinde M. Mac Do -
naldı ziyaret edecektir. 

M. Tardleu'nDn b6yanab 
Londra, 4 (A. .A..) - M. Tardieu 

M. Mac Donldı ziyaret ettikten sonra 
FranS!z ve ecnebi matbuat mtimeuil • 
leriııi kabul ederek beyannamesine o
kumuştur. Bu anıda 111 sözler vardı: 

"Brita.'"tya milletiıdn samimi bir su 
rette sellml;ıımıya muvaffak olduğum 
dan dolayı kendimi bahtiyar ad-dede• 
rhn.,, 

Gözet dostum M. Mac Denald ile 
bir deniz ktmferansı münasebetiyle 

1930 uneainde baflamt olduiamd 
teıriki IM9&İye yeniden devam etmek 
benim f~ bUytik bir eerin~ memhaı • 
dır. 

G~n a1 hidayetinde "nlku klatl 
daveti memnuniyetle kabul ettik. l'raa 
sa ne İngiltere anlarındaki laJmetll 
dosthJıkta.n bqka malik old11klan ft
srtaJardan ve İndklerle Prauısla • 
nn, ihlAs vesayi rejimhae kaqa 1-1• 
mekte oldukları ~ea .tte
veUit ve siyasi oldujıa kadar maMd 
bir •esuliyet rabıtuiyle IU:lılrteriu 
bağlıdırlar. 

Bu aıüllkat, H. dlınlyetle 1aam • 
lanmııtır. Ça.rpmba rbl Dlrtler ~ 
timaına da bu zihniyetin M.klm e1aa. 
tına eminim. Naml ki enelet ~ • 
redeki te§rild wlmls -·-Ma 4la 
aynı zihniyet hlldm olm'qtur. 

Yugoslavya kabinesi istifa etti 
Yeni kabineyi kim teşkll edecek ? 
Belgrat, 4 (A.A) - Bu sabah aktedilea na11rlar meclisi lçtl

maında bq.ekit kendisine 6 klnunusaai 1929 da tevcli edilen 
vaıifenln arbk nihayet bulduğu kanaatini izhar ederek istifa,. 
karar •erdiğin tebliğ etmiıtir. Yeni kabinenin M. Marlako~ ta
rafından te,kil edilecc~i ıanncd lmektedir 

Moskovadakl otomo
bil fabrikası durdu 

Moskova, 4 (A. A.) - Tas ajansI 
bildiriyor: 

Atelye ,elleri tarafmdan yapılan 
bazı Mtalar netieeei olarak "Nijn.1 -
sovgorot,, otomobil f abrikur, bütiln 
teknik vaıatalarla nrilcehhez oldutu 
halde f aaliyetlni tatil etmiftir. 

Bundan mesul olanlar ~ihpi,. 
tir. l'alntb nhıamn 15 inden ltdiôa -
ren tekrar faaliyete INt.tl:ryaeaktır. 

Şarkta vazıyet 
Tokyo, 4 (A. A.) - lndo • Padfl • 

flUe ajanemm Mukdenden alıp iten • 
p aajftll'M teblll ettifi bir habere 
tire 'Man~r!de tqekkftl eden yeni 
hlildlmet Nankin hüktl.metfyJe siyuf 
mitnuebetlerlni kesmfye karar ver -
mitfl.r. 

Lonıdra, 4 (A. A.) - Nankitlden 
lteuter ajanmna bllcllrlll7or 

Man~urinin 7enf paytabtı olan 
Tchang • Tchomı'a takriben 55 kilo • 
metre meaf ede bul1111an Nunganda 
muhasematın tekrar başlaması vazl • 
yettekl vahametin devam etmekte ol
dufunu göstermeldedir. 

Bundan -.ıca. Jeneral Tilal ·Tmt· 
Kaf, Reuterin Nankln muhabirine be-

yanatta balunank JaJMt• kıtaatı d1o 
"ha IY1 teraft eltle etmek fc;ln taamııa 
kıyam ettikleri takürö •n neferini 
feda edindye kadar harbedeeefbıl "he 
78n etmffth'. 

Tehan« • Tehouq'dan biJdlrlldlil· 
ne gire Chanc • Hal • ll'aln krtaatiyle 
1'1rllkte ltarekette lt11lamnakta olu 
JapGa k&hetletintn lllldama •Irat • 
q elclll{'u ln18ll erba.h1 .,._U rarhl 
ye dofnı \i~'at etmektedm 

Llndbergln ~euta 
N.,.,..., ' (A. A.) - Llnd.,_.tlll 

lstenll• ftdyel aeeatm tnebl parur 
olarak tıedfyt edllm.W. baMtr.lnclen 
rica edlbnlt eldafa ll1ı.m.....ur. 

Ba 1aaJ btnbqr Shoetf ..... t.,n · 
teftJf zlT&retfnl bir 41e~ adar 
iah edeeetl beyaa olu1lJ'Of. 

Gral Jeplln 
hareket edemedi 

Frledrieht!lhafen, 4 (A. A.) - Cral 
Zeppelin, boglin saat 4,1 te Amerika11 
eenubiye mtlteTeccilıen bir aeyaha9 

pkaeaktır .Plkat haft blrclelllııin de

~mft olduluıulaa ytibel..ırt. •lf. 
küllta ufra.mlf ve matMl'a '9Jtlılı 
sırada harid arlı 'bir t.eım aniahle 
"&kflariQ[ yrrhlmı~ •. ~.,.....:;;"'""'..--. 

Graf Zeppelta, JtlUI tamir edlltlt 
ta aoara 4,5 ta hank•t edeeekth\ 

Beynelmilel bir 
form tesisi 

Paris,' (A. A.) - ............. 

bık lsv~ sefiri Amerikanın w rna. 
sanın muht.elif Alemlerhıcl• ...._ 
mltehan.iz a...attan mlıtt.Up,. ıM 
791'1& Htrlyat ıeruma ....r 1ter • 
nelaOel 1ttr tonııı tesla' eJllJHelbd 
n bu mi a Ull!nln ftzlfesinl iki kıta 
halkı arasındaki ftflAfJ tefd etmek• 
laeaiım beyan etmiştir. 

Ankarapalas oteli 
An .arı, 4 (VakR) - ld.ırclfnde ... 

lftl Dk olclutandan Mlaraılalaı ı. 
gün kaD&h olacaktır. 

At8ettlil C.mif Mt 
r;ılıtasarıJ ve leflllt ttltl&lrftlt e

saıısör .,. zeldam koaulm111 ftl1I didıtllf9 
vetlledn• mtıncut tdlldlll " Altettll 
Cemd beyin de milwfebblıll• .... 
olduta 7udmıftL Altattin Oılıill W,. 
,._..,,. töndırd'lt 1* aetMpta 1'fa 
1ıabedn dotnı otmnrtın1 b11d!Mebtdlt. 

Plllmdepcwu~••••••I 
ımı ............... ,.. 

IU taBt.ta .. esi. 1$ ' ftla 
barea •erifet •••ltilne lsw b' 
ealdar ... a-ııta be&edi,.a 
fıadu .. _...., yapı.aldachr. 

1 Geleefer• ~iti~~ ") 
,, 1 p o "' i 

A ISr .., tadat entl mezoalt~ 
LOndr&)a llche hıgt1fz seftrl Slr ~ 

Bir tek2lp ltlert,ı dhkll •klpreste fthrimlu Cet· 
Ankara, 4 (A. A.) - Bltp ...._ mlfdr Stllr bir klO ıht bdar !iita

betb"le ......... elflllklerla ıq,. ,.,. lldeeekdr. 
luad'*1atnla dair pJl olu u•I• A Fnnn profıı5rü M Henrl fiti 
ria •a\ibt. aubrla eJaafrtr. fail • u ..,...... Anlftlryala ,,efdlr 
Jdtatı berfat Hu .b&aetu a.ta- Ra \rtdas !efrtüa telldııdD 
• .... '111'. lrir. 
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1 Memleket Haberleri 1 
Hafriyat 

Bu sene Anadolunun 
muhtelif yerlerinde 

yapılacak 
Birkaç ıenedeoberi Alişar ve 

Boğaz köyünde hafriyat yapılı
yordu. Bu ıene Aoadolunun muh
telif yerlerinde hafriyat yapılması 
huıusundaki müracaatlar, büku 
melce tasYip edilerek arayıCılnra 
müsaadeler vcritmİ§tİr. 

Bu sene Menemenin ıimalinde 
Larise harabelerinde sabık Ala· 
man müzeler müdürll M. Yuban
ncı Boğaz köyünde Alaman as3 -

rı atika enstitüsü namma M. Bi
ettel' e Çanakkaledc HısarJık mev· 
lründeki Truvada Amerikanın 
Çia Çinato darülFOounu namma 
Profeıör M. Semple Irnroz ada
aında da ltalyan Profesör M. Del
la Sorta tarafındl!.n hafrjyat ya
pılacaktır. 

Hukuk fokUltesı hakkında bir 
fdtap neşredllecok 

J:lokak faknttesi talebe cemi· 
yeti fakOltenin tarihçesini, mü-
derrıılerin tercüıııeihaHerini şi m
d!ye. ~adar mezun olmuf t~lebe
~nı ıı:mlerini Ye talebe cemiyeti 
,nakkmda malOmah teıbit eden 
Dir kitap Be~rine karar vermiftir. 
Bu eaetİn ismi (Hukuk salname
ai) veya ( Huku1' fakültesi tarih
çesi ) olacaktır. Eserin Maarjf 
veklletince baatmlm 11 temin 
edilmiştir. 

1 KISA HABERLER ] 
A EmlnönU kazasınJa bt:k· 

Çiler - Kanuni 5ı1Ahiyetı müstenid:n 
ku:a !dırc lteyetittce tın.tim edil~n bek· 
çf talımıtnnmesl mlinısebctile b:ızı ~:ıze. 
telerde fnti~ar 4!dcn yazıların hakikata 
muvafık olmadığt ~miııönO kaymakam· 
lığinClın bıldinlıyor. . 

.A Toton ombalaJında kul· 
landan çullar - !\lünhaqırıın Tüciln 
ambalaj ve scvkınde istimal edilen çnl
Jınn, tütürı arııbalıjında lu!l:ınıldıklan 
,., ev.ılce Turkiycde:ı ~nde. illp inde

~~n ~eldıtlcri tevsik edılmek şntilc tat 
r maımeluindtn btisn:ı ı-dılrn•I ri kı 

rarlaştırıln:ışnr. ~ e 

Askere çağırılanlar 
Eminönü Askerlik ~obesinden : Mül· 

ğa Süleymanlyc, Aksaray ve Sult:ınahmet 
fubclerinde mukayyet yerli ,.e ynbancı 

efr:ıdın aşağıda yazı'ı maddelerde tasrih 
edilen sınıf \'c ren~llüt erbabının sevkle
rine 7 nisan 932 giinu b:ı~lınac::knr. 

MezkOr sınıf ve tevellüt erbabının 
ilAn tarihinden ilibnren 18 nisan 932 
günii ak,arnına kadar mülğa Sultanah· 
met şubesi binrnndakl Eminönü a.5ı<crlik 
,ubeslne mürııcaatlıı. tarih \'e m:ıhalli 
sevklerini tıl!Tcnmelcri \"e lk&metg~h ad· o 

rcsleri değı~cnlerln yeni adreslerini bil· 
dırmelcri, 11!\Sİ tal:dirde toplanma günün· 
den sonra ~elccel:lcı le eski adres eri de· 
~i~tlıtJnden dolayı kendılcrinc teblığıı.t 

yapıl:ımıyı:n es:ı:ın erbabının kanun mu· 
eibince ce2alandınlacaklıın ilh olunur. 

1 - Pi~ade sınıfına mensup bulu 
nup be:ıüz hizmeti filiyes"ni yııpm:ımış 

olan 316 i ı\ :125 (d:hılı doğum:u!a~. 

2 - J:ınd:ırm:ı sınıfınıı. mensup 324 
ili 826 (dahil) doğıımlular. t3m veya 
nuıf. 

3 - 9~1 St'O('Sinde bedel vermiş 

drat 

Nfş~n mer simi 
A ~·u 1t r··eyzi beyin kerimesi ve 

do'·ror \foıımmcr ı 'uri bc\'in teyzezadesi 
hu uk ıfakü tcsi müd.Hi:n'crlndcn Suzan 
hanımla genç nmiendislerimizden Nıiz· 

hct be in ni~nn mcr:ıslmi, dün Erenko 
\'Ündeld koşklrrindc icra olunmuştur. 

T:ırdevnc sor~u': !;'ıadet'er temenni ede 
rh•-

MUddelurnumlUAs dovat 

l\cs'iin hulıut hal:-imli~inc t:ıyin olu· 
nan Avııncık s:ıbık hnkiml Şevket beyin 
hemen mürıcurı. ı~ta.nbnl mild-lciumu
m'ij!'lııd ·n b'ld rilm ktedir 

lJ1 atbaam:.za gelen eserler: ...... ~ .... """ ..... -=--
o roioji 

Tıp f'ııkultesi tedl\i scririy:uı ve 
farma o:fın::ırrıi m!fJcrris muavini do'nor 
Ahmet Silhe}I bey yo arıdaki s·rle\hayb 
tıbbı bir eser ne~nd!lm"~t!r Alllc:ıdırlırı 
tavsiye edcris:: 

Hav cıhk vo Spor 
Bu mecmuanın fJ8 ine! sayısı çıkmış

tır içinde ~Uzel yazılar ve resimler 
vardır 

Rcaf mll Şark 
Nisan niishası çıktı, içinde çocuk 

haftasına daır Fehmi Razi, l\!;ı;ırn Nıımi, 
mcıhu7t muallim Mıfüıhat beylerin ya 
zıl.:triyle V.yana sanlt s ·rgi! ne. Gocthe· 
ye, Rus ibtılAline, as:ın atik:ıy:ı aiı mıı· 
kaleler ve .şrirlcr, hikdyelrr \'ardır. 

1 A Mayısta gotccek seyyah· J 0 rz S h ~ I~ 0 n 1 k, ,. 
dar - J11ifJit b.cndıralı \7iee Roiof in· fi 1 H ti IJ {; HU 

1~ vaporile mayısın 011 bt~lnde şehri· 
"''%• :soo ı .. (iıır: seyyahı r;elt"cekrir. (AI1teı- terzi ha-

• !'en ,.akllltosl klm1a ~u· 
besının batosu - ônümüzctekt nesi) s:ıh!ı~~ı~rdcn (Mus
pcr~embe (Ün(' •kş:ı°'ı 'en f k'"I 1 
limr• tnbesıntn ıs ıncı yıt ;önuu:~ı ,U başoğlu Şevlcet) 
:olayısıle Maksınıde verilecek balonun Bey Yeni postane kfr~ısınds 36 nu 
•Z'l.rlıklan bitirllmiştir. F.:ğlentiyc oı:ehri· m::rada .reni bir tertihane ıes·s etti11'inl 

1!2l~ırı bü o k " b 
-ı 1 

1 
n lmyagerlen davet edıl· \e ba.!cm:ı mü~ter 'erini ora\·a d•n eı e'·· .... 'erdir. J J 

--- led ğ'ni ıırt. ıle &.c!b şeref eyler. 

[ - ıstanbuı Belediyesi lldnları J 
Bcyoğı T 1· . -

famba Qu .. emıı ık ışlerıne nit 3 nt iJe l merkep 6 4-931 çar· 
satılacak~ nu lftat 10 da Fatih Atpaurındll alent müzayede ile 
milraca tlır. Alınak iıtiyenf er o gün ornda bulunacıık memura 

___ n_arı. (1344) 

1 b------;----~~~~~~~~~~~~~~~-s tan uf Evkaf M··d" ı··ğ·· ~ · Mahalle Ye s ı w u ur u unc:en. 
Mevkü owcagı No. sı Cinsi Mfiddeti icnr Ecrim=s!i 

Tophane T opçula~ . 
&IAde mahalle "° 324 ~· DükkAn 1 sene 2 ay 25 lira 

topı Abdülmümin wc mcykrı ya:ılı o1nn Evk~fı mülhak:ıdan Ser 
kiraya verilmek üz:fea ~.ıkfına ait em ~k hbtısındalci müddette 

ıh 1 . N' 
2 

111u2oıyedeye konmuştur 
a esı ısanın ( u ') ç . 

14 cakh T r J ! cı arş12:nb3 gunü saat ( tel ynpıla-
hak ~ k f~Jıp oka~ ar. ÇernberHbş' ta EYkaf Müdüriyetinde mü!-

-
8 1 ar ·a emnıe nıüracıat eyJemeieri. (11991 

Harbiye mektebi J;;;';;;{'J.,,d~nlığmd.an: 
1~s~e~j Jiseler h;r ::nde bulunan Siv-ıl !is_ meıuo!a11 veya hu· 

:s 8 sıf görmOf a at resınr lhelerin son sınıf Laknlorya iaıti-

fıCll~ti:.':>E BAKTERl\'OLOG IEL~m.':'!~~I 
DOr. ihsan Sami 
BAKTF.RIYOLOjt LABORATU\'ARI 

Umum kan tahlildtı. Frengi noktai 
nazarından (W:ısserman teamtilü) kan 
kilrcyv:ıtı sarılması. tifo ve ısıtma 
hn(t:ılıı. ları teşhisı. idnır, balgam, ce· 

7 - VAKiT 5 Nisan 1932 

!stanbul l:!e1ediyesi 
Karaa ç es a•g 

dürlüğünden: 
Mü-

SütHkede lıtanbul Belediyesi Karaağaç mfiesscsahmn et sa
tış salonunun dcnız cihetinde yapılacak betonarme rampa kapalı 
xarf usulile ve yirmi gün müddetle mevkii münak .. saya konul• 
muştur. Bedeli lceşfi beş bin kırk üç ı:ra doksan beş kuruştur. 
ihale kararı 21 Nısan 932 perşembe günü saat on buçukta mec
lisi idarece verilecektir. Münalrnsııyn iştirak edeceklerin mücsse
ıcye müracaatla resim Te keşif evrakını görmeleri ve teklif zarf· 
lannı yevmi mezkQrda saat ona kndar miidiriycte teslim eyleme• 
leri lAzımdır. (1174) 

rahati, ka:ı:urat ve su ıahlll!u, Ultra 
miı..rosl,opi, hususi :ışılar ıstihzarı 
Kanda iıre miktıırının ca,;ni ve kanın 
sediruaimlon gür'ntl. Öh'anyolu'nd:.t. 
~ulcaıı Mahmut türb(Sİ K"o, ı so. Te-

km:m~ lefon lst 2 981 Wi:lızsıJm:JzU l 

1 Mohkeme vo icra llftnlar1 1 
Beyoğlu ikinci sulh hukuk malıke 

mcsindcn: 
Sndrı bak nıcrhom Sait P~ ve

]'('t' iyle k&:e oğlu Hnmlanbos vere
sesiJıin ~Yin.n ,.e müştoreken muta • 
sarnf oldul.J:m Nişanta~ında t~ • 
vildyc mahallesinin Kahdane ve tının 
'':tY c~dde~indc es.l<l ~8 ve yeni H~ 
No. lu Sait :ıın•.:ı kon3ğı nnrniyle ınn 
ruf lcon:ı.ğm mii!re:ı biiyiik lruimı şu 
) uun izale~i için n~ık arttırma ile sa 
t;-ş vazeclilmis ve ~rtn!lmesi 3 m~y~ 
!>32 ce divn.nhnncye talflı edilerek 982 
mayıımnm yedinci comarl~ günü 
sı:..-ıt 14 fon IG y:ı kadnr Deyo ~Iu sulh 
füinci lıu'.ul< mahkem~inde ihalesi • 
nin icusı nıukarreT bulunmuştur. 
Kıymeti muhamrncMri 70 000 lirn 

olup r.ıllı::ıjccleyc iştirnlr cdeffiderin 
yüzdt! Yedi buçuk nispetinde temi· 
m1t r.l <'eı:j :rıt !ti "mc ,·crn~ine tevdi 
e) inmeleri Irı:r.ırndır. Mez~rur kona!\ ı 
cla!ıilclcıı J.tğh boyalı, terkos, ve cfok 
frik tertib:ıta mevcut ve nrkasındaki 
büyük h3hçr~i çam ağaçla.rile mü • 
7.eyyen ve nfa.tı: bir gnrajı ve bahç~dc 
biiyük bir mermer h~\"UZU m~tcmil· 
dir. Dnhçenin geni~ ccph~ fa • 
mamen arka t rafmda 11ü~bediye 

c:ıdde!j lir.erinde nlııp her türlü in-
:ı. ta m\i"aittir. Meeah~i s:ıthiyesl 

l!!e:ıcden ( 4978) .r;f,.ndır. !el'! ltııntıtıu
ırnn 119 uncu m~d·l~ine tevfikan mez 
ıkitr gııyri ml'n mide r.·ayrı müseccel 
hnk sahipleriJe ipotekli alllcnldılnrm 
'e irtifn'c 1lal.1u sahiplerinin işbu hak 
J:ınm Ye htımısiyle f:ıiz l"C ma rafn 
cfoir .i del hlannı t11rfhi il!ndan itiba • 
reıt cvratn mfü~nitclerlle mahkemeye 
müracacıtla. lmydettlmelerj lıimndrr. 
Akc:i halde tapuca mfü;eceel h!l\ ~ 
11iplcrinc1en maadnsı s~tı, bedelinin 
pa v1a~brılrn:ısrndan hariç kalırlar • 
D,,h:ı fatla m:ı.Hhrı"tt talep edenlerin 
930 - !>73 No. lu d05y:myle mnhke· 
~eye miiracııatln şartnnrne ve dos • 
yny1 te-tı ile ed<'btlccckleri ilan olu • 
nur. (27-H) 

lstanbul Polis i\t~·· d ·· rlüğünden: 
Memureyni zabıta için 2000 iJa 2191 adet yaz'ık caket imali 

kap:.lı zarf usuh!e münakas:ıya çıkarılmı,tır. Teklif e,diJecek füıt 
haddi ISyik görüldüğü takdirde 28/N tıan/932 tarihine müsadif 
Perfembe sıünU saat 15 de ihaleyi kat'iyesı icra edilecektir. Ta
liplerin şer.aiti ve nümuneyi görmek üzere idare Komisyonuna 
Ye teminat akçuile teklif mektubunu yevmi mezkfırdn saat 15 şe 
kadar Defterdarlık dair~sinde müteıckkil Mubayaat Komisyonu
na ita eylemeleri iJAn olunur. <1337) 

Aa. mk. Sa. AJ. komisyonu ilanları ] 
700 adet mintan ÇcngeJköy As. Orta mektebi için 
700 " Yün fanilA ,, " ,, " 

" 700 " yatak kılıfı Maltepe askeri lisesi için 
Yuknrıd ki mahallere hizalarında cins ve mikdarları yazılı mal· 

zeme üç şartnamede aleni mUnakasa suretile satın alınacaktır. 
Mün ... kasnhm 6- Nisan 932 Çarşamba günü sant 16 Ja kadar 
Harbiye mektebindeki sntın alma komi5yonucda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümuneierini görmek içiı:ı komisyona mü• 
racatlan ve iştirdk içinde mu yyen vakbnde komisyonda ha.zır 
bulunmaları. (247) (1028) 

" . . 
Cinsi l\liktıın 

Büyük kopça çift 33,703 
Küçlih kopça çift 115,900 

Fermejüp çift 147,441 
1'oka adet 32,036 
].A),·ıu:ım dikim tı\i ihtiyacı için yu 

karda yazılı dört lcalem malzeme p3· 
zarlıkl:ı satın a.Irnacaktır. Par.ırlıft 

7 ni zın 93! perşembe gUnü Mat 16 
ya kadar Hnrbiye mektebindeki satın 

alnın komisyonunda icrıı J..-ıhnncıı.ktrr. 
Tnliplerin tıarinametJini görmek için 

komisyona müracaatıan n iştirak İ· 

çin de vakti muayyeninde komfsyond.a 
hnzır bulunmaları. (260) (1318) 

Raııt akıtdemisine ait bir rei!ı be 
gir müznycde suretile satılacaktır 
Mümycde«I 6 niaan 932 ~arşnmba • 
nil sant 10 da Fatihte Atpnuırmda 1 
ra kılın raktır. Taliplerin mezk6r 
gün ve s:ı.atte .Atp~nnda hazır bu 
Junrnalan. (258) (1290) 

* * * 
Topçn ve Nnkliye mektebinde m 

cut bir reis beygir müzayede sur 
tiyle sntılacnktır. MUuı.yed~f G ni 
san 932 çarşamba günü Mat 10 da 
Fatihte At pnzarmda icra kılınacak· 
trr. Taliplerin mezktır gü:n ve saatte 
at pu..umd:ı hnzır bulunmalan. (25!>) 
(1327) 

1 3. K. Sn. Al. Ko. dan ( ' '·-------K. O. ihtiyacı için n~ğrda cins \'e mikUırlnn ile ihale tarih ve saatleri 
lsta.nbul tiördür.c:ii iar. mcmurlu • y:ı~Jı üç kalem ınuUıbiye ayrı nyn şartr.arnt'ler1c ve p:ız:ırlıkla satılacak • 

Dundan: tır. Taliplerin şırtnamelcrini a.lmn.k \'C r.ümunelerlni görmcl;: üzere her 
l'~küd rda ft3diycde Kerp~ha • gün ''e paı:arJ!fına f§tJrnk edeceklerin de val\ti muayyeninde komisyonu ~ 

11c •n'uı.~d" 49 No. Iu hnnecle mu • mum mfiracaatları. (176) (1320) 
kir.t iken elvC'\•Jn ikamctg~hlan m~ Cinsi Miktan lhnJe taTihi 
hul Koparnik ve Aleksandr efendiler Kadana yem torb!Sı 600 11 - 4 - 932 

Saati 
14,5 
16.~0 le AKnvni hnnrmıı ! Kndnna çulu 300 11 - 4 - 932 

Hi""C'dar ve mmi-ıinb; Dikrnn af'a Kadana bellem~i 300 t , 
ile müştercl<en Sehuh nğlo Andon Beygir bcJJemesi 600 ı 11 - 4 - 934 16,00 

Ynvruyan efendiye bo?'cunuz oJ:ıın 4 :;. " 

2000 Iirnyı tarfüi lllı.ndnn itibnren bir Dirincj Tayyare Tb. ve ı: fp. ait -n l 932 wmartesi r;i!nü fJllnt lG
1
r; de yapr 

h:ıftıı icinde f<'!;\'İye etmediftiı:iı Şi~li trnnıvaycnddt'sj fcrtfabrikasınd:ı. Jaca..1<tır. T:ılipleriıı fazla ımal~at 
hk~irde vcf'aen for:ı~h ofon gnyri 2 ndet 507 model 5!> pnça ınüstamel için her giln H~ ihaleye iştinık ede • 
men•rnırnüzUn s.:tt lncarrxn:ı cfair ~as.i rnotör teferrüatı ısatıJnca.lttır. lh~ı coklerin vakti mwıyeninde komfsyn -
ü~ gilnJt!I~ M.tış ihb11n ik~m~t~ahmı • lcsı 6 - 4 - 932 çarşamba günü M· numur.a müracaatlan. (181) (1340) 
Y.Tn me hulivetine binaen 931 - l03 ıtt 16 da yapılacaktır. s~si ~ parça- * • * 
doı::yn nıım~Tn"·yıe t3rafınıı.a ila • fa.nnı görmek istiycnlerin mezkAr ga Kolordu ihtiyacı i!fo aleni mfiza • 
nen t~blif, olnnuT. (27

4!5) rnjıı ve §armarnesinj almak istiyen yedey1e !atm aJrntıcnk ll>0,000 kilo fu 
ler Ye ihale)~ iştirak edeeeklcrb ~ak nn odununun ih~I i l1 nisan 932 
ti muP.vyeninde ltomi!yonamUE!l mli . pnr. .rtc31 günfi uat 15 te icra edfle -
:rncantluı. (160) (1210) cektir. Taliplerin vaktinde komisyon• 

• • • d:ı hulunmn!nn ve ewı:ıfla ~rtııame

Ordu ihtivacı için aleoi milza
yede ile 5,000 çift mahmuz ss
tın a'ırıac~lchr. ihalesi 6 N"san 
93'2 Çarşamba günü saat 1 O da 
icra edilecektir. Taliplerin o gün 

ve saatte ko:nisyondn bu1uııma
ları, nümunesini görmek evsaf 
v2 ş~raitini anlı1m3'c isleyenlerin 
her gün ~:omiGvona müracaat
ları. (130) (1007} 

'il~ il- ~~ 

Gülhane haııtnnesi l•elorifcri 645~ 
lira 72 lrnnı~ bedeli kc~fle lmpnlı 
ı:nrfl:ı münal.:t.:!:ıya ı.onmu~tur. Iha · 
lc~i G nisan 93? t'tır~rnbA günü M:ıt.l' 
15 tc y1ipılacaktır. Taliplerin ~:uf~ıt· 

~ni almak istiyrnlerin her gün ko • 
mis) ona milrncnatlıın. (147) (1120) 

"' .. 
n:. o. ihtiyacı f~n 74 yem«-k ~t 

ikcpçesi nlmacıı.ktrr. İhale.si 12 - 4 
- 9. = ah ıriinü S!ld 14,6 ta yapıla
Ctlktır. Ni man&Unl J:Örnt&k \e j'}."\rtw 

r.ıtmesini almnk i tiyenlerln her cün 
TI! ihıılt:J e •~ tirAlc edeceJ~lcrin mu • 
nn en M:ttt{' koınisyonuınuu mürn • 
cn:.tlnl"I\. {lSO) (1324) 

~nına dahil olup muvaffak o:ınuş sivil talebeden bu sene Hnr
bıye mektebine girmiye istekli olanlaran evvelce tesbit edilen 
tartlan haiz ve talep olun n v sailci bama o'nrnk lstan .. ulda 

b~lunanların en geç temmuz nihayetine kadar Hnrbiy~ mektc
'bıne lıtanbul haricinde bulunan arın temmuz nihayetinde mele· 
tepte bulunacak veçhi!e bulunduldarı mevki askeri kumandan

Lia Yeya askerlik şubelerine müracaat ctme!erı liizumu Han 
elu•ur, 

. Kı?drn ve o o. u n h astalık!ar1 

mc.sinı almak üzere her .rt:n. ve mu ~ I 
nnknMya fıı:tiTak Nleeeı:Ienn 'n!.tı 

ı. • 
muayyeninde me'ctupJ~rm:n .liomısyft 

A~ dmda.ki acxerfn ihtiyacı için 
4 aylrk ekmeği kıtpalr zarf usu1ilc 
milnl'll tı~"Ya konmtı tor. lh~lei :f\:ıt 
iye•i :ı Ni~~1 932 ıu:.z:.nr gUnü s:ıat 
15 te Ayclındnki ııı.hıy kar~hınd=t 
icra edilecol.tir. Şn rtnamenm birer 
. ure'i l•tMbul<la III. K. O. satm lll 
l.li.\ kom' ycnunda '\'C h:rnirde M. 
H. Dcniı1ic;e A. J;, 8.4.. AL. komis • 
yonlımnda '\'ıtr<iır. Tıtliplcrin Yf\' -
mi rnez-.Qrd ihalo 5aıttinden eV\'el 
(!()."~) fü:l 1.() kuru krmin:.tr ll10r.tk· 

katel riylc b~rli!ct.e tıeklifltrlı.i havi 
z rflıırmı koı. t"Yol'!a tovcli •t•elt
ti ilb olunur. (l.CO) (1072) 

Su tarilatea ıenra vaki elacak müracaatlar kabul cdilemez.(1240) 

1 
Mütehassısı 
Doktor 

H .. ~ey ı Naşit 
1 

,f TOrbe. eski Hi aıiab'ller binası 1
1~1 

No. Tel. 226 ?.120 ~l 

numuza teminatı muukkn!cleriyle 
hirlfkte '-eremJeri. (134) (10:6) 

.flt~ ton ınu>ı.telif kabnlıkta tıtıl de 
mtri ,,. 180 kil-o celfk Tt! !e tıdtt tnuh ı 
telif efe ahıtac~ktır. lhal,si 9 - 4 



Herkes merakla soruyor: 
• • 

' ne vakit çıkacak? .. ,, 
••• Ve sabırsızlanıyor! 

IPEKiŞiN nefıs mamulatından bazı parçalar iş Bankası 
metbalindeki vitrinde teşhir edilmektedir. 

Herkesin hakkı vardır! 
Çftnktt herke8 ve bilhassa iş Bankası metballndekl vitrini 
gUrenler IPEKiŞ mamulAtının dünyanın en iyi kumaşları ile 

ayol ayarda ve hatta daha mftkemmel olduğ~na 
emnlyethasıl etmişlerdir 

Bu maksatla: 
1-- Her türlü fena rekabetlerin önüne geçmek, 
2·- Bütün çeşitlerin halka arzını temin eylemek, 
3-- J=lalkın aldanmasına meydan vermemek İçin: 
~- .. 
Rl~ll:IBll' Mağazaları 

Açılmasına karar verilmiştir 
~ ~ 

~-~-·~--~-ı~~~~,ın ·''~m~·~ımırJ 
T .. t.. J h. U " ~VAKITın~· u un n ısarı mumı IK.. ..k .1 ~ 1 

ı, 

M .. d" 1 .. X." d . uçu ı an arı11 U ur u6 un en : _. ıo defası yüz kuruştur ı 
• . . Seyyar memur ıstlyoruz -

Şartnamesıne tevfikaa mubayaası mukarrer (40,000) kı!o yerlı Zabitana memurlar ve ailelerine ve sair 
nebatı kolayı vermek isteyenlerin nümune'erini (8· 12) nisan-932 kimselere yerli mallar sıtma~ üzere is· 
bet gtıa zarfında berayı muayene mutlaka Cibali fabrikasma les· tihdım edıleccktir On lira dipozitle 9·14 
lim etmeleri ve bilmuayene nlimuneferi muvafık görülenlerin de ar3sında Sıı!tan hamamında Dikranyan 
pazarhta iştir•k etmek Ozere (14-4-932) Perşembe günü saat (lr) h:ınınd1 bir num:ırıya müraca:ıt l2695) 

da Galata'da Mubayaa Komisyonuna muracaat e:ylemeleri laıım· Para yahut her nevi eşya-
dır. Müddeti ıarfmda muracaatta bulunmıyanlarm nümuneleri fab- HükOmet memurlarına kefaleti mtitcsel-
rikeca kab!ıl edilmiyecektir. (1304) sileyle yahut ipote le verilır ~aııt 9 · 12 

arısında müraent: lstınbul Bahçekapı 

lstanbuf EvkatMüdüriyetinden: _döı_dun_cu _vaı.,_f ha __ n •_sma_kac_29_127_ı7) 

~ymeti mu&ammenesi 
Lira 
448 Bedeli mfiıayede (256) lira 

Tamamı (128) arıın terbiinde bulunan Aksaray'da Koğacıdede 
mahallesinde Asiyehoca sokağında 12 No. h tamamı mahlüt ar· 
aanın icra kılınan müzayedesinde zuhur eden talibin verdiği bedel 
haddi llyilnnda ıarlllmedifinden bir hafta mütidetle müzayede· 
ainin temdidine karar verilmiıtir. Fazfa!ile talip olanlar (7-Nisan 
932) pe11embe günlı saat (15) de kıymetb ytlzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçalarile birlıkte Istanbul Evkaf Müdüriy~ti bi
nan•tla MalaHUlt lrale•iBe mftracaatlu1 ili" e unur. (:334) 

Jandarma Satınalma 
Komisyonundan 

Tefenuatile beraber (340) yerli eğer takımının kapalı ıarfla 
mi!nakasası 20 • Nisan • 932 çarıamba güaü nat on beşte yapa· 
lacabr. Talıplerin şartname ve niimuocyi görmek üzere her gün 
•• mft aal<ıaaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile mezkur 
srGnde muayyen aaate kakar komisyonumuza müracaatları. (1239) 
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Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt }Urdu 
Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 

2.38< 2 ld:ıre 2 4370 
Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lsıanbul Va kıt 
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30 50 fı5 75 100 l\uruş 
A - AbcınelerimııJn her üç aylı · 

~ı iç n bir defa meccar:endir 
H - 4 satırı geçen ilfol:ırı n fa1.la 
•aurı için ~ kuru$ 1.BIT'mo'unur. 

VAIUT Matha:ı8ı 
Sahibi: Mehmet Asım. omu mi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 
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Tenezzülünü 
ihbareden ilk mağazalardır 

Ahval ve ilcaat, yakında mallann tereffuu 
zamanını vermektedir. 
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Mallanmız e•ki•l gibi mükemmel ve iyi cinsten 

olma•ına rağmen 

~ .... Fiatlarımız Daima Aynıdırc::::~ 

ENıs·ıN EseR•------1111 
..... Banan Namına 
Bu Senenin En KudretU, En GUzel Reallst Romanıd1r 

itinalı Bir Baskı Ve Şık Bir Kapak açinde Çıkb 

Basan Ve Neıreden Sühulet Kütüphane•İ -------------•F 1 atı 75 Ku 
~ ... -Dr. Tevfik Remzi--..~ 

Tepebaşa Royal otell hrşıStndakl muayenehanesini (TAKSIM ME\0Afö 
A \' AZPAŞ:\ CADDESlI\'DEKl 20 No. HUSUSi HASTANP:SI) ne ııaklet· 

mi,tir. Hamlan"' erada hbul etmektedir. Teldon : 8. O 3842 

•••• Yerli ve Avrupa kum~·dsnodan kusursuı 

~mnrlnmn H~iseler ~~ lirn~ın Bı ar 
•••• EminiSnü, Kaımirci Ali Riıa müessesab 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

Yerli mamulatı bezden 188S adet portatif hayvan su kovası 
paıarlıkla satan alınacaktır. Pazarlık 7 • Nisan • 932 perıembe 
günü saat on dörtten on beşe kadar yapılacaktır. Taliplerin nü
mune ve şartnameyi görmek üzere her gün ve paıarhga i,tirak 
için de meıkftr günde muayyen saate k~dar komisyonumuza mti
racaatları. (1294) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınölma Komisyonundan: 
Yüı elli adet tevhit semerinin kapalı zarfla münakasası 20 • 

Nisan· 932 çarşamba gDnü saat oqda yapılacaktır. Taliplerin 
ıartname ve nümuneyi görmek Oıere her rün ve mllnakasaya 
iştirak için teminat Ye teklifnamelerile beraber mezkur günde 
muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (1245) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satlnalma komisyonu riyasetinden: 

Dört bin adet ekmek torbasının ka111h zarfla münakASHı 20- Ni· 
san 932 çarşamba rOnll saat on yedide y•pılacıktır. Taliplerin 
fUtname ve Bftft'IDlltCYİ ı&rmek llıere her fÖD Ve mÜnakH&J& 
iştirak için teminat Ye teklifnamelerile beraber meıktır günün 
muayyen saatine kadar komisyonumuıa müracaatları. (1246) 

Jandarma Satınalma Komisyonundan: , 
Yerli mamullh 4000 yBn battaairenin kapalı zarfla milnaka· 

sası 20 Nisan 932 çarşamba günii saat on birde yapılacaktır. 
Ta!iplcrin şartname ve nümuneyf görmek üzere her gün ve mil• 
nakasaya iştirak içinde teminatlari!e beraber mezkur gl1nün mu- , 
ayyen saatme kadar komiyonumuıa müracaatları. (1238) 
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