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iki ateş arasında ! 
Bir gazeteci Şanghay'da 

neler görüyor ? 
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d'apon 
Amir alı 

ve 

Sayısı 5 Kuruş 

rransız tekllllnin 
iç yiztl nedir 7 

Umumi tahdidi teslibat konfe
~ansı. ~oplamrken daha ilk gön-
en ıhbaren müzakeratım tehir 

münakaşa mevzuu itibarile hiç 
olmazsa Cenevrede toplanmış 

olan konferans azaları haftalarca 
müzakerah uzata bileceklerdir. 
M. Tardieu'nün konferans hava
sım heyecana getiren teklifi 
ajansların daha evvel haber ver-

Ingiliz ztrhlısının 
yerini değiştirmesini 

istedi 
~lnııye mecbur olacağ'ı zannedi-
1Yordu. Böyle olmadı. Daha ilk 
celsede Fransız baş murahhası 
l.1. Tardieu'nün teklifi Cenevre 

:~~itinin havasını birdenbire 
J egıştirdi. Ortaya münakaşa edi. 
vcek büyük bir mevzu çıkh. 
h akıa konferansın tahdidi tesli-

diği veçhiJe Cemiyeti Akvam 
emri altında sulh bekçiliği yapa
cak beynelmilel bir polis kuvveti 
vücude getirmektir. Fransız mu
rahhası teslihatın tahdidinden ~t noktasından akim kalacağı 

Şuphesizdir. Fakat ortaya çıkan l Alt t:ırafı 2 inci sayfada ) 

~==================================== • 
lzmirdeki son tevkifler 
İzınir rıhtım şirketine görülen lü• 

turıı üzerine ge~enlerde hükumet taN 
l'afından vaz'ıyet edilmiş ve yapılan 
tetkikat bazı mühim sui istimal1eri 
ltıeydana çıkarmıştı. Son gelen ha • 
berıere göre mesele gittikçe ehemmi• 
)'et almaktadır. 
he llir telgraf şirket komiseri Emin 

Yin A nııpaya gaçtığınr, rüşvet al
~.1ih tebeyyün ettiğinden hakkında ir· 
1
1Şa kanunu mucibince takibata baş • 
;ndığr, şirket \·ekili avukat Cad 

l'anko beyin de l stanbuldan celbini 
"~ istlcvabını müteakip tevkif ed.ildi
~iı.ıır hildirrr.cktedir. Bu aradn. şirke

n sabrk memurlanndan Galip beyin :e _ifadesi alınmrştrr. Şirket müdür•} 
~tı M. Gifreyle Jojen n muhascbe

cı. l\t, Baı·i evvelce tevkif edilmişler· 
dı. 

b· Cürmü ortadan kaybetmek için 
ır c;ok defterler ortadan kaldmlmış• 
~ da gene elde mühim vesikalar ve 
eliııer bulunmaktadır. 

Tevkif edilmemiş mi ? 

telgraf çektiklerini ve Franko bey • 
den isticvap edilmekte olduğu ve tev• 
kifi haberinin doğru bulunmadığı şek· 1 

linde cevap aldrklarmı .söylediler. 

le Dün bu telgraf üzerine Gad Fran· Izrnirde tevki! edilcliği bildirilen avukat 
0 beYiıt evinden sorduk merak ederek Gat Franko B. 

~~=============================:=========== 

lfapisanede bir boğuşma 

Hindistandakl lnglliz taburu 
Şanghaya gidiyor 1 

Darülbedayün e~velki gece Faruk 
Nafiz beyin (Akın) i.smindek~ man • 

zum piyesini tenuıile başladığını, lem .. 

ailde Gazi Hazretlerinin de bulunduk.. 
larını ve Faruk Nafiz beyle es temi 

han rolünü oynıyan Ertuğrul ıJlulısin 

beyi 'tebrik ve takdl~ eifikl;rl~i 'ilii'rı" 
haber verm.i§tik. 

Bu gün bu eserden bir 8alıneıı 
ui takdim ediyoruz. ön pldnda görü• 
nen Esteml han rolünde Ertuğrul 
Muhsindir. Elinden tuttuğu kadın da 
Suna rolünde Münire hanımdır. 

)apon amfralı Hamura F d • ı• " "ı • 
Şanghay, 12 (A.A.) - Nankindeki ransa amıs ıgoru memış 

büyük Britanya, Amerika ve Fransız 

elçilerinin Çindeki Japon elçisi ve b • ı A t f t ' 
mümkün olduğu takdirde Çin ve Ja- ır par amen o ır ınası. 
pon kumandan1an nezdinde gayri res 

ml sulh müzakerelerine iştirake da• S ı· } •• h• • t t•k(b• 
vet makF..adiyle yaptıkJan -ıiyarete osya ıst er mut iŞ Ve SiS ema l ; lf 
bura.da d:ıh3. büyük bir ehemmiyet at- •• k . b•k d• } 
fednmektedl1'. opstru sıyon tat ı e ıyor ar 

Bu ziyaretin büyük Mr harpten fo. 
tinap için yapılan ı.wn gayret olduğu Paris, 12 (A.A.) - Meb·u~nn mecli· defasında meclisin bir saatinl lşg-al 
zannolunmaktadır. Umumiyetle A· &i dün gece yansından beri teşrii iıt- eden ve kürsüde reye müracaat ~r • 
meri.ka bahriye murahhasJan t~şkiIAt tihabatta ikinci intihap devresinin il• tiyle tehiri mübeyyin bulunan birer 
ve ~zatlarmm faikiyeti ve harp gasma matuf olan intihabatrn ıslalu takrir vererek muhalefet etmektedir• 
gemilerinin kudretli muaveneti ~:ıye • kanununun müzakeresine devam et • ler. Gece yansından beri bu tarzdaki 
ginde Şanghayda Japonların galip mektepdi. reyler hep hükumetin lehinde netice 
geleceklerini söylemekte ve harple Sosyalistler, celse esnasında şim· vermektedir. 
sulh müzakerelerinin bu suretle sür- diye kadar parlamentolar tarihinde :Müzakere ve münakaşa pek şiddet• 
atle neticeleneceğini temin etmekte • misli görülmemiş sayısız ha-diseler Çl• lidir. Sağ cenaha mensup olanlarla 
dirlr. karmak suretiyle müthiş ve 5istema .. sollar arasındaki frrtmalı söz müca• 

t .k b. bstrük' • t tb'k eylenıekte- deleleri birbirini takip ve tevali eyle. Japon amlrahnın talebl r ı ır o sıyon a l 
dirler. mektedir. 

Şanghay, 1Z (A.A.) -Amiral .:\o- 8 .. k. t• ~, ___ · t• her============;:== u ume ın veya ~nye ın 
mura elyevm Woo - Sung aÇ'Iklann~ b' teşebbu··su .. nde sosyalistler,· her Gazı" Hz. 
da demirlemiş bulunan Berwick ismin ~ ' 
deki İngiliz kruvazörünün süvarisin• Ak=.=l==.========== 

1 
. . . . ıs er. 

den saat 15 ten evve gemının yerını 

değnştirmesini iste.miştir. Bu talep Ja• 
:ponlan:n Woo - Sungdaki Çin murah 
haslarına ka:rşJ şiddetli bir topçu ate• 
şi açmak niyetinde olduklan suretin· 
de tefsir edilmektedir. 

Hlndlstandakl lnglliz taburu 
Poona, 12 (A.A.) - East Lancas • 

hire taburu şubatm 23 ünde Şanghaya 
müteveccihen vapura irkap edilerek• 
tir. 

V AKIT - Çine ait son 
ikinci sayfanuzdadır. 

haberler 

Gençler 
Bekleyiniz! 
Liae ve Ortamektep baka-

1 orya sınıflarındaki 
gençler 

Pek yakında 
Sizi sevindirecek bir haberi 

"Yakıt ta ,, 

Akın 
Dün gece, akın piyesinin ilk temsi. 

linde bulundum. Kapılardan salon -
lara, localardan koridorlara taşan 

bir kalabal.ık karşısında perde m;ıldı 
ve yüzü yaprak gibi 3oluk, sesi yap • 
rak gibi titrek bir mektepli kız, Gazi
nin güneş b~ıyla aydınlanan harita 
üzerinde piyesin tezini izah etti.. • 

Akın, Faruk Nafizin son eseridir. 
Bir kaç yıldanberi, 8arı'atta kemal 
yaşının en olgun mcyı-alarını ı:cren 
Faruk Nafiz, bu piyesiyle şaheserini 
verdi diyecektim. Eğer, yeni yazmak: 
ta olduğu bir başka piyesin bazı par .. 
çalarım okumanuş olsaydım! 

Akın, Türk şiirinin 8alınede ilk 
hakiki zaferidir. Bu eserde, mısra 

gok ki, nusraı berceste olmasın! 
Faruk Nafizin, aklı durduran bu 

kudreti sayesindedir ki, ilk perdeyi 
adeta tek başına oyn.ıy(Ut Ertuğrul 

JJJulısin, kendisini sonuna kadar lez-
zetle dinletti... · · 

Eserin, bazı temaşa ülemasınca bir 
kusur gibi görünen tiratları, bizce 
asıl meziyetidir!. , ' 

Reisicumhur Gazi Hazretleri 
dün saat 12 de saraydan ayrı• 
larak otomobille Büyükdereye 
kadar bir gezinti yapmışlar vesaat 
13 te saraya dönmüşlerdir. 

B. M. Meclisi 
açılıyor · 

, Büyük Millet Meclisi şubatın 
on beşinci pazartesi günü açıla· 
caktır. Bu münasebetle Ankarada 
hazırlıklar yapılmaktadır. Şehri· 
mizde bulunan · meb'ustar da 
Ankaraya dönmiye başlamış· 

lardır. 
' Meclis bu devresinde bilhassa 

bütçeyle meşgul olacaktır. Ev· 
velce verilen bütçe geri alına• 
cakhr. Yeni bütçe ıekiz aylık 
tahsilat neticesine · göre tanzim 
edilmiştir. 

MuAlada faydah yahmurlar 

b• t~elki gece I~tanbUİ hapisaneainde ;;ahkÔ~lar arasında kan)ı 
lf boğuşma olmuş, ikisi ağır olmak üzere yedi mahkum yaralan 

~•ttır. Tafsilatını üçüncü sayfamızda bulacaksınız. Resmimiz 
tnunıi h . . k - t . ~ apısanenın apısını gos erıyor. 

~~eceksiniz 

Faruk Nafizin, bu ve:inlt, kafiye· 
li, manalı eserini dinledikten :;onra 
bir daha inandım ki, vezinsiz, kafiye
siz, manasız yazmadan da me~hur 

şair olm'ak mümkünmüş! 
Yusuf Zira 

Muğla, 12· (A:A)- Dün öğ· 
leye kadar devam eden kar öğ
leden sonra yagmura dönmüştür. 
Zürram şiddetle mubtaç olduğu 
yağmur çok faydalı bir şekilde 
pevam etmektedir. 

Piyankonun büyük ikramiyesini 18371 numaralı bilet kazandı 
[ Numaraların muntazam listesi 7 inci sayıfaınızdadır] 
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Tahdidi teslihat 
konferansında 

Fransız Teklifinin •-o-a_h ... n~~. l~-8-0-8---==8~1-=11
=-,.--. -8:ı:ıı::ıı:ıı::ı1-1-8-r-.... ] 

iç Yüzü? H~~ıcı • _ 
ı ~mu~~~~m~u ı -----~--~~---~----·------- SU~enen nutuklanO ::;:: .. ~~:eı!:~~ ~~::a :~~~. ·~~ Bir haber Şıddeth muharebeler oluyor. aktsıerı 

teşkilltın mutlaka lüzum ve za- Cenevrede silahların tahdidi kct11' 

ruretinden babsederekFransamn Fransız filosu çı·n hu·· ku-metı• ıı·manları hak- feransmda İtalya murahhası ~ Grandiyle Rusya murahhası Litvin° 

bu uğurda tayyarelerİnİ Ye mü· hazırlanıyor mu? kındakı• tekıı•tı• reddettı• yoldaşın nutuklarını bildirmJ~tfk, JJU 
him bir kısım mılli müdafaa nutukların etrafta derin akisler bt 11 

k ti · · C · · Ak Paristen blldirlldiğine göre Oma .. 
uvye ermı emıveh va:m nite ve Parisuvar gazeteleri Franaız Şanghae, 12 (A.A) - Rahip J acqu not'!a gümrükler sabık raktlğı gelen haberlerden anlaşıJırıak" 

emrine tahsis etmiye hazır 01 u· Akdeniz lifosunun harbe hnzır bir lrnm ıseri miralay Hayley Bt:ll gönüllü kıt'aları oniformalannı tadrr. Bn akiserin bilhassa Fransa. 
11 

ğunu s~yledi f halde bulunduğunu ve yakında nıeç. giymiş olduklan ve refaketlerindeki 13 rahibeyle beraber üzer· daki derecesini aşağıdaki telgrtıflat 
Fransız gazeteleri bu tekli in hul bir semte hareket eteceğint yaz.. terinde genç logiliz kadm 1arı Salibiahmeri bayrağı bulu.,an 4 göstermektedir: 

tafsiJAtiyae doludur. Bu gazete- maktadırlar. k h 1 Paris, 12 (A.A.) - Cemiyeti a.1' ' amyonla a i hazırda harp mmtakası dahitinde ka lmış o!an 
ler Fransanın ıulbperverliğini Manıaft bu lıavadisi Frarısız lıükiJ... va·mdaki ltalyan başrnurahhas1 ~ 

Şapey sakinlerine yardım etmek üzre bu sabah mezkur şehre 
ayuka çıkarıyorlar. "deynelmi- meti resmen tekzip etmektedir. Bu Grandinin Almanlara taraftar ola.il 
Jel sulh JifJa muhafaza ediJemez. hususta Anadolu ajarıaının telgrafı girmişlerdir. nutku Fransa.da. müthiş hücUınılarJ 
Filen fedakarlık ister. işte Fran- şudur: Şimdiki halde Şapey vaziyeti sakindir. Çin ve Japon askerleri ve Fransız ma.tbuatmnn ltalya aleybill 

P · 12 (A.A.) Bahrı·~ n mevzilerinde jıtirabaltedirler. Maamafib. Voosung'da şiddetli bir d 'dd t1· · tta b 1 m"".rrna. sa kendi•i için hazırladığı müda- arıs, - ,,e ezare- • e şı e ı neşrıya u un 00
• 

faa kuvvetlerini dünya milletleri- ti, bir akşam gazetesinde intişar eden muharebe olduğu söylenmektedir. vesile teşkil etmiştir. 
ve Bahrisefit Fransı.z filosunun sefer.. Liaoyang, ll (A.A) - Çin hükfımeH Japonyayla Çin arasın- p··t· p · i t · tt 1 nn1' nin scJametine tahsis ediyor. Bu 0 1 arız en gaze esı n. Y• 
ber hale ifrağ edilmiş olduğuna dair da mevcut olan ibtiJhfta aldığı metin vazıyetten ayrllmamıya ve teslihatmm harpten evvelkine naza. ~ 

cihan tarihinde bqka milletler bulunan harebi kat'i surette tekzip ç· . .. b" 1· 1 k b l k h k ran yüzde 47, Fra.nsanın yu··.,ıfe 8 nl~. 
l 

mm en mu ım ıman arının gayrı as eri ir ha e onması a • .. 
için nümune o arak gösterileceı< eylemektedir. kandaki teklifini rf'dde .ka rar vermiştir. petirrıde arttığını söyliyerek tahdidi 
bir misaldir. Diğer mi11etler de · Filo, talim devreleri dahilinde bu.. Şanghay, 12 (A.A,- Ecnebilere ait imtiyazla mıntaka dahi- teslihat aleyhinde bulunan ttaJyart 
bu fedakArhgw1 gösterebilmelidir lunma.kta ve bu talimler çok zaman ı· d k" l ·1· A k h 11 l · h d d · d murahhasrnm evvel emı"rde ba ciheti. ın e. ı ngı ız ve merı an ma a e erı u u u cıvarm a p-ece 
ki Cemiyeti akvam denilen mües- evvel takarrür etmiş bir program da• nazarı diJ)lkate alması l:iıl'Ill geldiğinl 

. b" l b'I . B bilinde icra olunmaktadır. yarısina kadar J apon toplarının atefi devam etmiş, çok gürül-
ıesenın ır manası o a 1 sın. u yazmaktadıır. 

tülü infilaklar duyulmuştur. 
cemiyet kararlarını tatbik etmiye Ş h d k • Ç • ı · ı • M. Hymansm nutkunu veh usu• 
imkan bulabilsin. Beynelmilel Fransanın Yeni anga ay a 1 ın 1 erın siyle Belçikanın emnü selamet m-" 
sulb için bir emniyet vasıtası ha- Bun tçes~ k ~ ğ lesine ehemmiyet atfetmesinin tatrıı" 
line gelebilsin" diyorlar. şaş 1 n. ı it men husust sebepleri olduğunu iıalt 

Hakikaten Fransa düne kadar --~-- Şanghay, 12 (A.A) Şebr'in Çinli tac ırleri, Nankin'den buraya eyJiyen beyanatım da gazeteler büyii1' 
Başvekil Meclisten 1 r Avrupada umumi harpten sonra gelmiş olan lngiliz, Amerika ve Fransa e lçi!e rinden, sulh bir teveccühle karşılamaktadır n' itimat Jstedi Bi1mukabele, M. Litvinofuın izahatı 

başlayan tesliba.t yarışanın belli Paris, 12 (A.A.) _ Meb'usan mi!C· müzakeratına başlamlmasım temin maks :ıdile Nankin ile Tokyo gazetelerde şiddetli mütalaatm inti" 
başlı bir kahramanı olarak b hükumetleri nezdinde mütevassıthk vazifelerini kabul eylemeleri- şarma sebap 0ı,m"ktadır. Yalnız soS" Usinde ütçe müzakeresine müdaha· '"' 
görüliiyordu. M. T ardieu'nün tek- le eden bütçe nazm M. Pietri, 192 ni talep etmişJerdır. yalist ve komünist matbuatı sosYet 
lifiyle Avrupada harp ilihesi gi- numaralı bütçenin intikal için yapıl• Jaequinot heyeti azala11 Chapei•tleki halin harp· mmtakasından noktai nazannr takviye etmekte ff 

bi görünen memleket birdenbire mış olup bir buhran bütçesi olduğu.. uıaklaştırmak için büyilk mf şkülatla karşılaşmış'ardır. Halkm bil yük bütün mesai erbabının bu noktai nıı • 
ıulb Meliikrsi haline mi geçi- nut bütçe açığmm paranın sukutu ve birkısmı rnallarmı ter~ etmek istemediklerinden, şehirden ayrılmak zarı kabul eylemeleri lb'ı·m geldiği 
yor? Fransa birdenbire harpçi kamb"yolar üzednde m·ü~r olmak teklifini reddetmtkte ve digerleri de giderken şatkm ıkla yalnız kanaatinde bulunmaktadır. 
bir memleket olm-ktan çıkarak için kafi bir sesep teşkil ett.iğfo.i be • elbise ve iskemJelerioi birliide taşımal<tadırlar. Matbuat M. Remelin nutkutıdS. 

b 1 yaın eylemiştir. Takrıben 100 Çinlinin şehrin harp mıntakasım terkettikleri evvelce Cenevrede yapılmış olan Is -
eyne!mi el sulh için kendisini M. Pietri, bütçe tatbtkatT netice• kandinavya nümayialerine karcı nıii~ 

f d h ı b. d l t · tahmin erHliyor. ':I :1 1. e aya azır o an ır eve mı sindeki açığı 1700 milyon olarak tah~ terakki bir inkılap müşahede eyıer.ıe" 
oluyor? min eimiş ve ecnebi memleketler büt- Çinliler Cem y.eti Akvamın te ve ezcümle mumaileyhin mutas.t 

Fransa şimdiye kadar tesJiba- çelerinin ma.sraflarrna nispetle olan rıs1ara karşı zecrl ve cebrt tedbirler 
bn tahdidi HiZU'llUlldan bahsedil- açıkları hakkında izahat vererek hemen toplanmasını istediler tatbik.inin lüzumuna ait beyanatı:ıtf 
dikçe: «iptida emniyeti tesis Fransanrn 85 milyarlık bir taahhüt müsaadekarane bir tarzda kaydetnı~k 

··d d"~i · ·· ı · "d t Cenevre, 12 (A.A)- Çin murahhas heyeti cemiyeti akvama 
edelim. Sonra teslihatın tahdidi- 0 e ıg 01 soy emış, Ye varı a ye • tedir. 

kiınuna nispetle Fransa yüzde otuz bir nota vererek meclisin hemen içtimaa davetini istemiştir. 
ne gidelim.,, diyordu. Fransanın vergi öderken Italyanm yüzde 27, lnw M. Paul Boncur bu hususta bir karar ~ermesi için on ikiler 
bu söıil her kese tes:ibah tabdit g ilterenin yüzde 22 buçuk, Almanya- mecJis ni örrlerl en rnrır;\ t:- n 1 ::mmıvı:ı rb vet f'tmi~tir. 
etmemek için emniyet kelimesini nın .20 ve Amerika cemahil'i nıütteh:• 
bir ıilih olarak kullandığı kana· denin de yüzde 10 buçuk nispet.inde 
atini veriyordu. verg i öclcmekte bulmnduklarını izah 

Bir halde ki lC!slihabo tahdidi eyl emiştir. 
yolunda yegane engel Fransa Nazrr, ehemmiyetli yeni vergiler 
olarak g<Srillmiye başlanmlştı. ihdasındaki imkansızlığı ve mevcut 

bulunanları da bundan fazla iyi ida .. 
Fransızlar bunu hissettikleri renin mümkü-n olmadığını beyan et-

İçin cihan efkarı umumiyesine miştir. 
karşı sul lı yo!uoc!a menfi bir va- M. Pietri, bundan sonra 193.1 se• 
zıyette görünmekten kurtulmak nesi bü.tçesin·m şimdiden ipotek altın~ 
ist iyorlardı. Umumi ta.hdidi tes- da bulunduğ'una dair neşredilt>n habe-
libat konferanunı bunun için bir ri tekzip ve Fransız mükelleflerinin 
fırsat saydalar. Aylardanberi ha- Almanyanm ademi teclıiyesine iştirak 

edecek kadar zengin olmadrklarmı 
:zariamJŞ oldukları anlaıılan son söyliyerek hiç kimsenin Fransa ka • 
tekhfi her k est en evvel konfe- dar terki teslilıat taraftan olmadrğJ1.o 
ranst;. o rtaya attılar. nı yükset sesle teyit edebileceğin~ iCa· 

Ç!n • Japon meselesi karşısın· de eylemiştir. 
d a vasıtasıılıklan gülünç bir aciz Bunu müteakip, radikal sosyalist 
içine dO~mü~ otan Cemiyeti ak- meb'uslardan M. Bonnet, bütçesinin 
mam emrine kendi tayyarelerini maliye encümenine iade edilmesi ta • 
"f'e bir kısım harp vasllalarını lehinde bulunan bir takrir te'Vdi tyle .. 

tahsis etmeyi vaddederek Fran- miştir. Başvekil M. Laval, bu tak .. , 
rire karşı müdafaada bulanmuş ve 

sanın tecavibi harp taraftarı ol- itimat meselesinıi ortaya atnu~br. 
uıadığıoı iıbat etmek istediler. 
Yoksa bu teklifi yapan Fransız 
mürabbasları bu yoldan giderek 
teılibabn tahdit edilemiyeceğini 
pek iyi biliyorlardı. Bunda en 
küçük bir şüpheleri yoktu. 

Filhakika Fransız teklifinin 
hakikaten semere verebilmesi, 
bu yo lda n beynelmilel teslihatın 
tahdit e dilebilmesi için C emiveti 
Akvam müessesesinin mevcut . 
dünya devletleri üstünde ayrı 
bir devlet haline gelmesi lAzım-

dır. Cemiyeti Akvam mevcut 
devletlerden hiç birinin karşısına 
duramıyacağı derecede büyük 
askeri te~kilah olan, emri altm
da bUyük orduları, her tür!ü 
vesaitle mücehhez icra vasıta!arı 
bulunan bir miiessese oJabilmek 
için de her devletin kendi kuv· 
vetlerinden mühim bir ktsmını 
ona vermesi, onun emir v~ ku· 
mandası altına terketmesi lazım
dD. Cem.iyeii Akvamı böyle dev· 

letler fevkinde bir devlet haline 
getirmek belki na:ıariyat snha· 
smda düşlinülebilir, fakat fiJiyat 
sahasında bu nazariyahn tahak
kuk edebilmesi tamamen imkan· 
sızdır. 

işte Fransa bu hakikati pek 
iyi bildiği için bu dafa da tah· 
didi teslihat teklifini Cemiyeti 
Akvam namı altında ve devlet
ler fevkinde bir devlet vücude 
getirmek teklifi ile kartalamışhr . . 

Fransa Hakikaten ordularını, 

harp gemilerini, tayyarelerini ci· 
han ısulhünün muhafazası için 
Cemiyeti akvamın e:nrine ta.,sis 
etmek fikrinde samimiyse tekli
finin şeklini değittirmelidir: Uzak 
şarkta bugün bir istila harbine 
girmiş olan bir memleket vardır. 
Cemiyeti akvam azasından olan 

Japonya gene bu cemiyetin azuın· 
dan olan Ç ne · Cemiyeti akva
ma bıç haber vermekf.ZİD - te· 

lngiıiz kıralı başveKili 
ziyaretetti 

Londra, 12 (Hususi) Kırat beşinci Corç dün akşam baş vekil 
M. Makdonaldı ameliyatından sonra tedavi edilmekte olduğu 
kıJin tkte ziyaret etmiştir. 

Kıral, M. Malrcon3l~ın vanında elli dakika kalm1,tır. 

Maraşta kurtuluş bayramı münasebetile 
yapılan tezahiirat 

Maraş, 12 (Vakıt)- Kar t pi fırhna içinde on bin kişinin 
iıtirakile kurtuluş gününü tesit ederken riyakar ve müstevli düş-
man O • dolarının hezimetini yara tan büyük kurtarıcı ve inkdipçı
Gazi Hı. nin çizdiği yolda anı azim ve imanla mücehhez olarak 
da.ma yürü'llek azminde olduğumuzu bu veıileyle de izah eder. 
ve büyük Gazimizi hürmet ve tazimle selamlarken mahrumiyet 
ve yokluk içinde ve en kara günde iman ve fazilet telkin eden 
Maraıın büyük ve kahraman evladı Kılıç Alimizi de hormet'e 
selamladığımızı ve hariçte bulunmak dolayısiyle bayramımıza İf• 
tirak edemiyen Maraşhlarda tebriklerimizin ib1iğmın neşri illnmı 
rica ederim efendim. · 

ı\ laras Beledi ve Reisi: Tevfik 

'l'una nehri buz tuttu 
Sofya, 12 ıHususi muhabirimizden) - Bulgaristanm, her ta

rafanda şiddetli soğuk'ar ve kar tırtmaları hükilm sürmektedir. 
Şimal kısmmdaki soğuklar cenuptan daha dehşetlidir. Tuna 

nehrini 30 eantimetre buz tutmuştur. 
================================== 

cavüı etmiştir. Düne kadar Fran· 
sanm hariciye nazırı olan M. 
Briyan Japonyanm taarruzda 
haksız olduğunu Cemiyeti ak
Tamda çok açık ifadelerle söy-
lemiştir. Hatta Japonya Cemiyeti 
akvamm kararmı dinlemezse 
a .eyhinde boykotaj tatbik edil 
mHi bile kararlaştırılmıştır. Fa· 
kat bu kararın tatbikine gelince, 
kimıe n•1iyeta yanaşmamıştır. 

Madem ki Fransa ordularmı, 
tayyarelerini, harp gemilerjni 
dünya ımlhünl1n muhafazası için 
Cemiyeti akYamm emrıne vne· 
bjjecektir. Şu halde devlelue, 
Amerika ya ve lngiHereye 11 bu 
güo ortada fa•1en devam etmekte 

o lan Çine karşı Japon tecavuz· 
larmı durd~rmak için her feyden 
e vvel birleşelim. Ben bütün kuv
vetimle buna yardım edeceğim.,, 
Niçin demiyor? Btı yolda feda
karhk yapa cağı Cemiyeti akvAm
da niçin södemiyor? Vaktiyle 
Almanyamn Belçika hudutların
dan yaptığı tecavuıu durdurmak 
için lngiitere ve Fransa arasında 
bir kaç günlük muhabere klfi 
gelmedi mi? Bunun için lngiltere 
ve Fransa ve Italya gibi devlet· 
lerin üstünde bır müdafaa teşki
lah vücuda getirmek mi lazım 

geldi? 
Mehmet Asım 

ispanyada 
Yeni siyast 
Bir fırka! 
Madrit, 12 (A.A) - Madritte 

yeni teşkil edilen siyasi fırk• 
program ve nizamnamesinin kayıt 
ve tescilini talep etmiştir. . 

Yeni fırka, bütün bütün başka 
bir noktai na:r:ar müdafaa ede'" 
cek ve muvakkaten lspanyoi lej .. 
yonlarımn sabık reisi olan or. 
Albinana'nın riyaseti altında bu'" 
lunacaktar. 

Tevfik Rüştü bey 1'1· 
Briiolngle g6rüştil 
Berlin, 12 (A.A.) - Hariciye ,,e~: 

],j Tevfik Rüştü bey Başvekil M. Bril 
ningi ziyaret etmiştir. Harbiye n~ 
rı jeneral Groener Tevfik Rüştü btY 
şerefine bir akşam ziyafeti vermiş 1f. 
Türkiyenin Berlin fahrl koMolo~ıJ 
M. Şinor da blr öğle ziyafeti vernt•Ş" 
tir. Tevfik Rüştü bey ziyafeti n1iitt* 
aJdp Cenevreye hareket etmiı;ıtir. 

M. 2 tahtelbahlrl 
'f' Londra, 12 (Hususi) - Bahtı , 

nezaretine gelen haberlerden aıt1~
şrld1ğına gören taban M - 2 ta.Jtte,. 
bahri komıpartrmaınlardan birinde fi~, 

Uıt şıyan insanlarını bulunduğuna. . .. 
mal veriJec~k hiç bir şey elde edıte 
memiştir. 

lngllterenln tahdide tAbl t11._" 
canı· zlrat mahsullt 

ıı•-Londra, 12 (Hususi) - Zir~t ,, 
zın Sir Con Gilmour Avam karo.ıı_l'~~ 
sında hükılmetin zira.at ısiyasetill• l!}itı 
ederken, buğday, yün, etten 1"~1~t 
bütün ziirrai mahsulatm yeni itlı9 ~,. 
tarifesinde tahdidata tAbi tutuıa.eS 
ru söylemiştir. 

Japonyanın endişeleri 

Londra, 11 - Çin müdafı(e" 
• ' ' ı· b ' d 'J~b ıqO rın1n gız ı ır yer en sı u ,, 

mühimmat elde etme1erinden Ja 
ponya çok endişi etmektedir• . 

d 
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Oilnln Haberler 1 
Dünkü yangın 

yandı 
Dün sabah saat 12,30 da E

minönüode tütlin gümrüğünden 

bir yangın olmu~ bir dükkan ta
mamile, bir dükkinla bir kahve 

di!Ferde göre tütün işi nasıl idnre e• de kısmen yanmıştır. Tabkikatı-
ltıeli? 
l> 1 mıza göre vak'a şöyle olmuştur: 

llı 
1 

e\· ete göre tütün nasıl konuşul· 
a ı? Tütün gümrüğünde 46 No. da 

:te ~enir, bandırol mu, inhisar mı di· Hüseyin Arif beyin Rekabet an-
:nahisler ortaya çıkar. barı isimli bir limon ve portakal 

tir tı gijn de aynı bahis tazelenmiş .. mağazası vardır. 
ıııı' 'l'6rkiyede tütün tahdit edilmeli 

ı edilmemeli mi? Dün sabah Hüseyin beyin 
• • * adamlarından Ligor bu mağaza· 

\ad'I'iirkiyede tütün meseleıı;i ~imdiye ya gelerek mangal yakmıı ve 
itik ar bir taraflı mesele halinde tet • yaktığı mangalı içeride biraka-

edilmfştir. rak kendisi tekrar dışarıya çık-

Aero kulüpte 

Türk Aero kulübünün 
.derslerine dün de devam edilmiş, müw 
ta.h~rs tayyareci Nuri bey saat on 
üç buçukta ikinci deıısini ,-enni~tir. 

Havacılık dersleri bundan sonra 
h~tada üç defa cumarte$i, pazarte
csi günleri eaat on dokuzda, cuma gün· 
leri saat 13,30 da verilecek, dersler 
bir buçuk saat sürecektir. 

Gelecek cuma günü kulüpte tayya
re motörleri dersi verilecektir. 

Ders verecek muallimler tayyareci 
Vecihi bey ve diğer eski tayyarccile
rimizdir. 

Bir de konser verllecek 
Konservatvar muallimlerinden vi

yolonist Seyfettin Asaf, viyolonselist 
Sezai Asaf beyler ve arkadaşları ya
kında Aero kulüpte bir konser vere
ceklerdir. llı~ne~erdenberi konuşulan tütün mıştır. Bir müddet sonra da nia-

itıt esı, Yahut tütün meseleleri top- Gazi köprilsil 
dı' hlr Prensipe göre tetkik edilmeli• ğazadan ateş çıkmıştır. Bina alı-

r. B şap olduguw odan itfaiye gclinciye Gazi köprüsü inşaatının müna· 
llıes u prensip Türkiyenin bünyesi kasaya, konması için Dahiliye 

eJ~idir. kadar ateş binanın her tarafını 
*"el'iirki"·e karakterı· ı'tibarı· ... ·1e tu··tu··n 1 f · • · - veklletinden belediyeye emir 
.., J J sarmıştır. l aıyeoın gayretine rag- B 1 d' k 

!ttleketidir. gelmiştir. e e ıye bu hususta i 
"'.. men yangını!l çıktıg-ı bina kurta- l ki b b 

tll· 
1 Urkfyede bir hay]i tütün müstah· hazır ı arını itirerek ni ayet on 

.... ,ı \"ardır. rılamamıs ve ateş yanındaki Ha- güne kadar münakasa şartlarını 
ktı Binaenaleyh işin temelini bu iş te~· lidin kabvesile havyarcı Ligorun ilan edecektir. 

edecektir. dükkanına da sirayet etmiştir. 1 1 
'el l'Urkiyede tütün işi müstahsil me- Nihayet Hüseyin Arif beyin Memleket Haberleri 
talı ~i dey;fp de plansız çalışan miis-- mağaıası tamamen, Halidin kah- 8 d 
:ııa ıl fertlerin, ferdi vaziyetlerini vesile Ligorun dükkanı da kıs- artın a bir f acıa 
~::ı kitibara al&rak düşünmek, iş men yandığı halde yangın söndü- Bartmda. iki çocuğun yanmnsıyla 
'l':ı,.""a d. eğildir. lşi dünya içinde b l neticelenen feci bir vak'a olmuctur. "•1\1".fen rüle i miştir. ... ltiJt ın tütün vazıyet.j olarak tet• Askerde bulunan Meclis mahallesin. 
~ etınek lAzrmdır. Bunun için artık Hüseyin Arif beye ait olan den çoban oğlu Mustafanm zevcesi 

~~. 01.arak düşüniilecek mesele: yan~ının çıktığı dükkaoın sfgor- Fatma, kimsesi bulunmadığı için iki 
g~k U~kıyedeki tütün dünya tütün talı olup olmadığı anlaşılamamış- çocuğunu evde bırakarak yoğurt al· 
toto u ıçfnde bir parçadır. Türkiye tar. Zabıta tahkikat yapmaktadır. mak üzere pazara çıkmıştır. Çocuk-
ltlek rtUn~ ~de Türkiyedeki tüfün ek· lann altı yaşında Necati isminde ola• 
!ı~ bıçmek i tiyenlerin işi halinde Milli vapurcular ve nı hasta yatarken küçük karde l Me-
tııa l'.ı itibara almak hesaplan çrk .. lilıa kazara sobayı devirmiş, etrafa 
~Ula Sokmak demektir. Bu mümkü- gümrük resfm}erl yayılan ateşler minderi, daha sonra 01nıtYan bir şe,,·dir. 

c.- J M'll- l ··t 1 be · hasta ıl'ftCUg~un yatagm~ ı tutushtrmuş-dQ '>'ll halde Türldyedeki tütün işini ı ı vapurcu arın o ec.en rı :ı- ~ 
"arıy~dakf tütün zeriyatma ve satısı• bir dertleri vardır; 1340 senesin- tur. 
" rı - Fakat çok kuvvetsiz ola.n Necati 

l3 aıaran düşüneceğiz demektir. den evvel aldıkları vapurların kımrJdanamamı~ Meliha da şaşrrdı-
l'ij ~nu fert yapama.z. Bunu ancak gümrük resimleri.. ğı için bir köşeye yan baygrn bir hnl• 
~/k1Yede tütün mü tahsillerinin te • Gecen senede haylı tellşlara de serilmiş, Necati tamnmen, Meli • 
td;d~ceği geniş bir teşekkül idare sebebiyet veren bu mesele bu- ha ise kısm~.n yanmıştır. Yanık koku-
~~li ılır, Bu teşekkül Türkiyedeki günlerde yeniden çıkmıştır. Çün- sunu komşular duymuşlar, derhal 
l't ~~~~ hududunu dünya işlerine gö kü vapurculara bu resimlerin eve girerek odanın hava mı fazelen· 
~~k.. ını eder. Fiatları gene bu te · d dirmişlerdir. 

l.ll tanzim edebilir. verilmesi için verilen müd et Keyfiyet biraz sonra poli!e haber 
tlrt.rutü!' işlerinin salim bir yola ~e- bitmiştir. Kırk elli bin lira tutan verilmi§, tahkikata başlanmış, ölen 
l~li ~esı için her şeyden evvel tütün bu resim, esasen işlerı iyi git- çocuk gömülmüş, vücudu kısmen ya• 
ıtıı~trılerin bir birlik hnlinde top fan- miyen vapurcuların endişesini nan Meliha ise hastnneye kaldn ılmrş-
l ıı,~~ kat~uni yani devlet müesı:1sese- mucip olmakta ve verilen kara- trr. 

tallıa _ıye ıni alması lazımdır. şler 

1 1 
~ .rnıyJe ferdi mahiyette bırakıldık· rın haksız olduğunu, 1340 sene- Kısa Haberler 
~le lster tahdit. ister serbe5tt usulle- sinden evvel alınan vapurların ı---------~--
~t~buı edilsin! Neticede istediğimizi gümrük muafiyetinden istifade Bolulu gençler - ı~ranbulda 
'<11~k~ bulunan Bolulu ,;cnçlcr aralarında yap· 

n uzak kalacaktır. etmeleri lazım geleceğini söyle- mak tasanurunda bulunduklan cemiye· 
~ SADRI ETEM mektedirler. Vapurcular bu me- tin c~aslıırını hazırlıımak ve bu hususta llJ ~örüşmek üzere dün sabah Halk evinde 

l' resim sergisi seleyi kat'i bir bal şekline bağ- toplanmışlardır. 
açıldı lamak için Ankaraya bir heyet Maskeli balo - ıs şubat pcr· 

Saı ~öndereceklerdir. scmbc ıünü Aero kulüp merkezinde 
~r -P bey isminde genç bir ressam ===============! maskeli bir balo verilecektir. nıtonun 
tatt~hında Aero kulüp merkezinde }imi kadar tablodan ibaret olan ser- mükemmel olması için teş~kkül eden 
lılı~tr 'rinden mürekkep bir sergi a~ .. giyıi gezenlerden duhuliye alınmamali• bir komite şimdiden hazırlıklara b:ışla-

l'. Ekserisi portre olm:ık üzere tadır. mışşır 

~llllDBıııınııııınnıınnıınnınııııııınuııııııuıııınımınıınıınnr.ııomnnınuıınnmnır:ııınnımıınnıınıınnnnınmınnıınmnnnmnınııonıı11•m~ 
Mahmut Nedim Bey 

( Son Yemen valisi ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! ~ 

'lllllıllııııııınııınnııımnnıllBllımnııınmıumımıınımnıııııııımınıııınnımınımııınnıııımımınını Tef rl ka: 31 ımm:mııııınıi 
.,, Tercüme ve iktibas hakkı malıfuz.dur. 
,.ilkeli 
~ " inden on. ,l Ahmet Rıza bey 
' e ben Feri! paşayla yalnız kal· 

~ ~Yefendj, .di, isminizi bir 
~ (\> lelerle işittim. Bu gün yeg!
~~ :.~en) ınilt:ıhassısmıız sizsiniz, 
taı liıt~ iyoruın, "akat (Yemen) der
r~ilbes~leıti.rorum. lngiltere devleti 'd ıyı~ ihtilaflı noktalan:mız a .. 

h a bu isrn. d 1 
~rh 

1 
.. ın e o uşu ••• 

h ...._ l> a ~ünU kestim: 
lı- 'tilA,~. hazretleri, dedim, Yem"n 
~l'ett!~t1?'itdir, lngilterenin bu 
ttı dol ıı ışlerine müdahale edişin• 
~laflı~ sinirlenmeniizn sebebini 
~-~rıu ınaıurum. •• 
""f~. :ok sert bir ifadeyle söyJe-

1 &§a dtrhal rücu etti. ( 

- Hayır, dedi, incir ~ekirdeğini 

doldarmıyaıı bir mesele için İngiltere 
devleti fahimesiyle aramızın a~ılma .. 
sını istemiyonrm da ondan ... 

- incir çekirdeği doldurmıyan hir 
mesele dediğiniz şey koskoca bir viUi· 

yetimiz meselesidir. Ve buna Tngil • 
terenin müdahale etmiye ne hak ve 
slfiltiyeti vardır anlıyamıyorum. 

Bir lahza durdum, o söze başla • 
mak üzereyken, ben devam ettim: 

- Yani, dedim, Yemenden ,·ar. mı 
geçelim?. 

- Ellerini uğuşturdu, etrafına ba· 
kmdı Ye şöyle 5Öyledi: 

- Vallahi ne bilerim beyefendi, 
her halde İngiltere devleti fahim~inf 

gücendirmek taraftarı değilim bende.· 
niz. .• 

Sebep? 
Ferit pa,anın bahsettiği i,, Yeme

nin (Aden) Je hem hudut olmasından 
dolayı arasıra çıkan ihtila.flardı. l?u 
ihtilAflar her yerde, hem hudut iki 
devlet arasında daima çıkabilen ihti· 
H\flardL 

Fakat Ferit paşanın fikri, maksa• 
dı. düşünces[ başka olmalrydı ... 

Bu adam her halde lngiltere_.i, 
öz memleketinden fazla ~n bir a
damdı. 

lşte o gün benim, bu (Paşa) hak. 
kmdl\ edindiğim fikir buydu. 

Medine •• 
Harbi umumtnin sonuna kadnr 

(Medine) de parlak bir müdafaa ya• 
pan Fahri Pa§a da bu (Son) u. bu 
(Akibct) i kabul etmiyor, 

Gelen telgraflara, heyetlere (") 
o da: 

- Hayır, Medineyi dü m:ına tC'S -
Jim etmiyeceğim, diyor. 

* ı;: * 
Yemende telsizimiz olmadığı ıçın 

(Medine) yle muhabere edemiyorduk. 
Bu sebeple oradnn vakit n zamaniy. 
le doğru dürüst mal<ımat alamıyor • 

Tetkik seyahati 

dan döndüler 
Doktorlanmızdan bir grup bay • 

ram tatilinden istJfade ederek tetki .. 
katta bulanmak üzere Bulgaristana 
gitmişlerdi. Müderris do!ctor Tevfik 
Salim paşanın riya.set ettiğ.i bu heyet 
dün sabah konvensiyonel treniyle 
§eltrjmize dönmüştür. Dün kendisfy .. 
le görüşen bir muharririmlze Tevfik 
Salim paşa demiştir ki: 

"- Seyahatimizden çok me.mnu • 
nuz. Sofyadaki meslektaşlanmrzdnn 
büyük bir hüsnü kabul gördük. T«ıt· 
kikatrmrzdan istifade ettik.,. 

Doktorlanmrz Sofyada Bulgar he
Jdmleriyle temas etmişler, tıp fakül· 
tesiyle enstitillerini ziyaret etmişler
dir. Sofya darülfünunu trp fakiiltesi 
reisi M. Stemnfyef bu ziyaret:erdc 
doktorlarrmr7..a deHl.let etmiş, arr.u 
ettikleri maHlmat n izaha ti nrmi~ -
tir. 

Fakülteden onra fakültenin hx:• 
tanesi ziyaret ediJmiştir. Bu ziyar~t· 
lerde Bulgar doktorlan doktorları • 
mı1..a son derece hüsnü kabul göstel"' 
mi~lerdir . 

Heyet Sofyadayken sefirimiz 'fcv· 
file KA.mil beyefendi şereflerine bir nk 
şam ziyafeti vermiştir. 

Doktorlanmız Sofyada Bulgar sıh
hi mü~eselerinden başka milli ope• 
rayı, ıttüzeyi n ehrin diğer yerleri
ni gezmişlerdir. 

Hekimlerimizin ıiyaretlerin ,.e y:ıp 
bkları temaslar Bulgar tıp aJcmincle 
pek iyi bir tesir hasıl etmiş \'e her iki 
memleket ilim adamlarmm bu gibi te
maslar yapmaları temennisi izhar e:. 
dilmiştir. 

Dilnkll hava 
Dün şehrimizde hava kapalı 

ve yağmurlu geçmiş fakat soğuk 
olmamıthr. Kandilli rasatanesi
nin verdiği maldmata göre dün 
sıcakltğa azami 7 ve asgari na
kıs 1 derece kaydedilmiştir. 
Dünkü yağmur 26 milimetredir. 

Gelen haberler Balkanlarda 
şiddetli soğuklann devam ettiği 
bildirmektedir. Tuna nehri 30 
santim kalınlığında buz tutmuş
tur. Bundan başka memleketi-

ır.iıin bazı yerlerinde de soğuk
lar el'an biikmünü icra etmekte
dir. 

Zonguldakta donanlar 
Ronguldaktan gelen haberlere 

göre yağan kar bir metreyi bul~ 
muıtur. Bu yiizdeo maden ocak
larıoın faaliyeti ve münakalat 
durmuştur Tatili evlerinde ge
çirmiye karar veren 600 amele 
yedi saatlik bir yolu müşkülatla 
üç günde alabilmişlerdir. Kafi-
leden altı kişi soğuktan donmuş
lardır. 

Bugün de rliıgiir lodostan ese
cek, hava kapalı ve yağmurlu 
olacaktır. 

dam. Bundnn çok müteessir ve muaı ı 
zeptim, ~are de yoktu. Aramız.faki 

kilometrelerle mesafe bir çöldü. • .. n
ra da ortamızda Şerif Hüseyin ,.e çö
lün bütün bedelileri vardı. 

Fakat Fahri paşanın mütnreb:e) e 
kadar nasıl kahramanca dayandığım, 
nasıl bin türlü müşkülat ve mezahiını! 
göğüs gererek, yalnız düşman ateşi 
değil, tabiatın ateşiyle de mücadele 
ederek Medineyi müdafaa ettiğin iy'• 
ce biliyordum. Bir kere haritaya göz l 
atmak hile Cedretülarabin tenha bir

1 
nokta~mda, metruk ve boş bir :;thir
de aylar ve senelerle parasız, )'İye • 
ceksiz, ilfıçsı:t muazzam bir müdafaa 
yapan Medine kahramanlarmm bii • 
yilklüğilnü, yaptıkları işin azametini 
izah n ifadeye kflf !dir. 

Fahri Pş ••.• 
• on zamanlarda sevki tesadüfle. 

o Yakit Fahri paşayı muhasnrn ctnıiş 
olan kuvvetlerin ha mda bulunanlar 
la bir çok defalar görüştüm, konuş -
tum. Bunların için<le Fransn. ln~i
liı: ve araplar vardrr. Asker ve sivil 
en büyüğünden en küçüğüne haclar 
hepsi (Fahri) ismini tazimle anmak .. 
ta, bu büyük kumnndanın hatırasını 
hörmetle yadetmektedirl<!r. 

Ha ·sanede 
Kanlı bir boğuşma 

Evvelki akşam u:mui hapisanede 
kanlı bir hadise olmuş, ikisj ağar ve 
dördü hafif olmak üzen altı mnhkQm 
ve bir gardiyan yaralanmı trr. Tahkf. 
katımıza göre hadise şöyle olmu~turr 

Evvelki akşam büti.in mahkdmlu 
yattıktan sonra 99 mevcutlu dördüncü 
koğuşun meydancısı olan lzmfrli 08ı< 
man arkadaşlarmn parasız birer ~Yl 
içirmiye karar ''ermiş n maltız tize .. 
rinde hazırladığı çayı sırayla dağıt .. 
mıya başlamıştır. 

Bu koğuşta bulunan emavut Sa• 
dık isminde bir mahkumsa meydanCl 
Osman tarafından kendisine verilen 
çayı almamrştır. Fakat Osman ça:r 
tevziatını bitirdfüten sonra arnavut 
Sadık da kendi i için aynca ~y yap. 
masını Osmandan istemiş ve pa.ra.sml 
vereceğini söylemiştir. Osman da ye
niden çay hnxırhyarak Sadığa Ter .. 
miş ve çayr içtikten sonra kadehi alır
ken Sadrıctan çay parası olmak üzere 
beş kuruş istemiştir. Fakat Sadık pa. 
ra vermek istememiş Osman da, (Bert' 
a:r.kadaşlarn parasız olarak çny verl?'
ken sana da vermiştim, O zman nl • 
mak istemedin, halbuki ben şimdi 6ec 

nin için yeniden çny demledim, paraıo 

mı vermeli \'e haksrzlık etmemeli • 
sin) demiştir. 

Bundan sonra adık sustalı çakı• 

sını çıkararak (Çay parası venniyo • 
rum, alabilirsen al bakalrm !) diye et. 
rafına meydan okumuş ve Osmanm 
üzerine hücum etmiştir. Bunun üze.. 
rine orada bulunanlardan bir kı mı 
meydancı Osmamn bir kısmıı da a~na• 
vut Sadığın tarafını tutmu lar, bir • 
birlerine hücum etmişlerdir. Bu s • 
retle başhyan boğuşmA bir müddet 
devam etmiştir. Du sırada orada hu• 
lunan gardiyan Osmruı da ka,gactla
n ayırmak jçin nrnlarma ginni;ı ve b:ı 
şından yaralanmışt.tT. Ka.,•gacılardnn 

arnavut Sndıltla meydancı O man a
ğır suretet, Rüstem, Mehmet. Ta • 
bir n Salih de hafif urette yaralan• 
mışlardır. 

Hadiseden haberdar olan jandnr • 
ma nöbetçi onbaŞT 1 J ~ıım gelen ted• 
biri almış ve keyfiyetten böHik lrn• 
mandam Hilmi beyi de haberdar et• 
miştir. Derhal gelen Hilmi bey ha. • 
pisane etrafındaki kordon hatbnı tak 
viye ettikten nra. $U..ı-!ltu iade t!t • 
miş ve ynralılan hnpisa.ne hastanest. 
ıne kaldırmıştır. Dundan sonra bü • 
tün koğuşlarda umumt bir araştrrma. 
yapılmış, bir sustalı çakıyla nta§a ve 
tenekeden yapılmış altı brçak buhınc 
muştur. Hadiseye nöbetçi müddei .. 
umumi Sadun bey Ynzıyet etmiştir. 

Gardiyan CSınan efendiyi ynrah• 
ynnm !kavgacılardan Ye ynrahlard!m 
Mehmet olduğu anlaşılmıştır. 

Bir akşam gazetesi, çay ziyafetini 
iki sene evvel sebze halinde iki kişiyi 
öldürdUğü için idama mahldlm edilen 
Ye sonra !hükmü yirmi dört sene hap-o 
se çevrilen arnavut Sn.brinin verdiği
ni ve hadisenin kahramanı da onun 
olduğunu yazmı a da hadise yazdı• 
ğımız ekilde olmuştur. Hadisenbl 
kahramanı nrna\'Ut Sabri değil, ar. 
navut Sadıktır. 

Bir Fransız kumandanı: 
- Her sabah, eh, işte bn gün 

Mcdineye gireriz, bir geçe daha mü• 
dafaa edecek halleri kalnıamt§'tır, 

der, fakat her akşam gene olduğu .. 
muz yerde uyuklardık.. Nihayet k rw 
şımrzdaki adamın ne sert bir kayn ol• 
duğunu anladık, ve ümitsiz kaldık. 
MUtarcke haberi hepimizi 6t!Vindirdf, 
(İster istemez artık teslim olacaklar) 
dedik, o. bunu da kabul etmedi .. Ha· 
yatrmdn ilk defa büyük bir kumandan 
gördüm. o da Fahri paşadır. Bunu 
itirafa mecburum, diyordu. 

Bilhassa çöl halkı, bedeviler ıez • 
dinde Fahri p~c::anın kıymet ve bü • 
)üklüğünün ölçüsü yoktur. Şamdnn 
çöle doğru ininiz. Medineye knd:ır 

1300 kilometre, oradan Mekke) e ve 
daha aşalara kada r daha yüzlerle ki· 
Jometre.- işte Fnhri paşa bu koskoca 
klt'anrn biricik kahrnmarudrr. 

(Bllml'di) 

( *) !tledincyc, o vakit lstanbuldan. 
adliye IUL."lrı (Haydar Molla) gönde• 
rümi5ti. Haydar Molla ha.?ıil olduğıı 
mektuplara, vesikalara, emirlere rağ
men Fahri ~ayı .Uedine11i teslime il.:. 
na edememişti. 
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Şanghayda CehennemA.1 ıs.umd~~ muaf tutulan eşya ve m~t 
lıstesinın mabadı, kabuklu denız 

MUelllfl : Nlzamettln Nazif Ressamı : MUnlf Fehim 

Bir imha harbine girişen saray eline 
geçeni derhal parça/atacaktı •.• 1 1 • hayvanları da dahil olmak üzer• balrk saat er nası geçıyor .. ]ar, kendir ve kenevir, ham yün, 

kürkler de dahil fakat ham, tudan~ 

Bir Fransız gazetecisinin gördükleri .. ~;ş :ı~=ı:~!:1=1~~u1:!imderi~:~n!~: -92-
Fakat Alfonso bu iltifatı duyma• mı piyade olarak, dağlardan, sa~ 

maılıktan gelmiş, bilAkis büyük bir yollardan yola düzüldüler .... (Le Journal) gazetesiİıin Şanglıay~ 
da bulunan muhabiri ( Albert Lon-. 
dres) Vooaung kalelerinin bombardc. 
manını şu suretle anlatıyor: 

Şanghay • 4 Şubat 
Burada herkes müthiş bir hararet 

içinde. Fenalığa mani olmak ihtimal
leri kalktı gibi. Şanghay, yavaş )a -

·.-aş harp için hazırlanıyor. 
Şimdi sokaklardan tanklar, mit .. 

ralyozlar, top arabaları geçiyor. Ifa
raya çıkmış olan lskov M .. 

kerleri, zincir teşkil ederek mü • 
himmatr eldenele veriyorlar ve 
kamyonlara yüklüyorlar. Japon 
tayyareleri şüphesiz karaya ne kadar 
-as.!.ı.er çıkbğını saymak için havada 
daireler çizerek dol~ıyorlar. 

Fransız ve Amerikan askerleri he
püı yoldadırlar, neredey e gelecek -
]er. Bu hazırlıklar harp değilse bi1e 
muhakkak sef erb<!rlik demektir. 

Saat on birde V oosungun önünde 
Japon gemileri dolaşıyor. Voosung, 
Şanghayın 18 kilometre uzağmdadır 
• u ~ehrin anahtarı demektir. Bura.sı 
elde edildikten sonra Vang. Po'yu 
zaptetmek şehre hakim olmak için ka
fidir. Polis kuvvetlerinin buna kafi 
gelmediğini gören Japonlar harp km·· 
, ·etleriyle harekete geçtiler. Bu iş 

için yirmi bin kişi lazımdı ve Japon • 
Jar yirmi bin asker getirdiler. 

Voosung kalesi Çinlilerindir. Ora
da askerleri var. Bu sabah, bu kale
den bir Japon harp gemisine top atıl
mış. Bu, pek kabildir. :Fakat bu 
hadLc:eyi mesele yapıp derhal kaleyi 
bomba.rdtman etlen Japon gemiler i o
rada ne arıyorlardı? 

Burada. Ingiliz, Fransız ve Ameri• 
kalı1ann rolü nedir? Bir çoklan ken 

mevkut gazeteler, matbu kitaplar, 
di arazileri üzerindedir. Fransız ara- matbu musiki notaları, gazete tabına 
zisinde 1300 Fransız var. Ötekilerde mahsus k~ğıtlar, yani yüzde yetmiş .. 
30 bin İngiliz, İtalyan, Alman ve ten ekmk olmamak ~rtiyle mihaniki 
lspanyol ,·ar. ÇinlHer ve Japonlar, tahta hamurunu havi ve yirmi libre
bu hudutlar haricinde döğüştüiı:leri den aşağı ve yirmi beş libreden fazla 
takdirde beyazlar bu işe seyirci kala- ısiklet çekmemek ve dört yüz eeksen 
caklardır. Fakat hududu bir aşarlar- çift varaklı 20 x 30 parmak eblldında 
sa üstlerine derhal ateş açılacak. Ilü- olmak üzere yuvarlak çember· halinde 
tün mesele, Japon ve Çin silahlan • kağıtlar, kauçuk krepi de dahi tol • 
nın dumanı altında bu hududun tam mak üz:ere ham kauçuklar, latex'ler 
olarak görülüp görülmiyeceğindedir. ham gutaperchas ve balatlar, demir-

tel!~ ve a.Mbiyetle; ağayı kolundan Nihayet..-
tutup ayağa kaldrrmıştı: . 1 Ve nihayet, günün birinde be~~~ 

- Ağa hazretleri, eğt'r şevketlö. 1 nilen oldu.. Evvela basit çapulcu • 
padi~aha ufa.erk bir Mdakatm varsa cumları şeklinde başlıyan çarpı~nt~U 
a.rkmdn gel.. lar, yavaş yavaş muttarit bir ~e ~ 

Bu !!Özleri, ba~ını habeşlye yakla~- , aldı. Hücumlar en ziyade orduıt~·e 
tırarak, göz kırp:p, dudaklarına par- ağırlıklarına tevcih ediliyordu. ~ 
mak değdirerek, esrarengiz hareket • öyle beklenilmiyen bir anda başla~ ' 
let yaparak söylemişti. ktD' 

tı ki bu hücumlar, saray ordusu t Habe~t bir an kararsızlık i~inde ıs • 
disini toplayıncıya kadar, ken•aıt Şehri tetkik edelim: Sol tarafta li mevat, kuromlu demir madeni ha

nehi r ve nehir üstünde içi Çinlilerle riç olmak üzere manga.nezli maadini, 
dolu bir sürü kayıklar. Bu kayıkla- çelik parçalan, 'pyritesler, k:ıl:ıy ma 
rın teşkil ettiği küme, sokaksız ve adini ve mütek!sif kalay mndini, 
meydansız seyyar bir şehirdir. maden sütunluğu için tahta ve odun• 

kaldı, sustu.. rı'i 
mekkflre katarları hemen yarıya. · 

nu seyyar şehir karşısında l<' ran lar, kükürtler madeni, kireçli fM .. 
sız arazisi var. Buraya, spor kuliibil· !atlar, mamul ve gayri mamul ıikır
nün bahçesine bir gülle düştü. Kon~ met taşlar ve radyum mudiııi. 
soloshanenin önünde bir tank var. Resimden muaf tutulan et meya • 
Çin tarafına gjden bütün köprübr ka nında kabili ekil bulunan etler mev .. 
patılmış, tel örgüler yapılmıştır. cuttur. Fakat et hulbalanyla lter 
CiZ\·it papaslannın binasr ileri ka ra· hangi su geçmez kaplar deru, •· 'a 

Sonra, birdenbire: 

- Haydi! .. dedi. Arkandan geli -
yorum .. Bakalım gene ne yumurtlı -1 
yacaksın? •• 

Ve yahudi önden, o arkad"-n bir 
küçük kapıyı geçip saraydan çrktı • 
Jar .. 

Acaba habeşfy~ ne öğre~ti ycı) 
hudi? 1 

• • • • • 

k 1 ·r · · .. .. mahfuz konserve etler dahil değildir. 
o vazı esını goruyor. Kızlarla birlikte garaya gitmişler-
Şehrin şimalinde 400 bin Çinlinin ~:w -..._»:+ - b: - = di . 

bulunduğu Nanfao var. Buranın ka- ve ilk devre bu suretle 2 - O ıtti. Vali bu knlar &rMında uadığı 
Pılan da tamamen kapatılmır:;tır. Ya· ikinci devrede oyun daha seri ve 

· b kııı;ı, yani hemşi~inin Hüseyin p:ışct 
ni, Çinliler içerde mah~urdur. sert bir şekilde a~la.dı. Oyunu~.b~~- tarafı1'dan esir ediJmiş olıı.n biricik 
• Deynelmilel arazide de faaliyet lakttası çok geçmeden Peraltlar u~un• 
var. lskoçyah dolu kamyonlar ge~i~ cü golü yaptılar. Bu vazıyet karşı ~ kınnı boynundaki benden anlıyarttk 
yor, Çinliler havaya bakıyor. sında asabile~en ,.e büsbütün ş3~ran teşhis etmi~i .. Binaenaleyh Alfonı.ı.o 

Ç Her •"kak ba~ında üc 1·:ı· l{urtuluş takrmt hatları arasındaki ya evvelce yapılan pazarlığın son tak 
adpey. . y""'11 r boş:; pence;eİer irtibatı kaybetti. Peralılar dd bun • sitini tediye etmek lazım gelmişti. V?t-

pon uruyor. o a d . ·ı d d k d"" d"" .. l" )" 1 k dd .... .. t t Çinlilerin elinde. Fakat onlarrn Ü! • an ısti a e e ere . or uncu . go u ıı umum mu ıt es so:r:unu u mıı~. 
tünde de, havada Japon tayynreleri yaptr1ar. Bunu beşınci gol hll<tp et• derhal borcunu ödemi~ti. Fal<at bu 

n b \ t ·orlar yanınn ba• ti. Kurtuluş takımı da oyunun son h borç altın olarak değil, Alfonsonun 
var. om :ı ar a ı) ' ,... "' 1 d w 1 hl · ·ı b" · · .. b it l k t d" 

arına ogru e erıne ven en ır ensesıne ınen uç :'l a o ar~ e ıye lıyor. 
serbest vuruştan istifade ederek ilk, _ edilmi~i. 

Burasr Japonların ileri hatlarıd ı r. , n Q'\1 J .,. 

ve son şeref sayıla.nnı yaptılar. Bu Kentnrn oğlu havsalasından geç • öte taraf da Çinlilerin iler i hatları. 
suretle 5 - 1 PeralıJar lehine r.etict• m;yen bir beliya uğramı~tr. 

ikisinin ortası ateş. lendi. * • * 
Saat 8. 

SUleymanlrenln lzmlrde yap• 

talana uğrayıvermişti ... 

Aptü1halim bu sırada Rehadatt lı~ 
nüz yola çıkmış bulunuyordu. çe 

1 b · · Jc·' 1'll'~ mu 1are esını yapan ve çapu ... d' 
vetlerini idare eden Deli Hüseyitt " 

Bir ölUm... , 
Aptülhalimle arkadaşlarının ıte"' 

hadan ayrılmaları biraz hazin 0Iı.tt 11: 
' <:u 

tu. Anası son günlerde hafif bır · 
ğuk algmlrğından mustaripti. -,ı~' 
mafi hastalık teh1ikeli bir seyir g~ 
termiyordu. Fakat oğlunun sefc 

J<ıl ' hazrrlandığrnı haber alır almaz 
dmcağızda hemen bir değişiklik )·ııl" 
mıştr. 

Aptülhalimi bulmuş, ona: b~ 

- Oğlum ... - demişti - GitJtte Ji~ 
rada kal.. Burada kal yavrunt·• 
gidişi ben iyi bulmuyorum ... 

- Niçin ana? . e 
A "" V o b d ti'JJll - na yuregı var en e... ' !.I 

~e· 
öyle doğuyor". Bu sefere gitnıtı:-
İ)i ofacak gibi geliyor bana.. • , 

Belliydi ki kadın kablelvukll ll~ 
}erini söylüyordu. , 

Fakat Aptülhali:m onun endişt;r. 
rini yabştırmrya çalışmakla beril ~ 
gitmek istediği yoldan geri kal.ııt1• 

Dünkü Spor faaliyeti 
t•oı UçOncU maç .. 

fgtanbul, 12 (A.A.) - İstanbul Sti· 
leymaniye takımı bu gün üçüncü ma .. 
çını Altay takrmryla. yaptı. Ilan.nm 
kapalı olma.srna rağmen, yağmur 

dinmi~ olduğundan sahada ?mur kaJ 
mamış ve olduk? kalaba.Irk bir seyir• 

İstanbul, Dervi§ pa~ın katlin -
den sonra An~dolu isyanlarını kökün
den kazımrya karar vermişti. Konya~ 

da Hüseyin pa~dan inhil81 eden mü
fettişliğe bir acar adam tayin edil· 
mi.ş, a.ynca üç tuğlu bir vezir kuman 
daeında kuvvetli bir ordu yola Çtka -
rılmıştı. 

yana~madı : -tı! 
- Takdir neyse yerbi bulac:ı~ ııt 

ana ... Ölüm, mukadderse ölüm, 1'8_;,. 

mukadderse kalım... Ben arkad8; el' 
rımın ancak onlarla yanyana harP tl' 
mek §artiyle reisiyim.. Bir reis tı~c! 
cadelede arkadaşlarına hiyanet e 

~ Diln Taksim stadmda Olimpiy:ıt 
lik müsa.ba.ka.la:rma. devam olunmuş, 
.mmtakanın tertip ettiği üçüncü krM 
lrontr:i ya.pılmTŞtır. Kadrköyünde de 
Fenerbahçe kulübünün tertip ettiği 

koşu müsabakası yapılmıştır. 

Kros konterl 
l\lmtaka.nm tertip ettiği uçuncü 

ıkr05 konteriye iştirak eden 'porcü• 
lar Istanbulsporun Şehzadeba§ındaki 

Mlonunda goyunmuşlar ve saat ıo.~o 
da hareket ederek Edirnekapıyn k:ı. .. 
dar gidip gelmişlerdir. 

Koşuya Istanbulspor, Süleymani
ye, Topkapı ve Eyüpten 16 koşucu 

girmiştir. Neticede Beşiktaştaıı Re-nı• 

zi bey birincıi, gene Beşiktaştan Muh 
sin bey ikinci, İbrahim bey ü~iincü 
ol muşlardrr. 

R e,,mimiz bu müsabakayı gösteri· 
-y-0r. R~slmde ön planda görülen 11 
numaralı ko§UCU birinciliği alan Rem 
zi beydir. 

KadıköyUndekl koşu 
Fenerba.hçeJiler tarafından da. dün 

Kadıköyünde bir kır lcoşusu tertip e
dilmiştir. Beş bin be~ yüz metre ü • 
zerinde yapılan bu koşuya iştirak e .. 

den Fenerlilerden Ziya bey b'rinci, 
Ha.san bey ikinci, Nuri bey üçüncii ol 
mu,lardrr. 

Taksim stadyumunda ki Ollm· 
plyat ilki maçı 5·1 Perahların 

gallblyetlle netlcelendl 
Dün Taksim stadyumunda ı-e--mt 

hiç bir maç yapılmamış, yalnır. o1im
piyat lik maçlanndan Pera - J\ur • 
tutuş maçı yapılmıştır. 

iki kulübün rakip vaziyetleri ~:t • 

haya oldukça kalabalık bir seyırcı 

kitlesi toplamıştı. Oyunun bnşlangı· 
cmdan itibaren her iki takımın mütc• 
kabil akınları görülmiye başladı. llk 

golü Pera yaptı. Birar. sonra Pem le 
hine verilen bir serbest rnruş cuası" 
nı sağ müdafileri sayıya tahvil etti 

ci kitle$i toplanmıştı. 
Her iki takım sa.at 15,10 da al~· 

lar araeında. sahaya. çıktılar. Mutıtt 
merasimden sonra oyun ha.kem Altın~ 
ordulu Mustafa beyin idarMinde bA~
Jadr. Birinci haftaym her iki tara.fm 
mütıeaddit akınlantta ve gayretlerine 
rağmen O - O beraberlikle neticelen• 
di. Süleymaniye takımı ha.kemin o -
yunu tarafgirane ve hatalı idare et .. 
tiğini iddia ederek oyuna devam etme• 
diler. Bu yüzden Altay takıml hük~ 
men galip addedildi. 

Çank1rı'da sşor mll•abakalar1 
Ça11k1n, 11 geçikmi~tir (A.A.) -

Kınkkaleden gelen Kınkkale S)'Or 

kulübüyle şehrimiz spor kulübü ımı. 

Rehayı elinde tutan Aptülhalim ve 
Kay-8eride hüküm .süren Deli Hüse -
yin hadiseyi kolaylıkla. öğrenebilmi~ 
lerdi. 

Kayseriyle Reha arasında. bir ka~ 
atlı gidip geldi. 

Acaba Kayseride mi Yoksa Reh1t -
da mı harbi kabul etmek lhımdı:' 

mi? 
( BitrncdiJ 

Bir sandal battı 
Sandalcı Salih Cümhuriyel v-ıJ; 

puruna getirmek üzre rıhtund9 
ti 

aldığı eşyayla denize 2çıldıktıııı 
sonra sandal eşyanın ağırlığıod~, 

Deli HiiMym sarayın gönderdiği batmıştır. Etraftan yeti;eıı sa , 
orduyu Kayseriye yakın bir yerde knr dalcılar Salihle eşyanın bir ~·~ 
§Ilayıp mütemadi çete harpleriyle iz:·- mım kurtarmışlardır. 
aç ede ede bunıtltmak l!ıım geldiğ-: """-----------~~ 
kana.atlı.deydi. Bu kanaat bir çok A 
noktalardan doğru ve tabiye itib:ıri,> ~ A s R ı 
le kıymetliydi. 

ımıda müsabakalar yapılmışt!r. Aptülhalim arkada~lanyla kısa bir 1 

Voleybol mü~abak~ını 8 - 30 Çan müzakereden sonra ağabcysinini r:k- Si NEMADA 
km ve futbol müsabakMmı da :J -O rini kabul etti. ·~fama!i R~h:ıy1 d:ı 1 Bugün ve yarın v aJ 
Kırrkkale kulübü kazanmı~tır. Müsa- tahkim ettiler. Saray ordUW!'JU kıtr?·· , Canbazhane Çocuır 
bakalar fe,•kal~de heyeca.nlı olmus ve gmda tutunamazsa oraya sıgınacal\ ~

1 
c-

16 1 
n . , . d ]A\·ct'ıı 

• "aat - <; matıne.erın c ı .. 
sahada be~ bine yakın. seyirci hazrr lar ve ~nuna kadar ornda dayuac:ık· Z . V ete Numara';Jlatl· 

l •rdı. ~ engın ary bulunmu~tur. n ~ 
Kırrkkale sporcuları bugün aTdet • • • • • • • • fycsi 

etmi~Ierdir. Bugün akşam i~t~nbut s~ıet' sd 
Kış ollmplyatler1ndakl Belçika Harp müthiş olıı.caktı. llir imha S 30 d Sehir1Yya ıtO 

e;::r: ~~:~~.v~d~:..:t"':o"ı:.ı.- ~:;~~~· P!~:ı:,:::::. .. •I~: m::!~"'. ;;ı ~"ı ~ 111111111111111 
igh yanı:ıları içitt dört kişiden müre!i• kak.. Binaenaleyh Rehalılarla Deli 111 
kep olan Belçrka ekibi hiç bir sebep Hüseyin tarafı muhtelif · koll:ırd11.n Desfan 3 perde 
.serdetmeksizin türnovadan ç~kilmi~ ~ saray ordusunun gizlice arkasına. ir.· 111 

tir. Büyük halk kitleleri, santimet- mek ve bu suretle üç tuğlu vezirin l Yazan: jjJ 
relerce erimiş kar ve çamurdan ibaret hattı rica.tini kesmiye karar verdiler. llJ~ll 

h 1 • w • ek t f Faruk Nafiz sa :ı an çıgnıyer ama.men ena ~· ()ft kişilik, elli ki,ilik muhtelif kü -ı ----.,.--- -..,--- - ~·1 
rait içinde başlryan Skiyle atlama k kı , 1 b" k · • · k O v 

çü ta ar; ır ısmı siıvarı, hır ı~~ Raşlt Rıza 1'i yatr muhtelit yan~l.ıı.nnı seyredenlere mah ~!!11!!!!!!!!!!!!!~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~~'!!!!!"-
sus Ski pistinin muhtelif nokblarına yünde Süreyya salonunda tertip edl- · C:ehzadeba,ı _ ,CI 
gitmişlerdir. Jen eğlenti çok muvaffakıyetli ve ca• Buıı;ün saac 21,30 da (Göl96 

Fenerbahçelllerln eııences1 mp olmu~ yüderee sporcu sabaha hbık) Yakında : ( Serseri) blrill~ 
Evvelki ak~am Fenerbahçeliler ve kadar eğlenmi~ler, samimi bir gece Zabitan, rr:uallim ve calebeye 

Fenerbahçeyi ısevenler için Kadtkö .. geçirmişlerdir. 50, duhuliye 30 Kr. 



t 

e 

r 

t' 
!• 

~., 

~~~~~~~====~~~~~~==~~====~====~==~==========~==~==-~~~~s- VAKIT13ŞUBAT1932~ 

, 
ın 

''Mustafa,, filmi münasebetile 

Rusyadaki filimcilik 
Onların kısa zamanda gösterdikleri 

muvaff akıyeti örne.k almalıyız 

!Mustafa filminden : Köşede ı Mustafa ; ötekller tiren 
yolu yapan genç işçiler •• , 

.Nihayet, uzun zamandanbeıi gfü:- li sinema makineleri bulmuşlardır ki 
~tileceğini haber verdiğimiz ilk Se!• bunlar, aynı zamanda kabili na.kil ol 
1 nus filmi olan (Mu~tafa) filmi, dukarı için seyyar köy sinemalarında 
~aYet komik l\1iltonun cok mu- da kullanılabilecektir. varr · ~ akıyet kazanan ( Lostracılar 

hı) temdit edilmezse, cumartesi :ık 
~rn1ndan itibaren Glorya sinemasın-
a gÖsterilccek. . 

Rusyada 13 ~inema fabrikası mev
cuttur. Dunlardan beş tanesi l\105 • 
kovada, ikisi Leningratta, biri Od(• 
sada, biri l{eifte, biri Yaltada, biri 
Tifli.c;te, biri Novosibrisk ve sonuncu
su da Taşkenttedir. 

1922 senesinde sessiz doksan filim 

1'll ~u filim hnl.kında k:'ifi derecede 
t aluınat verdik. Du filmi göı·mek ar 
a~SUnda bulunan okuyuculanmrzdnn 
k teslerini göndcnni~ olanlarm da yapmış olan Rusya, geçen ~ene on 
~tıdileı-ine vereceğimiz davetiyelerle iki sesli ve yüz seksen sessiz filimyar.-

tıdip ',._,.,., ,.., •n f t 1 r:n " " ""'-<; " 
• \1 • göreccklrJni rndetmiştik. bu mıştır. Bun ar uzun fılımleraır. Gc· 

Cldunizi tutuyoruz. çen sene ayrıca elli !§CSli n altı yüı 
ll <Mustafa). filmi münasebetiyle. sessiz filim yani 1931 senesinde ~4~ 

Us sinemasının bac:langıcı ve tek;\" filim yapılmıştrr. Her filimden elli-
b\"t • 
. il ii hakkında hiraz maliim:ıt nrmek şer tane kopye yapılmaktadır. 
l!teriın. Rusyada çevrilen bir kaç filim bii-

nus ~inemacılığı ve !ilimciliği 1921 tün dünyada büyük rağbet kazanını~· 
~· 1922 senesinden ba~lar. r:u 5e1te tır. Duulnrtlan (Cengiz evlrttlan) 
)~rıde rejisör lvanovski iki ü~ filim mı lst:ınbulda gördük. Ötekiler de 
}' Pnuştır. Harp içi'lde hulunan Ru~- şunlardır (Kruvazör Potemkin) (Çar 

1~da, o zamanlar yalnız büyük ~ehir• müthiş h:ın) ve (Toprak) , (Don neh
d de ve ancak 200 kadar sinema ,·ar- ri), (Eski ve yeni) ve (Mustaf:ı.) 
hı. 192:) senesine kadar, Ru!=yada Bunlardan (Toprak) la (Cengi:r: 

l ep tcnebi fil imler gösterilirdi. Hun- evl:itlan) Amcrikada yapılan bir mü-
arın " d 'k r·ı· b 1 d 193 · · ·· 1 be ı Yuz e sekseni Am~rı · ::ı.11 ı ırn• sa a rn a O ıı:enesının en guze ~ 
eriydi, filmi arasında birinci Ye ikincilikleri 

11 )1:2? senesinde Mos!rnvada (SoYki kazanmışlardır. 
ıt0 1s!~li bir şirket teessüs etti ,·e Rus sinemasıııda 
dr\ls fJlıın imalatını arttırmıya başla-
tik llu aşağıya naklettiğimiz istatis. san'at cereyanları 
41 Rusyada yab:ıncı filimler!n sene.. Edebiyatta. olduğu gibi, Uus si• 
ense w kl' su neye nasıl azaldıgını a<;ı · >ır nemasında muhtelif cereyanlar var .. 
rette .. t · go. erır: dır. Bunlardan başlıcası ne artist. 

Scııc :-._ Ecnebi filim Rus filmi ne studyo tanıyan ,.e (Documentaire) 
19~(\ filim }·apmı'-·a matuf bir cercynndır. 

" yüzde 80 yüzde ~O " 
19 :\ Du cereyana tfıbi olanlar, ellerind~ 
19 .. 65 .. ~5 

~fi makineler, sokaklarda dolaşırlar ,.e 
192:} " 

60 
" 

40 nasıl bir gazeteci gördiiğü şayam dik-
192t ,. 50 ,. 50 kat sahneleri alrr gazetesine yazarsıı. 
~~5~} bunlar da o sahneleri Cilme çekerler. 

193
: • 20 " 80 Bu cereyanın başında rejisör Dziga 

G·· .. .. ,. 6 .... 94 Vertov gelir. 
bir 0 ruluyor ki dokuz sene gıhı kısa ikinci olarak başrnda Herzenstei• 
~n ı~ınanda, ltcmen hemen kamilen nin bulunduğu cereyan gelir bu ce .. 
~t~ht .. filim gö.! teren Rusya, bu nlc- reyana uyanlar, artistleri kabul et-
1~.,SUıde altıya indirmiştir. rnczler. Studyo kabul ede • 

lorı -2 senesinde ancak 200 sinema <l!• rek (Senbolik) filimler yaparlar. 
ıa:rıa "<lhip olan Rusyada, bu gün (Kruvazör Potemkin) bu nevidendir. 
aıı. ~~ bi.n altı yüz umumi salon, on Üçüncü olarak hepimizin bildiği 
~I» .1n köy sineması, dört yüz mek- klfısik sinemacılık cereyanı gelir. Bu-
81 ~ sınernası, dört bin kulüp sinema.. nu anlatmıya lüzum görmüyoruz. 
"ar;rnan Yekun yirmi iki bin sinema Fakat bütün Rus !ilimlerinin Fran 
btt ır. Deş senelik plan mucilJince sız, lngiliz, Alman ve Amerikan Ci -
htrı ~Yl, 1932 f;enesi nih:ıyctindc l'lli limlerinden ayrılan noktalan vardır. 

"Y lacaktır. O da, Rus sinemasının bir tek arti~t 
l!li~ fi~karda söylediklerimiz h~p ses - üstüne istinat etmemesidir. ~Ir~eu 
lttıs ille ,.e sinemaya ait rakamlardır. bir Amerikan filminin ~~ı mevzu 
teç~ada, ~li sinema sanayii ancak değil, oynıyan artisttir. Seyirci, fil· 
tllrı n sene haziranından b:ışlar. Bu mc, Mari Pikford veya Şarloyu gör~ 
.n\! ~ Usyada 2t0 sesli sinema ·rnrdır. miye gider. Rus filimlerinde öyle dc
St)j -~:e .sonunda beş hin Finemaya da ğildir. 

s...,~~ıne konulmuş bulunacaktır. Rejisör, oynanacak filme göre, tiı:• 
--ıt . 

~li 
8

• sınema sayısına n:\zaran leri seçer ve artistin şöhretini kale bi-
~tiçt ıneırıa azlığına sebep, Rusyanın le almaz. Bir kelimeyle sövlcmek 
~id~rı hoparlör ithal etme • icap ederse, Rus !ilimlerinde :.nevzua 
ltıiibe~· Maamafih son günlerde, göre artist seçilir. Halbuki diğu ri

ıster, ~ok ucuza mal olan ~ !imlerde artiste göre mevzu yazılır ve 

Corçili 
Tehdit ••• 

Hintliler öldürmiye 
andetmişler 

lngilterenin meşhur siyasilerin
den Mister Corçil bir müddetten 
beri Amerikeda seyahat etmek
tedir. Geçenlerde bir kazaya 
uğramış ve oldukça mühim bir 

surette yaralanmıştı. Corcil, he
nüz bu yaradan yeni iyileştiği 
halde kendisine tehdit mektup
ları yağmıya başlamış ve Ohyo
da onun oradaki Hintliler tara
fından öldürüleceği ıayi olmuş
tur. 

Bu şayialar üzerine tahkikat 
yapılmış, ve Corçilin Amerikaya 
ayak bastığı dakikadan itibaren 
tehditlerle karşılaştığı anlatılmış· 
tır. Corçili tehdit edenlerin ek- ' 
serisi Hintlidirler. Bunlar Cor
çilio Hindistanı lngiliz tabiiyetin
de tutmak için söylediği sözler
den müteessir olarak ona karşı 
sui kastlar hazırlamıya baıla
mışlar ve Corçilin memleketine 
sağ dönmemesi fçin ant içmiş
lerdir. 

Amerika hükumeti Corçili si
yanet için fevkalade tedbirler 
almış bulunuyor. ............................................................. 
bu noktadandır ki biz Avrupa ve A • 
merika artistlerini bütün filirnl~rde 
hemen hemen aynı rollerde görür bı" 
kanı. 

l~te bu sebepten, Rusyada bir 
Greta Garbo şöhretinde yıldız yoktur. 
Orada artisti reklamla şişirip sonra
dan onun ,öhretinden para kaz:utm:t• 
yı dü.,ünmer.Ier. Bununla beraber °"' 
rada l\larinovskaia, Anna Sten, Mosk 
vin, Ktorov gibi meşhur artistler de 
yok değildir. 

* • • 
1931 senesine kadar, Rusya ha • 

riçten i!h1l ettiği şeritler üzerine Ci • 
J imleri çekiyordu. Fakat geçensene -
denberi §e•itleri keondi yapmaktadır 

ve in~"l edilen iki filim şeridi f:ıbrika
srnda bir ~enede 75 milyon metre şe • 
rit imal ediliyor. 

i.~us sinemacılrğının en büyük hu
susiyeti de, Rusyada sinema tahsili 
için iki darülfünun olmasıdtr. Dün
yanın hiç bir memleketinde böyle bir 
darülfünun yoktur. Burada her ıı;c• 

ne Ü$ bin talebe okumaktadır ve rej! .. 
sör, operatör, arti...c;t, mühendL.c;, 
kimyager ve sanaryocu olarak yeti • 
şirler. 

Bu darülfünunlardan başka orfa 
derecede sekiz mektep vardır ki ıı;a • 
dece sinema sanayii ve tekniği için ta
lebe yeti~tirir. B~ bin talebesi var • 
dır. 

Yalnız makinist yetiştiren başka 

ve iptidai mektepler de vardır. Du 
mekteplerin talebe yekunu on beş l.ıin• 
dir. 

41 katlı 
bir kollej '! 

Amerikada mek
tepler de şeklini 

değiştiriyor 

Amerikada iş hayatının her şui" -
6iyle meşgul olan müesseselerin bli. 
yük, yüksek bina.lan vardır. !{atla .. 

-;--otuza, kırka varan bu binalar baş 
döndüren bir şekilde tertip edilmiş -
tir. iş hayatının icabı olarak bu de• 
rece büyük ve yüksek yapılan binalar 
yanında eski şeklini muhafaza edebi-

Jen binalar bilha~:ı mekteplerdi. Fa
kat son zamanlarda bunlar da eski 
biçimlerini değiştirmişlerdir. 

Yeni mekteplerden biri Amerika • 
nın Pitsburg şehrinde inşa ohmmuş-
tur. Bir kolJej olmak üzere yapılan 
bu bina tam on milyon dolara m ı! ol-
muştur. Eski katedrallerin çizgile -
rini muhafaza eden bu büyük kollej, 
kırk bir kattan müteşekkildir. Dün
yada bu derece yüksek bir kollej yok· 
tur. 

Kollej, bu kadar yüksek oimakla 
beraber talebenin inip çıkması için 
en son tertibat almdı~ından 1.ıunlar 

son derece kolaylıkla smıCianna. gir • 
mekte ve derslerini almakta, l"Onra a~ 
şağı inerek geniş sahalarda oynamak
tadırlar. 

Yerli Mallar 
Nasıl Sablır? 

Bir de, (Nifti) isminde fennt bir 
enstitü vardır. Er.~titüde ilmi tetkik lktısadi buhranlar, her milleti 
lcr ve keşifler için tecrübeler yapıl • yerli mallarmı satmak meselesiyle, 
makta.dır. meşgul etmiye ba~ladı. Her yer-

(Mustafa) isimli filmi yapan reji- de yerli malları kolaylıkla sat-
sör (Nikola Ekk) bu mekteplerden ye• k l' '11 k t• • 
t . · R .. .. .. ma , yer ı ma arın ıyme mı 
ışını~ ve u~yanm en genç reJısoru- M w • • 

dür. Mustafa filminde Yarovla. Da- halka ogretmek ıçın her fırsal-
tallov i..~minde y:ılnız iki profe~yonel tan istıfade ediliyor. Hatta bu 
artist olnama.ktadır. öteki oynıyan• maksadı temin için lngilterede 
lar sinemayla al:ikalan olmryan ço - bir satış ve tezgahtarlık mektebi 
cuklardan ibarettir. açılmış, burada yetişecek olan-

On sene içinde memlekette hiç mev larm yerli malları muvaffakiyetle 
cut olmıyan bir sa.n'atı bu derece 
mükemmeliyete getirmek, hakikaten satmaları istenmiştir. 
ta.kdire değer bir iştir. Bu gayreti Bu mektebe devam eden 
biz de göz önünde tutarsak ve bir de- kızlara birçok dersler verilmek
fa işe başlanı;:ık muvaffak olmamak te ve mü~tcriyi cezbetmek için 
için bir ~ebep yok. ipekçi kardeşlerin 

r.eler yapılacağı, onunla nasıl 
teşebbüsleri hayli ümit vericidır. Fa• 
kat böyle bir gayeyi takip cttreceik konuşulacağı, öğrenmek istediği 
bir mahiyete değildir. Memlekette malın nasıl gösterileceği öğrenil
milU bir sinemacılık kurmak için mu- dikten başka tezgahtarlık edc
hakkak surette milli halk mües.c;~e - cck kız'.ara sattıkları malın, 
lerinin alakadar olmaları, hiç olmaz· cinsi, kıymeti, hakkında da bir 
sa ticari müesseıııelerimizin al:ikalan 
nispeti!lde alakadar olmafan !azım h ço\c malumat verilmektedir. 
tır. (lstanbul sokaklarında) filimiy.. Bunun için tezgahtar hanımlar 
le (Kaçakçılar) tecrübesi, halkımı • malları mikroskoplarla tetkik e
zın milli eserlere iştiyakmı, ve bu diyor ve onun hakkında sağlam 
teşebbüslerin ticari cihetten de tehli.. bir fikir ediniyorlar. 
kesiı olduğunu kafi derecede göster· 
miştir. Bu suretle müşteri her hangi 

Söylemek bizden, yapmak da." mal hakkında malümat istediği 
fn. takdirde bu malın iptidai mad· 

Bir kadın 
• • 
ıçın ce 

Altmış kişi idama 
mahiim edildi ! 
Afrikanın şarkmdaki (Kenya) 

müstemlikesi merkezinde ıon 
günlerde, mühim bir hadise vu
ku bulmuştur. 

Nerobi şehrinin yüksek mah· 
kemesi reisi, bir kadının katli 
mukabilinde 60 kişinin idamma 

karar vermiş ve on altı yaşından 
aşağı olan on kişiyi de müebbet 

küreğe mahkum etmiştir. 

Hadisenin sebebi ıudur. Mah
kumlar, öldürdükleri kadının si
hirbaz olduğunu zannediyorlardı. 

Guya bir sihirbaz kadın mah
kumlardan birinin zevcesini tılı

sılmlamış ve onu müthiş bir has
talığa duçar etmiş. Mahkum ka
rısını iyileştirmek için uğraşmış
sa da bütün mesaisi fayda ver· 
memiş. 

Bunun üzerine mahkumlar, 
sihirbaz kadını sürükliye sürük

liye mahkumun evine get;rmiıler 
ve ondan kadını iyileştirmesini 

istemişlerdir. Sihirbaz kadın bu 
teklifi kabul ederek tıhsımı kal
dırmıya baılamış, fakat sözünü 

tutmıyarak tılısımın yalnız yarısını 
kaldırmış ve kaçmak istemiş. 
Bunun üzerine ienclerden müte
şekkil bir kalabalık kadını takip 
ederek yakalamışlar ve onu öl
dürünciye kadar döğmüşlerdir. 

Katil filine İftirak edenlerin 
hepsi 70 kişiyidi. Eunların yalnız 
onu müebbet küreğe ve 6o ı ida

ma mahkum edilmişlerdir. 

lngilterede 
Milyonerler 
Gittikçe azalıyor! 
Londradan bildirildiğine göre 

dünya buhranı, lngiliz milyoner
leri arasında bir çoklarının azal

masına sebep olmuştur. Vergi 

dairelerinin verdikleri malumata 

göre 1928 senesinde mevcut 490 
milyonerden, bugün ancak 385 
kişinin birer milyon ıterlini var· 
dır. 

Alman kralı Sir Solley Joelio, 
1925 senesinde 12 milyon lngiliz 
lirası vardı. Geçen sene öldüiü 
zaman ancak bir milyon İngiliz 
lirası kalmıştı. 

1930 senesinde ölen ve buh
randan evvel beş milyon lngiliz 

lirası serveti olan Lort Mevcbet 
ancak 193,000 lngiliz lirası bi

rakmıştır. 

Sanayie paralarını yatırmış 
olan bir çok milyoner!er beş para 
kar bile alamamışlardır. Bir kis
mı da verki verebilmek vazıye• 

tinde değillerdir. Londralı bir 
tüccar Uç dört senedir 100,000 
lngiliz lirası varidat vergisi ve· 
riyorclu. 1931 senesinde hiç para 
kazanmadığı halde bu vergiyi 
vermek mecburiyetinde kalmıştır. 

Lort Lytton gibi en eski lort

lardan birisi o~an bir asılzade 
de, şatosunu müze haline ifrağ 

ederek adam başına bir şilin 
duhuliye koymak mecburiyetinde 
kalmıştır. .......................................................... 
delerine •arıncıya kadar malu
mat verilmekte ve kendisi tat• 
min edilmektedir. 

Bu mektepten yetişen hanım· 
ların iş hayatında daha fazl• 
muvaffak oldukları, ve müşteri• 
leri daha çok memnun ettikleri 
görülmüştür. 
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Ik evleri teşkilitının 1 onunu Muhtır;;ı Kalpte iğae 
UmumAI esasları 1

--T-ak-vl_m ___ C_"'um-art-esi_l_3 -Şub_at ... 2 

inci ay 1932. 6 Şevval 1351 Senenin 

Balk evleri için gösterüen faali -ı 
yetten dün bahsetmiş ve bu evlerin 
teşkUat, idare ve mesai talimatna ~ 
muini aynen neşre başlanuştık. Bu 
oün devam ediyoruz: 

Umumi esaslar 
1) Balkevi, kalplerinde ·ve dimağla 

nnda memlel,et se,·gisini mukaddes 
u ileri yürüten yüksek bir heyecan 
halinde du)'anl r için toplanma Ye ça
lışma yeridir. Bu itibarla Halk eViİ•, 

nin kapılan Fırkaya kayıtlı olan ve ol 
ıruyan bütün vatandaşlara açıktır. An 1 
cak Jfalkevi idare heyetleriyle şube 
idare komitelerine a7:a olabilmek için 
Halk frrkasına mensup olmak laz:m" 
drr. (Memurların bu idare heyetleri" 
ne ve şube komitelerine girmelerinde 
ıkanunt mahzur yoktur.) 

2) Halk evlerinin açılma karan ve 
mesaisinin umumi sevk ve idaresi Fır 
ka Umumt idare Heyetine, evlerin te
sis. teşkil, tanzim ve mürakabesi Hal
kevlerinin talimatnamesi ahkamına 

göre Villyet İdare heyetlerine aittir. 
3) Ankara Halkevinin reisi umJ • 

mt idare heyeti tarafından intihap o
lunur. Bu Halkevinin bütçesi unıu. 
mt idare heyeti tarafından tasdik olu 
nur. Ankara Halkevi doğrudan doğ• 
ruya kAtibi umnmtle muhabere e
der ve raporlannı buraya gönder!r. 

4) Muhtelif ihtiSM, istidat ve arzu 
!ara göre her vatanda§ın tercih ede -
ceği bir faaliyet sahası bulabilmesi 
için halkevleri, müteaddit şubelerden 
terekküp edecek tarzda teşkil olunur. 
bu şnb~ler şunlardır: 

1- Dil, edebiyat, tarih 
2- Güzel san'atlar 
3- Temsil 
4- Spor 
5- lçtimat hayat 

şubesi 

" ,. 

6- Halk dersaneleri '"e lmrsl:ır,. 
7- Kütüphane ve neşriyat ,. 
8- Köycüler ,, 
9- Müze ve sergi ,, 
5) Her şubenin intihap eden az::ıyı 

kayda mahsus bir defteri bulunur.Aza 
sayısı ondan elliye kadar olan şubeler 
(3),elliden faz.la olanlar (5) kişilik 
,ube komit~; intihap ederler. Halk 
idare heyeti şubeler idare heyetlerinin 
seçecekleri birer mümessil azadan 
terekküp eder. l\lensuplarmm s..ıyısı 

(10) dan eksik olan şubelerin idare 
heyetlerf bulunmaz; bunların HaJkcvi 
idare heyetleri için seçecekleri mü• 
musll aynı zamanda o şubenin idare-
sine ait işleri görtir. Şubeler fa .. 
aliyet şekil ve tarzlarına n komite 
azalan arnsmdaki iş bölümüne ait hu 
eusl talimatnamelerini kendileri ter. 
tip ederler. Bu talimatnamelerin, 
Halkevi idare heyetinin tet.kik ve tas
ıtikinden geçmesi lazımdır. 

6) Halkevlerinin tesis n teşkilinde 

enel4 üçihtvii maddede sayılan şube
lerin faaliyetini temin edecek unsular 
-ve bunlarm çalışmasına elverişli bina, 
para Te diger maddivasıtalar aranır. 

BütOn şubelerin aynı zamanda tCi• 
kiline kifayet edecek mesai unsurları 
bulunmazsa en az üç şubeni1t faaliyeti 
temin ulunmak ~rtile Halkevlcri 
açılabilir, Ve diğer şubeler tedrici 
surette tamamlanır. 

7) Halkevlerinin açılması geciktiğ: 
taktirde, halkevleri mesai şubelerine 

tekabül eden milU ve mahalli te:;;ck. 
küllerin faaliyetleri fırka idare heye. I 
ti tarafından himaye ve teşvik olu -
nur. 

8) Halk evleri binalan cümhuriyet 
halk fırkası idare heyetleri tarafın

dan temin, tanzim ve teftiş olunar. 
9) Halk evleri, vilayet fırka ida· 

re heyetlerinin temin ve tesbit edece
ği var· datla idare edilir. Vilayet fır· 
ka id:u·e heJetleri Hu.Ik evlerinin büt
~elerl i tasdik \'C mürnkabe ederler. 

10) l\lcsai şubelerinin hepsi için ye-. 
ter.ek genişlikte bina bulunmazsa ha· 
zı şubelerin başka bir binada çalışma
ları caizdir. 

11) Halk eyleri salonları fırkamı• 

zm prensiplerine muhalif olmıyan ve
ya başka siyast fırkalara mensup bu· 
Juomıyan bütün milli cemiyetlerin 
toplanmalan i~in açıktır. 

12) Halk evlerinde biIArdo, salon 
t.enisi ve diğer salon jimnastikleri iÇ'in 
7er talıaie olunur. Müskürat ve baj-I 

ka oyunlarn müsaade edilmez. 
13) Halk evlerinde radyo ve !'Iİne

malardan istifade tanı merkez ve 
ayrıca tanzim ve tesbit edilerek bildi .. 
rilecektir. 

14) Halk evlerinde en az ayda bir 
defa bütün halka mahsus muntaz:ı.1n 
programlı umumi müsamereler tertip 
edilir. Konferans, milsahabe ve mu
siki akşamlan bundan ayrıdır. 

15) Halk evleri şubeleri meMisinin 
inkişafı mıı.ksadı uğrunda yapılacak 

tcberrular, Halk evi idare heyetince 
kabul edilir. Şubelerden her hangi 
birinin tayin ve tasrihi suretiyle ya -
pılan teberrulann o şube ihtiyaçtan• 
na tahsisi ltızrmdır. 

1) Halk evi idare heyeti (9) mesai 
şubesinin ayrı ayn intihap edeceği 

birer mümessilde.n terekküp eder. 
Halk evi idare heyetleriyle şube ko • 
mitcleri intihapları iki yılda bir yapı
lır. Azalarm yeniden intihabı caiz • 
dir. 

2) Mesai şubeleri teşkilltı tamam 
lanmamış Halk evlerinde idare hey
eti yalnız teşekkUI etmiş pbeJerin 
mümessillerinden terekküp eder. 

3) YilAyet fırka idare heyetinin 
kendi azası arasından ~eceği zat 
Halk evi idare heyetine riyaset eder. 

4) Halk evi idare heyetinin vcızi • 
fesi: 

A - Milli bayramlara ait umumt 
halk tezahürlerinin tertip ve idar..-si. 

B - Halk evi müsamere program
larmm tatbiki. 

C - Muhtelif şubeler arasında ça
lışma ahenginin korunması. 

D - İhtilaf ve anlaşamamazlık 
arasında şubeler arasında hakemlik. 

E - Şubelerin kendi faaliyetlerini 
tanzim için hazırhyacakl:ın hususi 
talimatnameleri tetkik ve tasdik. 

F - Halk evi hesa.plannm tutu • 
muyla demirba.' eşyanın bakımı. 

G - Halk evi bütçesinin tanzim 
ve tatbiki husus1andır. 

5) Halk evi idare heyeti, heMp ve 
mahallt idare işlerinde vilayet fırka 
idare heyetleriyle; şubelere ait tali .. 
matnamelerdc gösterilen vazife ve !a• 
aliyetlerin müteallik hususlarda !ırka 
umumi katipliğiyle muhabere <?der. 
Halk evleri bütçesi vilayet idare hey
etince tasdik edilir. 

6) Halk evi idare heyeti azaların• 
dan her hangi suretle infisal edenle • 
rin }erine mensup olduktan şubeler 
tarafından yenisi intihap olunur. 

7) Halk e\·i idare heyetinin ve şn .. 
be komitelerinin kararlan ek8eriyetle 
verilir. Reyler mfü:avi olursa reisin 
intihap ettiği taraf ekseriyet sayılır. 

8) Şube komitelerinin her hnsusfa 
mercileri Halk evi idare heyetleridir. 

9) 1 alk evi idare heyeti her iiç 
ayda bir umumt kAtipliğe muhtelif 
şubelerin mesai ve faaliyetleri hak • 
kmd:ı bir rapor gönderir. Bu rapo • 
run bir suretini mahallt frrka idare 
heyetine verir. 

geçen günleri 43 kalan günler- 318 
GUneş - Dojtuşu: 7 llaoşı 17.S 
Namaz vakitleri - Sabah 7.20 

Oğle· 12.28. ikindi 15. 9 Akşam 17,.~8 
Ymı. 1909 imsak: 5,30 

Hava - Diln sıcaklık azamt v, 
asgarf nakıs 1 derece ı, ııydedilm!ştir. 

Bugün rilzgb lodostan esecek, ha\·a ka 
palı ve yağmurlu olacaktır. Dün yağan 

yağmur 26 milimetredir, 

1 Radyo 1 --lstanbul - 18 den 19 a kadıır 
gramofon, 19,30 dan 20,30 a kadar 
Dariiltalim musiki heyeti, ~0.30 dan 21 e 
kadar gramofonla opera 2 I den 22 ye 
kadar Darült:ılim musiki heveti, 22 den 
22 30 ı kadar ~tudyo orlCestrası, 

Hellsberg - (274.4 m 75 kilo 
vat) 9 30 jimnastik - 12,40 Berlinden 
nakil - 1405 orkestra konseri - 17,15 
orlı.'.estra - 2 ı,ıo Berliııden nakil - 24 
Berlinden nakil. 

Viyana - 1518,2 m 20 kilovatı 
t 4, ı O orkestra - 18 as kert konser -
20 c~ne\·redcl.;i tahdidı teslihat konfe
ransı hak ında konferans - 21,05 halk 
konseıi; Suppe, Krakauer. Eilenber,;. 
Korngold. !\107.arfın eserleri - 23,40 
Budape~tcdcn nakil. 

Lahtl - 11796 m 54 kilovat) 
19, 15 or estra - 20 20 bir tiyatro -
20,50 vals orke. trası - 22.15 dans. 

Budape,te - 1550 m. 23 kilo
vat) 1015 kon!"cr - 13 5 Tsigan or
kestrası - 18,~0 Viyana havalan -
21 05 ,ı\lacar tiyatrosundan bir piye5in 
n:ıkli. !IOnra T5igan orkcstraH. 

Roma - 1441 metre, 75 kilovat) 
18,30 ~ırkı kon!eıi - 22 operadan na
l-il 

Katovlçe - ( 408,7 m. t 6 kilo
vat) 19.30 konser - "3,JO Ş:ıpcne mah
su!I konser - 23,55 d:ıns. 

Beromunster - 1456,6 m. 60 
k!iontl 16.:10 akordeon konseri - 20 
çanlar - 21 askerr marş - 2:1 1 S d:ıns 

Praga - 1486 m 60 kilov:ıt) 

19,25 Almanca neşriyat - 20,20 :ı;por 

5keçi - 23,25 radyo fılim. 

Moskova - IJ4~1 m 40 kilo
vat) J 8 den 20 30 a kadar neşriyat. 

Gandinin tekkesi 
Meşhur Hint lideri Gandinin 

Abmetibatta bir Aşram yani 

bır tekkesi vardır. Onun meı

hebioe salik olan ve kendisine 
mfiritJik edenler bu tekkede iba· 

det ederler. Gandinio bu tekkeye 
ait vergiyi Yermediği an aşıldı
ğından tekkedeki eşya haczolun
muştur. Hunlar arasında iki kaSl 
da vardır. Kasaların anahtar!arı 
aranmışsada bu!unamamış ve 
Gandinin tekkesini idare etmekte 

o lan zat bun'an tes!im etme
miştir. 

Şayet Gandioin adamları ver
giyi vermiyecek o'urlarsa haczo

lunan eşya satılacak ve vergi 

bu ıuretle tahs l o!onacakhr. 
Satılan eşya Yergiye kifayet et· 
meıse kasalar da açılacak ve 

içinde para yokaa ıahlacaktır. 

Yemek bitmişti. Misafirlerin canı 
s1kılmıyor. bir mevzudan bir mevzua 
geçerek konuşuyorlardı. Kont ma • 
dam Kregorovnnya : 

- Ah, diyordu, Rusça bilmediği
me ne kadar müteessifim, sizin musi
kinizin zannedersem bestes kadar da 
güftesi kıymetlidir. Ne yazık ki şa• 
ilerinizin sade ahengini tatmakla 
iktifa mecburiyetindeyim? 

- Fakat bana Rusya)-a gitmiş ol
duğunuzu söylemiştiniz. 

- Evet, fakat herkes Fransızca 
konuşuyordu, bunun için bir türlü öğ
renemedim. 

Mühendis Lartig söze karıştı: 
- Hemşirenizin ne güzel sesi var. 
- Evet, ben de çok senrim. Bil-

hassa bizim eski şarkılarımızı söyle
diği zaman pek hoşuma gider. 

- Niçin beraber getirmediniz:' 
Kont, hann, ikinizin de geleceğini söy 
Jemişti? 

- .Mişel hi7:metçilerle yalnız bırak 
mak istemiyor. Hem aynı zamanda 
bir genç kızın srk sık misafirliğe git• 
mesini doğru bulmuyor. 

Mühendis güldü: 
- Bu da sizin memleketinizin a -

detlerinden olsa gerek!.. Eski adet
lerinden-

Kont ilave etti: 
- Evet, bu adetinizi bu akş."lm hiç 

de yerinde bulmuyoruz. 
Güzel Elena. cevap verdi: 
- Kendisine olan teveccühlerinizi 

söylerim, buraya gelmiş kadar mem
nun olur. 

Hizmetçi eğildi ve kontun kula~rı· 
na bir şeyler fısıldadı. Kont ncno 
gülmiye başlıyarak misafirlerine dÖ!:
dü: 

- Hanımlar, dedi, esranengiz bir 
hadise. Ogust'ü bana ne söylediğini 
biliniz hakalım:' Biliyorsunuz ki için 
de küçük bir oda olan yazıhanemde 
uyurum. Yazıhanem de birinci k:'lt • 
tadır. Ogust yatağımı hazırlamıya 

gitmiş, halbuki söylediğine nazaran 
kapı lrn.p:ı.h ve anahtar da içerdJ?ymi~. 

Franoy : 
- Hakikaten. dedi, tuhaf ~ey! 
Kont hizmetçisine döndü: 
- Aldanmış olmalısın yavrum. 
- Kont hazretleri beni mazur ;;ör 

sünler, fakat söylcdiklt>rim doğru • 
dur. Kapıyı açmak için bir kaç defa 
tecrübe ettim, ve eğer kapalı, anah· 

tarın içerde olduğuna kanaat getir • 
memiş olsaydım sizi rahatsız etmiye 
cesaret edemezdim. 

Franoy tekrar söze karıştı: 
- Eğer söyledikleri doğruysa, k:ı• 

pıyı içerden kapıyan bir şahsın mev
cudiyetini de kabul etmek mechurjye
tindeyiz. 

Mühendis Lartik, Gregorovnaya 
döndü ve: 

- Garip, dedi, değil mi? 
Gürcü kad:.n cevap verdi: 
- Her halde hizmetçi aldanmı§ ol• 

sa gerek-. 
Kont tasdik etti: 
- Ben de böyle düşünüyorum. Ma 

mafi gidip bakabiliriz. Eğer ,ıra • 
mızda polis haf iyesi kabiliyetinde o • 
]anlar varsa bize yardım edebilirler. 

Lartig güldü: 
- Ben gelirim, gider bakanz. snn• 

1) Dil, edebiyat ve tarih §!!besi 
mul1itin umumi bilgisini yükseltmiye 
yarıyncak mevzularda müsameıreler 
ve konfernnslar tertip eder. Bu mü
sahabclcrde cümhuriyet ve inktUp 
prensiplerinin kökleşmesine; memle
ket ıı;.evgi!'inin, vatandaşlık vazifeleri 
duygusunun yükselmesine; (Halk için 

ameli ımrette faydalı olacak bahis)&- istanbul polis müdürlüğünden 
re daha fazla his..c;e ayrJlacaktır.) 

~) (Dil, edebiyat ve tarih şube~i), Memurini ıabıta için imali muktazi 2250 ilA 2420 çıft fotin 
aM Türk dilinin bu günkü yazı ve ~ kapith zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Teklif o~unacak 
dcbiyatta kullanılmıyan, fakat halk fiyat haddi liyık görü:düğü takdirde 14-2·932 tarihine müsadif 
arasında ya,ıyan kelimeleri, i~tilAh- pazar günü ihalei katı'yesi icra kıhnacağından taliplerin şeraiti 
larıyla kadim mim masalları. ata öğrenmek ve nümeyi görmek üzere idare komisyonuna müra-
sözlerini araştırrp toplar: milli tarihin ki f 
nuıhalf safhalarına., bilha~a _ et1er caat etmeleri ve te i mektuplarile teminat akçes ni de yevmi 
varsa - muhitteki göçt>be Türk aşi • mezkurde saat 14 de kadar mübayaat komisyonuna tevdi etme· 
retleri arasrnda olmak Uzere aJelu .. leri illn olknur. (277) 
mum kadim mfllt an'ane ve adetleri 
tetkik eder. Polis memurları için İmali muktazi 2000 ili 2191 adet şap-

3) Şube azalan mecmua çıkararak ka alenen münakasaya çıkarı'mıştır. Talip'erin şeraiti öğrenmek 
veya çıknnlmakta olan mecmua veya ve nümuneyi görmek üzere idare komisyonuna Ye münakasaya 
gn7.etelere intisap ederek birin<'i ve iştirak için de yevmi ihale olan 14-2-932 tarihine müsadif pazar 
ikinçi maddelerde sa}, lan maksat • sıünü saat ı 4 de Defterdarlık dairesinde müteşekkil mubayaa 
lar üzerinde neşriyatta bulunur. komisyonuna müracaatları ilPn olunur. (2781 

4) Şube, yeni yetişen gençler ara· ----------·--------------------smda ilim ve edebiyat sahalannda hu- 1 K R A M 1 Y E L 1 
susi bir istidat gösterenleri him'lye E • t Ç 
n teşvik eder. istidat n kabiliyetle- mnıye ayını 
rin inkişafı için yollar ve '8reler te- Arayınız 
mmineçall§I~ ~ 1 ......................................................... ... 

Tefrika 

4 

Nakleden: fa. 
ra da gelip tatlr·tatl;-Y~~ tıi• 
tiririz. 

Madam Franoy kocasına baJ(tı: 
- Biz. de, dedi, gidelim. 
Hep birden kalktılar, öteki nri!llo'" 

lirler de sigaralarını yaktılar. Kont, 
yanında Elena, mühendise Lartig 11 

Franoylar olduğu halde yemek ods
ısmdan çrktı ve koridorlardan geÇe • 
rek şatonun mukabil tarafma doğrll 
yürüdü. Bu kısmı, parka nazırdır 1'f 
parktan demir parmaklıklı 1'apıY1 

gid,ilirdi. Kaprya giden yol dar bit 
yoldu ve ancak demir parmaklıklar 
önünde genişliyordu. 

Kontun odası şatonun sa ğtarafııt• 
daydı. Ogust arkadan geliyord11· 
Kendisine hem yazıhane hem de ya.A 
tak odası vazifesi gören odanm önii • 
ne gelince kont durdu, gülerek: 

- Hanımlar, dedi, dikkat edinft
Gayet mühim bir dakika yaştyoruı. 
Kapının tokmağını çevireceğim. tçer· 
de ne olduğunu Allah bilir. 

Kont bunları söylerken 
tokmağını çevirmişti. kapı 

kont kahkahayla gülmiye 
Sonra hizmetçiye dönerek: 

kapmııt 

açıldı 'ft 

b~tadr· 

- Beceriksiz, dedi, sakın mutlak" 
ta sen de bizim şerefimize fazla ka'" 
çrrmış olmaya.sın. 

Oda hizmetçisi vakur bir sdle 
kendini müdafaa etti: 

- Kont hazretleri pek AlA bi1frltt 
ki ben (Vitel) suyundan başka bır ~1 
içmem. Bundan başka benim beC8 • 
rikı;iz biriSj olmadığnna da kanidir " 
ler. Her halde söylediklerime itP 
mat etmelerini rica ederim. 

Franoy mühendise eğildi: 
- Her halde, dedi, garip ~ey..

Bu adam bu kadanna kadar da ald• 
namaz ya! 

- Evet, bir girelim. 
Girdiler, burası Anpir uıroIUnd• 

bir yaııh:ıneydi. Fakat heyeti nınu• 
miyesiylc şatoya uymuyordu. Muhell' 
dis: 

- Anahtar, dedi, içerde-
Elena Gregorovna etarfına b'.lkf11'" 

yordu. Mühendis Lartiğe italx·n: 
- Yoksa, dedi, ~izde gizli bir P"' 

Jis hafivesi dehası mı var?. 
- Niçin olmasın madam 1 (MÖ~,.S 

Franoya dönerek) beraber miyiz? 
- Hay hay, böyle oyunları pek !t' 

verim. 
Kont onlara döndü: 
- O halde, dedi, sizi brraktyorOft 

Arayınız bakalım, bir şey bulurs~~! 
bana söylersiniz. Ben misafirlerı!IP""" 
yanına gidiyorum. · i,. 

- On dakikaya kadar biz de gel 
riz. 

Lartigle Franoy şimdi odada yal' 
nrz kalmışlardı. Frnnoy kaprıyı kaPr 
tarak: 

- Polis hafiyesi rolü oynam.\Js, dt-
di, hoşunuza mı gidiyor?. 

- Pek! 
- işte size bir fırsat. • 
- Fakat size ihtiyacım var. 51d d 

çok pratik bir 7.ekanızve mantrğııl 
olduğuna kanaatim var. 

- Teveccüh gösteriyorsunm. t 
- Başlarken bana bir kaç .,asilJ• 

verirseniz minnettar olurum. s 
- O halde hep beraber düşüneli:

Önce himıetçinin aldanmadığını 
bul edelim. . , 

- Evet. Doğru söylüyordu ıs• 
nedersem. fr 

- Binaenaleyh bu kapıyı a~ıı!' ı1t 
tediği zaman kapalı olduğuna gör 
dem~ktir. Anahtar da içerdeydL 

- Yani, i~erde birisi vardı. ""' 
- Tamam. Bu, iyi bir har 

noktası olabilir. 1' 
- u halde içerdeki adam borıı 

nereden girmiş olabilir? 
- ltk akla gelen şey kapıdır. 

(mtnıed'' :./' 
--,-s-ta_n_b_u_l_u_· ç_ü_n_c_ü_i-cr_a_m_e_nw_rltJğıP 

dan: ııd' 
lstanbulda Çakmakçılar yok~ 

mukim Barukas ve Alfasa ve şu tfoi 
mağn1.asmda mahcuz bulunan ına~e 
ra eşyasr 17 - 2 - 932 tarihinde ~ 
10 dan itibaren açık arttırma surf:ıı.ıır 
le satılacağmdan taliplerin vakti tf' 
ayyeninde hazır bulunacak ıneJlf0 
na müracaat etmeleri ilA.n oıuaor. 

.... (Z55') 
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öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 
AH! AMAN! (ABUK! SANCI CE(Tİ 

••• ARKAM! BiR ALKOK YAKISI 

~ut tuwu .... cl ıta9' -." h•lcle"' •t•tılu hatl •••~''' "fC"' 4l•ri •• 
ir:a1e etMe:111ıeh ., Mf'.1aM&h cok yefti we ali Alkek yakıat.. ••uw 
;;~,,. • "'l" •• M6etHP \ur ıe4bu i. ıaficlır S.a•.c:• tekrar s.&.,.e4et111 
he"""" .. ., Y•'-••• afn,-aa ••h•ll• taıt..ı.. edı•u• A•41cıuu -••"••· 
"" ı l ohuhuuu. Da:Ma ayi_,.u.de lttr ••Y• •kı AIJtelr. yal.ıeı ltuJ.,. 

.. t.tr\l•uı. V.ıcu.cftıt• hw ha•c• ı.., M"cııı"a 11.a.rtı •aaır v• .,..,. 
lı.w tedl.irdir. Bı r cl\af\lflıe illet•" 4at.a "'Meu1'4Lr1..- 5iı itiı:atı le 
•9'1'Ul etwrke" • da lıleAcli •aKif .. İ•İ ckiir Het" ecı.•••cle 
ı...ı,.,. .. ,, fakat Allt•lt ,..,,.ı ... ı .. uuada tul"""" · Ta .. litlerindeıo 
e-alua.,,ıt . 

-.Yeni, De.likli~'ALLCOCK~· YAKISI 

4. N. 
Adet 

SANCIYI 

250 Lake karyola 

İZALE EDER 

Abone şartları: 

• 1 S ô J 2 Aylık 
Oilhilde 150 400 750 1400 l\uruş 

Hariçte - 800 J 450 2700 

llln tJartlanmız: 
_____ ......., __ _ 

Satın 
Santim• 

Resmi 
10 K~. 
20 .. 

llususf 
12,SO Kş. 
25 

KUçUk llln -.artlar1mız : 

1 ~ 3 
30 50 65 

.. 
75 

1·10 Defalı 
100 Kuruş 

• * * 

A - Abonclcrimi ı:in her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir 

B - 4 satın gcı;en iltn~nn far:la 
~ıtırı için :5 kuruş zammolunur, 

Ankara merkez ibtiyacı için 
500 ton lavemarin kömürü ka
palı ~arf usulile münakasaya kon
muştur. ihalesi 15·2-932 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 
te icra edilecektir. Talipler ıart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak etmek 
ishyenlerin şartnamede muharrer 
teminat ve teklif mektuplarile 
muayyen günde Ankarada M 
M. V. satın alma komisyonuna 
müracaatları. (45) - 283 

* * * Konyadak kıtaatın sekiz aylık ih· 
tiyacr olan 371500 kilo un kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. tı.aıe 

tarihi 2:1 - 2 - 932 cumartesi günü 
saat 15 tir. Taliplerin şartnameyi 

görmek üure her gün, münaka~ya 

iştirak edeceklerin ise 331 lira temi 
aat ak"9( ile ihale tarihinde Konya
da beşinci K. O. Al. Sa. Kom. r · ı 
ımüracaatlan. _(66) (453) 

* • • 
K. O. n 1 inci fırkanın 

müteahhidi nam ve h~abına a • 
lınacak nohudun pazarlığr ı:l 

şubat 932 cumar~i günü ~aat 16 
da yapılacaktır. Taliplerin ~rtname
yi almak üzere her gün ve münaka~a
ya iştirak için de yevmi muayyenin • 
de komi~yonumuza müracaatları ilan 
olunur. (68) (473) 

* * * 
İzmir M~t. Mv. ihtiyacı için 603 

metre mik'abı muht~lif eb'atta. kere~· 
te kapalı zarf usulü ile münakaMya 
konmuştur. ihale tarihi 28 - 2 - 932 
pa1..ar günü Mat 15 tir. lhaJeye t:ılip 
olanların eşartnameyi görmek ür:ere 
her gün münaka.'\aya iştirak edecek • 
!erin de ihale tarihinde lzmir .l\fst. 
Mv. satın alma komisyonuna miire\ . 
ca:ttJan. (67) (t72) 

:ıı: •• 

da. komisyonumuzda yapılacaktır. Ta
Jiplerin şart na muinin almak üzere 
her gün ve münakssaya iştirak ,.de· 
ceklerin de vakti muayyeninde komi8 
yonumuıa müracaatıan. (71) (489) 

• * • 
A,ağıda cins n ıniktan yadır ü~ 

kalem elbise malıe~ müteahhit 
nam ve h~bına pazarhkla ahna~k
br. lhaleei 16 - !? - 93? tarihinde 
sah günü ssat 15 te komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin prtna.m~i· 
ni alma.k üzere her gün ve paıarhğına 
i~tirak edeceklerin de vakti muayye
ninde komüıyonumuza müracaatl:ın. 

(74) (50.1) 
Miktan ein.5i 

10.000 Mat düğme 
1.461 Makara 
3,415 Makara İ 

K. O. ve 1 inci fırka kıtal:ırı ih- '!!!!!!!!!!!"!A~~!!!"!l\-!!!"!I!!'!. ~!!!!!"!!!""!!'"""'!!!!!!!"!!!~~!'!!!!!!!!!!!!!~Oh 
tiyacı olan kuru soğan mün:ılcasası 

bir hafta talik edilmiştir. ihalesi ıs 
- 2 - 932 pazartesi günü .5aat 16,30 

V AKIT Matbaası 

Sahibi: Mehmet Asım. uma mi 
ne~riyat müdürü: Refik Ahmet 

Jlfyon Nafia Baş Mü .. 
hendisliğinden: 

Dinar - Isparta yolunun (5865) lira (87) kuruş bedleike şifli 
118+115-120+000 kilometreleri arası tamiratile 117+647 kilo· 
metredeki menfez intaah 17-2-93l tarihinde saat 15 de ihale 
edilmek n:ı:ere kapalı zarf usulile miinakasaya konuldu . 

1 - Ehliyet veıikası almak veya kayıt edilmek için münakasa 
şeraiti umumiyesinin birinci ve ikinci maddelerinde yazılı vesaiki 
münakasa gününden İAakal sekiz: gün evvel vilayet Baş Mühen" 
disliğine iraesi. 

2 - Münakasa tafsilatile şartnameler sureti musdddakalarının 
viliyet Bat Mohendısliiinden alınabileceği. 

3 - MOnakasaya iştirlk edeceklerin münakasa ve ihale kanu-
niİe tartnameler ve teferruatı dairesinde hazırlayacakları teklif 
teklif mektuplarını 17-l-932 tarihinde saat 15 den evvel vilayet 
Encümeni Riyasetine vermeleri ve ihalenin Yilayet Daimi encii
meninde icra kılınacağı. (466) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---_...,.,, 

Beyoğlu Defterdar
lığından: 

Şehri 65 lira ücretli emlaki milliye memurluğu için Şubatın 

15 iıfci pazartesi günü imtihan icrası mukarrerdir. Talip olanla
rın o gün ıabah · saat 9 da Beyoğlu Defterdarlığına müracaat 
eylemeleri ilAn o'.unur. (440) 

25 Liraya Radyo Makinaları 
Baltık markalı ve dört llmba kuvvetindedir. Müceddettir. Bütün 
Avrupa telsiz merkezlerini hoparlörle dinletir. Akümülatör He iş· 
ler. Akümülatör, lamba ve sair teferruatını satın alan ıat tedarik 
edecektir. lıtanbulda Yeni Postahanenin üst katında telsiz telefoıı 
şirketine müracaat. 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazifesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VB 

Ohalde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Baakasıadall 

HllUll 


