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aponlartayyarehücumunu artırdılar 
• 
iki taraf da takviye 
fırkalarını bekliyorlar! 
Vaziyet gerek Japonya gerekAvrupa 
devletleri için dikkate şayan bir 

manzara gösteriyor 

Bir hizmet 
V. A. K. 1. T 

Okuyucularının 
Yavrularına 

Btttttn ilk mektep 
kitaplarını hediye 

ed.lyor 

, Çocuklarınızın kitap 
masraflarını artık 
dUşOnmeylnlz 

Çocuk velileri 
w ! 

Çlnde ve Çin huduUannda umumi vaziyet 
Abayı şarktan gelen haberler dat etmiye uğraşan ve bun.da mu

J~ponlann lehine değildir. Tah • vaffak olan muntazam ve harp ka
bıinleri çok yanlış çıkmıştır. Çinli- biliyeti yerinde Çin askerleriyle 
iki~?!_ ciddi ve muntazam askeri teş- karşılaşınca yapılacak işin oka • 

Iattan mahrum farzeden Japon dar kolay olamryacağım bilfiil an
:ıvvetleri karşılannda bir kanş lamışlardır. 

Prak için harp eden, brrakmrya Çinlilerin bu galibiyetleri hit -
lllecbur olduğu tek siperi ne pa - tabi bütün Çinde manevi kuvvet -
:._asına olursa olsun tekrar istir - ı it arafı 2 inci sayı fada ı 

Alman demir yollarını ele 
geçirmek istiyorlar ! 

hu Alman sanayiinden korkan Fransız 
'\'e lngiliz diplomatlarının eseridir 

1 Deyli Herald gazetesinin dip-
011lat muhabiri fU mllbim malii
lllıtı veriyor: 

d Sa)lbiyettar menbalardan al
F'•iını malümata göre lngiltere;•naa diplomatlan F ransanm 

1111anyaya karşı hissettikleri 
t~dif eleri bertaraf etmek ve ta
lrlırat meselesini esaslı bir su
~ette tesviye edebilmek, bundan 

1,'!"• bilhassa büyük sanayi iş
.._~de Alman rekabetinden kur
....._alc, aynı zamanda lngiliz 
;'-•yiini ve kömiir ticaretini 
~-:et111ek için yeni projeler ha-

B lllaktadırlar. 
ıtri q Projelerin hedefi, devlet
a,6!__ ıııuayyen bir zaman için 

, .... 41man demirvollarım kon· 

·---- -
trol albna almak ve Almanların 
ihracat emteasmdan alınacak rü· 
ıumu yülrseltmek ve indirmek 
salahiyetini ibraz etmektir. 

Almanlar senelerdenberi, Ror
daki demir ve kömür sanayiine 
lazım olan parayı temin için 
demiryollarını ziyanla işletmek

tedirler. Onların nakliye ücret· 
lerinden ·ziyan etmeleri lngilizle
ri de ziyana uğratmıştır. 

Almanlar kömürlerini 250 mil 
mesafeye kadar gayet ucuı bir 
fiatla naklettiklerinden Alman 
kömürn Ingiliz kömürüne reka
edebilmekte ve kazanmaktad1r. 

Bundan başka Alman sanayii 
yardım 2ördUğünden ona ait te

[ Alttarıfı 4 üncü sayıfada ] 

' T.A.F.S.l.L.A.T 

Yakında 

Gazi Hz. 
Reiıicümbur Hz. diln sarayda

ki dairtlerincle mefful Olmutlar, 
hiç bir yere çı~mamıılardır. 

11-ev, 7'ditckAn yandı 
Zarar ve ziyanın mUhlm olduıu 

anlaşllıyor 

Evvelki akşam KmalıadaCla 
bir yangın olduğunu ve geç vakte 
kadar devam eden yangın netice
sinde bazı dükkanların yandığını 
yazmıttık. 

Dün bu huıusta yaptığımız tali
kikata göre yangın gece saat 21 
de başlamış ve sabaha kadar de -
va.m etmiştir. Yangın pek şiddet
li olmuf, 11 evle yedi dükkan ta
mamiyle yandıktan sonra ancak 
ıöndürülebilmiştir. 

Alet Kınahadada çarfı boyun· 
da manav Kalosun dükkanmdan 
çıkmıt ve ahşap olan dükkanın 
her tarafını birden sarmıttır. Yan· 
gın saat yirmi biri beş geçe Bur
gazdan Büyükadaya haber veril
mit, oradan da itfaiye müdürlü • 
ğüne bildirilmiştir. Bu haber üze
rine itfaiye müdüriyeti lstinde it· 
faiyesine hareket emri vermiş 
ve saat 21,26 geçe hareket eden 
lstinye itfaiyesi 50 dakikada Kı -
nalıya gitmittir. 

Heybeli ve Büyükadadaki itfa
İye teşkilatının Kınalıya geçmesi 
için Seyrisefain vaourlarırun istim 
tutmasını beklemek mecburiyeti 
hasıl olduğundan arazozlar derhal 
geçememiştir. lstinye itfaiyesiy
le Heybeli ve Büyükadadaki ara
zozlar gelinciye kadar yangının 
ilerlemesine mani olabilmek için 
esaslı bir ıey yapılamamıttır. 

Yangın bir buçuk ıaat alabildi
ğine devam ettikten sonra yetişen 
itfaiyenin gayretine rağmen etra
fı saran ateşin önüne geçmek ka -
bil olamamış ve yangın sahasın -
dan ilerde bulunan bazı ev ve dük 
kanları yıkmak suretiyle yangının 
daha fazla ilerlememesi temin o -
lunmuştur. 

Binaların ahşap ve havanın rüz 
garlı oluşu yangının genişlemesini 
kolaylaştırnnştır. Yanan ev ve 

[ Alttarafı 4 üncü S•),fıda J 

Halk evlerinde faaliyet 
hararetle ilerliyor 

Dün dil, edebiyat, tarih şubesinin 
idare heyeti secildi 

Halk evinde dUnkU toplantı 
Bir hafta enel açılan lıtanbul olmaaından dolayı dinkti toıt:. 

Halkevini~ dil, edebiyat, tarih lanmıya ancak 70 kiti gele)>il
şubeıinin idare heyeti intihabatı miıtir. 
dün öğleden sonra yapılmıştır. Saat iki buçukta Cumhuriyet 
Bu şubeye . yazılanlar 125 . kişi halk fırkaıı rilayet idare heyeti 
olduğu halde;ı- havanın ·çok fena t Alttarıh 4 tinai ı.ıyıfada ] 

Yeni Irak sefin Emir 
Zeyit şehrimizde 

Yeni sefir Kıral Faysal Hz. nin 
küçük kardeşleridir 

Irak hükumetinin ·yeni Türkiye 
sefiri Emir Zeyt Hz. dün Seyri
sefain idaresinin Ankara· vapurile 
lskenderiyeden şehrimize gel
mitlir. 

Ankara vapuru Akdenizdeki 
şiddetli kar tipisi yüzQnden yedi 
saat gecikmiş ve limanımıza an
cak saat yirmide vasıl olmuştur. 

Emir Zeyt hazretlerini vapur
da Irak sefareti maslahatgüzar; 
Ata Emin beyle akrabasından 
bazı zevat karşılamış, polis deniz 
kontrolü şubesi şefi Hu'usi B., po-

liı mlldürü namına sefire, hor 
geldiniz, demiıtir. 

· Emir Zeyt Hz. Irak kıralı Fay• 
sal hazretlerinin kliçük · kardeş• 
leridir ve 33 yaşındadır. Kendi
sini vapurda kartılıyan bir mu• 
barririmize yeni sefir fUD)an 
ıöylemittir: 

E~lr Zeyt'ln sözleri 
- Dost TOrkiyeye bDkümeti

mi temsil vuifesiyle geldiğime fev-
kalade memnunum. iki doıt de•let 

(LuUen sayfayı çeı•iriniz) 

Torik Necmi - Bak Methedi, Burhan Cahit bey, şık kadının 
bir senelik elbiıesi için on iki bin lira lazımdır diyor .. Ne derıin? •• 

Meıbedi Cafer - T orib efen· di... ille bu Bürhan Cabit ber 
lranlidi?. 
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iki taraf da takvıye 1 :~;,:, ı Son Telgrallar ] 
fırkalarını bekliyorlar! 

[ Ust tarafı l inci Sa) fada 

Japonlar )erin de artmasını mucip olacak -
trr. Bu itibarla vazıyet haylı dik
kate şayan bir şekil almış ve Çin Sovyetlere karşı da 
meselesi kolay halledilemiyecek Harekete mi 
çetin bir mesele haline girmiı: gö~ 
rülüyor. Geçiyorlar? 

Vazıyetin husnsiveH maddi,
1 

M k 29 (AA) T 
manevi, mali miişhiil1er Toh-yo krı- os ova, · - as 
binesinin de dikkatini ve endişesi- Ajansı bildiriyor: 
ni cclbetmistir. Bu gün ilk knde- Matbuat, Harbin beyaz Ruı· 
metle mağ'lılp vazıyette kalan Ja- lan teşkilatı reis· Ceneral Kos· 
ponya sonunda kazanm~a bu pC'k m ne'nin Japonla tarafından 
kolav olmıvacaktır. Diğer taraf - bir fırka teşl<iline memur edil
tan Çindeki Avrupahlrınn vaznret-
leri de son derece dikkate derrer diğini yazıyor. 
ve nazik bir sı.fhava ,girmi~tir. Mukden ayaletinde Beyaz 
Japonların imtiy:ızlr mmtakahrr RrJSlardan mürekkep bir fu. 
bir üssülh!'.treke olarak kullandıiYc- kanın teşkiline başlanmıştır. 
nı rrören Cinliler bundan son~a Bu fırkanın birinci livası ku-
imtiva.zlr mmtakalar tammıyaca - mandanhğma Madryime, 1kinci 
ğmr nek haklı olarak söylemekte-
dirlcır. livası kumandanhğına da Mo-

:Mücadelevi ,fanonlar kazanır_ distov tayin o'unmuşlard1r. Bu 
lars!ı v:ızıyet değismivecP ·tir. On- fırka 21ovyetlerin deniz mmta
Jarm ilk ya.nac:ıklan i~ diğ'er Av - kasım ıstiliya memur edi!ecek· 
rupalrlan atmak olacaktır. Baka - tir. Ayni :ıamanda Japon kı· 
Jrm mücadelenin ikinci safhası ne taatınm bir k1tmı da MaYera
:rıetice verecek? ! 

* • • yı Baykal cihetine hücum ede 
Tayyare hDcumlara cektir. 

Tokvo, 26 (A.A.) - Japon Bütün teşkilAt gayet gizli 
kuvvetlerine mensup tayyareler yapıhyor. Japonlar bilhassa 
Vangchow'a ü üncü bir taarruz teşkilat safhasında bulunan mez· 
yapma adırlar. Japon umumi ktir fırkayla bu farkaya mühim· 
karard.hından alınan bir habere h b. M "d 

·· bu t ı d '- · • Ch 1. mab ar ıye veren ançurı e gore ayvare er en nırı en ı- . . . 
ant? nehrinde guya inmhre mecb r kı Japon makamatı reımıyeıı 
kalmıstrr. Pilot kurtarıtmı sa da Laraıında meycut münasebatı 
tayyare tamamiyle harap olmuı - gizlemek İçın tcdabir almıılar• 
tur. dar. 

Kfang Wan harap • ., 
Şan,.,hay, 26 ( A.A.) - Kiang bir çok defalar taarruz ettiklerini 

Van, Mi o - C ang - Chan ve ve her defasında da tardeyledikle
Ta:zang köyleri Japon tayyarele • rini iddia eylemişlerdir. 
rini" !llÜtemadi bombardırnanlan Topçulnr arasındaki düello de
n ... ~,. .. ~j olarak timdi Üzerlerinde vam ediyor. Fakat Çiniiler kö -
dr ..,, r tüten yanmıl\ "''°"'"'hara- yün şimalindeki hatlarda oldukda 
b~·' " haska h"r sey ~e~"ldir. Kiang Van etrafında adeta demirli 

~hn~hav. 26 ( A.A.) - J non gibi durmaktadırlar. 
tavv Teleri bu sabah Han~ Chov 
taynne .kara P.'... mı bombardr -
man etmi !erdir. Tayyer~eiler, 
ka ... argahın b""ti!n ha~" rlarıvla 
bes avyareyi tahrip ett;Herini ve 
ken~tl,.r;ne taarruz idn hav )'-' -
nan ;k; dü"man tavv;11~e-~ ... i dü~ür
drk•erini idditl etm•sterdir. 

fkl taret da takviye kıt•a•r .,hyor 
Tokyo, 26 ( A.A.) - Pek ya· 

kmd~ ieneral Shira Kawanm muh 
temel kumandası altında üc yeni 
fırkanın c;ne vasıl olacağı haber 
alnı maktadır. 

Sanp-hay, 26 (A.A.) - Japon· 
lar ~ünkü muharehP1er net1~es;n· 
deki zaviatlarmm 80 telef oldu.:Yu
nu ve 150 esir almıs hulundulcla -
rmı ve pek yaktnda Kiang Vam 
zan•p,lp-eklerin; hildiı· ·~rnrl~r. 

Japonyanın m•lyonlar1 su gibi 
akıyor 

Tokyo, 26 (A.A.) - Kabine, 
Şanghay masarifab için yeniden 
22 milyon yenlik bir kredi açıl -
masına karar vermistir. 

Hususi meclis bu ~krediyi tasvip 
edecek olursa Japonyanm Mançu· 
ri ve Şanghay askeri sevkivatı 
için şimdiye kadar yaomı~ olduğu 
masrafların yekilnl1 98 milvon yP.· 
ne balil'T olmuş bulunacaktır. Ö· 
nümüzdP.ki bir n;sandan sonra J..u
sugf İd;tmunı aktede~..ek nlan Di
yet meclisi muazzam krediler şek
linde ol~rak masraff~rı kapamak 
cihetine knar verecektir. 

Japon (<,.Jvvetlerini ng,.ri cekil
me"ine kadar yapılacak olan maı· 

3 Mart toplantısı Rusya,Karad~niz 
. . Limanlarını 

Akvam cemıyetıne aza olmıyan Kapatıyor mu? 
devletler ne yapacaklar ? BOkreıten gelen bir telrrafta 

Cenevre, 26 (A.A.) - Muhtelif murahhas heyetleri tarafından vu· Universul iazetcsl Köıtence 
ku bulan talep üzerine Kont Apponyi 3 martta toplanacak Cemiyeti tüccarından şu yolda bir telgraf 
Akvam büyük meclisi reisliğine namzetliğini koymıya muvafakat et• almıştır: 
miştir. Bununla beraber M. Hymans,in ekseriyetle reisliğe intihabı Sovyetlerin Karadeniz üssO-
teımin edilmiş gibidir. babrt kumandanlığı (Pervoye 

Cemiyeti Akvam azası olmıyandevletlerin de büyük meclisin bu Maya) mayın gemis.yle Oç tab
İçtimaına İştirakleri hakkında müz:ıkereler devam etmektedir. Fakat 
büyük meclis tarafından bir komisyon teşkili düşünülmektedir. Bu telbahiri Karadenizdeki Rus 
komisyonda Cemiyeti Akvam bari ci devletlerden bazılarının müıa- limanlırını kapamaya memur 
hitleri hazır bulunacaktır. etmiştir. Ayın yirmisinde Sivas-

Si fa hl arı tahdit komisyonunda topoiden hareket etmiştir. Ma-
yın gemisi Batumdan Romanya 

Yeni komisyonlar ihdas edildi hududuna kadar uzayan sahil-
lerdeki bütün Ruı limanlarına Cenevre, 26 (A.A.) -Terki teslihat konferansının umumt komis-

yonunda beyanatta bulunan M. Tardieu komisyonlar adedinin ehem. sabih torpil dökmiye başla
miyeti haiz olmadığı ve umumi meclis, kara, deniz, hava işlerine ait mııtır.,, 
üç komisyonun ihdasına karar verirse meclisin bu kararına ittirak VAKiT- "Univerıu~,ün bu 
edeceğini beyan eylemiş ve aynı zamanda kontrol ve sulh te§kilatma haberinin uydurma olmaıı çok 
j müteallik umumi mahiyette bütün mese eleri tetkike memur edilecek muhtemeldir. ÇGnkll Rualann 
bir siyasi komisyonun da ihdasını teklif eylemi§tir. 

İngiltere, Cemahiri müttehide, İtalya, Romanya ve Yugoslavya Karadeoizdeki limanlarını ka-
murahhasları bu teklifi prensip itibariyle kabul etmitlerdir. patmaları için ortada bir me• 

Almanya murahhası siyasi komisyonun ihdasının tehir edilmesini ıele yoktur. Romen ıaıeteıinin 
teklif etmistir. bu haberini ihtiyatla te1'kki 

M. Tardieu, birbirlerine muhalif olan müteaddit noktai nazarların etmek icap eder. 
mukarenetle insica.mının lüzumlu olduğu kanaatini izharla yaptığı ..., ___________ _.. .... _ 
tekliflerin kabulünde ısrar eylemiştir. 

Nihayet M. Nadolny, M. Tardieu'nün tekliflerinin kabulüne mu• 
vafakat etmiştir. Bunun üzerine komisyon, askeri, bahri ve havai 
komisyonlarla beraber milli masraflar komisyonunun ve ıiyaat ko • 
m • syonun ihdasına karar vermiştir. 

Bu komisyonlar yarınki cumartesi l'!Ünü ıabahr toplanacaklardır. 

Tevfik RilştU beyin M. Tardleu'ya cevabı 
Cenevre, 26 Anado'u Ajansının huıuıi muhabirinden: 
Dün umumi kom"syon içtima ederek konferansın meaai me· 

tedu teş1-<ilatını tesoit ettı. . 
Siyast bir komisyon teşkili hakkındaki Fransız teklifini mudafaa 

eden M. Tardieu beyanatı esnasında Fransız projesi kabul edi· 
lirse kontrota tabi Cemiyeti Akvama dahil olmıyan fakat bu 
·onferasta bu unan Rusya ve Amerikayı kasten iki büyük deY· 

letin de iştirak edebileceğini söylemesi üzerine ıöz alan Tevfik 
Rüştü bev: 

"M. Tardiyöııüo yalmz iki devletten bahsetmiş olm111 1 Orki
yenin fevkalade st;bperver olduğu, binaenaleyh tesliliatının kont· 
rol edilmiye ve bu nevi teş ilatta temsil edilmiye ihtiyacı olma• 
dığı hakkındaki ka.ıaatinden tahassül ediyorsa, kend"ıine bilhaa· 
1a teşekkür ederim. Eğer sırf hır unutkanlıktan teYellüt etmitıe 
komisyona, Tfirkiyenin de konteransta temsil edilmit olduğunu 
hatırlatmama müsaadelerini rica ederim demiştir. 

M. Tardiyö da verdiği cevapta demiıtir ki: yalnız iki devlet· 
ten bahsetmiş o mamm sebebi, mesaimiıin daha bidayetinde bu 
iki hllkfımetin de dünyada işgal ettikleri mevkie binaen Cemi
yeti akvamda daıma aza olan diğer devletler gibi büroya aza 
intihap edilmiş ol<lu ~unu hatırlamış oldu~ur~ içindir. 

Türkiyeden babsetmit olmamamın bir mazeret olduğunu he
men ilive ederim. Bu mazeretim de muhterem mcılektaıım Tev• 
fik Rüştü Beı•in öteden beri daiına mesaimize çok faal ıurette 
iştirak etmiş olduğunu görmekliğinizdir. 

Italyagümrük manialarının ortadan 
katdırılmasınr istiyor 

Ching. Cheng 
Yeni Mançurl 
Devleti faaliyette 
Berdevam 

Mukdem, 26 ( A.A) - Yeni 
Mançuri devletinin icara! mecliai 
bir beyanname 11eırederek yeni 
devletin ünvanının Mancbov Kou 
ve hükumet merkez

0

nin de Gba• 
Di Chuog ıehri olduiUDUD illa 
eylem·ıtir. 

Sabık Çin lmperatoru dikta• 
tar manasına gelen Cbin·Chenı 

ı ·•lekabını alacakbr. 

Bolu da 
Halk evi 
Merasimle açıldı 
Bolu, 26 (V akıt) - Bolu da• 

ğının karla 6rtUlil olmasından 
dolayı bir hafta teehhür edea 
Bolu vilayeti Halkevi açılma 

merasimi kadın ve erkek binler· 
ce ıevabn ittirakiyle muhterem 
meb'nsumuz Cevat AbbH & 
taraf1ndan bugün icr• kılında. 
Bu vesileyle bütOn memleket 
halkı büyük bir ıevioçle bu me-

CinrJeri 7:8:viatmın 300 ile 400 
aT<'!Sında olduğu sÖ'•rJenİyor. C 0 n 
ac:kP.rf ~ J. • birind ve on bi • 
rinci fırkalarTn bu f'i•n harp rrım
takasır..a vasıl olacaklarım istih -

Roma, 26 (A.A.) - Meb'usan meclisi korporasyonlar nezaretinin raflarm avda ".., milyon yen ola- ~ 
h bütçesine ait müzakereyi bitirmiş-tir. Müzakere esnasında nazır Nı. 

rasimi kutlulamıılar ve hiuiyab 
taıimklranelerinio ulu Gazimiz• 
iblAğını Cevat Abbas beydell 
rica etmitlerdir. 

bar evlemhılerdir. 
MOcadele devam ediyor 
- Şanr-hay, 26 (A.A.) - Ki· 

ang Yandaki vazıyet dün ak,am· 
darıberi hic de~·smemi~tir. 

Jaoonlar di"n !?ece Cinli)erin 

münasebahnm bilhassa son sene 
içinde son derece samimileştiğini 
tekrara bilmem lü1um var mı ? 
Yazı lskenderiycde geçirmiştim. 
Bir ay kadar evvel fiç, dört gün 
için Bağdada gittim. Bilihare 

tayyareyle tekrar Iskenderiyeye 
döndüm. Oradan geliyorum. 

Yolda fırh:ıa olduğu için yor-
gunum. Yarın görüşürüz . ., 

Seyrisefain vapurlarında gi5r· 
düğü intizamdan takdirle bah· 
ıetmektedir. Perapalas deline 
inen Emir Zeyt Hz. le birlikte 
hemşireleri prenses Fatma Te 
prenses Sarah Hf. ler de şehri
mize gelmişlerdir. 

Yeni ıefir bugün saat 17 de 
Perapalasta matbuat müme211ille· 
rıni kabul edecek, ve üç dört 
aune kadar Ankaraya gidecektir. 

cai!r ta. min edilivor. 8 . .. 1 d ..... b. t kt b"" .. d ı 1 · 1 k ı · d · . . .. ottaı ıoy e ıgı ır nu u a utun ev et erm mem e et erı arasın a• 
~u ~~raflar ıçın luz~mlu me· ki iktısadi münasebetler itibariyle daha az hodbinane duygulardan 

ba\r, huk~İet bo!1oları ı~ra~ e~ - mülhem olarak gümrük siyasetlerini esaslı bir surette değİ§tİrmeleri 
me ~ oıur,,.tıy e temm edılecektır. lazım geldiğini beyan etmi§ ve demiştir ki: 

l~~u ... bonolar Japon ~~nkalar~ "İtalya böyle bir de?iitiklik yapılmasına samimi bir surette taraf-
Hoover '·baş,, mı 
Olacak? 

ve hukumet mevdttat muessesesı tar bulunmaktadır. ltalya gümrük manialarının azaltılmasına ve bü
taraf nd1ln satın alınacaktır. tün dünyada hüküm süren iktısadi buhranı uzatıp vahimlettiren her Nevyork 26 (A.A.) - Naıyo .. 
Cemfyetl Akvam mecllslndeki türlü müşkülatı ortadan kaldımuya matuf her hangi bir teklifi dos- nal demokrat komitesi resi M. 

Japon murahhas heyeti tane bir surette kabule hazırdır. Raıkob, M, Hooverin, milakiratı• 
Tokyo, 26 (A.A.) - Önümüz· M. Bottai bu sözlerden sonra bütün milletlerin temsil edilecekleri meninin reye vazını ihtiva edeO 

deki 3 martta toplanacak olan Ce- iktısadi bir meclis vücuda getirilmek suretiyle milletler arasında ik· yeni bir programla riyaseticüoı• 
mi:veti akvam meclisinde Londra tısadi bir yaklatma temini için Cenevrede geçen eylülde yaptığı tek- bura yeniden namzetlik koyına• 
sefiri M. Matsudeire, Roma aefi- lifi hatırlatmışbr. sınm pek mümkün o!dujuOO 

ri M. Yosh!dayla M. Sato mu: Amerikanın borçlardan bahse hissettirecek tarzda beyanatı. 
rahhas sıfatıyle Japonyayı temsıl • 

1
. k bulunmak suretiyle bütün me111l~ 

edeceklerdir. n 1 ye 1 Y 0 · kette biiyUk bir hayret teflat 
Japonlar tarafına geçen bir . . . · · ç '-ü d k ti bil• 

Çin cenerah 61dDrUldU Vaşington, 26 (A.A.) - Ha.zıne nazırı M. Ogden Mills, Cemahırı etmııtır. üna. emo ra ar 
S 26 (A A ) l d Müttehide hükO.metinin harp boı·ç larına müteallik beyanatta bulun - M. Hooverin kurduğu rejimiD e; 

P ·rygon,. b·ıİ, - ;. ~ -. mıya hazırlandığı hakkında çıkarılan haberlerin asılsız olduğunu be- sadık ve eo muannit bir tara .. 

k acd
1 ıq?dedatansı ı assa ısıtsı - yan aylemittir tarı olduiYuna daı·ma kanaat et• 

ar e şı etli bir mukavemet gös· 'ı' ' i 6 

tcrdikten sonra Jaoonlar tarafına B r deniz kazası · miılerdi. 
geçmiş olan jeneral Ma Can Şanın Kalküta, 26 (A.A.) - Yüz kadar ameleyi itleri batına götürmekte -
Harbinde ka~!edilmiı olduğunu te olan küçük bir gemi Hooghli nehrinde devrilmiştir. Bu işçilerden Paşabahçede beyeJaJJ 
yite tmektedır. yetmİ! kadarının boğuldukları blldirilmiştir. B k d D kil-"d~ 

Çin gazeteleri bu katil keyfiye- . = ey oz • eretepe , .. 
. . J 1 • • ld ... . ileri ıürmektedirler. dır. Bunların araımda 16 mcı Se heyelan eseri glSrülmGt •e b•f 
tının apon arın ışı 0 ugunu ıma 3 bin Fransız askeri yola negal nişancı alayı da vardır. · · fr ftfl-
etmekte ve buna sebep olarak Ma çıkarlldı 20 tabur lnglliz askeri ev harap bır bale gelmıt ı • •• 11111 
Çan Şan bu yakınlarda teşekkUl Roma, 26 (Hususi) - Ceza • Moskova, 26 (Radyo) - Sin- tehassıslar heyelanın . d~111e1'· 
eden yeni Mançuri hükUmeti reis- yirden bildirildiğien göre üç Fran• gaporda toplanan lngiliz kıtaatı - olu~ olmayacıığmı .tetkık e ,& 
Jiğine ıabık Çin imparatorunun ıız kruvazörüyle üç bin Fransız nın yektinu son hafta içinde 20 tedırler. Dün yenı bir yaf.J'/ 
ge•:riJ-ıe~inemuanz bulunduiunu askeri uzak ıarka &önderilmi§ler- hn.'"e "lm' f hf'ııl olmamııtu. 
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•HJY!tU1i11 I OIDID Baberlerl 1 Ecnebı 
ÔIQm satarak Galatasaray itfaiyeciler Kar bugün de 
dirilmek istiyen Lisesinde Hastalığa karşı da devam 
dünya müsamere sigorta tsttyorıar edecek ! 

Tahrip bBIUIU Amiri h•zhı bir 
Çin ordusu yarı beline kadar lzcllfğln yirminci yıl ,ekllde vetat ett1 Akdenlz'de mftthtş 

şıcık vıcık çamurda döğlişüyor. dUmllmO Altı senedenberi itfaiyenin blr kar tipisi yar 
le •ogbayda bir milyon insanın Galatasaray liıeıinde izciliginin tahrip b&fllill zabitlifini yapan Dün haTa kapalı ıeçmit Ye ıa • 
:•tası g8vdesinden ayrıldı. Çi· yirminci yal dönUmO münasebetiyle Zihni bey bir kaç ,nn e••el bahtan akıama kadar fasılalarla 

dağJara doiru dikleşen yol· d yefat etmiıtir, kar yaimıttır. Tatil crünü olması· ı.. ün mektepte umumi bir mDaa· • 
ı bata çıka ilerliyen muhacir B Henüz 29 yaıında bulunaa na rag-men dün tokakta gezenler kaf 1 mere verilmişir. u müsamere h ı i eleriyle doJu. Dikleıen çin Zihni . bey yanginlarda iltllme ve sair ıünlere nispeten da a az o • 

'ou evveJki giln İstanbul izcileri irin k · ·· ü ·· l · d •n ökseli birer dal gibi üs· Y titreme aeticeıi vereme tutul· muı, Ye e aerıyet ıun nu ev erın e 
t&ı.e basanı tabanlarından yapıı· yapılmıştır. m•f kendisini teda..i ettireme· ve kapalı olan yerlerde geçidrmeyi 
larıy A 1 b 1 J • Müsamereye mektebin orkes· mittir. Bundan Ur ay enel ya· tercih etmiıtir. Havanın tid etin· 

or. vcu ar atarya ar •, mıt· "' den dün bazı içtimalar da yapıla • 
tılyo~larla bu uzu 1 ku la ı tarası tarafından çalman lıtiklll tağa düıen Zihni bey ild ay ••· b· n aaç 1 Ş r mamııtır. 
LJciyor. YolJar JeşlerJe dolu, ne marşıyJa baılanmıı, milteakiben zifesine srelememiı ve kendisi Dünkü hararet derecesi azami 
•tçı0 insanın sonu geldi? Ne Galatasaray izcil"i oymak beyi Ocretli memur olduğa için bele- ııfır asgart üçtü. Saat yedide öl • 
•blın, merminin sonu.. Rafet bey Galata11ray izciliiinin diye nizamnamesine tevfikan cülen karın irtifaı bet aantimetre · 

Çin d ' . k l bö l b" tarihçesi hakkında bir ka,. s6z kendisine 150 Jira Yeriltrek Ya· dir 
L enıu ıyı arı Y e ır "' "h K. araden"ızdeki fırtına dün de de· ~bglına · s<Sylemi•ir. Bundan sonra Men· ıifesine nı ayet verilmiıtir. Açık· 

geçıyor. y vam etmittir. Bu yu""zden Karad~ 
Dü ı · d k d Dügan piyesiyle bir perdelik bir ta kalan Zihni bey 6lmeden •~· h oya gazete erın e es i en yel bu ıekılde vazifesinden çıka· nize gidecek olan vapurlar dün li-

11duttar kJrah Alkapooe'nun ma· komedi temsil edilmiJ, muaiki manrmızdan hareket edemedikleri 
Ct nlmasından çok müteessir olmuı· 1 1 d "d 
ş.raaını dinliyen okuyucu timdi parçaları çalınmııtır. d gibi Kavakta bek iyen er e gı e • 

tur. Arka aıl•rının &lllm yata- · ı d' f ı K Dgbaydan, Tokyodan ge· Milsamerede bilbaua dokuz memı, er ır. ırtrna ya ruz ara· len 
1 

ğ'ında vazifesinden çıkarılması deni~de deiil Akdenizde de var -
reımt teb iğlerin rakkamJa- yaşındaki piyaniıt HiJmi bey çok itfaiye hizmetinde ralı•anları d• d 

tlia bakıyor. "' Y rr. takdir ediJmiıtir. müteessir etmit Ye bualar bele· Bir çok Yapurlar büyük teehhür· 
- Ne kadar ilerlem"şJer? Galatasaray izciliğinin Yealel· diye riyaıetine müracaat ederek lerle limanımıza gelmitler ve deh· 
- Kaç kiti ölmüı. ne kadar umum i2ciiijin tarihçesinden ba· yangına olduğu gibi hastalığa tetli kar tipisine tutulduklannı söy· 

hralı var? h b' b" u do o k d ltf · .1 . . t lemislerdir. s ıs ır ırot r D m ıamere •111 a aıyecı enn aıgor a c ·elibolu ciYannda karaya otu • 
onra bir mütalea: davetlilerine damdılmııtır. edilmelerini istemiye karar Yer· V 5 " O ran Yunan vapurunun kurtarılma•ı 
ah, vah .. vah ... ZavalJı Çini.. mitlerdir. cretle çahtan ltfatye· için Lamina iamindeki tahliıiye re· 

Baık• bir mutalea: itfaiye levazımı için ciler bu tqebbOslerinde arkadıı· misi kaza mahalline gitmişse de va· 
Japonya nizamın. intizamın e- mllnakasa Jarının akibetini misal ı&stere• pur dün kurtarıla.mamışbr. 

Itridir. Çin anarıinin., MiUetler cekler •e biran eYvel sigorta Rasathanr.nin verdiği mal6mata 
'•ıniyeti anarşiyi nizam ve inti· Belediyenin lıtanbul için satın edilmelerini fıtiyeceklerdir. göre bugün de haYa kapalı olacak 
aa alacağı motopomp, hortum, Ara· Ye kar ""*•~aktır. Rüzgar muta • 
f 

111 namına bastırmalıydı vazi . vasart tiddetle poyrazdan esecek • 
••ini yapamadı... ıoza ait açılan milnakaaaya, on Poliste ı . 

bir grup iıtirık etmittir. Roznuvarda bir tır. 

t Anupanın bir köşesinde bir 
tPlant., bir nutuk, bir alkıı .• 

il' ıalık .• 
Kahrolsun Emperyalizm!. Son· 

.. t11f 
• • • 

d Hail ıarktaki muharebeyi 
lıa'll'durmık için dünyada erbabı 

Yır çıkacağını beldiyen var 
~d•r? Bilmiyorum. Fakat bu 
~"Pte sevinen çok. lşı .z Kayıer 
it. Ulu zabitlerine Şarkta it var, 

llnç var. 
't.. Bu muharebeden ıillb fahri· 
~törleri memnundur. Çünkü 
,;rupa limanlarından vapur, va
tta• zehirli ıaz bombalan, ba· 
,.(•lar, mermiler, tüfekler bil· 
)oU Okyanosa doğru sinsi, sinsi 

•nıyor. 

--~ten ene) ailih yapan fir· 
l'w lar ellerindeki tezglbları de· 
'-at tiriyorlar. Otomobil piyasada 
~llluyor. Fakat kurtun, ıüogü, 
~ rli gaz, bomba uzak ıarkta 

Pıbala meta, en çok müşte· 

Gurupların teklifleri birer hi· 
rer tetkik edilecek ••en muva· kavga 
fık tartları ileri süren tercih EYvelki gece Beyoğlunda Roı· 
edilecektir. Bu levazım nihayet nuYar ıazinoıunda ıarıon Emin 
üç ay içinde teslim edilecektir, efendiyle müşt~rilerden lbtan 
Alınacak Jeyazım ytlıbin liralık· bey ve Apoıtol efendi araların· 
tır. da bir lr••I'• olADat Ye ka•pcı• 

lardan A:>uato&; badiae mabalUnde 

risi olan mal. 

Çölde su, buz deryuı içinde 
sıcaklık neyıe ıarkta açılan can 
pazarında ölüm makinesi o ka-
dar kıymetli. . 

Eter Çin • Japon harbi bir ıe· 
ne kadar devam ederse Avrupa 
•e Amerika sade ıillb ticare
tiyle iısizlerin bir kıımım beali· 
yecek, buhrana çare bulacak. 
l::unun için aermayedar dilnya 
Çin •e Japon harbine bu ilmitle 
bağlanmııtır. 

Şarka 61Um aatarak bomk 
kalbine "Kordiyal,, aabn alan 
bir dilnyanın kadroıunda niçin 
insaniyete hail J'er aramalıdır? 

Sadri Etem 

polis memuru Arjf efendiyi tah
kir ettiğinden yakalanmııtır. 

Fıatıkçının blç•I• 
Beyoglunda fıstıkçı HüHyin 

isminde birinin Huriye hanım 
namında bir kadına biçak çek· 
tiitni ı&rek po!iı Zihni efendi 
HUseynin hareketine mani ol
mak iatemiıtir. Hüseyinde kadı· 
ni bırakarak polisin üzerine hll· 
cumetmiıtir. Fıstıkçı yakalanmıt 
Ye habkmda takibata baılanmıtır. 

Bir tecavQz 
DiYan yolunda Kızılcık ıoka· 

pda oturan llyas efendi ailesile 
birlikte eYvelkt akıam fıtiklll 
caddealnden ıeçerken Cafer ia
miac:le btr pbsın tecavnznne ui
ramıttır. Cafer yakalanmıştır. 

Mahmut Nedim Bey 
(Son Yemen nllsl ) 

Radoıta menfi bulunan bazı nü • 
fuzlu Yemenliler ıırf bu it için aer 
best bıralolmıtlar ve imam nezdi· 
ne gönderilmi9lerdi. 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! 

...... --------•-ıuıııııııııııııııııınııııı•Tefrlk•:4511mrnfl 
Tercüme w iktiboa hakkı mahlua 

ttlllfa dojru 
'"p lf ükdmetime ıadıkım, diyor 
~ alcat lüzumgören Ye ağlı • 
~ &Jaldarnna kapanan halka 
~ kalamam. Bizi ayaklan .. 
l"'- ı.ı lceyft it gören bir kaç za • 
'at ~-e11ıurdur. Yoksa geliniz ge· . ~· ~· •Ya ıiriniz. Bütün Yemen 
~· Burada vali ve kuman• 
~ı Yerleııin, uker de geti • 
~~ Henı öyle fırkalar, kolor • ..., _:ile lüzum var. Bir iki ta • 
~.._ lcer klfi.. Fakat halka zul
d.~ lll6tfturları kullanmayınız. 
~ -:'lciai gibi toplanıın, ka 
~ ~ik tayin edeyim. Bu tayini 

.. , ediniz... Ben batka ne 
Jel •• .,, 

imamla bir haylı ıörüttükten 
sonra bir itilafname mU.veddeai 
yaptım. San'ada elindeki eairle· 
rimizi ve yaralılarımızı da bize 
iade etti. Kendisiyle ıüzel güzel 
ayrıldık. 

Fakat San'adan çıkar çıkmaz 
haber aldım ki, bu müzakerenin 
neticeiini beklemiyen Ahmet F ev• 
zi pap. mabeynden emir istihsal 
eylemit ve taarruza ıeçmiye hazır 
lanıyormUf. 

Demin de kaydettiğim vechile 
mabeyn ne yapacaimı bilmiyor • 
du. 

Bir müddet ene) imamı yola 
ıetirmek için bir alay müzakere 
memurlan ıönderilmitti. Hatta 

Nihayet beni göndennitlerdi. 
Ve ben imamla en muvafık ter•· 
itle anlatma yolunu bulmuttum. 

Ahmet F eni pata kuvvetleri 
San'aya doiru yürürlerken ben de 
San'adan var kunetimle kaçıyor
dum. Eğer bir kaç gün, hatta bir 
l(Ün fazla kalmıt olsaydım, lma.m 
belki de canıma kıvardı. 

Tnrrua 
Ahmet Fevzi pafa iyi hazırlan· 

mııtr. Büyük bir kuvvetle il~rli • 
:rordu. imama derhal bir mek • 
tup yazarak beyhude mukavemet 
etmemesini, ne yapaa muvaffak 
olamn-acatını, bot yere ~hirleri 
ve bilhusa San'ayı tahrip ettir· 
memeaini, en kestirme yolun tea· 
lim oldu~unu bildirdim. 

Menahadan itibaren hArn baş· 
ladı. Aıkerin de canı artık bumu• 
na gelmidi. Muhasara esnumda 
ar.lJktan kJTıll"n aık~nmi:z1n men· 
lobe1erini dinliye dinliye fert fert 
bütüft lnrnet c~muftu. 

Filhakika sillhı omzunda açlık 

Sar'a için bir serum 
bulundu 

lzmirde doktor baytar Sıtkı 
ŞiikrU bey Epilepai denilen ıar'a 
illetini aerumla tedavi için bir 
formDl meydana ıetirmittir. Sıt
kı SOkrl bey bu mlhim buluıu
nu l>ariı bp akademiıine ve pas• 
t&r mOeHeseıine bildirllmiıtir. 
Y alnıd•, Pariste tecrllbelerinl 
tekrarlayacaktır. Sıtkı bey ıeru· 
mun ufak bir tadille sar'ah insan• 
lar için kuUanılacağını tahmin 
t?lmektedir. 

{,'ikolata ikramiyeleri 
a/,ey lti11 de bir lak ip 

Tekirdıtı meb'usu Celil Nuri 
B. Meclise verdiği bir takrirde 

matl::uat kanuniyle piyango Ye ik· 
ramiye mtnedildiii halde çi
kot.ta fabrikalarının ikramiyele
rine dokunulmadığı. halbuki bu 
itin hem çocuları israf Ye kuma· 
ra ab.thrdığını, hem de sıhbai· 
lerini boıdupnu ileri sllrenk 
men'ini iatemiştir. Takrir encü· 
mene ha•ale edilmiıtir. 

tan mecalıiz, canıız, kansız kal 
mıt nice Mehmetçikler oralarda 
olduklan Jerlerde yıiılıp ıitmiıler 
di. 

imam biraz da San'ada muka· 
vemet etti. Fakat baktı ki olacak 
iş değildir, çekildi, Sudeye kapan 
dı. 

Etraf kabail de geldiler arzı iı· 
tiınan ettiler. Hatta bazı fazla lai 
kabilelerin silihlarrnı kimilen al· 
dık. 

San'aya eskiıi gibi yerleıtik. 
Ahmet Fevzi paıa da askert tetki· 
litla metruldü. 

Heyeti teftı,ıre 
Heyeti tef tiıiye Yem ende iki 

aene kadar kaldı. Vazifeai, bu ıon 
iıynrun aebepleTini arattırmak • 
tan başlıvar&k Yemene verilmesi 
lazım relen en mükemmel ve mun 
tazam tekli idareyi tayindi. 

Filhakika ıerek kabileler, yer• 
liler, ,eyhler, ıerek ıehirliler ve 
memurinle uzun uzadıya temaslar 
da bulundular. 

Bir müddet aonra mütir Şakir 
D&f& lıtanbula çaimldı ve yerine 
Ferit pqa ( •} ı&nderildi. o da ca· 
hftı, bir çok raporlar hazırlandı •• 

GUrUşlerl 

Akvam 
Cemiyetinin 
iflası 
Fransız muhırrirlerindta -Step1taae 

Lıuzınc., Matin cazetcainde fU bqmı· 
kaleyi yaımışar: 

" Nihayet, Şanıhayda ıGrll
yen toplar, ıimdiye kadar an
cak aptallarla k6rler tırafmdu 
ıZSrillmiyen bir kaç hakikatia 
meydana çıkmaaıaa sebep old .. 

ilk hakikat: Cemiyeti ak••m. 
midetlerin birbirleriyle d6j0f0p 
harbetmelerine mani ola•~ 
Binaenaleyh, ilk Ye bqiıca ifi 
olan mesele de iflll etmiftir. za. 
re, Akvam cemiyetiai beyaelmi
lel ııbbi veya fikri iılerle aifq
mak için yapmadılar, onu, aulbl 
idame f çin meydana retirdiler. 
Ve madem ki sulbtı idame edemi
yor o halde lllıumauz biı' ble
bahktan ibarettir. 

ikinci nakikat: Kendi kahili
yetsizliiini ~&ıteren Akvam ce
miyeti aynı zamanda ,OUblı;ll
ğDnO de ı&ıterdi. Filhakika, oa 
senedenberi, cemiyetin mOnecci• 
batılan ıu yalanlan siSylemektm 
biran geri kalmadılar: 

- Biz, dünyanın Ticdınıyız. Bu .. 
ıonrı hak ve hakikati ıöyliyece~ 5'· 
llhlar geri çekilıint Biz Jttadıtçı •• it 
başmda kaldıliça hup olmıyıcak. 

Bnton bu 16zler uzak prldald 
yanrın aleYleri ira11nda n,.ı.. 
yalan ••itlerden ibarettir. 

Oçnnctı hakikat : Kendini ka
biliyetıiz Ye ınJOoç ıe.terea 
Akvam cemiyeti Oıtelik teblikell 
olduğunu da g6sterlyor. Muele,S 
nasıl eYirip çeYİraeltr fU uldkat 
meydana çıkıyor ki, uzak prkta 
çarpııan iki ku•Yetten biriıi ta• 
rakki ve intizamı, 6teki anuwl 
Ye intizam yokıuzluğunu ,a.te
rlyor. Cemiyeti Akvamın ilk ••· 
zifeai anarıi ve intizam 1ok_.. 
lujunu glSsteren tarafa taıyik 
etmekti. Zira bu kunetlar ... 
hakkak surette harbe aebebiJet 
Yerecek ti. 

Halbuki Ak•am cemiyeti .,._ 
nun akıini yaptı, bidayette ha,. 
dutlara ml\racaat edecek rerd• 
Jandarmalara mOracaat etli ft 

bu barektile haydutlara cesaret. 
Jandarmalara da uabiyet Yerdi. 
Sonra Japonyayla Çini, fani ... 
deniyetle botlap bir ararcli 
tuttu, ye boıluta ceaaret. aaecle
niyetede kıyam yesileleri lauarla-
dı. Bir kelimeyle yanıma ~ 
le sritti. Belki mabtu yapma...-

< L4Clen ıa11la111 feDlrlnW) 

Büyük bir hüınü niyetle, amlii 
kararla çalııan bu heyetin meai
•inden maaleıef hiç bir netice fllr
madı. Çünkü heyet •azifeaiai bi
tirip de lıtanbula döndükten toD
ra her fey unutuldu. Bu Tapor da 
dosyalarında terkedildi. 

Ahmet Fenl P .. 
Vali Tevfik bey azledilmifd. 

Ahmet Fevzi pap. kuYayı umumi
ye kuuıandanlığı uhdeainde olmü 
üzere vali vekillitine tayin edil • 
m:ıti. 

Ahmet Fevzi pqa kolalalıfr 
zamanındanberi uqn zamanlar 
Yemende bıılunmu,tu. Ahmet 
Muhtar papmn Yemende bulan• 
duğu vakit oraya kolağa11 plmit
urban içinde bütün Yemende do
latmıf, dört defa Yali Ye kmnaa
danlık etmif, yalmz d6rt aetıe A• 
ıir mutaaamflılında bulunm'llf 
çok gayyur ve ceaur bir 
kumandandı. Daima ukerin ba· 
tında gider, ateıten yılmucb. 

(Bitmedi) -------(•) lmnail Müştak beyin kaJta 
pederi. 
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Halk evlerinde faaliyet 1 Günün Muhtırası 1 
. 

hararetle I
• lerlı·yor ---T·a·1<v-ı·m---·c·u·m·ar·t-es .. i_2_7_ş_ub·a·t·2-1 

inci ay 1932. 20 Şevval l 350 Senenin 
geçen ıı;ünleri: 59 kalan günler- 305 
GUneş - Doğuşu: 6,41 Barışı. 17,55 
Namaz vakitleri - Sabah. 5.32 

Üğle: 12.27: ikindi 15.31: Akşam· 17,58 

[ Üst tarafı l inci sayfada ] 

reisi CeYdet Kerim bey kürsiye 
gelerek fırka merkezi tarafından 
halk evinin riyasetine yüksek Mu
allim mektebi miidürü Hamit 
beyin intihap ediJdiğini söylemiş 
ve Hamit beyi salonda bulunan
lara taktim etmiştir. 

Hamit bey alkışlar arasında 
kürsüye çıktıktan sonra dil, ede
biyat, tarih şubesinin mesaisi ve 
ne şekilde çalı,acai'ı bakında 
izahat vermiş ve talimatnameye 
tevfikan beı kişilik idare heyeti 
intihabahnın yapılacağım bildir
miştir. Bu sırada lsmail Müştak 
bey, içtimaa gelip de henüz ka-
yıtlarını yaphrn:amış olanların 
l'eye iştirak edip edemiyecekleri
ni sormuş, Cevdet Kerim bey, 
kayıt defterinin hazır ve açık 
buJundurulduğunu cevaben bil-
dirmiş, bunun üzerine celse beş 
dakika tatil edilmiştir. 

Beş dakika zarfında bazı ze
vat isimlerini deftere kaydet· 
mişlerdir. Burılar arasında Fi.ö
rinalı Nazım bey birinciliği al
mıştır. Celse tekrar açıldıktan 
sonra Cevdet Kerhı bey Fnka 
merkezi umumisinden taJimatna
mede bulunmıyan yeni bazı hu
susatm telgrafla biJdiriJdiğini 

söylemit Ye bunları okumuştur. 
Bu telgraftan sonra, Halkevine 
kayt muamelesi intihabım müte
akip gene devam ec!ecek, inti
habat gizli reyle yapılacak, ek
seriyetin en az üçte bir nispetin
de reyini kazananlar idare hey
etine seçileceklerdir. 

Bundan başka beş kişilik he-

·;;;; .. f;k;t··;:;·;;;ı~t·;;;;~·HB•i·;··;;d;·· 
yanğın çıkınca, içinde çayırçayır 
·ananlara, yangının kasten veya 

kaza olarak ctkmıc; olması müsa-
vidir. · · 

Şu noktaya da nazarı dikkati 
çekmek İ!teriz ki, on seneden
beri Çin hükumeti, Akvam ce
miyetine karşı yaptığı taahhüt
leri yapamamaktadır ve cüz'i bir 
para olan taahhüdünü yerine 
~etirememektedir. Bu ehemmi
yet.iz parayı verebi!ecck bir bü-
kümet nasal olur da Japonyaya 
karşı giriştiği taahhütleri yer;ne 
getirebilir? Bununla beraber, 
Cemiyeti Akvam başkatipliği bu 
vazıyetini saklamakla kalmadı, 
bilikiı Çin devletinin Cemiyeti 
Akvam idare heyetine girmesine 
yardım etti ve munffak da ol
du. Halbuki alelade kulüplerde 
taahhildatını vermiyen azanın 
isim1erini duvara asarlar. Buna 
mukabil, devletler kulübünde 
taahhüdünü yapmamış olan Çi
nin müdürler araama sokulduğu
nu görüyoruz. 

Daha fazla ısrar etmek lüzum
suzdur. Vak'alar, hadiseler, nu-
tuklardan daha ziyade beliğ 
oluyorlar. 

Akvam cemiyeti bir harp ihti
maline karşı gelemiyeceğini ve 
ona mani olamıyacağmı kat'i su-
rette ispat etmiştir. Şimdiki hal
de, cemiyet tarafından yapılacak: 
yegane iş, Ariana parkında yap-
tırmıya teşebbüs ettiği fakat beş 
mimarmm bir türlü anlaşamadığı 
binanm projesi üzerine "ifJas do-
layısile tatili faaliyet,, levhasını 
astırmaktır. 

VAKiT - f<ransız muharririnin Ak
nm cemiyeti hakkınJ:ı şöylediği sözler
de bir çok hakikat noktaları var, fakat 
muharrir ilk vazife. noktasında bir havlı 
aldadıyor. Akvam cemiyetinin en belli 
başlı vazifesi ve daha doğrusu hikmeti 
vücudu haklıyı değil haksızı tazyik et· 
mektir. Çin anarşi Ye intizam ~ oksuzluğu 

gösteriyorsa k.bahat soıde kendisin 
değildir ya.. 

yete ayrıca ihtisaslarına göre 
muavin heyetler de seçilebilecek· 
tir. Mesaiye ait bazı müzakere
lerden sonra intihabata geçilmiş, 
reye 63 kişi iştirak etmi4, neti
cede darülfünun müderris!erin
den Muzaffer B. 21 ve gene da· 
rülfünun müderrislerinden Behçet 
B. 29 Maarif umumi müfettişlerin· 
den Hasan Ali bey 25, Reşat Nuri 
24 rey almışlardır. Muallim Kazım 
Nami ve Ahmet Cevat beyler 
20 şer rey alarak reylerde mü
savat olduğu için ikisi hakkında 
yeniden reye müracaat olunmuı, 
28 reyle Kazım Nami hey idare 
heyetine aza seçilmişlerdir. 

Bunlardan başka ıair Yusuf 
Ziya bey 16, Nezihe Muhittin 
hanım 1 S şair Halide Nusret 
hanım, Nurullah Ata, Sadettin 
Nüzhet beyler de 14 rey almışlar
dır. ltihabı müteakıp içtima bit
miştir. 

Gelecek Cumaya Güzel san'at 
lar şubesi intihabatı yapılacaktır. 

Aldığımız malumata göre gü
zel san' a Uar birJiğinde kayıtlı 
bulunan azaların hemen hepsi 
Halkevinin güzeJ san'atlar şube
sine yazıldıkları cihetle birlik 
kendiliği infisa~ edecektir. Hal
kevioin güzel san'atlar şubesi 
birliğin ş.mdiki binası olan alay 
köşkünde çalışacaktır. 

Maksat ne? 
Romanyada bir Fran
sız hlU\fet işleriyle 

uğraşıyor! 
"Romanya,, refikimizin yazdı

ğına göre, Fransız müstemleke· 
leri valii umumilerinden oldui'tJ
nu söyliyen Andrebunami ismin
de birisi Pazarcığa gidere~ müs
lüman cemaatini ziyaret etmiştir. 

Bu Fransız cemaat reisi Ap-
tullah Hayrettin B. , müftü Hüs
nü Mustafa, kadı izzet Kaya Ef. 
lerle görüşmüş ve Romanyadaki 
müslümanlarm yekünu, Tiirk Ta· 
tar mevcudu ve nisbetleri, sebe
bi hicretleri, halifeliğin mevcudi
yetine aJemi İslam için lüzum 
olup olmadığım, her hangi bir 
memlekette teşkil edilecek hali
feliğe Romanya müslümanlarının 
tabi olup olmıyacağını (!) sor
muıtur. 

Bu Fransııın suallerine kadı 
izzet Kaya Ef. müstesna olmak 
üzre müftü ve cemaat reisi şu 
mukabelede bulunmuşlardır: 

"Romanyada ikiyüz bin müs
lüman vardır. Bunların yüzde 
seksenbeşini Türkler ve yüzde 
onbeşini Tatarlar teşkil eder. 
ibadetleri ve kıımen de adetleri 
birdir. Hicretin esbabı, daha 
fazla geçinmek ihtiyacmdan ileri 
gelmektedir. Evvelce geniş bir 
saba üzerinde zeriatla iştigal 

eden Türkler, bugiin aynı arazi
yi işliyemediklerinden mada hü
kumetin bir kanunJa mevcut 
tarlasmdan yüzde otuzunu alması 
bir derece amil olarak gösteri
lebilir. 

Hilafet meselesi. biz Türk
leri o kadar alakadar et
mez. Çünkü Türkler, herşeyden 
evvel ana vatan addettikleri Tür
kiyenin istildalini sevinçle karşı
lamış ve orada tatbik edilmekte 
olan MiJli ve dini karar!arı hör
metle benimsemiştir. Bizce, Hali
feye katiyen lüzum yoktur. 

Esasen halifelik, islamizm siya
setinin umacı şeklinde göıterdiği 

Yat~ı: 19.25 imsak: 5,~ 

Hava - Dün hararet derecesi azamı 
sıfır asgari nakıs 3 dU. Bugün hava kapalı 
olacak, rüzgar mutavassıt şiddette poy
razdan esecektir. Ku serpintisi muhte
meldir _______ .,:__, ____ _ 

1 
Radyo 1 _ .._._ 

lstanbul - 18 den 19 a kadar 
gramofon 19,30dın 20,30 a k&dar Darüt
calim musiki heyeti, 20,30 dan 21 e ka· 
dar gramofonla opera, 21 den 22 ye 
kadar Darültalim musiki heyeti 2t den 
22.30 a kadar or!>estra. 

Viyana - 12,30 öğle konseri: \'e
niberger, ~ainı-Saens, List, Geiger, 
Moskovski, Lehar, !.\:alman 'ın eserlerin
den - 1.1.1 O kış sporları 932 şampiyo
nası - f 4,45 Otello'dan parça - 16,25 
'·Punhchen und Anton., isimli piyes -
18 operet - 20.40 senfonik konser -

23 konser. 
Heilsberg - 12.40 Danzig'den 

nakil - 14,05 konser - 1 :' twnscr: o· 
pera orkestrası tarafından - 2 r .5 dans 
musikisi. 

BUkreş - 18 muhtelit mus:lci -
19,10 musiki - 21 şırkılar - 21,30 
orkestra 23 Romen musikisi. 

~oma - l 3,4::i şar:n ve konser -
ı . 18,30 şarkı ve or estra - 21,15 gra

mofon - 22 bir tiyatrod:ın nakil 
Praga - 13 saat çıl:ıcat:: - 13,45 

Brati.:i Ja\•adan nakil - 16,30 ~arkı -

18 35 edebiyat - ~0.20 Kuartet tara
fından konser - 23,25 Ostr.ın 'dan nakil 

Budapeşte - 10,15 konser -
13,05 Tsigan ınusil.;isi - 18,35 cazbant 
konseri - 20,30 musiki - 21.30 Fle
dermans filminin nakli, Tsigan musikisi-
23,45 opera orkestra~ı tarafından nakil. 

Moskovs - I I çocuklar için -
12 iş saati - 13 konser - 15 edebi· 
yat - 18,:30 muhtelif neşriyat - 18,30 
kon[.!raııs - 20 löylü gazetesi - '11 
muhtelit ne~riyat. 

Yarşova - 13,10 Lembergten 
nakil - 14,55 mu/µ - 18.35 çocuk

lar için konser - ~\J5 konser -23,10 

Cbopin'in eserltri - 23,50 dans. 

Matba.amıza gelen eserler: 

Mülkiye mecmuası 
~ lül .iye mecmuasının 11 inci sayısı 

intişar etmiştir. K. Naci, Sıddık Sami, 
Hazım Atıf, Dr. Kilisli Rıfat, Hilmi Rı

za, Salih Kerem, Necmettin, Ferit, Fadıl 

llakkı, ITas:ın Şükrü beylerin entresan 
mevzular üzerinde yazılarile çok: zengin
leşen bu mecmuayı her kese tavsiye e

deriz. 

Bugiln akşam saat ktanbul Bılediuui 
21130 da Ş!hitt1Yyatrosu 

!~~~ül !~!!! 111111111111111 

Yazan: M. A. ve 111111 
Otto E. Hasse 111 

Tercüme eden 
Nabi Zeki 

Tenzilatlı halk 
1111111'1 

gecesi. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Şehzade başında 

Bu akşam saat 21,30 d:ı (Aşkın 

mtinası) piyes 8 perde Yazan: Aziz 
Hüdai bey. 

Çarşamba akşamı .Kadıköy Süreyya 
sinemasında (Aktör Kin) 

v • ~ 

ASRI sinemada 

Kanlı Köprü 
Bugün ve yarın saat 16 1 /2 

matinesinde 1 Zengin Varyete Programı 
ILile 7 ASA ~ELUFF'ıarm yeni 

·-•••• numeroları ••••• ···························································· ve hiç bir rolü olmıyan bir siis-
tür. Yani hiçtir. Bunu, harbiumu
mide Fransa ve lngiltere idare
sinde bulunan 180 milyon müs
lüman, o zamanlar İstanbulda 
bulunan halifenin emir Ye idare
si aleyhine olmak üzere vaki 
hiyanetJeriyle bilfiil ispat ettiler. 

· ···- Tefrika Kalpte iğne 1.1 

........................................................ 
Nakleden~ . fa. . 

-- - k-
-Tamam. O halde, uzak da için hazırladıgı Kolpoyu yapıilft 

olsa, endişemin sebebini anlıyor- tı. Demin aldığım bir telgra d:~ 
sunuz demek. şatonun soyulduğu, odamda l· 

- Anlıyorum ve sizi de tama· ran çelik _küçük_ bir kasam~ ~ş~r~ıı 
men mazur görüyorum. dığı ve hızmetçılerden bırısıP 

- Teşekkür ederim. Ne za - l<atledildiğini bildiriyor. 
mandan beri Paristesiniz? Gregorovna haykırdı: , r-

- Simdi geldim. - Aman yarabbim, ne dıY0 

- Ziyaretinizin sebebini anlı- sunuz? 
h's• yabilir miyim? Sesinde hasiyet ve hayret 1 

11 - Siznle uzun uzun görüşmek sediliyordu. Margi hu:ıun yala ti 
stiyorum Mösyö .. Çok mühim söy- olabilecef{ini bir an bile aklında 
liyeceklerim var. geçirmedi. Ve hadiseyi bütün te' 

- Öyle mi? Sizi dinliyorum. ferruhatiy!e anlattı:. Ve: 
Bu son günlerin hadisesi, mühim _ Aptal polider de, dedi, ka: 
şeylerle karşıla~mayı bana öğretti. tili, şa.tonun icindekilerclen araJJl1 

Elenanın yüzünden memmmi- ya kalk!şıyorlar. . 
yetinin arttığı görülüyordu. Kendi Ee!ena dü~i'nceliydi, nihayet· ı 
kendine: - M::\nbk bunu icaµ ettirfJl~ 

-Tamam. diy.ordu, artık avucu- mi? Dedi, şatoya gelebilmek iç•fc 
mun içindedir. bir hayık l hım, yal-ut yüzere 

Sonra yüksek sesle ilave etti: gitmek Hc-.~buki ce!ik bir ka53' 

- Doktor Suvarofa fevkalade dan hahsedh•msun·lz, bu, yüze ' 
itimadım vardır. Gayet iyi dos • rek nasıl ~ötüriilür? 

- f' tumdur. - Havır. hay11·, hırsızı dı~3 

Bu sözler, ihtiyar Mareiyi tit -, da aramak lazım. İçerde değil· f\ 
retmişti. Demek bu kadın, ken--li- - Fakat adamlarınız s3.tonıl 
ni tamamiyle kuvvetli buluyordu, etrafında k\mseyi görm~nıislei': 
kendinden tamamiyle emindi. Ak- Süphesiz, brs!:::: rntonun muha.dLI 
si takdirde bu tedbirsizlikte bulu- faza altında olduğunu hiliy.or de 
nabilir miydi? Margi t~krar etti: ve <;elmezdi. Binaenı\levh. sıı 

- Sizi dinliyorum. Ziyareti - polisler gibi yapıp, dış~rd~ e.r3
' 

nizin sebebini anlıye:..bilir miyim? rr.aktan vaz geçiniz. ı'I 
- Evela, size olan alakam, son Margi, nihayet, ısrar etmekte 

ra da şahsi işlerim. · vaz geçti ve: , 
_ ya?!... -. Sadede gelelim,

1 
dedi, ~=t. 

_ Bu size garip geliyor değ!l nüz zıyaretinizin sebeoini an 
marhn1z. 

~? d' 
_ itiraf ederim ki öyle. Elena ile Marg-i bir saat ka s. 

aörüştüler. Ve birbirl~n·inin elle_, - Fakat evvelki gece bir hır- ~ 
sız kadın sizi ziyaret etti diye, şa- riı1i samimi bir surette sıkarak ııY 
tonuzdan kalkıp buraya gelmişsi- rıldılar. E!ena partiyi kazanr111~· 
niz, bu daha garip değil mi? tı. ,.. ~ ı 

Otele dör.er ~önmez bir kaS ' 
- Size tekrar edeyim ki ma- aldı ve ~u telgrafı yazdı. 

daım, bütün bunları, bir Rus şi • 
vesiyle duymak, benim için pek na Partiyi kazandım ... Bu gece··" , 

Fakat efordu. hayır, bu telgr3 
hoş bir şey. Esasen hırsız kadın, 
insani bir maksatla uğraşsaydı, fı çek.miyccekti. . 
neyse.. Asıl ma.ksadı, bu gece (Ritmedıl 

lllUlllllllllllllllllllllllllllllllllll'llllllllll/lllll!llllllllllllUlllllll!llllllllllJHlllllllJllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll'lllll!llll'lllll!lllllllllllllll!!Hlllllllll'llllllllllWll ~ 
Kınalıada Alman 
Yangını Demiryolları 

1 Ust tarafı J inci sayfada ] 

dükkanlardan eşya kurtarılama -
mıştır. Zararın mühim miktarda 
olduğu tahmin edilmektedir. 
· T ahkikatımıza göre yangın ma 

nav Kalosun dükkanının tavanına 
asılı bulunan petrol lambasının ta
vana yakın bulunmasından ve lam 
banın hararetinin tesiriyle tavan 
tahtalarının c:::.tes almasından cık -
mıştr. Maamafih polis tahkikatı 
clerinleştirmelde ve işte bir kast o
lup olmadığı cihetleri tetkik e -
dilmektedir. 

Meryem ana kandilindon 
Beyoğlunda da evvelki gece 

saat birde Meşrutiyet caddesinde 
lngiliz sefarethanesi karşısında ma 

dam Pelidiyadisin mutasarrıf ol -
duğu ve terzi Y orginin oturduğu 
29 numaralı apartmanın birinci 
dairesinden yanızın çıkmış, ve yal" 
nız küçük bi-r dolap yandığı halde 
itfaiye tarafından söndürülmüş -
tür. Yapılan tahkikat neticesinde 
yangının odanın bir kösesinde ya
nan Meyrem ana kandilinden çık
tığı anlasılmıştır. 

Diğer yangınlar 
Dün de şehrimizde iki yangm 

vak' ası olmuştur: 
Saat 11 de Şi~lide İzzet paşa 

soka~mda İhsan bey apartmanı • 
nın iki numaralı dairesinde otu -
ran Emine hanımın odasından a -
teş çıkmış, etrafa sirayetine mey
dan verilmede., itfaiye tarafından 
söndürülmüştür. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
yangının soba borularının kurum
farının fazhH~·mdan çıktığı anla -
şılmısbr. 

Saat 12,45 te Kasımpaşada 
Bahriye cadedsinde 137 numara
lı bahc:ıvan Kasımın odasından a
teş çıkmış, ve oda kısmen yan -
dı.ğı halde itfaive tarafından sön • 
dürülmüştür. Yangının ne suretle 
çıktı~ı anlaıulamamıştır, tahkikat 
yapılmaktadır. 

l Usttarafı I inci sayfada ) •t 
sisat ve teşkilat kamilen tecdı. 
olunmuş ve Almanyanın ticari 
faikiyetini temin edecek bir ııı~· 
biyet almıştır. . 

Onun için tamirat meıele51 

Almanyanın ödeme kabiliyetirıe 
göre tesbit edilirse alacaklılıt! 
Almanyanın sanayi teşlcilatın~ıı: 
elde edeceği istifade yüzün ı. 
çok fena bir vazıyete düşece 
lerdir. 

Halbuki devletler Almanları" 
1 r• demiryollarını kontrol altına a 1

,.
1 

Jar ve deıniryo!Jarının ücreti Jllil 
nasip bir surette tesbit edilirse• 
demiryollarından edilecek istif ll: 
dey:e Almanların ticaret borÇ a 
rım ödemiye imkan hasıl ola! 
caktı~ ~ 

Fransa ve lngiltere diploıJ?ll 
b dil'' larınm hazırladıkları proje u 

Teşviki senayi 
Kanununun yedinci 
Maddesi e• 

Teşviki senayi kanununun 110 
dinci maddesinin C f1kra5~~et 
tefsiri hakkındaki baş vekıl 0, 
tezkeresi iktisat ve bütce c;ıı'te 
menlerinde müzakere edihıııŞ ııı 
mütaleaları birer mazb~ta~oi 
bildiri! mistir, Ik ti sat encuJJl rlll 
maddenin tefs:rinden sarfıpaı:.,e' 

·ıs• kanuna aşağıdaki fıkranın ı 
sını muvafık görmliştür. . . Je 

" Ve bu arazinin harı~ııı 'le 

münhasıran mamulatını teşhı~ aııı 
satmak üzere açacakları (llag 

ve depo idarehaneleri,, ddeııill 
Bütçe encümeni ise ıııa 

11 
jJJ' 

ne tefsirine ve nede bir fıkttefsit 
vcsine lüzum görmiyere~ ~a' 
teklifinin hükumete iadesıoe 
rar vermiıtir. 
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Hava 
Nakliyatı 
Memleketimizde hava nakliyatı 

Y•pmak için hükumetimiıle mu
kavele akteden Curtlss Vright 
Amerikan gurubunun ıehrimizde 
bulunan mümessilleri Mr. Ro
bertıon, Mr. Coon ve Mr. Hulıe 
e•velki gece Aero kulübü ziya· 
ret etmitler, 9ereflerine kulüp 
tarafından bir akşam ziyafeti 
Verifmiıtir. Anadoluda tetkikat 
Yapacak olan Amerikalı muta· 
bassıslar hareketlerini havanın fe. 

rıalığından dolayı tehir etmişlerdir. 

Mutahassıslar dün tekrar ku-
1Gbe gelmişler, umumi katip 
Hayrünnas B. otellerine giderek 
ziyaretlerini kulüp namına iade 
etmiştir. 

1 o o 

Olimpiyat ve Stadyum meseleleri 
Los Anjeles olimpiyadına iştirak 
münakaşalar yapıldığını hayretle 

etmek için 
işitiyoruz 

Saatte235 
Mil! 

Yeni dünya otomobil sürat rc
koru Daytonda saatte 253 mil 
868 olarak 1500 beygir kuvve
tinde "Bleu Bird,, otomobili üze
rinde Sir Malkolm Campbell ta
rafından tesis edilmiştir. 

Aynı zatın geçen ıene tesis 
etmiş olduğu rekor saatte 245 
mil 736 metreydi. 

Sürat rekoru vasati olarak her 
istikamette ikişer mil ve ikişer 
mesafe katedilmek suretile tesiı 
edilmiştir. Birinci mesafenin sü
rati (gidiş) saatte 267 mil 459 
metre ve ikinci mesafenin sürati 
de (gelit) 241 mil 773 metreydi. 
Mil vasatisi 14 dakika 17,5 sa
niye olrnı:ştur. 

Voleybol mUsabakalar1 1 4,15, 3000 metreyi 8,23 saniye 
Dün Galatasaray kulübü loka· ..... ,Jll!!. ._ ve dakikade alan 7 ,93 uzun, 2 

linde yapılmakta olan voleybol yilkıek ve 4,32 sırıkla yüksek 
lbüsabakalarma dün devam edil- ~eçenlerde Ankarada topla- ceğiı? Amerikanın 300, Alman- ceği küçük bir kafile için laakal atlıyan 16,04 gölle 66,42 ve 66 
iniş ve Sülehmaniye, Kasımpaşa nan idman cemiyetleri umumi yanın 1 oO, Japonyanın 90, lngil- 55 bin liradan baıhyacak bir metre cirit atan yüzlerce atlet 
G latasaray, Istanbulspora, Be- merkezinin Los Angeleı Olimpi terenin 80, lsveçin 70 Fransa ve masraf yekununu iktısadi buh- arasında biz ne yapabiliriz? 
tiktaş, Fenerbahçeye galip gel- yadına iştirak mes'eleıini de ko- ltalyanın 60 şar kitilik muazzam ranlil tiddetle hükum sürdüğü Kendilerine çko birıey vermc-
ıniılerdir. nuıluğu ve para bulunduğu tak- kafilelerle gittikleri o şehirde ne bu devirde memleket dahilinde diğimiz atletlerimizi zerre kadar 

lzmlr şilt maçı dirde bu Olipyada güretciler, yapacağız? Bu mühim meseleyi bırakmak böyle propagandadan tenkide hakkımız yoktur, fakat 
lzmir, 26 (A.A)- Bugün Kar- biniciler ve atletlerin iştirakini mevzuu bahsetmiye ceıaret edi- daha ınüımir neticeler verir. Hiç hakikati acı da olsa bilmeliyiz. 

tıyaka spor kulübüyle Altınor- kararlaıtırdığı şayi olmuş ve bu yorsak evveli bu iki suale ce- değilse üzerinde koşacak bir Boy ölçii9menin esaslı bir kaidesi 
du birinci takımları arasında ıilt karar alakadar mahafilden haylı vap vermemiz lazımdır. fenni piıt, içinde buıurla çalı- karıılanacak rakiplerle biç dc-
d~final maçı yapılmıştır. büyük bir hayretle karşılanmıştı. Spor uleması içinde birinci şacak mütevazı bir salon vere- ğilse mtisavi vazıyet taııyabil-

Karşıyaka spor takımı dört gol Bilahare bu babt-r tashih edildi süalimize, belki propaganda için bilir. Beş on genç Amerika ya mektedir. 
Yaparak maçı kazandı Karşıya- ve henüz kararlaştırılmış bir ıey cevabını verecekler bu'.unacak- gitmez fakat beş on bin genç Balkan olimpiyadı fibi aıağı 
ka spor, lzmirspor· Türkıpor ga- olmadığı ve meı'elenin gelecek tır. Biz artık bu fikirde değiliz. neşeli bir nefes, kendisini tatmin yukarı müsavi kuvvetler araıın-
libiyle çarpışacaktır. içtimada konuşulcağı bildirildi. Düşünüyoruz ki propaganda sa- eden bir ümit alır. da aldıiımız acı neticeleri unu-

DUnkU k1r ko,usu Bu iki haberin de bugün için dece boy göstermek değildir. ikinci suale gelince, zanediyo- tacak kadar vakit geçmiş de-
Dün Rum atletleri tarafından taşıdıia yegine kıym~t Olimpiya- Ne yaptığını, neler yapabileceği- ruzki birincisile pek sıkı surette ğildir. 

bir kır koıusu yapılmış ve koşu· da ittirak meselesinin mevzuu ni göstermektir. iyi kurulmamış alakadar bulunan bu babiı daha Hülba Los Anjeles Olimpiya-
Ya 14 atfet iştirak etmiştir. Ga- bahsoJduğu veya olmak üzre bu- bir propaganda silihmın iyi ne· az münaka,aya tahammül edebi- dına iıtirak etmek bilhassa ve 
latasaraydan Emin önüne kadar lunduğunu göstermesidir. tice vermesini bckliy~cek dere- lir. Evet hakikaten merak edile- bilhassa atletiım kısmında bizim 
koşan atletler arasından Kurtu- cede safdil olmamak l?zımdır. cek birşey; 100 n:.etryi 10 2/5, için külliyen abes bir iştir. Fi-
luştan Panakiı birinci ~elmiştir. Olimpiyada niçin iştirak ede- Dlin\'anın ta bir ucuna g"öncere- 800 metreyi 2.5. 15o0 metreyi (Li.itfcn ~avıfan çeviriniz\ 
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Etl e•erlerl ı 

T AR!H EL KİTABI 

j 

Eti eserleri bir taraftan lzmire diğer taraftan T oroslara, Suriye şima· 
line (Mezopotamya) ya kadar uzanmıştır. (Tell - Halef) te bulunan (Peçe· 
li mabude) heykeli mühim bir eserdir. (Karkamış ve Zincirli) de bulunan 
eserler milattan evel (8 - 9) uncu asırlara kadar Eti hususiyetlerini mu • 
hafaza ederler. 

Ondan sonra burada Asur san'atı başlar. 
Etilerde saraylar genitliğine İn§a edilirdi. (Kaide ve Girit) te saray • 

lar aynı şekildedir. 
Milattan evvel (2000) sene evvel inşa edilen Zincirli sarayda sütun • 

lar vardır. Eti san'atı civar kom~ularına büyük tesirler yapmıştır. (Ku • 
düs) te (Aslanlı saray) <{a Eti san'ati hakimdir. (Asuriler) Hilami sarayı· 
rıı Etilerden örnek alarak yaptıklarını itiraf ediyorlar. Asuri heykelleri de 
Etilerden örnek alınarak yapılmıştır. Etilerde musiki aleti olarak "Ney, 
kitara çalınırdı. Yunan musiki aletleri Etilerden alınmıştır. 

- Firlkya·-

Firikyanın eıki ahalisi Etilerle beraber gelmiş Türk kabileleridir. 
Bunlar Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçerek gelen Türk kabileleri 
(Tırak) larla karşılaştılar. (Tıraklar milattan (3000) sene evvel (Turova) 
•:hrini yaptılar ve hükUınet kurdular. "Firikya,, ismi Tiraklardan hakim 
hır kabilenin yani Firikya kıralhğını temsil eden camianın ismidir. Firik
Yalıların en kesif bulundukları yerler Sakarya boyları ve Turova ve Lidya 
ttın şarkına düşen yerlerdir. 
.c\ _Firikyalılar milattan (1555) sene evvel küçük Asyayı Boğaziçinden 

rıtı Toroılara kadar hakimiyetleri altına aldılar. 

Me,hur ,ehlrlerl ı 

• Firikyalılar Sakarya kenarındaki (Gordyum) u tesis ettiler. Sekizin .. 
~1 &aırda hudut şarka doğru uzanınca (Mazaka Kayseri) gibi şehirler 

e leıia edildi. 
Bu şehirler Firikya merkezleri haline girdiler. Firikya en kuvvetli za

~anlarmda hudutlarını Fırat havalisinden Ege denizine kadar uzattı. Ce
Uptaki hudut (Burdur) Aksaniyos gölüne kadar uzadı .• 

Din ı 

, Firikyada birçok toprak mabutlaarı vardı. En büyük mabut (Nana) 
na allahtı. Kibel de allah olarak mühimdi. 

~ananın oğlu (Ati) veyahut (Atta) da mabuttu. 
_.<~ıbcl, Ati, Diyonizos) sonralardan Romalılara ve Yunanlılara geç ..... ,tı ... 

Firikyalılar bir kara taşa ibadet ederlerdi. 
~-a~etlerde davul, kaval, zurna, dümbelek gibi c;al2ılar çalınırdı. 
ırıkyalılarda içki ve eğlence aY.inleri çoktu. 

TAR!H EL KİTABI ----- 27 -
Firikyalıların san'atlarından pek çok eserler kalmıştır. Bu eserlerin 

çoğu kayalar üzerine oyulmuştur. Firikyalılar eserlerinde Eti tesiri fazla -
dır. Firikya devleti milattan evvel altıncı asırda larn istilasında inkıraz. 
bulmuştur. 

-Ltdya-

Menderes ve Gediz sahası Lidyanm asıl kesafet mıntakasını tetkil 
eder. Buraad birçok zamanlar Türk kabileleri gelmiş oturmuşlardı. Lidya 
ismi buraya milattan (7) asır evvel verilmiştir. 

Lidyanın sahil kısmında Sartlar ve T urşalar otururlardı. Milattan ev· 
vel (7) inci ve (8) inci asırlar arasında buradan bir muhaceret oldu. 

Sartlar Sardenyaya ve Turşalar ltalyaya muhaceret ettiler. 
Roma medeniyetinin ilk temelini kuranlar bu, Turşalar (Etrüskler) 

dir. 
Lidya dili Eti dili Etrüsk dili akrabadırlar. 
Etrüsk san'atı ile Eti san'atı arasında sıkı bir münasebet vardır. Lid -

yalılar bir hayli zaman etrafa hakim oldular. Nihayet kıral (Kirezüs) zen· 
ginlikte aleme misal oldu. Fakat (Kı-czüs) İran hükümdarı Kurustan, Key· 
husrevden korkuyordu. Cok genişliyen Iranla Lidya arasında harp gecik • 
medi. Nihayet Lidya ve İran orduları karşılaştılar. 

Milattan evvel (546) senesinde Krezüs mağlup oldu ve esir düştü. 
Krezüs (20) senelik bir esaret~en sonra (Akbatanda) vefat etti. Bu su • 
retle Lidya saltanatı da nihayet buldu . 

- Mısır 

'(19) uncu asra gelinceye kadaar Mısır hakkında malumat bir takım 
ı·ivayetlerden ibaretti. Ve Yunan müverrihlerinin verdikleri malumattan 
ibaretti. 

Mısırlılar bile iki üç bin senelik tarihten evevlini bilmiyorlardı. 
Mısırtarihi, Mısır yazısı okunduktan sonra açık bir surette meyda114'\ 

çıkmıştır. 

coarafi vaziyet 

Mısır Afrikanın şimali şarkisinde (Şap) denizi ile (Libya) çölü ara• 
srnda uzanır ve şimalinde de (Akdeniz) vardır. Mısır arazisi iklim itiba
rile kuraktır. Adeta çöl iklimidir. Akdeniz sahilleri ancak sonbahar ve kı· 
~ın yağmur alır. Şark kışımları sahil olmasına rağmen yağmurdan mah • 
rumdur ve dağlarla çevrilmiştir. Mısırın ehemmiyetini veren Nil nehri • 
dir. 

(Nil) nehri geçtiği sahayı bir vaha haline koymuıtur. Bu vaha (30) 
bin kilometre genişliğinde fakat .(Nil) boyunca bir terit gibi uzanır. Bu 
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( Memleket Haberleri 1 
Pirinç mutahassıslı§ı 

Merkezi Tosya olrAıak üzre şi

mali Anadolu mıntakası çeltik 
ve pirinç mutahassıslığına Harun 
Aziz B. tayin edilmiştir. 

Sarllnda su tesisatı 
Bartın umumi vilavet meclisi, 

Bsrlın beledivesine şehrin su te
aisatuun yapl ması şartile 25000 
Lira ikrazına karar vermiştir. 

Soguktan dondu 
Safranboludan Bartma gelmek

te olan Safranbo'.unun Kavaklı 
köyünden Köroğlu Osman Ye-
ginh köyü önünde soğuktan do
narak ölmüştür. 

Hindistanda son vazı
yet nedir? 

Parlamentonun hüriyeti de tahdit edildi 
Hint mebusları tazyik ve şiddet siya

setini tenkit edemlyecekler 

Ereyll Slrketl içtimaı umumi 
il Anı 

Ticaret kanununun 361 ioci mad
desile nizamnamei dabilinin ah· 
kamı mahsusasına tevfikan Ereyli 
Şirketi hiısedaran heyeti umu
mi vesi berveçbi ati ruznamei 
müzakeratta mevcnt mevaddın 

müzakeresiyle ittihazı karar zam
mında gelecek şehri martin otu
zuncu çarşamba günü saat on 
bir buçukta şirketin Topanede 
kain merkezi idaresinde ıureti 

adiycde akti içlimaa daYct olu• 

Hindistanm muhteJif yerlerinde kiimet tarafından tayin, 13 Ü in
isyan ihtiiai ve iğtişaşların devam gilterenin Hindistandaki ticaret 
ettiği sırada lngiltere, Hindis· odaları tarafından intihap olu-
tanın kendisindtn ayrılınamasım nan meb'uslardır. Bu suretle nur.,, 
teniç edenlerden seçmiye fazla 63 d d d ,.Ruznamel mUzakerat,. 

heyetin azası, oğru an oğ- 1 - Mecliaiidare raporu ile 
itina gösterdigw i Hint parla men- h .. k" t - h t c ruya u ume e mu%a ere me · Murakıp •e Hesabat Mu"fettı"•lerı· ................................. -.......................... tosu azasının muhalefetiyle ve A • ır 

kirlerimizi açıkça ve evvelce sjy- buriyetinde bulunuyorlar. zanm raporunun kıraati. 
lü voruz. tiddetii tezahürleriyle karıılaJ gerisi intihap olunuyor. Fakat 2- 31 Kanunuevvel 931 tari· 

mıştır. lngiltere hükümeti1 Hin-
stadyum meselesi bunları seçmek için yapılan in· binde Blan,.o ve hesabatm tas-

dıstan teşrii heyetine mensup ~ 
Uzun müddettir münakaşası azayı sansür altında bu undur tihabata Hindistanın yesrane milli diki. 

yapılan "Stadyum, meselesi ni- mıya ve onlarm söyledikleri söz.- fırkası olan Miı li kongre iştirak 3- Meclisiidareye •e Azaları-
havet şehır mecJiıinin bir karariyle leri kontrol etmiye karar vermiş etmemişti. Gandiyle biltün mil- na ıelAhiyet itası. 
halled imiş bulunuyor. Yenibah- ve onun bu kararı 900 derece liyetperverler, intihabata karşı 4- Meclisiidareye An intihabı. 
çede kuk bin lirahk küçük bir fena tesir yapmıştır. boykotaj tatbik etmişlerdi. Onun 5- Murakıp intihap ve tayini. 
at ad yapılacaktır. lngiltere hükumeti, son za- için mecliste H!ndistan milliyeti- 6- Hesabat müfett~feri tayini. 

Bu karar karşısında acı acı mantarda Hindistanda bir sürü ni temsil eden bir kimse yoktur. Nizamnamei dahilinin (25) ve 
tebessüm edenler, elveda en karıunlar neşrederek istediii Bundan batka bu teşri hey- (27) inci maddelerile Ticaret ka~ 
büyük ve muntazam bir stad her hareketi bastırdıktan başka et, Hindistan ordusu ve askeri nununun (371) inci maddesi ah
hu yası.. diyenler kadar hatin bütün matbuat, Hindistan mil- vazıyeti, Hindistamn harici si- kamına tevfikan yirmi beş hisse 
ve müfrit düşünümyoruz. Yalnız: liyetperverlerine ve Gandi taraf- yaseti, Hindistanın mali ahvali senedine malilıc olup hisse senet-

- Acaba bu işe ilk hamlede tarlarına karşı yapılan tazvikler hakkında söz söylemek hakkından terini yevmi içtimadan laakal bir 
k k b. ı· b ı d' münasebet.yle tenkit yapmasını I " ın ıra veren e e ıye ne- babrumdur. T cşri heyetinin bu hafta evvel stanbulda Osmanlı 
den stadyumu bir şirkete vererek menetmit ve ayn1 siyaseti teşri p 

beyetine de tatbı·k etmek 1·ste- vadideki salahiyeti, hükümetin Bankasma ve ariste Meyerber 
taksitle yaptırmayı düşünmedi ve J (7 d k 
b ml.ştı· r. Hı'ndı'stan teşrı· heyetı· tekliflerini kabul etmek ve biç sokağm a ) nümero a &in 

u cibeti alenen bir defa olsun · l'f d k bu teklif kare.moda köpürmü• bır tek ı ermeyan etmeme veya mezkur Bankanın merkezine tav· 
teklif sahasına koymadı? Y Y b 1 ü ll'k h b • 

D ve te•ri beyetı"nı- 0 mubteJı"f ... ası ua ara m tea 1 eı· angı me- di eden hiısedarao işbu içtima• iyoruz. Böyle yapsaydı bir " .. 
k bu vesileyle biikumet aleyhinde sele hakkında bir sual sormamak- da bcızır bulunabilirler. (2517) 
i i yüz bin liralık bir stadyum d d tadır. Te•rii heyetin bütün va· ................................................ - .... - ••.• 

b l d son erece ş:i detli beyanatta " d d' · b' - d d ·t yaptıra i ir ve bu ıta yumun ge· ıifesi, Maarif maliye işlerini kon· er ıklerı ır tamım e e tevli.ı 
bulunmuştur. hk d ı b tireceii hasılatı karşı tutarak trol etmekten ibarettir. Yeya ma um e ı en eı asın 

k k b. ı· ·· t·· ·· Teşri heyeti azasının hükumete · · · d l ır ıo 1ranın us unu az zaman k Vazıyeti ve salaiıiyeti bundan ısim l erınt e yazma arını menet· 
• d arşı bu vaııyeti almaları, bütün 
ıçinde ö iyebilirdi.. H ibaret olan, Hindistan hcyetin•n mişlerdir. 

Yen·bahçede kırk bin lira 1ık 
stadyum... Bir yavaşlık hareketi 
içinde acele edilmiş bir karara, 
d.ekoruna uymıyan bir jeste ben

indistanın lngiltere aleyhinde 
ne hisler beslediğini g8stermek de, logiltereye karşı hiddet ve- Onun için Hindistan gazeteleri 

'

lddetle harekete mecbur olması bu tevkif1erden bahsederken "ma-itibarıy e ayrıca bir ehemmiyeti 
ha zdir. Hir.diıtandaki vaııyetin ne ka· ruf bir doktorun zevcesi tevkif 

Hindiıtan te,ri heyeti 140 dar tahammül edilmez bir ma- olunmuştur,, yahut «şu ve fU iı-
azadan müteıekkildir. Bunların biyet aldı!lın1 gösteriyor. lerde tanınmış zat hapse-zıyor 

A. Sırrı 26 si hil~ftmct memuru, 14 ii hii- lng Iİ7. 1 er bftiin rnatnuata ~Ön• dilm :ştir,. diyorlar. 

----------------------------------····-··---------··------··· ... 

Istanbul Radyosu 
Ağlıyor mu? 

Dünkü postayla gelen Roman• 

ya rcfikimizde fU aabrlan oku· 
duk: 

Romanya gazetesinden aynen: 

.. Türk olmak itibarile, vatanı 

aalilerile çok allkadar buluna• 

bız ecnebi memleket Türkleri. 

lstanbul radyosunun çok :uif 
programından müştekiyiz. 

Kıymetli kabiliyetile cihan si
yaseti üzerinde kuYvetli tcairJer 

yapan, ıiyaat hadiselere misal 

gösterilmek suretile dfinyanıa 
her bir köşesinde mcnu olarak 

gösterilen Türkil, bayağı dene

cek kadar ıade bir programla 

temsil etmek Türklük namına 
bir cinayettir. 

Biz, bu hususta ,u ıabrlan• 
mızla makamı aidinin naz:an dik• 

katini ceJbcderkeo maruf ecnebi 

ailelerden bir kadının lstanbul 

radyosu hakkındaki ıu ıözlerioi 
de aynen dercediyoruz: 

"Azizim, biz Türkleri çok .eY• 
diğimiz için her ista1yondan e•• 
Yel btanbul Te Ankarayı araııs. 

Fakat nekadar tuhaf, her akıaat 

bir Tlirkiln mOtemadiyen afladl"' 
itndan ba,ka birşey işitmiyoruz.,, 

Hak vermemek mümkün mO? 

( Gelenler, gidenler 1 
Bir aydanberi Mısırda bulonaa 

elektrik ve tramvay ıirketleri 
direktörü M. Hansenı ve zevcesi 

dün Ankara vapuruyla ıehrimiıe 
gelmiılerdir. 

§Tayyare cenıiyeti reiai Riı• 
meb'uıu Fuat B. dün Ankara 
vapuruyla lzmirden gelmi~tir. 

······---------
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ıerit şimalde (Dlta) kısmmda daha genitler. M111rm tarihi ve medeniyeti 
bu vadi ile bu vaha ve bu delta üzerinde doğmuı ve yaşamıştır. 

Mıs1rda ahall ı 

Mısırın ilk ahalisi (Nil) kenarında yaşıyan ve şimdi Afrikanın ~İ· 
malinde oturmakta olan (Tuarelder) dir. Bunlar (Süven} ten geçerek 
buraya yerleşmiş bir kavimdir. Bunların bulundukları sahada bıraktıkla
rı taş aletler (Hazar) kenarında oturan Türklerin kullandıkları aletlerin 
aynıdır. 

1lk zamanlarda (Nil) vadisinde yalnız tat devrini yaşıyan insanlar 
vardı. Bunlar milattan (5000) ıene evvel (Tunç) devrine geçtiler. 

(Tunç medeniyeti) Kaideden a-elen kavimler tarafından Asyadan ge• 
tirilmiş tir. 

Delta (Bakır) devrinden evvel bo§tu. (Nilin) cenup kısmılarmda. 
da kıvırcık saçlı (Lidyalılar) vardı. (Libyalılar) (Cilalı taş) devrine girer • 
ken şimal mıntakasına düz saçlı Asynlılar maden getirdiler. 

Mıs11"lıların ilk mabuduna (Horüs) denirdi. Bu, Mısırın farkında bu· 
lunan kıt'aların (Alalh) ı tamlırdı. 

Bu (Horüs) itikatlarının ,arktan geldiğine delildir. Bazı abidelerde 
'(Horüı) taraflarlariyle yerlilerin mü~adeleıini gösteren lavhalar vardrr. 
Bu eserler (Luvr) müzesindedir. Bu eserler (Sus) deki eserlere benzer. 
Mısıra (Horüı) mabuduna tapanlardan daha evvel gelenler de vardır. 

Mısır da teşklllt : 

Mısıra ilk gelen kavimler kabile halindeydi. Bunların bayrak teklin • 
ae muhtelif Totemleri itaret eden ela metleri vardı. Sonra bu kabileler bir 
le~tiler. İ§gal ettikleri arazi (Nom) namını aldı. Kabile reisleri (Saru) 
lakabını alırdı. Kabilelerin bazı timsalleri Mısır medeniyetinin nihayeti• 
ne kadar (Nom) ların ismi olarak kaldı. Ve timsaller bizzat mahut maka· 
mına çıkarıldı. Ve (Saru) ların fevkinde olan kırallıklar (Allah - Kı • 
rallıklar oldular. 

Mısır kabilelerei bir zamanlar ayrı ayrı kırallıklar halinde bulundular. 
Nihayet birleşe birleşe şimal, cenup hükumetleri teşekkül etti. 

Şimalde (Horüs) cenupta (Set) namındaki mabut vardı. Bunlar o 
%n.manlar birbirleriyle harp halinde kaldılar. (Horüs) namına yapılan 
saltanat on yedi asır yani milattan evvel (3315) senesine kadar devam etti. 
(3315) te Mısırlı prens (Menes) (Hoı-üs) yerine onun timsali olarak bizz,.t 
kıra) oldu. Ve (Tinis) hanedanınıkurdu. 

Mısırın tarihinde iki büyük devir vardır. 1 -) i milattan (5000) se• 
ne evvelinden (3315) senesine kad:\r devam eden kıral (Allah) lık devri. 
2 -) (Firafunlar) devridir. llk Firavun (Menes) tir. 

Firavunlar (26) sülaleye ayrılıı-lar. Bu devri be§ kısma ayırmak müm 
kürdür: 

1 - (Eski imparatorluk) Bu de-virde merkez evvela (Tinis) te sonra 
"(Menfis) te teessüs etmİ§tİr. 

2 - Birinci (Tep) devri yahut orta imparatorluk devri. Merkez 
.(Tep) ıehridir. · 

Eti medeniyeti : 

Eti imparatorluğu prensliklerden mürekkepti. Kızıl Irmakla Firat ara· 
unda temeli kurulmuş olan Eti imparatorluğu bütün küçük Aıyaya hikilll 
bulunuyordu. Hükümdar (Hatuaas) da otururdu. Ve hükümdar (Kaan 
Eti) ile imparatorluğun hududu içinde .bulunan kırallar ve prensler ara • 
sında muayyen esaslar dahilinde imzalanmıı muahedeler vardı. Vazife 
ve haklar muayyendi. İmparator o.skerlik meselelerinde yani har pve ıulh 
işlerinde reis olurdu. Lmparatorlar askeri birliği vücuda getirrirdi. 

Eti imperatorluğu bir müttehid~ idi. Askerler hizmetlerine muka 7 
bil araziye sahip olurlardı. Bunlar krallara ve prenslere ıadakat yeminı 
ederlerdi. 

Hukuk; 
Etilerde kırata kartı geleni ailesile birlikte yok ederlerdi yahut bü • 

yük cezalar verirlerdi. izdivaçta kadın ve erkek müsaviydi. Erkeğin kadı• 
na bir hediye vermesi lazımdı. Etilerde kadın hürriyeti yüksek bir derec~ 
ye çıkmıştı. Kadınlar hakiklik bile yaparlardı. Muharebeye de giderlerdı. 
Kıraliçe de kıral kadar hak s~biydi. Mısırlılarla aktedilen bir muah~ • 
clede Mısır hükümdarı ikinci (Ramses) ve Eti imparatoru (Hatusil) ile hır .. 
likte İmparatorriçe (Budahiya) om da imzası vardır. .. 

Etilerde hırsızlık çok fena bir ıey addolunurdu. Hırsızlık için çok bu· 
yük cezalar tertip edilmişti. Etilerde emlak ve arazi ıahibi olabilmek içia 
muhakkak askerlik yapmak lazımdı 

Etilerin birçok fikirleri komşu memleketler üzerinde müeuir obnut • 
tur. Bunlardan birincisi yahudilerdir. Yahudilerin eıki ahkamı bir çolı 
noktalardan Etilerin tesiri altındadır. 

Etilerin hukuku (Sumer ve El8.m) hukukuna çok benzer. 

Eti dini : 
Etilerde iki mabut vardı. Birisi günet: (Kadındı) diieri (Teşup) e.r

kekti. Güneş kral sülalesinin dininde essastır. Mabedi tarktadır. (Tetup)ıP 
san şeklinde tasavvur edilirdi. Başı tolgalıdır; saaklhdır. Elinde de çifte 
balta vardır. isterse timtek çaktırır. 

Etilerin mabetlerinde daha bir ç.ok Allahlar vardı. Fakat bu mabutl':" 
Eti imperatorluğu gibi Federasyon halinde toplanırlardı. Etilerin dini itt• 
katları garbe tesir etmittir. ''Etrüısklerde de aym dini telakkiler görülür• 

Eti san'atl a 

Kültepe, Üyük, Alişar harabelerirıde milattan ( 4000) sene evveli~~ 
ait eserler bulunmuştur. Bu eserlerde en bariz alamet Eti elbisesine ~~ 
olan alamtlerdir. Mantolar tam Anadolu iklimile mütenaaiptir. Batlık)., 
~ektir. Pabuçlar kıvrıktır. "Boğazköy ve Ali§ar,, ve civannda re•İ~ : 
s~.slü k.apılar, çiyi yazısı ile >:azılmıf h_irço~ eserle~ bulunnıuttur. (~og~:ı. 
koy} cıvarmdakı Hatusas §ehrı çok eakı devırlere aıt olacaktır. Mıllt ,_ 
{1200) sene evvel yağma edildiği iç in kalan eserler Eti imperatorluidit• 
nun son zamanına ait olan eserlerdir. Ü yük de~e bir Eti sarayı ketfe JJ • 
miştir. Burada da dini meraaim aöıte ren birçok levhalar vardır. _(Y..Z. 
kaya.) bu civardadrr. 
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GRiPE karşı ASPiRiN 
Taklitlerden sak1nınız 

Pangaltıda Tramvay caddesin
de 20, 22 No. lı dükkinlar ile 
üstlerindeki 11, 13 No. h haneler 
2 Mart 932 Çarşanba günü saat 
l 5- lo da Beyoğlu 3 üncü Sulh 
H. Mahkemesince izalei şuyü 

ııııııııı~ 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 
. (ABUK! e:rJ:ı:ı 1D:c3 o 

ADETA BIÇAK DARBELERİ GİBi ! 
lfl1 :t313liil 
OH, NE RAHATLIK! BiR ALKOK YAKISI 

B1r Alkok yaklat ~ı)'ı ualeı ed,., Bundan mDıada btr Alkok 
yakı11 • bUHln ilaçların hllar,na ql•rak bili ı ... ıa ıeHrİniı ıcra \le 
•eskin ve ıedav, eder. Siı iılniı.lt rneııul olu.rkrn a d• v•ıif~· 
•ani )'apa.r Cötu.. arka_ omuzJer. dııle:r clhe.,ıl had bir ıancı 

tu .. edılen yere heman meıamah çolc :reni •• ali Alkok yQ_.., 
e11n •atbik edinİL Derhal •lnY• te.kin edet 
Fa'1;aı Alkok f•m1"f hahruıaı:da ıutunu.z ve ıaklillwde:,. aalunuuL 
Her c<ı.anede b\llunur 

Tükiyız Umumi Acentalcm : 

G. & A. BAKER Ltd 
İSTAMBUL 

Posla Rutıu11 -.aa 
İrlanbul 

·_:f eni .. oeu~li·~~~LLCOCK"YAKISI . ... . ' ·. .. ... . ,. .. 

SANCIYI İZALE EDER 

-------------------- !ım- Dr. IHSAN SAMI -m!l1! 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci tetrip 2 inci keşide 

ı 1 Mart 1932 dedir. 

Royot i~ronıiye J~,l~I liro~ır 
Ayrıca bir de 20,000 Liralık mükafat 

Jandarma Satın Alma Komis
yonundan: 

950 ila 1000 takım tozluk ve şapkasile beraber yazhk elbise 
imaliyesi pazarlığa çıkarılmıştır. Pazarlık 29-Şubat-932 pazartesi 
günü saat on betten on altıya kadar yapılacaktır. Ta1iplerin şar
r.ame ve numuneyi görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak 
için de yevmi mezkfırun muayyen saahna kadar komisyonumuza 
müracaatları. (697) 

25 Liraya Radyo Makinaları 
Baltık markalı ve dört Jamba kuvvetindedir. Müceddettir. Bü

tün Avrupa telsiz merkezlerini hoparlörle dinletir. AkUmülatör 
ile işler. Akümülatör, lamba ve sair teferruatmı 1atın alan zat te
darik edecektir. Jstanbulda Yeni Postabanenin üst katında telsiz 
telefon firketine müracaat. 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilAtlarına karşı 

pek tesirli ve taze aşıdır. Div:ı.nyolu 

• .3m Sultan Mahmut türbesi Ko I 8Q 

r--Y Afi m if 
---

Adres: lstanbul Ankara caddesi 
Valm yurdu. 

Telefon: Yazı ışleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıı. 

Abone şartları: 

1 3 o 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 J 450 2700 ., 

!!!,n şartlarımız: 

Saurı 
Santim 

Rcsmı' 
10 Ks 
20 .. 

~Jusus{ 

12,50 Kş. 
25 

KUçük ilin şartlarımız: 

1 2 .3 4 

30 50 65 75 
1-IO Defalı, 
TOO Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç aylı 
~ içın bir defa meccanendir 

1\ - 4 satırı geçen i!Anlımn fazla 
saurı için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

•• 

Komprimeleri 

1 
1 

kullanınıt 

•• 

' Tüccar için müracaat mahalleri: 
Bursa: lPElf.IŞ - Idarei Umumiyesi 

lstanbul: IPEKIŞ - Birinci Vakıfhan, birinci kat-Tel23535 

lzmir: JPEKJŞ- Eskicizade Aımet Remzi B. (lzmir, Manisa, 
Aydın, Denizli, Muğla vilayetleri için acenta.) 

Karadeniz Havzası: IPEKIŞ - J. J. Hoh~trasser ve 
şürekası şubeleri: (Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Çorum, Sam

sun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Şibinkarahisar, Trabzon, 
Gümüşane, Erzincan, Rize, Erzurum, Kars, Artvin, vilayetleri 
için acenta.) 

1ürk 

lerinin en 

büyük vazifesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu VE 
Muktesit 
•ı----· 

Ohalde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasındall 

Bi~ Hllnll 
= 

1••:::==1 ....... .., 4ı•" P:·······..,. Dişçı aranıyor 
·= i dfe • 

Doktor 

Hafız Cemal i; Protezyen bir d • ..,. 1~r il 
Dahili hstahklar mutahassıs~ !! ihtiyaç vardtr. Arzu ede" .,ı: · 

Cumadan maada her gün öğleden SS Kadıköy Mısırhoğlu ~e°'d~ 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar Istan. is Türk sokak 8 No.U hıl":,• 
bulda divanyolunda 118 numarah hu· ~ Diş Tabibi Zeki N11ri ıP 
susi kabinesinde dahili hastalıkları U müracaat etsinler. ~ 
muayene ve tedavi ıatfıı>T'. Tıı>lıı>fon: Is· •==n:'HC::.-:::. .. ===:=-.::::=:::-"" 
tanbul (2. 22398) . 


