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Beraber Tekbir getiren hafızlar ve Ayasofya camiinln din gece g6sterdlif manzara 

Dla Gece Ca•Uerl•lzda Dlal Bir llltllal Tapddl 
h,"lbarek kadir gecesine rast- IOt okunmuı ve mOslflmanlar ge· lerin sıklet merkezini teıkil et- mek için ikindi Yaktinden itibi· azami haddini bulmut ve cami
~ dOn gece, hemen bütlln Is- ceyi ibadet ve huşu içinde ıe· miıtir. ren btıyllk mabedin salonlannı den içeriye girebilmek miltkral 
" I~ boynk camiltrinde Türk· çirmiılerdir. Halk, bilhassa Kur'anın ken· doldurmıya başlamqlı. Aktam bir mesele haline gelmiıti. Yat. 

ICar an tillvet olunmuf, mev· Ayasofya camii bu dint ihtifal- di öz dilindek tilavetini işidebil- saat alaturka on ikide · kesafet [ Alttarıfı 4 üncü l\•l·ıfımız~ J , 

Cenıiyeti 
~kvamın 
lftkmeti vücudu? 
~Japon mDcadelesi kadar 
~ 1Yeti'-Ak\fiaı meclisinin ma
~ L:~Ufuz ve haysiyetini kıran 
-· ~a~e hatşrlamıyoruz. Bu , 
>tJc ~ıe {eşis edilirken en bil· 
~bar hedef vardı: Cemiyete 
' olan devletler arasında 
'- '11kuuna mani olmak. Eğer 
"Jeti Akvam yalnız bu mak
' ~min edebilmit olsaydı gene 
~ ıçin kifi bir muvaffakıyet 
Ct .~ ı&sterilebilirdi. Halbu ki 
..:;Jeti Akvam buna muvaffak 
)o) le tayle dursun, bugün bu d-:: elinden geleni yapmıı ol
-,.t llU da ispat edecek bir va· 

"te de'"Jd• '1· ıı ar. 
-.,tellal· olmak ilzere Çin, Japon 
...._. leaıain cemiyeti akvamda 
~"~•rdi~ 
'-'· •• son safhayı hulasa ede-
~ ~llliyeti ·akvam meclisi ge
~ unaevvelin 11 inci gtıntl 
~lcilt keıa Çiıı, Japon meselesini 
~n etmek Ozere bir komisyon 
-~ ~bnitli. Bu komisyon siir· 
J'Po lidecek, uzak ıarkta Çin 
~ ' İlalilafmı mahallen tetkik 
2$ ~ Nihayet kinunuaaninia 
"ettt " ..... ~nli raporunu meclise 
~ e,q. O vakit Cemiyeti ak-
'f, lllediainin reiai olan M. 
~)tt& Çia murahhası ( Doktor 
~ ~ kar11 ba hususta manevi 
t~lılde girmiıti. 
\il~~ teabbllt yerine ge
~~ E;er Cemiyeti akvam 
~ iııtibap ettiği komi•· 
~ .. 'l,aif._ine sitmif, tetkikata 
'-a ._';'! olsaydı, sadece raporu· 
~J'dıt&acte Jetiftiremem1t bu. 
Jia.di. li.ı tene mazur g6rDlebi
~ buki bugtın ıubat ayı 
~ olaauma ntmen hali 
~ :.: Ceneneden hareket 

~"J'eta •:lftir. Riyayete g6re 
" •rtınlerde kalkaCak, ... . 

llnatona varacak, mar-
[ .\re tlehmet Ası111 

""""-' u.cG sayfada ] 

Gazi Hz. 
DOn şehir içinde bir 

gezinti yaptılar 
R~isicumhur Hz. dün sarayda 

da tbeşgul olmuılar ve akşatn 
üzeri ıehir dahilinde bir gezinti 
yapmıılardır. 

Bilyllk reis, refaf<:atlerindeki 
zevatla saat 18 de otomobille 
Dolmabahçe raraymdan hareket 
etmitler ve Karaköy, Eminönü, 
Sultanabmet, Beyazıt tarikiyle 
Fatihe gitmiılerdir. Dönüşte, ge
zintilerini Şişliye doğru devam 
ettirm!ıler ve saat 18,50 de Dol· 
mababçeye avdet etmişlerdir. 

Ba~veklllmlz bu akşamki tren
le Ankaraya dönUyor 

Baıvekil ismet Pt- Hz. don 
ıebir dahilinde bir gezinti yap· 
mıılardır. 

Başvekil Pı. bu akıam Anka
raya avdet edeceklerdir. Dahili· 
ye vekili Şiikril Kaya B. de baı
vekilimizle birlikte d6necektir. 

Aptülhak Hamit 8. 
kaç yaşında ? 

Yarın Feyzlatl Jlse
slnd.e ihtlfAI yapı· 

lacak 

AptDlhak H•1111t B. 
Yann saat on yedide Arnavut 

köyünde F eyziati lisesi konfe· 
rans salonunda üstat Apttllhak 

1 Alt tarafı 2 inci sıyıfada l 

Japon. zırhlıları 
Ateş saçıyor ! 
Vu SouftJ iıaal eatraı, bir ingiliz 

gemisi de topa tutuldu 
Amerika ve lngllter.enln sulh teşebbtlstlntl 

Japonya reddetti 
Londra, 3 ( A.A) - Chang· 

ha'ydan Reuter ajanıına bildirili-
yor: 

Bu sabah saat 11,30 da Ja· 
ponlar vouSouang istibkimlanna 
karşı karadan ve denizden 
mntbiş bir hlicum icra etmiıler
dir. 6 Japon torpito muhribi 
istibklmlan bombardıman et· 
melde Ye bu bombardıman sa· 
yesinde karaya bahriye silihen· 
dazlan çıkmaktadır. 

Çinliler mukabele etmek iıte· 
miılene de atmlf olduklan obüs· 

lerden hiç biri patlamamııhr. 
Japon tayyareleri •ouSoung ve 
PouCban istihkimlan Ozerine 
bombalar atmaktadır. Bu iıtih· 
klmların pek yakında 'ıskat ve 
tahrip olunacağı ıannolu~makta· 
dır. Japon Jeneral konsolosu, 
lngiliz ve Amerikan Jeneral 
konıoluslanna Japon kunetleri· 
nin hemen vou·Soung'u işgal 
edeceğini resmen bildirmiftir. . 
· Kablo kumpanyalan merkezi 
bOrolarının tehlikeye ı düımesin- ' 
den korkulmaktadır. Bu binalar· 
you-Sounga 1600 merte mesafe
de kiindir. 

Londra, 3 (A.A) Cbanghaydan• 
Reuter ajansına bildiriyor : 

Manilleden hareket etmİf olan 
amiral Taylorun bayrağını 
hamil bulunan Houston ismin- · 
deki Amerikan kruvaz5rll Cb· · 
anghaya vasıl olmuŞtur. Ancak 
vou-Soungr s;ıklarına Cbanghaia 
13 mil mc,,feye geldiği zaman 
Japon harp gemilerinin obüsle-

(Lut/en sayfayı çeviriniz) 

_ ___..itizar----~ 

lzmirin iki yBz elli ıene enelki halini glsteren bir tablonun lzmir belediyesi tarafından reis' · 
cilmhur Hz. ne hediye ıedildiğini ve lzmir belediye reisi doktor Behçet Salih beyin ıehrimize gele· 
rek bu tabloyu Gazimize takdim ettiğini yazmıthk . 

Yazı dizme makinamıza ınz 
olan sakatlıktan dolayı bugün 
12 sayıfa olarak çıkamıyoruz . 
" Akbaba,.yı bir sayıfa olarak 
takdim ediyoruz. Gazetemiz 
pazartesi günü 12 sayıfa çıka· 
cak ve karilerimiıe "Akbaba,, 
iki sayıfa olarak takdim edi· 
lecektir. 

" Çocuk ,, sayıfa1111n o gün 
vereceğiz. Tablonun Valnt aamma Yerilen mtlNade ilzertne huausi fototrafçımız tarafından alman resmini 

dercediyoruz. 
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Japo zırhlıları 
Ateş saçıyor ! 

rinin isabet etmemesi için s lop 
etmiye mecbur ol muştur. 

Houılon da 3üO Ameril:ah 
bahriye ı; lahendaıı nrdır. 
lnglllz vapuru topa tu!uldu 
Ş nghay, 3 (A.A) - Tıen · 

Ts ndeki ikamet müddetleri bi
ten lngihı askerini Tıen· Tsinden 
g el rmo!< te olan F eng-Tıen is· 
m indeki lngil z. vapurunun süva
ris 'nin verdiği malumata göre 
bu "' pur Vousung istihkam'ariy
le üç Japon lorpic o muhribi ara
sı n-lan geçere!< Vang-Poo neh
r ine ~itmek istediği. sırada hiç 
bir ihtar vu' u bulmaksızın top 
at .. şine maruz kalmıştır. Vapur 
iki ateş arasında ha 'makla bera
ber yoluna devam etmiştir. Va
pura hiçbir isabet vaki o 'ma
mı ~ tır. 

Çin umumi karargahı Vousung 
istih' imlaunm bu gün tekrar 
bombardımana başhyan üç Ja
pon torpito muhrib.nden b ri· 
ni batırdıklarını ve Çın as~ erle· 
rinin Vousung istihklmlanm ha
la ellerind~ bu :unduklarını iddia 
etmektedir. 

Japon ve Çin filolara kar,ı 
karşıra 

Londra. 3 ı A.A) - Nan\dn· 
den Reuter Pjansına bildiriliyor: 

Nankin'de bulunan Japon ve 
Çin filo arı arasındakı mes1fe 
ancak 8 milden ibarettir. Yeni 
bir d en;z muharebesi vuku bul· 
ması:ıa mani olmdk için lngi ıiı 

ve Amerikan gemileri iki filo 
arasınd ~ demirlemi~t i r. 

Sanghay vukuah 
Şan~hav, 3 (A.A) - J aponlar, 

saat 14 te bahriye top'arile Cha
pei istasyonunun şimali g arb:sin· 
deki Çin mevzi lerini top ateşi al· 
tına almıştır. Çinl ıler yalnız elle· 
rinde bu.unan ve ancak 2000 
m etreye kadar ateş ede bilen bir 
tek s iper havan topuy!a muka· 
bele edebilmişlerdir. 

Sivil V'IOtosikletler tarafından 
rehberlik edilen yüz~erce Japon 
baJ rive si al:ıendazı taaruza kalk
mışlaadır. 

Akşama doğru sükunet avdet 
etmiştir. Ç in ve J apon mevzileri 
değ;şme:niş görü ımektedir. 

llıraç edilen 450 bahriye ıi· 
Jahendazıyla bera':ler Jaoon ih· 
raç l·uvvetinin miktarı takriben 
.SCGO kiş iye baliğ olmaktadır. 

Bu sahah lngiliz Bervock kru · 
vazöründen karaya bir bölük 
asker ihraç edılmiştir. 

Binlerce mü'teci Pootung ta· 
rafına g itmekte ve binlerceı de 
demiryolu vtyahut Ningcho' ya 
müteveccihen hareket eden va· 
purlara tahacüm etmektedir. 

Japon tayyareleri keşifler 
yapmaktadırlar. 
Japon tayyarelerinin faaliyeti. 

Şangbay, 3 (A.A.) - Saddle 
adaları civarında bulunan tayya· 
re gemilerine mesup 18 Japon 
tayyaresi, Japon taarruzunun tev· 
kif edilmiş olcuğu Uhapei Uze· 
rinde isti 1< şaflar vapmışlardır. 
Mevcu t 25.00n Çin as <ea ine bir 
de zırh ' ı tren ilave edilmiştir. 
Şangahaya gönderlleceş yeni 

Japon kuvvetleri. 
Şanghay, 3 ( A.A. ) - Şang· 

haya yen!den ıki J apon fırkası 

gelmesi beklenmektedir. 60 tay· 
yareyi hamil 3 tayyare gemısi 

Şanghay'dan 150 kılornetre me· 
safede demirlemiş bulunmakta· 
dır. 
Nanklndekl •Amcrlkah kadın 

ve çocukfar 
Nankin, 3 (A.A) - Nankin· 

deki Amerikalı kadın Ye çocak· 

tar. öğleden biraz sonra şehir· 
den çıkmış'ardır. Bunlar, Ame
rikan gemilerile Şangbaya gide· 
ceklerdir. A'Derikah İf adamla· 
ri.e misvonerler gitmemişler, kal
mıt ardır. 
Kanadadakl Çlnlller Çine para 

gönderiyorlar 
Ottava, (A.A.)- Kanadadaki 

butün Çinliler, milyonlarca do'ar 
iane toplamaktadırlar. Bu para· 
lar, ha'i baz.ardaki müıküllere 

karşı mücadele edebilmesi için 
mitli hül umete gönduilecektir. 

Bu paraların Japonlar taraf1n· 
dan mündere edilmesine mani 
olnıak için bu paralar ale:ide 
vesa 'tle gönderilmiyecektir. 

Garbi Kanadanın muhtelif 
şehir'erinden geien 10 ton gQ· 
mnı de bidayette derp'ş edilmiı 
o'an yo'dan baıka bir tarikle 
gönderılece <tir. 
ıtalya Şanghaya niçin zıhll 

gönderiyor? 
Roma, ( A.A) Trento kruva· 

zörü ileEspero muhribinin Şang· 
hay sul arına gönderilmesı ltalya
nıo ıhtiyaten diğer devletlerle 
beraberce bulunmak ve bu 
suret ıe ıcabuıda İtalyan tabaası
nın can ve mallarını himaye ve 
kontrol için vukuat sahnesinde 
lazım olana •esaite malik olmak 
arzusunda bulunduğunu göster· 
mektedir. 

Bu milli alAkaya inzımam eden 
pek hususi bir alaka daha 
vardır. Ma'um olduğu veçhile 
M. Mussolininin büyük kızı mii· 
nal< af at nazırının oğlu Kont Ci· 
aoodi Grodellazooun zevcea:dir 
ve hali haıırda Şangbaydaki 

Ita tyaoın cencral konso:osu o!an 
zevci ile birlikte orada bulun
maktadır. Keza hatrl2rdadır ki 
kontes c ianodinin geçenlerde 
b;r o llu dünyaya gelm'ştir. 

Tas cjansının bir tekzibi. 
Mo!.o•a, 3 ( A .A. ) - Tas 

ajansı, lngiliz ve Amerika gaıe· 
telerinin Sibirya'da şarki Çin 
demir yollar1 üıerinde ve diğer 
hatlarda t mendifer münakalatı
nm durmuş olduğuna dair ola· 
rak vermiş olduklara haberleri 
te~ z·p etmektedir. 

Sibir}ada trenlerde ve bilhas
sa sür'at katarlarmda münakalat 
Manchu i ve şarki Çin'e kadar 
yapılmaktadır. 

Mançuri vakayii esnasında Si
berya hattında hıçbir bozukluk 
ve durgunluk olmamıştır. 

lngiltere hükumetinin Japon
yanın Şanghayı işgal ve Çini 
harbe icbar etmesini muvaffak 
olmadığım yazmıştık. Amerikada 
lngiltere hükumetiyle bir fıkir· 

dedir. Eu mü.abazayiadir ki in· 
giitere ve Amerika müştereken 
Çin ve Japon bOkümetlerine 
müracaat ederek muhaaamabn 
tatilini istediler ve bazı teklif
lerde bulundular. Ayni zamanda 
Cemiyeti Akvamdaki lngiliz mü· 
meıss: li c~miyeti Akvamın mlls· 
tacelen top anmasını istedi, ant 
surette ycpılan içtimada Çindeki 
önüne geçılmcsi için Cemiyeti 
Akvamın da manevi nüfuzunu 
ku!lanmasını ileriye sürdü. Bu 
teklif kabul edildi, Cemiyeti 
akvam blilün devletlerin Çin 
ve J aponya nezdinde teşebbüste 
bu unmalar1D1 devletlerden iste· 
m ye karar verdi. Devletler bu 
talebi kabul ettiler: Fransa, ltalya 
ve Almanya Çın ve j&pon hü· 
1-.umetleri nezdinde müşterek 

lniilİz· Amenkao pıotealosuna 

1 
D~!1ili 1 
Harici Son Telgrallar 
Posta idaresinin yeni bir tamimi 

Zarfların üzerine tam ve vazlh adres yazıl· 
mazsa mektuplar kabul edllmlyecek 
An~<ara, 3 ( Vakıt) - Posta idaresi bazı mektupların mah· 

reçlcrine gidemıycrek geri gelmesi veya yanht yere gitmesi et
rafında ıon zaman' ardaki şikayetleri nazarı dikkate almıt ve 
badema zarf Üzerlerine tam adreı yazılmadıkça mektupların ka· 
bul edilme es ni tamim etm·,tir. 

Aero kulüpte 
Tllrk Aero kulübünde tayyare 

cilik dersi almak üzere müracaat 
edenlerin adedi günden güne 
artmaktad11. Yarın s~at 11 de 
mütehassıs tayyareci Nuri beyin 
"Aero D inamik,, mevzuu üzerin· 
de dersle re başlanacakhr. Ku
lüpte verilecek dersler ameli ve 
nazari olmak üzere ikiye ayrıl 
maktadır. Şimdilik sadece tay· 
yareci liğin nazari kısım'arı ögre
tilecek, so:>ra saba ve tayyare 
tedarik edilince ameliyata geçile· 
cektir. Pilot olmak için üç ay 
ders g l. rmelc icap etmektedir. 
Dersler her Guma saat on bir 
de verilecektir. 

············-···························••ııt••·············· 
iştirak ettiklerini bi!d irdıler. 

lngıliz hükCımeti tarafından 
Çin ve Japon kabinelerine tev• 
di edilen teklifler şunlardul 

1 - Her ıki tarafın her tilr· 
lü şiddet hareketlerinden feragat 
etmeleri, 

2 - Seferberlik ve yeni faa· 
liyetlere müteallık istihzaratın 
tevkifi, 

3 - Çin Ye Japon kuvvetle
r:nin Şanghay mıntakasında ki 
bütün te:nas noktalarındı:.n çekil
meleri. 

4 - Bitaraf devletler tarafın
dan kontroi edilecek bitaraf 
bir mıntaka ihdası suretile bey· 
nelmilel mıntakamn himayesi 
buna müteallik tedbirler mahal
linde ceneral konsoloslar tara· 
fından ittihaz o1unacakbr. 

5 - Bu ıartJarın kabulü tak· 
dirinde iki taraf arasındaki bü· 
tün nizaların Pariı misakile 
Cemiyetiakvamın 9 kanunue•vel 
tarihli kararının ruhuna göre 
ve bitaraf müşahitler marifetıle 
halledilmesi için biç bir ibtirazi 
kayıt ve mütekaddim metafip 
ıerdedilmeksizin bir takım tek. 
lifler dermeyan olunacaktır. 

Ç in hükO.meti bu teklifi kabu
le hazırdır. Japonya ise be:şioci 
maddeyi veıile ederek, yani baı 
ka bir hükftmetin bu işe karıı
maCJına razı olmıyacag1nı ileri 
sürerek teklifi reddetmiştir. Bu 
red vazıyeti karşısında Amerika 
hü\dimet mabafiJi Çin ve Japon 
kabinelarinin talepleri üzerine 
harekete geşmiı olduğunu musre
ren söylemekte ve Japonyanın 
son hareketinden münfeil gözOk· 
mektedir, Maamafib Amerikada 
Japonya ile bozuşmak arzusu 
umumiyetle mevcut değildir. 

Amerika harp edecek mi? 
Demokratlardan M. Blanton, 

hükumeti "bir kaç Çinli taciri,, 
himaye için gemi ve asker gön· 
derdiğinden dolayı muaheze et· 
m ştir. 

Mumaileyh, iliveten demiıtir 
ki: ''Eğer Şangbay'da Arrerika 
bahriye silihendazları kurşun 
ateıine maruz kahriarsa bunun 
neticesi olarak muhakkak suret
te har be sürükleneceğiz, ,. 

Bu beyanat, mümessiller mec· 
!isinin Aksayı şark buhranı hak· 
kında şimdiye kadar göstermit 
olduğu ihtirc:z ve ketumiyet için 
de bir istisna teşkil etmektedir. 

Bahriyeye ait kanun liyihaaı· 

Müthiş bir zelzele 
Santlyago dö GUba battan 

ba,a harap oldu 

Nevyork, 3 (A.A.)- Santiago 
de·Cuba'da bu sabah saat 1.15 
te bir zelzele vukua gelmiştir. 

Şehrin Uçte biri harabe haline 
gelmiştir. En aşıığı 1500 kişi 
mecalsiz kalmıştır. 

Nevyork, 3 (A.A.) - Saat 
1.30 da vukua g elen ilk zelzele 
esnasında evlerinin üst katları
nın yıkıldığım gören halk hemen 
etraftaki kırlara koşmuşlardır. 
imdat mevzileri memur Ye müs· 
tabdimleri felAketzedeleri kur· 
tarmıya çalışmaktadırlar. Her 
taraftan yaralıların iniltileri geli
yor. F eliketzedelerle dolu olan 
hastahaneler müthiş bir manza
ra arzediyor. Memurlar, felaket· 
ten en az müteessir olan yer· 
lerde alelacele bir takım hasta
neler vücuda getirmişlerdir. Bü
tün muhaberet vasıtaları hasara 
uğratmıştır. Maamafib, başlıca iki 
kablo işletmekte ve mahalli 
memurların Havana hükumeti 
ile temaslarını muhafaza etmele
rine mr aaade bahşolmaktadır. 
Büyük kilise mühim hasara uğ· 
ramışbr. Kilisenin cephesinden 
koca, koca taşlar yere dOfmUş 

ve oraya iltica etmek istemiı 
olan civar ahalisini dehşete dü· 
çar etmiştir. 14 naaı, büyük bir 
binanın altında tamamen ezilmiş 
olarak bulunmuştur. 

Asker, şebrın kontroluna me· 
mur edilmiş olup, sıhhiye me· 
murlariyla beraber çalışmaktadır. 
Seyyar hastaneler ağır yaralıla
rın tedavisini temin etmiye uğ
raşmaktadır. 

Zelzele, Camaguey eyaletin· 
de de hissedilmiştir. Sekenesi 
14.000 kişiden ibaret olan Guan· 
taname ıehri de 15 dakika ka· 
dar sallanmıştır. Birçok binalar 
hasara uğramıştır. Telefat yok
tur. .............................. -.... -.................... . 
nın kabulünü musırrane istemek-
te olan ayandan M. Hale, Ame
rikan filosuna Japon filosundaki 
bOyllk gemilere faik ancak iki 
gemi mevcut olduğunu söyle
mittir. 

Maamafih Amerika reisicümhu
ru M. Hooverio yeni bir sulh 
düsturu bulduğu ve bu hususta 
Amerika hariciye nazırı M. Stim
sonun lngiliz başvekih M. Mak
donaldle telefonla müşavere ede
ceği bildiriliyor. Londrada çıkan 
Morning Post gazetesinin Vaş:ng
ton muhabirine nazaran vashig· 
ton blikt\meti Aksayı şark mes'
elesinde Avrupa devletlerinin 
teşrikı mesaisini temin etmiş 
olduğundan dolayı şimdi işi Av
rupa'ya bırakar:ık daha gayrı 
faal bir rol oynaması ve bu su· 
retle itin içinden sıyrılması muh
temeldir. 

Nihayet yola çıkıyorlar 
Lebavere, ( A. A) - Paris 

vapuru bugün Cemiyeti akvamm 
Mançuri tahkik komisyonu aza
larını hamil olduğu halde hare· 
ket edecektir. 

Muazzam temsil 
Ceoovra k onferan
sında ı. 700.000.000 
insan temsil edUiyot 

Cenevre, 3 - Reis Hendet• 
son şehrin çan sesleri araııod• 
tahdidi teslihat konferansını 7•~ h. Bu koferansta bir milyar 
milyon insan temsil edilmekte· 
dir. Konferans mevzuu şunlardır: 
Teslihatın tahdidi, bu içtir11•• 
mümasil fakat daha sık içtinıal.at 
ak ti. 

M. Henderson konferan•10 

mesaisinden ümilvardır ve ko0· 

feransın akametini tasavuur et' 
memeıdedir. 

Badehu selahiyetlerio tetkiki; 
kine memur konferans için 
azadan mürekkep bir komite ,e 
16 azadan müteşekkil bir te~· 
viye komitesi teşkil edilmiştıt• 
Buna Türkiye murabhassı da dt' 
bildir. 

Konferans divanı Fransa, (DgU· 
tere, ltn lya, Japonya, isYiçreı 
Sovyet Rusya, cenubi Ameri~~ 
lskandinavya, Lehistan, Belçik•• 
Çekoslavakya, Kanada, Iran, M•' 
cario;tan murabhaslarından nl&' 
rekkcp o'ac:ı' tır 

Aptüıhak HamitS· 
kaç yaşında ? 

, Usmırah 1 inci sayfa.da ı. . I 
Hamit bey namına bır ıhtıf• 
yapılacaklar. Bu toplantıda Kl>~ 
rülüzade Fuat bey büyük ş•1' 
hakkında bir konferans verec~ 
Ismail Müştak Bey bir hitsb' 
irat edecek, talebe tarafmJ•' 
Aptülhak Hamit beyin şiirlerill' 
den bazıları okunacak ve f1 
berd en sahneler temsil o!~C~ 
cakhr. Bu müsamereye edebı)" 
maarif ve matbuat mensupla~ 
dan bir çok tanmmıf kimse! 
çağmlmışlardır. 

Bu müsamereye ait daveto" 
melerde Aptülhak Hamit b~f: 
sekseninci yıldönümünü tesit ı~ 
bu rasimenin tertip olundu~ 
yazılıdır. Ha'bu ki iki sene t ,, 
vel gene 4 şubatta G üzel ss11 

atlar birliği Edebiyat şubesi .~ 
rafmdan aynı vesileyle ihl1 .,< 
yc.pılmış, bizzat üstadm da bll ol' 
bulunduğu bu içtimada Apl t' 
hak Himidin sekseninci yılı te 
kir ve te bcil olunmuştu. ~ 

Edebiyatımıza verdiği yükS ( 
eserlerle maneviyetininin öloı;,_ 
Jiğini ispat etmiş olan üıta al' 
maddiyetinin de yaşlanma~ ·t( 
duğu muhakkaktır. Bu sevııı1 ·t 
cek bir şeydir. Aptülhak Hidl~ 
ihtiyarlamaz; fakat acaba sell 
fer de geçmez mi? .,,;, 

Ustadın ik i s ene evvel o' 
yoksa şimdi mi seksen yaŞdl" 
girdiği cibetininin tesbiti e dl'' 
biyat tarihimiz. için bir fayda .,
Bu hususu tahkik ettik . l~ç 
öğrendik: Aptülhak Hamıt 0~ yin doğum tarihi hicri sene 1' 
miladi seneye çevrilirken Y'"bl' 
hk olmuş ve iki sene fazla J. 
sap edilmiştir. Bunun neti~~ 
olarak hundan yedi sene e Sil' 
Lüsiyen hanımın ikazı "~ .1ıı leyman Nazif beyin teşebbU5Af. 
Galatasaray lisesi salonunda 'fi~ 
tülhak Hamidin yetmiş btf~ ~ 
yaşı ihtıfali yapılmıştır, halb ~ 
şair o zaman hakikatte yet 
üç yaşında bulunuyordu. ~ 

1925 senesinde yetmiş bef fi 
yaş meraıimininin yapılrn•~.,J' 
masıııa istinaden 1930 sene•~er 
de Edebiyat birliği üstadı~ ft( 
senfoci yaşını tesit etmiştir· tf 
tülbak Hamit beyin doğıJ~,t't 
rihi hakikatte 1852 dir \'C ,e•' 
ancak bu yılın 5 şubatında 

0
,., 

sen yaşına girmektedir; 
uzun ömürler dileriz. 

' 

• 
f 

' 
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Dün gece camilerimizde ikr:!:~ [ Acuzenin 
dini bir ihtifal yapıldı Hikmeti vücudu? 

[ Raşmakalemizden mabaat 1 Mehmet .. Kancık Mehmet •• 
MUelllfl : Nlzamettln Na;ıif 

( üst tarafı 1 inci sayıfada J 
sı vakti camiin içi ve dışı görü· 
lecek bir manıara teıkil ediyor
du. Her taraf lebalep dolmuıtu. 
Zabıta izdihama mani olmak için 
tedabir almış ve cami kapılarına 
bir çok polis memurları ikame 
edilmişti. Bizazt polis mUdü
rü ve müdüriyet erklnı tedbir
lere nezaret ediyorlardı. 

Camiin dışı bile daima içeri 
girmek istiyen kesif halk taba
kasiyle örülmüftü. Yatsı okun
duğu vakit ancak ön saflarda 
bulunanlar namaz kılmıya imkin 
bulabildiler. Ortadan itibaren 
saf teıkil etmiye ve namaz kıl· 
mıya hiç bir imkln yoktu.Küçük 
büyük, erkek, kadın halk büyük 
bir vect ve huşu içinde Kur' anın 
tilivetini ve mevludü bekliyor
lardı. 

ihtifal yapılıyor 
Namazdan sonra müezzin mah· 

f elinde yer alan maruf hafızları-
mız Burhan, Yaşar, Sultan Se
limli Rıza, Beıildaşlı Rıza, F abri 
Zeki, Nuri , Kemal , Sadettin 
beyler ilk olarak üç defa tek bir 
getirdiler. Türkçe okunan tek
bir ıuydu. 

Tann uludur (2 defa) 
Tanndan başka Tann yoktnt 
T ann uludur (~ defa) 
Hamd ona mahsustur 
Tekbirin bestesi aynen muha· 

faza edilmitti. Bu tekbir halk 
Ozerinde çok müeuir oldu. Al-
lahın bDyilklüğilnn kendi 6z di
lile anlıyan balkın bilhassa mü
teheyyiç olduju g3rOIOyordu. 

Mevllt 
Tek birden sonra Mevlide baş· 

landı. Mevlddu sırasıyla Hafız 
Yapr, Sultanselimli Hafız Rız~ 
Zeki, Fahri, Sadettin, Kemal, 

Rıza, Beıiktaşlı Rıza, Burhan 
beyler okudalar. 

Sureler 
Bunu mnteakip Hafn Y •tar 

B· "Tebareke" ıureıini evveli 
Arapça ıonra TDrkçe olarak 
okudu her sureyi hafızlann bir 
ağızdan tekbiri takip ediyordu. 

Bundan sonra Hafız Zeki Bey 
uinna fetabnaleke fethan mDbi-
na,, suresinden bir parçayt ev• 
Teli arapça ıonra Tnrkçe olarak 
okudu. TOrkçea fU ıekildeydi: 

Mü,fit ve rılıfm elın Anıhın is
miyle_ 

Senin için büyük bit zafer htikmet
tik. Ta ki Allahın eski günahtan affet· 
m.eşi için vesile olsun. sana ihsanlarda 
bulunsun ve seni tariki müstakime bl
dayete eriştirsin ve kuvvetli müzaharetin1 
İhsan eyle!in. Müminlerin kalplerinde 
&ük'On ve imanını takviye eden odor. 

Sultanıelimli Hafız Rıza Bey 
"Ellezin,, ıureıini arapça ve 

Türkçe, Hafız Burhan bey uEYe· 
lem yalemu,, suresini arapça ve 
Türkçe, Hafıı. Kemal bey 11inna 
enzelna,, ıureıini hutbe ıeklinde 
Arapça ve TOrlrçe olarak olru
dular. 

Leylel kadir 
Bundan ıonra Hafız Kemal 

Bey "inna enzelna,, suresını 
nefis bir belijatla makamsız 
olarak Türkçe şöyle okudu: 

Mütfik ve rahim olan allahın 
ismile bqlarım .. 

Biz Kur'anı Leyle! kadirda inıal ey· 
ledik'. LeylelkadJrin ne oldotuno ı;m bl· 
lir. Leyleikadir bin aydan efdaldır. 

Bu gecede Allahın izniyle 
ı:rıelekler Allahm her emTini ıOtürmek 
ttzıre narll olarlar. Ba ıeeenift !elimeti 
feerin tulOuna bdar imddat eder. 

Hafız Nuri bey "Haıer,, ıure· 
ıini Ttırkçe ve makamsız olarak 
okudu. Okudutu kl81m turdu: 

MOşfik ve nltlm ola" Analtm ismtyle 
bqJırım. 

Ey müminler. Allahtan korkunuz. 
Her nefis vann kendicine ne muntazır 
olduğunu ğörsün. 

Allahtan korkuna:z:. çünku Allah her 
yıptıklannızdan haberdardır. Allahı fera
muş edip te Allahada kendilerini unut· 
turan insanlar gibi olmayınız. Onlar fa · 
sıknrlar. Ehli cehennemle ehli cennet 
müsavi olamaz. Ehli cennet bahtiyardır· 
lar. Eğer Kur'anı h ı r dağ üzerine inzal 
edeydik Allahın korkusundan dağın alçal
dığ'ı ve yanldığı görülürdü. Biz bu me· 
selleri irat ediyoruz ki insanlar dü~ün

sünler. 01 Allahı taa!A kendinden başka 
Allah olmıyan Allahtır. Alem mer'i ve 
,;ayn mer'iy-i bilir. O, mü~fik ve rahim· 
dir. O bir hükümdarı mübarek, rehakAr, 
muhafız;, alim Ye pür~anı ~ereftir, şeriki 
olmahan münehzehtir. Allahü taal! ye-
gAne haliktır. Her şeyi ) oktan var et· 
miştir. 

Hafız Fahri bey "allahülahy,, 
suresini evveli Arapça sonra 
Türkçe ve makamlı okudu. 
Türkçe okunan kısım şuydu: 

Allah yegAne Allahtır. Daima zihayat 
ve layetegayyirdir. Kendinden başka Al-
lah yoktur. Gevşeklik ve uyku ona aslıı 
anz olma%. Semavatta ve arzda ne ,·ar· 
sa Allahındır. l:r.ni olmak5ıztn anın na· 
mına kim şefaat edebilir. Haldki ve za· 
hir ne varsa bilir. 

Bundan sonra Hafız Saadettin 
Bey "Ya eyyühel müzzemmili,, 
ıureıini Türkçe Ye bir hitabe 
şeklinde okudu. Şöyle başladı: 

Peygambere hitap 
Bundan milslümanlann bu mübarek 

ve kutst gecenin şeref ve kutsiyeti hür
metine naili fevz ve fe!Ah ve mazharı 
hakkı gufran olmasını cenabı silahtan di· 
Ier ve size ııilreyi okumaya müşfik ve 
rahim olan allahın ismiyle ba~larım. 

Ey ehrama biirünmüş Peygamber ge· 
ee kalk. Gecenin yansını ve daha faz
lasını ibadetle geçir, Kor'an tilAvetile 
sına ağır sözler vahyedecetiı:. Rabbin 
ismlnl ziktr et ve klmllen ona teveccüh 
eyle 

Allahtan başka Allah yoktur. Anı 
vekil ittihaz et. Seni tekzip eyliyen a~· 
ıııyayı ana havale ~le ve onlara bir az; 

mühlet ver. Btzim onlar 1çin ağır zincir-
lerimiz ve bağırsaklarını yakacak kızgın 
ateşimiz, azabı elirnimiz vardır. Hakkınız· 
da seltmet için size Pe} gamber gönder
dik. Nasıl ~emnnada bir Resai gönder· 
dik, Seman Resnle isyan etti. Biz de o
na müthlş surette ~dıp eyledik. Size en 
alımetsfz olacak veçhne Kur'an okuyu· 
nuz., ibadet ediniz:, zeklt yeriniz. Allaha 
gözet bir fhızda hnlunarsunuz. Verdi
linlıin ktff..tni AOanırı. ne%dinde tekrar 
bulaeaksımz. 

Bunu mtiteakip Beşiktaşlı ha
fız Rıza bey (Ha. Mfm) sureıini 
Arapça •e TOrkçe makamla o
kudu: 

MfiŞ'flk ve rahim olan Allıhın is
mile_ R Mim. Kitap hakkı için zann
ederim. Biz klfirlere ihtaratta buiunmak 
Jçln sana Kur'anı Leylet mübareke de 
inzal ettik. O gece rabbinin rahmetine 
bir alamet olmak üzere tanrıdan verilen 
emir üzerine resuller günderildi. 

Bu ıureyi hafız Burhan bey 
ve arkadaşları tekbirle bitirdi
ler. 

Dua 
Hoca hafız Faik Efendi bir 

dua okudu. Dua şöyleydi: 
Hak Celle ve Ata hazretleri cümle

mitf muhafaza eyleye ( Amin sesleri ) 
e\rodnklanmmn ~cvabını Pevgamberimi· 
:ze, esbaba, emba, Sülerman efendi ru
huna dsıl eyleye.. Bilciimle fÜbeda, alel
husus vatan uğrunda fedayi can eden 
JstiklAl şehitlerinin ruhuna dsıl eyliye. 
Akraba \'1: taalOkatımızdan ve cemii mü· 
minin ve müminat ervahına, hükômeti 
eümbaTfyemize hayırlı sel4met ve şanı 

şerdini tli eyliye, kudret \'e satvet ve 
ennıüaetl11Htln1 müzdat eyliye. 

Dua 
Bundan sonra Hafız Yaşar 

bey de şu duayı okudu: 
Yarabbi sana hamdüşükran olsan, 

okunan Kür'anı kerimi dergahında kabul 
eyle yarabbi ecril \'e mesubant Peygam
berimizin ruhuna hediye eyledik vAsıl 

eyle yarabbi. 
Miilct 1'ıtkimiyerinin lecliglhı olan 

lfürkty• Cümltoriyetini dünya durdukça 

tın 15 inci günü Tokyoda bulu-
nacak, bir mani zuhur etmezse 
oradan Naokine, Nankinden de 
Mançuriye geçecektir. Binaena
leyh komisyonun yeni hareket 
proğramı tatbik olunabilirse ra-
poru ancak gelecek mayıs içti· 
maında Cemiyeti akvam mecli· 
sine gelecektir. 

Illveye hacet voktur ki Çin top· 
raklarında filen hali harp devam 
ettiğine göre bu da mümküm 
olmıyacak, Haziran ve Temmuz 
aylarında bile komisyon raporu
nu veremiyecektir. Tabii Cemi
yeti Akvam tetkik kumisyonun
dan beklediği raporu almadıkça 
bu meı'eleyi ciddi surette görü-
şemiyecek bu hususta şöyle veya 
böyle kati bir kararda vermiye
cektirl 

Fakat beri tarafta Japon ordu· 
ları, donanmaları en son sistem 
vesaitle müc~hhez olarak hare
kete geçmiştir. Çin şehirleri ka-
radan ve havadan tahrip edil
mektedir. Japonya bunları res
men ilanı harbederek yapmadığı 
için Cemiyeti Akvam da resmen 
haberdar vazıyetinde bulunmı· 
yacaktır. Onun için Japonlara 
karşı da bir şey yapılmayacaktır. 
lbtimalki Cemiyeti Akvam mec· 
liıi uzak şarktaki harp sahnele· 
rinden haberler geldikçe arasıra 
Çin murabbası feryadüfigan ede-
rek Cemiyeti Akvamı vazifeye 
davet ettikçe mecliı toplanacak, 
Cin,Japon mes'elesi görüıiilecek 
«Acaba ne yapalım?» diye düıU
nülecek, bir çok hatipler hara· 
retli sözler ıöyliyecek, fakat 
hiç bir zaman meclis vazifeıini 
yapmıştır didirtecek bir it göre· 
miyecektir. 

O halde Cemiyeti Akvam de-
nilen bu bilyftk beynelmilel mll· 
esseıenin hikmeti vücudu nedir? 
Cemiyeti Akvam meclisi bizzat 
daimi azasından olan bir deYlete 
söz geçiremezse cihan ıulbünUn 
muhafazasını nasıl yapabilir 1 
Bundan sonraCemiyeti Akvama 
dahil olan memleketler bu mil· 
esseseye nasıl merbut kalabilir? 
Dahil olmıyan memleketler ce• 
miyete girmek için içlerinden 
nasıl bir arzu hissedebilir.? 

Mehmet Asım ··-··--.. -... ·---···············-... •····· ... ...,. berkaru eyle yarabbi. Karada ve deniz· 
de düşmanlara karşı muzaffer eyle ve 
mukaddes vatanı düşmandan kurtaran 
Ulu Gazimiz Mustafa Kemal Hazretle· 
rinl sıhhatte daim eyle. Yarabbi sevgili 
vatan ve milletimizi daima mansur ve 
muzaffer eyle yarabbi. 

il Ahi 
Bandın sonra tekbir getirildi ve ha· 

fız Burhan bey tarafından Türkçe il~hi 
okundu: 

ElYeda gitti mübarek Ramazan 
Nurla bulmuştu alem yeni can 
El\'eda gitti mlibarek Ramazan 

Bundan sonra getirilen tek· 
birlerle ihtifal nihayet bulmuş 
addolunabilirdi. Hafızlar gittiler 
Halkın bir kısmı dağıldı diğer 
bir kısmı ibadet etmek için ca
mide kaldılar. 

Dlnt lhtlfalde bulunanlar 
Dini ihtifal, her kadir gece

sinde mutat olduğu veçhile şeh· 
rimiıde bulunan ecnebilerin de 
alakalarını celbeder. Bilhassa bu 
alaka bu gecenin husuıiyeti ile 
artmıştı. Ecnebilere tahsis edilen· 
kısım tamamen dolmuıtu. 

Başta sefirler ve konsoloslar 
olmak üzere birçok ecnebiler 
merasimi sonuna kadar takip 
etmi~lerdir. 

radyonun neşrıyatı 
Camide radyo tesisatı yapıl

dığı ve üç oparlör konolduğu 
için dün geceki okunan mevliit 

Alacağın olsun b ~ I enaen ..• 
-87-

djd Binaenaleyh bu hali havsala· - Getirin ağanın atını! r 
sına ıığdıramıyordu. Hem o bu- haykırdı. 
raya bir elçi sıfatiyle gönderil- Hemen doru ah çektiler. 
mişti. Anlaşılıyordu ki kendisini - Bin bakalım! 
gönderen adamın şahsına değil Sorguçlu bir zıplayışta atıo• 
makamına hiyanet ederken, be- atladı. 
raberinde bulunsaydı da sonra - Açın kapıyı! ,J 
bu işi yapmış olsaydı kafası NöbetcilerJe mızrakhlar derb 
kesilir, mesele biterdi. Fakat mandalları kaldırdılar; kanadıO 
işin iç yüzü böyle değildi. Bu biri açıldı. Sorguçlunun hayv~Jl! 
bir kudreti temsil ediyordu, bir şöyle bir şahlandı, yıldırım gı: 
elçiydi. Mademki paşanın son kapıdan fırladı, Diger üç atlı • 
vazıyetine iştirak etmek istemi- arkasından fırlamışlardı. Her h~ 
yordu hiç kimse onu icbar de onlar da kapıcıbaşı gibi du-
edemezdi. şünmüş olacaklardı. 

Derhal müdahele etti: Nöbetciler kapıyı S{ene sıkı 
- Ağayı bırakınız dedi Çe· sıkı kapamışlardı. KarayazıC:S 

kitiniz. Ağayı bırakınız! merdivenleri çıkmıya batladı.B•cli: 
Rehalılar hemen çekildiler· şını sallıyarak gülüyor, keD 

Herif yüzü koyun yerde kalmış- kendine mırıldanıyordu: 
tı. Aptülhalim onu kolundan çe- _ Herif haklı •• Ben de olsalll 
kip ayağa kaldırdı. Kara sorguç öyle yapardım.. • 
kopmuş, alnından sarkıyordu, O anda yukardan atılan bit 
Yüzü gfü:ü şişmiş, hele sol gözü nara kulağına ulaşmıştı. Dvrd~ 
mosmor kesilmitti. Bir dudağı Kulak kabarttı. Vay anasını! Bit 
patlamış, çeneıinden kanlar sı· nara daha atılmıştı. Ve akabin-
zıyordu. Velhasıl pastırması çık- de kalın bir sesin ala bildiğ'İD8 
mıftı. küfrettiğini işitti. Aceba geoe 

- Gel arkamdan! ne vardı? Ne oluyordu? HenıeO 
Hiç ses çıkarmadı, itaat etti. üst kata fırladı. Ses mazgallar 

Aptülbalim önden, o arkadan dan geliyordu. Merdivenin so~ 
dışarıya çıktılar, aşağıya indiler. basamağına ayağını basmııtıki 
Vezirle beraber gelenler hayvan- Hüseyin paşanın iki mazgal arr 
lannı ahıra bağlamışiar, bir ke- sından uzanıp ard arda narallf 
narda çene çalıyorlardı. Fakat, attığını işittik: 
Sorguçluyla beraber gelenlerle _ Canı cehenneme giUİf 
atlan kapı yanında alesta duru- deyyus ! Yirmi seneden • b.eıi 
yorlardı. yediğin ekmek gözOne dııın' 

Çavuşlarını bu halde görünce dursun mel\ın 1 
hayretle bakıştılar.. Galiba bir (Bitmed~ 
az da korkmuşlardı. Matbaamıza gelen nerler: 

Karayazıcı: -

ve ku;:;;-;;·;;;i;.;;;;-h;;-;::::. ,_, B b f 1 Mk ed kbttep arun -dfJİ' 
fında dinlenmiştir. Şehrimizde u ata 1 e e mecmu ,-
halk bir rok yerlerde ezcümle ci sayısı çıkmışnr: A: Fuat, ~zize ~ 

Y zi. Kenan Hulusi, Hıkmet Munir, 11...ıır. 
Beyazıt cıvarındaki piyanko ba- Şevket. Niyazi HüsnU.. Tenkit. tetv" 
yilerinin radyolan önünde 'Ye hikAye, kronik._ _,,I 
kesif bir halde toplanarak ihti
fali dinlemitler ve takip etmiş
lerdir. 

Halkın hissiyat. 
Halk dün gece çok mütehas

siı kalmıştı. Kadın erkek bir 
çok ağlıyanlar: 

Bugüne yetiştiğimize ne mut
lu, kendi dilimizle okuyur, allab 
kellmını anlıyoruz. Ne bahtiyar 
insanlarmııız... Diyenler ve bu 
ı&zleri yanındükilere bağıra ba
ğıra ıöyliyenler vardı. 
camide yer bulmak üzre erken
den gelindiği için halkın bir kıs
mı iftarını camide yapmıttır. 

Kaç kişi vardı? 
Bir he1aba nazaran Ayasofya 

camii 40 bin kiş almaktadır. 
Dünkü kesafeti ve kapıda ka-
lanlan düşünerek Ayasofya ihti
falinde bulunan cemaati 40 bin
den fazla tahmin edenler vardı. 

BugUnkU mukabele 
Bu gün Hafiz Yaşar bey Kadı 

köyünd Osman ağa camiinde 
Türkçe mukabel~ okutacaktır. 
Akşam da Hafız Burhan bey üç 
arkadaşile beraber yine ayni 
camide 1 ürkçe mukabele oku
yacaktır. 

Cuma günü Cuma namazından 
sonra Hafız Sadettin bey Süley
maniye camiinde Türkçe hube 
ile beraber kuran tilavet edile
cektir. 

Ankara 3 - Ayasofyada ya
pılan dini merasim burada ve 
bütün Anadoluda ehemmiyetle 
takip edilmiıtir. 
Sofya 3-Ayasofya camiinde dini 
merasim bura radyolarında de
rin bir a!ikayla dinlenilmiştir. 

Bugün 

MELEK SINEMASIND• 

Pek bUyUk bir takdlruyend11·•" 

MONTE-CARLO 
BOMBALAR ALTINDJ 

Bir harikadır. 
Mümessilleri : 

JEAN MURAT 
Ve 

KATRE - de NAGf 
~---UFA ---•:7 

Darülbedayi Temsilleri 
Saat 15 - 30 da tenzilatlı 111~ 

tine yalnız talebelere ve suvat 

Saat 21,30 da fstilnbul Bdıdi~ 

'~:~ua m~!~~~o ~ıhıllı~jjıiır 
J komedi 

Bestekarı: 

Hasan Ferit. 111111111 
Nakili : 1. Galip cO 

Bayramın bir, iki ve üçiiı> 
günleri matine ve suvare

Fiatlarda zam yo~ 

RaŞit Rıza Tiyatro8 
(Şehzadebaşında) ~ 

Bagün giindüz 2,30 da . 111~;ft' 
(Taş Parçası) ve komedı. (o! 
Nuri beyin. Akşam saat 21,30 da •,.,# 
mirhane MUdUrU) dram S ~
Nakleden: Vedat ürfi bey. ,_/ 

$ehzadebaşı 

Ferah SlnemadB~, 
Bu ~ece 9,30 ~a r~.mıı.zanın ~ 

münasebetile 5 saatlık mutemadl dflltl 
localarınızı gündüzden tedarik e 
Telf. 21_359 fi' 

Glorya'da 
nttmllzdeki cu

martesi akşamı 
gUsterllecek 

Verilecek gala lçlll 

-ııtoD • Lustracılar Şahı •erınızı busu ....... IW& • tedarik ec1111ı• 
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• Bayram Geliyor • Ramazan gidiyor. Dört gün sonra, bayramın eli tatlı bir giln6 böyle acı ıözlerle k&r§ılamak ol
bir ay oruçtan kuruyan dudakları birer şekerle dukça garip tesadüftür. 

tathlandıracak. Arbk, bayram ananesi haline gelen bu müna· 
Ramazanı seyermiyiz?.. Bunun cevabını bektaşi kaıalar, bu sene de var; lbrahim Alaattin beyle 

babası veriyor: Besim Atalay bey, Ressam Sami beyle de Namık 
- Sevseniz, gider gitmez arkasından bayram lsmail bey matbuat meydanında böy ölçüşüyorlar .• 

etmezsiniz! Yalnız merak ettiğim bir 9ey var : Acaba, bir 
Mamafi, buhran nöbetleri içinde sarsılan bir çok saygılı kimıelerin alenen oruç bozmaktan çe· 

dOnyanın sakinleri için her gün bayramdır! kinmiyeceklere, kariler, içlerinden ne diyorlar? ..• 

Dikkat ittim: Matbuat aleminde bayram, mut- Maamafbi,benim asıl garibime giden, bayramda 
herkeı yeni elbiselerini giyerken muharrirlerin iç 

...... A lak bir kalem dögüşü ve agız sögüşllnden sonra çamaşırlarile meydana çılnşlandır .•• 
le d bmetten sonra Mehmet· geliyor. Adeta, ramazan giderken, muharrirlerin E b l b. d h d ' d l'b _ Leyli, şapkasına hergnn 

e darıldın, 6yle mi?. ld ! ger u usu ıraz a a ~vam e ene, ga ı a, 
:: Kimden haber aldın?. bir birini arife çiçetine çevirmesi usulden o u sade üslup, süslli ilslup, ili üılup gibi birde 'bay· bir başka tüy takıyor ..• 

dQ Dlhı ikisini kol kola gör- Bu kavgalar, kurban bayramına tesadüf etse, ram ilslubi çıkacak! - Elbet takar : Hergün bir 

~ ..... e_ı....., ______ ...., ___ ...__._ _ __. ... __ b_ir ... az ___ y_a._:_ ... ıı_ık ... __ a_!_..,• ... :_ı:__r .... __ F_ak ... :._t_, -' ... ::_e_r ___ b_ay ... :__a,,_m_ı_gı_'b....,i_..,_,.. ___ ._ _ __..., _______ ._ ___ ...__._:__.u._• __ u_f ... : ... ı,,..y_a ____ ... __ b_a_şk ... .:_k ... ~-z-y_o_:_y_o ... r _ı ___ ..._ __ .._._ 
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En lytsl ~ 
iki kiti arasında: ~ 
- Ahmet, söyle bakayım, na· ~ 

•ıl ölmek istersin? Ş 
b - Bir gece uyuyup ertesi sa- i_ 
ah 6lü olarak uyanmak! ~ 

Sır ( 
Ahmet, Mehmede ıordu: J 
- Sen sır tutar mısın? ~ 
- Hiç merak etme.. Ağzım ~ 

Pek sıkıdır.. = 5 
- Şey... Fena halde darda- ~ 

Yun.. Bana on lira borç ver! ~ 

1 
Mehmet derhal teminatta bu- ~ 

undu: ~ 
- Beni dost bilip sırrını söy- ~ 

1~~Lğin için sana teşekkür ede· ~ 
rıııı.. Bak, tecrBbe et, biç kim- ~ 
•eye ıöyliyecek miyim! J 

DoaUuk kantarla! \ 
Salamon efendiye o akşam bi · = 

'•z Zeytinyağı lizım olmUJtu f 
~•kit geçti. Bakkallar kapamıştı. ~ 
. ız kardeşiain kapısını çalıp j 
ııtedi: ! 

l - Perca.. bena yOz dirhem 
0dunç Ziytin yaği verirmisin? 

- Hayir Salamon, veremem .. 
-Vah, Yab.. Ziytin yağınmı 

Yok? •• 

= = f5 
~ s = = ~ 

-. ~ 

..... , 

~ 
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~ Ne bilsin a 
~ Reuam Çalh ibrabim bey: f 
~ - Ben, dedi, dünyada kaç ~ 

. ~ tlirln içki varsa hepıioin lezetini § 
= b·ı· . = El ı ırım... ~ 

~ Tarihçi Ahmet Refik bey bir ~ 
~ bardak su uzatıp ıordu: =: 
~ - Bil bakalım öyleyse, bu ~ 
~ nedir? ~ 
~ Çallı, yüzünü buruşturarak ~ 
.§ bir kaç yudum içtikten sonra ~ 
§ özür diledi: ~ 
~ - Affedenin dostum. Bu biç ~ 
~ içdiğim bir şey değil.. Bi!emediml. ~ 
s a 
~ Tam koca § J iki çocuk arasında : \ 
e - Benim babam resim yapar.. g 
~ Senin baban ne yapr? il I - Annemin her istedigini!.. \ 

~ 1 = Çare yok · = 
==-=~ Beyefendi, allah rızası için on =ı= 

para sadaka ihsan et.. Karnım 
5 1 ili E ~.. S a Beyefendi, di.lencivi tepeden ~ 
El J 3 
~ tımağa kadar süzdnkteiı ıonra 3 
= d" Si § ceYap ver ı: § 
§ Be adam, sap sağlam vücu· § = dun var.. Niçin çalıımıyorsun? a 
~ Dilenci meyus~ne boynunu ~ 
E büktü: ' ~ - Ah beyefendi, onuda tec-
~ rübe ettim.. Fakat çalışınca = a - Hayır. Ziytin yağım Yar, ~ 

~· tartmak için terazim yok! j 
nınnnımıııııııınınmııııııııııuııııınnııııınıın11111ıınııııııııı"' Erkek - Sizi g&rtınce ihtiyanm elden gidlyoi4'1 

( bilsbntnn karnım acıkıyor.. ) 
~111rırıııııı11111111uııınıııı1111111rırıııınnıı1111ıııınıııııı111111ııııııııııı1111 

l1cı • · iade 
[) ıbtiyar ·ara11nda : 

~'-lı lllıadım olacak hayırsıza kı
~ alırken dört bin lira da 

~ •ernı· t" 1f ım .• 
' l.de etmedi mi? .• 

~ti ••. Etti ama, kızımı! .. ___ --------( 

ta.!t-d111 o 
" ..... - Çtilr açıyorum, hep 
-~ d fııı bir kadın çıkıyor .• 

lra.... ""'ll•lc ••ele? .. 
)!.~ ... -.. Ne demek olacak 
~ 'd .. ~arını sarıya boya· 

••ek ı .. 

Kadın - Beni glSrilnce ihtiyanm elden gelse daha memnun olurum!.; 

• Hanımefendinin ilicı • Hanım efendi, beyefendiyi iyice haşladıktan, ken 
d:side fena halde ıinirlendikten sonra, oda kaıını 
hiddetle (ça ..••. t!) diye vurup dışan fırlmııtı. 

Beyefendi; burnundan soluyarak odanın içinde 
asabi ad~mlarla bir afağı, bir yukarı, sekiz on 
kere doJaıtı. Sonra, raftan bir kitap ç~kti, koJtu-
ğa gömüldü... · 

Bu esnada, biraz · eYvel hiddetle kapanan 
oda kapısı telaşla . açıldı. Giren hizmetçi 
kızdı. 

- Beyefendi... bt!yefendi... yeti9in!... 
Beyefendi, kitallın üsUinden gözlerini kaydıra-

baktı: 
- Ne var kız? .. ne oluyorsun? .. 
Beyefendi •. Hanım efendinin sinirleri tutu ..• 
- Bayıldı mı?. 
- Bayıldı galiba .•• 
- Yarabbi sen biJirsin, yarabbi .. 

· Bunada ıükür verdi: 

- Bey efendi, ne yapayım? .• Koşup hekim 
çağırayım mı? 

- lsteme:ı, istemez .• şey .• Sen git timdi .• Biraz 
kollarını ovar gibi yap .. · Sonra, ya•aıcacık kula
ğına: (Beyefendi vadetti.. istediğiniz mantoyu ala
cakmış!) Diye fısılda ... 

- Pekal! Bf .••• Şimdi .• 
Hizmetçi kız, tekrar telaşla odadan fırladı. Be-

yefendi, tekrar kitabını okumıya daldı ve biraz 
ıonra hizmetçi kız tekrar geldi •• 

- Nasıl, dediklerimi yaptın mı? 
- Evet, yaptım .• 
- Mantoyu alacağımı da söyledin mi? 
- - Söyledim ... 
- E, hemen ayıldı, değil mi? 
- Hayır, biraz ayıldı.. BOsbütiln değil. Ara 

sıra sayıklar gibi: (istediğim şapkayı da alacak 
mı ?) diye soruyor!.. 

Çimdik 

mak istediğini söyledi. 
iki arkadaş, sert rüzgarı yüz

lerini yalayarak yanlarından yıl
dınm gibi geçen zarif bir oto
mobile bakarlar. Bir tanesi gö
füs geçirerek mırıldanır: 

- Aman birader, buna da şü

kür.. Altında görmiyelim de! .• 

Avukat sordu; 
- Size nasıl hakaret etti? 
- Su Aygırı dedi .•• 

- Ah kör tali, ah... Kendi
mizi, ne zaman b&yle bir otomo
bilin üstünde g~receğiz? .. 

Öteki, mütevekh.ilane cevap 

Geç anlamıı 1 

Ali bey, bir avukata müraca

at ederek crkadaşlarından Veli 

bey aleylpnde hakaret davası aç-

- Ne zaman? 
- Dört sene evveli 
- Dört -sene mi ?.. acaip •.• 

şimdiye kadar niçin beldedini:ı? 
- Şey.. su Aygırının resmini 

don ilk defa olarak bizim oğla
am kıraat kitabında ıördümdel 

Prova 
Karı L:oca arasında: 
- Hanım, böyle sabah kah• 

ve albsını bile etmeden erken 
erken nereye? .• 

- T erıiye, terziye... Bir ka~ 
provam var da •.. 

- Çok iyi... Yalnız rica ed~ 
rim, akşam yemeğini saat do
kuzda yediğimizi onulma!.. 

Kadın - Sevgilim, yarın ısım 
ıünüm ... Bana ne vereceksin? 

Erkek - Böyle her hafta 
bir gün çıkarırsan galba yel 
vereceğimi 
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f Ticaret ve lkhsat 1 1 Mahkeme ve icra lllnlar1 1 ~ Giiniin Muhtırası 1 
inhisarlar Ankara- mu~::;::~a~:ördüncü icra Me- il 

Takvim - Perşembe 4 Şubat ~ inci 

Ya nasıl taşınacak? Fe:ıerde Tevkii Cafer ve Şair Niyazi ay 1932. 28 Ramazan 1351 Senenin 
mahallesinde taş merdiven sokağında 13 geçen günleri . 36 kalan günler" 326 
No. !u hanede mukim iken elyevm lkl· 

Müsteşar Adil 8. An• metgAhlan meçhul olan Simon varisleri GUne,- Doğuşu: 7•20 Hau~ı 17•5 

k d idi zevcesi Hlrisanti çocu ,tan Kiryako, Mı· Namaz vakltlerl - Sıba.h : 7,20 
ara 80 ge rika ile madarn Annanın variıleri zevci Üğle: 12.24 : ikindi 14.52: Ak~am. 17,5 

Gümrük ve inhisarlar vekAleti müs- Paııdeli çocukları Hiristo ve Vasi! Ef.lere. Yatsı: 18.41. imsak: 5.30 
teşın Adıl bey dün sab:ıh Ankarad3n Murislerinlz Simon Ef. ile madam Hava - Dün sıcaklık azami 6, 
'ehrimıze gelmiş, istasyonda Jnbl·mlar Annanın Mlşon Alkabes Ef. ye (1000) ugarl nakıs 2 derece olarak kaydedilmiş· 
erkAnıyla bazı dostları tarafından karşı· bin lira borçlan olup meblAğı mezkOru tir. Bugün rüzgAr lodostan esecek, bava 
lanmıştır. her türlü masraf arile beraber i~bo ib· bulutlu olacaktır 

Adil bey doğruca tütün inbisanna ba:-name ilAn tarihinden itibaren 8 gün 
'elmiş ve orada kendine tahsis edilen içinde tesviye etmed ğiniz takdırde mer· 
bir odada ııkşıma kadar çalışmışor. Adil hun hanenin saulacağına d:ılr 3 ~ünlült 
bey lnh sarların Ankarayı ne suretle na satış ihbarnamesi mekımına kahn olmak 
kil edı lece.ıderini tesbit etmektedir. Dün üure 931 - ı ı ı dosya No. aile tarafınıza 
kendisiyle g6rü~en bir muharririmize A· il!nen tebliğ olunur. 12433) 
dıl bey demiştir Jd ; 

_ VekAle e ait bazı hususaon bu· lstanbuı asliye mubakemesı U-
rad:ı tetkit,aunı yapmak ye b.lyramı ge çüncü hukuk dairesinden : 
çirmek üzere geld m. Tet~flmrmı ııcele Şerife hanımın kocası Kasımpaşada 
ikmıl edeceK \"e bayram ertesiye Anka· bit pazarında 30 No. lu dükklnda kol 
raya Jöneceğim. tukçu Ahmet efendi altyblne ikame e· 

Fındıklarımız dıfJ.gi tcscıli talak d:ıvıısı üz!rine iltnen 
yapı an tebliğa ra~men ıı;elmemlo oldu· 

lstanbul ihracat ofisince Karadeniz ğundan gı) ap karan ittihaz olunarak 
fındrlı; mıntakalarını tetkik etmek Pzere ıahkıkat 3 Mart 932 Perşembe saat ona 
gönderil en h"l et dün dönmilştür l leyct bıra ılmışur. O gün gdmcdiği takdirde 
aza;ı seyab:ıt neticesinden pek memnun· ıahkikaon ~yaben tahkikata devam edi· 
dur leceği ilı\n olunur. 

1 leyeucn l lalı! lbrahlm bey bir mu 
harrırimizc demişdr ki: Gezdıgim!z yer· Beyoğ u Birinci ıulh hukuk 
Jcrde ricam odalan fındık nizamname· hal{ İmli61nden : 
sinin tatbikine ve ihrac .. tı mu akabeye l\lad:ım Hnriti ve Nazlı ve Mehmet 
son derece di ket ve itina göstermekte· Emin bey ve dairenin şayıan mutasamf 
dirler o!Ju"ları Beyoğlunda HUseyln ağa ma· 

Fındık mahsulünün dörtte üçü ihraç haffesiode cedı t Netti sokağında vaki 2 
edil-niştir Fındı, f;atJnr.ndn an1 tenez No. lu bir bap kl.ıtir hanenin lulel ou· 
zül ve tercfıu' eı lt ehemmiyetli addedi yuu zımnında satılığa çıkanlmış lsede 
ll!Cek ıcmeHUçler görillmediğinden bu bırind a'c:ni artırmasında kıymeti mu· 
seneııin fıtdı~ piyasası gayet normal bir bnmınenesini teeavilz eylememesi hasa· 
tarzJn ce. ey an etmiştir. bile i ılnci aı tırmasının 6 3 932 tarihine 
Sanayi birliğinde dUn yeni müs:ıdif Pızar günü saat 14 de icrası 

idare heyeti aeçlldl suretıle satılığa çıkanlmasına karar verıl· 
miştir 

Dün Sanayi birliği senelik kongresini ı _ Kıymed 2:501 liradır. 
yapmış ve yeni idare he) etini seçmi~tlr. 2 - Mesabası 6J metre murabbıın· 

1 leyete Bilecik meb'usu ve Bozöyük da zı·mln kao ile beraber beş im olup 
kcre,te fııbrikası sahibi lbrahlm bey, de \alnız alt kaonda tcrkos vardır. Efelı;trlk 
bağat fabr knsı sahıbi Ahmet. Nazmi tesısatı yoktur. Haricen ve dahilen mub· 
Nuri, yağ fabrık3St sahibi 1\lu1.ııtfer Rı· t.ıcı tam rdır. 
za. konserve fabrikası sahibi l~ican, men· 3 - Artırmaya l~tlralc fçln yüzde 
sucat fabrikası sahibi Atıf, ayna fabrikası yedi buçu • teminat göstermelidir. lcare 
sahibi Re~at. tr ikotaj fabrikası sahibi Vbfı müşterıye aittir. 
Fahri Celil beyler St'Çrlmiş'erdir. 4 - l\Jüuyede bedeli bet gün zar. 
Kontenjan listeslnde tedlllt fında vezneye teslım edilmediği taktirde 

yapıldı ıhale f"sh edilerek bilcümle zarar tazmin 
ettı rıfir. 

ıtbalion tahdıdı üzerinde yeni bir 5 _ Şartnıı.aıe 931 ·626 No. Ju doş-
kırarname hazırlanmıştır. Bu kararname yada olup müracaat edenlere daima gös· 
ye göre clektrık ve havaga:r;ı gibi umumi terilir. (2433) 
şehir ihtiyaç:anna ait sınıf müesseselere 
)Azım olan makine ve saire listelerden lstanbul 8 inci icra mer..ıurlu· 
luııiç tutulacaktır ğundan : 

Tahkıkat için mahkemeler tarafından Bir deyinden dolayı mahcuz ve fu. 
veslı;a olarak istenecek eşya, tamir için ruhtu muk:ırrer mıtbaa hurufaa 6 2 932 
harice gönderilen maddeler, tcşh:r, l\oşu tarıhinde saat 13 30dan 14·30 za kadar 
veya binme, için hıırice milvakkatcn Çt· Galata'da eskı postahane banıcda aaula. 
kaıılan her nevi eşya ve hayvanlar da cagı ildn olunur. (2434) 

liste huicı tutulmuştur 

Kontenjan listeslnln (A) kısmına ka· 
n~ık yün ıplikleri ve sefloit. CB) kısmına 
şabmf hamızlar, podra ve merserize ip 
ilkler. lDı tısmına amba14} için selefon 
kdgıdı ve: (E) ı ısmına da diğer bazı eş· 
ya ifAve edilm iştir. 

Bu aradı ı..olipostnl ithali tekrar mu• 
va!:katen menn~dılmôştir. 

iki kaçakçıllk vak'ası daha 
meydana çıkarıldı 

Zabıta yeniden bazı mühim 

koçak eşya yakalamış ve alaka
darları haJ.tkında takibata baş · 

lamışlar. 

Kaçakçılardan ikisi, Cihangir· 
de oturan ltalyan te beasından 

iki şahıstır. Olurdu~ları evde bir 
ço't ipekli kumaş, kadrn mu~am· 

baları ve bıçak çıkmıştır. 

Diğer taraf ao, mühim diğer 
bir kaçakçılık daha meydana çı· 

karılmıştır. Kaçak mahkemesi, 

maznunların n:uhakemelerinc he· 

mea başlıyacaktır. 

Harbiye mektebi kuman
danlığından 

Bursa Askert lisesi için Riya· 

ıiye, Fransızca, Kimya ve tarih 

Çoğrafya muallimlerine ihtiyaç 

•ardır. Talip olanların Tophane 

de Askeri Lise1~r Müfetti~liğioe 

müıacaaUaı1. (430) 

____ z __ A __ v_ı_L_E_R _____ ı 
1ran ıefaretbaneainden aldığım 

213 pasaportumu zayi ettim 
hükmü yoktur. 

Iran tebaasından Selmıst Mehmet 
Cemşit 

BORSA 
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Kambiyo 
F rnsız Frangı 
1 lngllız lirası Kr. 
"T.r .. muhhlll Oolaı 
• .. Liret 

• 
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flctıra 
Orahml 
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~11:e~dlvt ~ ~~50 1 :3:~ Bankonot iJ ""~ ~ ~ 

1 Radyo 1 --Hellsberg - (2744 m. 75 kilo
vat) 9,30 jimnastik - 10 Berlinden na· 
kil - 12 Madeni sazlaı la konser -
17,30 orkestra konseri - 2 C balet mu· 
slklsi - "-2,10 muslldli hiklye - 22,40 
flavta ve piyano konseri - 23.15 hı· 
beri er. 

Viyana - <517 metre, 20 kilovat) 
16.50 piyano solo - 18 orkesua -
20,35 halle konseri - 21,20 Koro kon· 
seri - 23,35 dans. 

Budapet;le - (550 m. 23 kilo· 
vat) 10,15 konser - 13,05 konser -
18.30 hafif musiki: Strans, Valdenfel, 
l'ecçi, Smlth'in eserleri sonra Toselli, 
Lehar - 20,30 operadan nakil : Tan· 
baiher. 

Roma - 1441 metre, 75 kilovatı 
9.35 radyo gazetesi - 18,30 şarkı rt· 
sitalı - 18 45 konser - 22 senfonik 
konser. 

Var,ove - (1411 metre, 158 ki· 
lovat) 13 35 filarmonini tarafından ÇO· 

co lara konser - 18,35 oda musikisi 
konseri - 21,15 hatif musiki - 23,IO 
radyo gazetesi - 23,30 dans. 

BUkreş - l39-' m. 16 kilovat) 
18 orkestrayla Romanya havalan -
19,10 orkestra - 21 farkı - 21,20 
senfonik konser - 22 45 haberler. 

Praga - (486 m. 60 kilovat) 
20 20 Çek ~aı kılan - 20 40 piyano 
konseri : Ravel, Debussy'nin eserleri -
21.5 komedi 

Moakova - (1481 m. 40 kilovat) 
18 den 20,30 a tadar. 

Lenlngrad - <1000 m. 20 kilo· 
vat) ı 6 dan 23,30 ı kadar. 

1 EŞEKKURLER 1 
Mtrhum Milbahat beyin zevcesi 

Nevber hanımdan aldığımız bir mektup· 
ta zevcinin cenaze merasimine Jştlralc 

eden zevatla matbuatı, matburtt cemly•· 
tine, Çengelköy askeri ona mekteblle 
Kuleli IJseslne te~ekkilr edilmektedir. 

.... * 
Topkapı Türk Fukaraperver lıayır 

mlJ.esscseslnden: 
Kimsesiz ka.lmı§ fakir çoeuklan 

sevindirmek maksadfyle muhtelit mah 
keme ajanı Emin Ali bey tarafından 
27, Türkiye Ameriltan bort heyeti ta
rafından 50, merhum eczacı Eşref 

Neşet bey namma validesi Fatma Le
man ha.nrmefendi taraf rndan 20, Taş
kasa.pta Hllmi bey tara.tından 50, y.,. 
nibahçede Hasan Baari bey tarafın• 
dan 20, eczayl tıbbiye müteahhidi 

Rarnuan zade Ceınal bey taraf mdan 
20, Devlet bankası murakibi ~iyazi 
A~rm bey tarafından 10, Denizaptal 
mahallesinde Kudret hanımefendi ta
rafından 10, Köprü başcnda ecz<ıct 

Haydar AU bey tarafından 10, Şeh• 
remininde kunduracı İsmail bey ta • 
rafmdan 7, Ali Ekrem bey tarafından 
5, Sadiye Ekrem hanrmeCcndi tara• 
fmdan S, Mis Batni ve Mis Barker 
tarafından 5, Merzifonda }'ıaytar 
Hayri bey tarafmdan 3 lira olmak Ü• 

zere 242 lira teberru edilmiştir. Kim
sesiz kalmış bakımSIZ ya.vrulnnn mc. 
IQJ yüzlerinde ne~'e yaratacak ve bu 
soğuk kı~ günlerinde o biçarelerin 

· kan.<ı;ız vilcutlanna bir parça h:ırarct 
verecek olan bu pek !licenab:ıne te -
berrular~ teşekküril yoksul yavrular 

namına va.zif e biliriz. 

i LAN 
Osmanli Bankasının Galata, 

Yeoicami ve Beyoğlu devairi, 

Şeker Bayramı münasibetile Şu· 
batın d inci Paıartes:, 9 ncu Sa
h ve 10 ncu Çarışanba günieri 
kapalı bulwıacaktır. 

Davld Gol Tefrik8 
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Yazanı lren Nemirovski 

KAtip titriyerek kalktı. Golder, bir 
fırtına gibi önünden geçti. Peşinden 
haykıran bağrışan bir sürü adam sü• 
rüklUyordu. Valleys blr kelime bile 
anlıyamıyordu. Golderi korkulu bir 
rüya içindeymiş ~ibi takip ediyordu. 
Merdivene yetiştikleri zaman, komis • 
yon azasından o zamana kadar hiç kı· 
mrldam:ımış olan birisi kalktı, GoldC"" 
re yetişti. Bu adamın yassı ve dört 
köşe, koyu renkli bir yüzü vardı. Bu• 
run delikleri garip bir surette açılıp 
kapanıyordu. Golder, onu görünce 
sükQnet bulur gib oldu. Adam kula· 
ğına eğilip bir şeyler söyledi. Beraber 
dönüp masaya oturdular. Simon Alek 
seviç tekrar başladr: 

Otuz bin ton tahmin edilen ıenect 
petrol i&tihsalatı üzerinden Sovyet 
hükumeti yüzde beş bir hak alacak • 
tır. Beher on bin ton fazla istihRalden 
Sovyet hUkumeti yüzde 0,25 bir hak 
alacak ve bu suretle ıencr:t i&tilısalat 
430,000 tona çıkarılacalt."fır. Bu miktar 
elde edilmi.ye bCZ§lanınca Sovyet hü .. 
ku~ti yüzde on beş hak alacaktır. 
Bundan bClfka Sovuct hükfJ.mcti, her 
açılan kuyudan çıkan petrolün yüzde 
la.rk beıine muadil bir tazminat ve 
petrolde mevcut gazolin miktarına gö 
re yüzde ondan yüzde otuz beşe ka • 
dar vergi alacaktır. 

Şimdi Golder sükdnetle dinliyor • 
du. Elini çenesine dayamı~, gözlerini 
kapamıştı. Valleys uyuyor zannetti. 
YU-til soluk, dudakları sarkrk ve bur· 
nunun kenarlan bir ölününki gibiy .. 
di. Valleys, Simon Aleksevi~in önün• 
deki dosyaya baktı ve nennit oldu. 
Bu i in bir türlil biteceğine aklı kesmi 
yordu. Birdenbire Golder ona doğru 
eğildi ve: 

- Arkanızdaki pencereyi açmız, 
dedi, boğuluyorum. 

Valleys şa.§Jl11lıştı. Golder tekrar 
etti: 

- Açınız diyorum.. 
Valleys, pencereyi açrp Golderlrı ya 

nma koştu. Onu hemen düşüp bayıla
cak zannediyordu. Fakat, Simon Alek 
seviç okumakta devam ediyordu: 

"Tubingen Petroleum ıtrkcti bü • 
tün latihsal ettiği mevaddı hiç bir res 
me ve huıuıi müsaadeye lüzum olmc
dan latlmal edebilir. Bu i§c lazım ola 
cak olan blltün makineleri. amelenin 
erzakıru bütün vergUerden muaf ola. 
rak Uhal edebUlr. 

Valleys birdenbire mmldandı: 
- Mösyö Golder, derhal durdura· 

cağım.. Betiniz, benziniz uçmuş, pek 
raha tsızsmız. 

Gol der şiddetle elini sıktı: 
- Susunuz, dedi, dinlememe mani 

oluyorsunuı:. Susunuz. 

"imtiyaz için Sovyet hüküm etine 
verilecek olan mebaliğ petrol tarlala 
ruun ilttmalatınzn yüzde beşinden 
yüzde on beşine kadar, ve açılan ku
yulann yilzde kırkı derecesinde ola .. 
caktır-

Golder inliyerek masanın üstüne 
yatu. Simon AlekEeviç durdu: 

- Yeni açılacak kuyular için, ra
porunu vermiş olan ikinci komisyon 
diyor ld-

Yalley Golderin buz gibi olmuş e
linin ellerini tul.arak şiddetle ~ıktt .. 
ğını hitıectti. O da, insiyak! olarak 
ve bütün kuvvetiyle Golderin parma~ 
larını SJktı. Katipte müphem bir 
hatıra uyanmıştı. Yaktiyle aynen bu 
suretle, ölen bir köpeğin par~atan • 
mış çenesini sıktığını hatırlamı~t:. Ni• 
çin bu ihtiyar ya.hadi evinde hasta, 
ölmek üzere bulunan fakat son bir 
gayretle !i;ilkinip karşısındakinı bir 
defa daha dişliyen köpek hissini veri
yordu? 

Golder itiraz ediyordu: 
- Z1 inci maddedeki kay.ıt mı? Cç 

gün bunun il.zerinde müzakere ettik, 
yeniden ba§lamıyalım ... 

"Tublngen Petroleum şirketi, fac, .. 

liyete ldzım olan bütün binala11, fab· 
rika ve ıalrcyl in§a edeblllr. lnıtlya .. 
nn müddeti 99 ıenedir.,, 

Golder, elini Valleyin elinden çek 
ıni~ti. üzerine abandığı masanın al• 
tından elbiselerinJ açıyor, göğsünü 
tmıaklanyla yırtarak, sanki ciğer .. 
lerlni meydana çıkarmak istiyordu. 

Nakle!1~ 
Titrek parmaklarıyla da kntbini ti 
tup srkıştırıyordu. Rengi dU\·ar 
olmu~tu. Va.Hey alnından nobui. 
bi, göz yaşlan gibj terler ak. 
gördü. Sim on Alekseviçin sesi gı ·tit 
çe yükseliyordu. Son cümleyi bl 
mek üzere ayağa kalktı ve oku da: 

"Y etmif dördüncü ve sonuncll 
de - imtiyazın hitamında, yuk 
mezkur binalar ve aletler Sovyef. 
/;Ü.metinin kdm.Uen malı olacaktıt-' 

Valley mtnldandı: 

- Bitti. dtr 
Golder yavaş yavaş başını kııl Jıi' 

dı. Kalemi vermeleri için başıyl~~ır 
işaret yaptı ve imza merasimi b~ 
dı. Herkes susuyordu. Hep bidd' 
ve yorgundular. . t 

Golder kalktı. Kapıya doğru il 
Jedi. Heyet azası onu uzaktan sel 
ladılar. Sade, dört köşe ve ) 
yüzlü adam gülüyordu. Otekiltt ~ 
nirli ve kızgm görünüyorfardı. GO 
der başını makine bir adam .. 1 t' 
eğip kaldırıyordu. Valley goıl 
riyle takip ediyor ve içinden: ili 

- Nerdeyse düşecek" Muhal\1' 
lşte düşüyor. . eİ 

Diyordu. Fa.kat Golder düşııt I' 
Merdivenlerden indi ve ancak sok~* 
çıkınca bir baş dönmesine tutalJ 
dcrdu, alnını bir duvara dayıya 
ayakta, sessiz ve bütün vücudu 
gır zangır titriyerek durdu. 

l{atip derhal bir araba ça 
kolundan tutarak bindirdi. Her ~ 
lantıda, Golderln başı sallanıyo~ 
bir ölU gibi göğsüne düşüyordu: i,-J 
mafi, yavaş yavaş havanın ıesır fi 
keldine geldi. Derin derin bir 11~ 
aldı, kalbinin üstündeki c~dnn 
yerini yokladı: 

- Nihayet.. .. Bitti. Domuzla~ 
- Dört buçuk aydır burada ol ~ 

ğumuzu düşünüyorum da... l\foe;, 
Golder. Ne znman döneceğiz? 111 

pis memleket! 
- Evet. Ynnn gidccel,sirJr.. 
- N:ısı.1? Ya sfzT 
- Ben, Teisk'e gideceğim. 

- Yal?.. . tt' 
Valley hayret içindeydi. Bıt 

reddütten sonra: ~ 
- Mösyö Golder, dedi, muhal<~ 

a-itmeniz lazım mı? 
- Evet. Ni~in sordunuz? p~ 
- Ben de gelmek isterdim. nıı ~ 

memlekette yalnız seyah:ıt etnıt111" 
gönlüm razı olmuyor. Hem birtıf. 
hatsızsınız. tf1 

Golder ce\"'8.P vermedi. 5°11 ı 
müphem YC S!kmtılı bir hareketle 
muzlarmı silkti: ,,1 

- Valley, dedi, mümkün old 
kadar çabuk gitmeniz lfızrm. . 1 • ·111 

- Peki ama, yanınıza birısı ıl' 
lamaz mısınız? Bu halde yalını 
meniz pek doğru değil .... 

Goldcr kısaca l~csti: 
- Ben alışığnn. 

YlRMl SEKlZlNCt KIS!fıf 
Garson, aşağıdan seslendi: u' 
- 17 numaralt oda. Korid0f'V 

soldan bir.inci. d• .. JI 
Bir müddet sonra ışıklar s0 ~, 

Golder, mermfvenlerden çı1<111;,..-
de\'nm ediyor, öteye beriye çarP 
hl!' rüyadaymış gibi ilerliyordti· tJl) 

(8~ 

As. Mk. SA. Al. koml&Y"""I 
, _ _ ,_.. __ ıu~nları /~ 

lsb;bul Levazım Eşyn anb1l -; 
ambalajı için 1500 kilo çivi 2000: 
tahta. ve 2000 adet lata pazarlıld 
trn alınacaktır. Pnzarhğl 14 - 2 
Pazar günü saat 16 ya kadar Jlıı,. 
mektebindeki satın alma komfSY0

4
tf 

da icra edilecektir. Tnlipleriıt ~' 
namesini görmek için komisyo11~1 f 
raeaatlan ve iştirak içil'. de vnk 1--' ayyeninde komisyonda hazır b11 

malan (196) (387) 
* il< * jlld' 

Askeri mektep ve hastaneler O.~ 
yacı için 70.000 ldlo koyun -çe l 

5
1 

kilo lrnzu ctj pnznrhkla satın n1J11,I. 
tır. Pnr.arlığı 6 - şubat 932 ctııtl ~ 
Si günü saat 16 ya kadar Harbffe~ 
tebindcki satın alma komlsY0"~ 
icra kılınacaktır. Taliplerin §'~' 
mesini görmek için komisyona '°' ;ı 
s:ıatları ve iştirak için de ntll~) 
,·aktinde hazır bulunmalan. ;~) 
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ŞAPKASI 
DÜNYANIN 

bEŞ KIT'ASINDA 
EN FAZLA 

~AÖBET BULAN 
,, ..._ ŞAPKADIA 

~ Jınniyet sandığı müdürlügünden: 
•ıtrıı rıı~n ikraz Merhunatın cins ve nev ile liorclunun 

r tt' 

93iti No mevki Ye müşt,milAn ismi 
O 1098 Galatada Bereketzade mahallesin- Hasan kaptan 

de Yilksek kaldırım caddesinde es-
ki 58 ve yeni 56 58 numaralı tah-
tında mağazayı müştcmil odaların 

648Q tamamı. 

1S02 Galatada Yolcuı.ade mahallesinde Mehmet Ef 
Mektep sokağında eski 7-7-7 mü-
kerrer ve yeni 2·4-6 numaralı ma-
dü\dcin ıki hanenin tamamı. 

92
4 2689 KıdıköyUude Uımar.ağa mahalle· Behiye H. 

sinde Hüdaverdi ve Halit ağa so-
kağında 6 mükerrer cedit 81 nu-

11 maralı bir hanenio tamamı. 3
2 2661 Bcşıktaşta Sinanpafa nam diğer Dilber H. 

Kı'ıncafi mahalleıindc Alemkadın 
so'cajında atik 10 cedit 14 numa-

1 ralı bir hanenin tamamı. 
360 4920 Kapandekikte Ya,uzersinan mahal- Fatma Refia 

les'ndc atik sığırcılar elyevm Ka
zancılar sokagmda eski 67 ve yeni 

Hanım 

69 3 numaralı bir dükkanın tamamı. 
58 8b47 Knsımpaşada Sururimchmet efendi Mehmet Ali B. 

mahallesinde Aynalıçcıme sokağın. Emine Bahriye 
da atik 5 · 7-3 ve cedit 68-60· 62- Hanım 

8762 

2382 8780 

64-66 60-66-1 numaralı iki kıt'a ar-
sa ile bir hanenin tamamı. 
Boğaziçinde Biiyükderc mahallesin
de Camiişerif sokağında atık 7 ced
dit 13 numaralı bir hanenin tamamı. 
Yenibahçede Mo:laşeref mahailesin
de Hayrctlinpaşa sokağında eski 
28-28 mükerrer 28 mükerrer ve ye
ni 29 1-42-44-46- l numarala maaar-
sa bir hanenin tamımı. 

Madam Erme
nohi. 

Şerife Fatma 
Meliha H. 

Çenberlitaşta Mollafenari mahalle- Nazire Hanım 
sinde Tavukpazarı caddesinde atik 
ve cedit 16 numaralı fevkinde üç 
odayı müştemil bir dükkanın tamamı. aııo 9121 Boğaziçinde Oıtaköyde Taşmerdi- Üns:iyar H. ye 
ven sokağmda atik 34 cedit 46·48 Abdülkadir B. 
numaralı maabahçc bir hanenin ta-

99() mama. 
9) 9{) Eğrikapıda Hacıilyas mahallesinde Abdülkadir B.le 

Yorgancı sokağında atik 2 ve cedit Fikriye ve Rabia 
4 2 numarah bir hanenin tamamı. Seher Hanımlar 

lS() 9238 Beyoğlunda Pangaltı mahallesiııde Edgar Efendi 
Hacimihak sokağında atik 26 cedit 

f14o 38 numaralı bir hanenin tamamı 
9263 Sultanahmetde Firuıağa mahallesin 

de Ticarethane ıokağında atik 29 
mükerrer ve cedit 75 numarala bir 

Osman Celil 
B. ile Meliha 
ve Seniha H.Jar 

3J hanenin tamamı 
SO 9199 Balatda Hocakaıımglinani mahalle- Zeynep Elife 

sinde Meyd:ıncık sokağmda atik 1 Hanım 
cedit 5 numaralı maabahçe bir 

" hanenin tamamı. 
~ \&icarda ikraı numaralar1 yazıh emlikin vadesi hitamında 
~tun &denmemesi hasebilc 61 gün müddetle satılığa çıkarıldı
~an ~lip olanların ve faz'a tafs1lat almak iıtiyenler·n Sandık 
~racaat eylemeleri lüıumu ilan olunur. 

t liali tasfiyede bulunan Uşak e T
l'kk_ii Ziraat TUrk Anonim Şirketi 
::fıye Heyetinden: 

-.ılıak,•t bisscdıran umum heyetinin a~ığıda münderiç ruznamede yazılı mesaili 
ıa.,ttt?ıı:; tt.ırıck ve bir ka~ara ı aptetmek üzere 25 Şub:ıt 932 tarihine mü~adif 
••rrur gunü saat 14 te U~ak Şeker fabr kasında adi surette içtimaa daveti ta· 
~lk b~Ylcdığinden şirket esas mukavelenamesi mucibince en az altı yüz hisseye 
qh 'it 

1~Cdarlann mezL.Or içtimada hazır bulunmalnn ve içtımıd:ın en-el diihu 
r•ıı:ıs ı 

lttız 1 
• malan ılan olunur 

1' .. :•ıncj milzaker:ıt : 
~il Ye IJluamclıtına müteallik izahat ve şirket me\ cudatından olan Şeker 
"1,_ ~fcrruıc \"e müştemilAtının pazarlık sureıile saulması hususunda salt 

IDutazammın tasfiye heyetinin teklifi. 

• 
iZ De Yavrunuza 

Kumbara Alınız! 
Bir 

~- Dr. IHSAN SAMI -
Gonokok Aşısı 

Uclsoğukluğu ve ihtildtlannı karfı 

pelı: tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 
.-sultan Mahmut türbesi No. 189 

( 'ıld ı 

bozmı)an 
egtnc 

Tualet 
podr••• 

m-VAKITınl

1 .~,~~.~u. ~~!~lar~ 1 

Lokomotif ve lens lokomo• 
bll makinisti - Dekovil lokomo· 
tiflerinde lans volf sair lokomobil!crde 
makinistlik lı:abul eder tesviyeci ve tor· 
nıcıyıın ves:ıik:e malikim. (2386) 

Adıes • Adapazan pom 
kutusu l 2 \'ası ta sile lb· 
rahim Zeki 

Pllra - Senelik faiz yüzde 12. 
l - Emltk mukabili p!ra \'erilir. 
2 - Vcrsiye her nevi cşyıı 

.~ - Veresiye d:a\·:ılı işlennize bakılır. 

4 - ~:m14kinlzln istediğiniz gibi 
idare cdilme:ini iyi kira alm:ısını istcrml· 
siniz ~ 

5 - EmlAk hissenizi ayırmak. 
6 - Hibeli eınltkin;zı satm:ılı:. 
7 - 1 ı:ssedarınızın hlss,Jııi alm:ık 

için "aııt 9 t 2 ar :ısınds lstıınbul H:ıhçcka· 
pı dördüncü ,·ııkıf han ıı~m:ıkat No 29 
UNIO~ l\OL-T mıır:ıca:ıt 

Satllık kArglr hane - 9 oda 
2 banrn 2 mutfak bir dilkkAn 2 ailenin 
oturmııı:ına elverişli müceddet yapılmı~

ıır , i~li ~:tıal istaı.iyonu yakınındadır. 

Sa:ıt 9 • 12 ıır:ısında müracaat Uahçe 
kııpı dördüncü val ıf han asma im No ~ıq 

hisse· 

' 1 1 ,, : 1 1, 1 1 ı. : 1 ', ,, 1 ! 1 ~ ' ı ı; ' 
1 ! I lı 11,• ll' 1 il ,ıi•lil tıı 

1 ı ı•• 1 ' 

I I 
·'' 

[ Türkiye iş Bankası 1 

lstanbul Gümrükleri 
müdürlüğünden: 

Baş-

1 - Kumaf mukavemet aleti 
Adet 

1 
2 - Kumaş kalınlığım ölçmeğe mahsus Alet 1 
3 - Menıucahn ıu geçmez bir hale getirilip getirilme-

diğini tayine mablUI llet. 1 
4 - Metro mut•bbaa aildetlni 6lçmeğe mahaua terazi. 1 
5 - iplik adedini uymağa mahsus ilet. 1 
6 ..._ Yağ tahlilinde kullanılacak Alet. 1 
Yukarıda cinı ve miktarlan yazılı alitın pazarlıkla mubayaası 

mukarrerdir. Talipletin 6-2·932 Cumartesi gilnü saat on dörtte 
BaşmüdUriyeUe miiteıekkil komisyona müracaatları. (435) 

[ 3. K. O. SA. AL Ko. dan ] 
Istanbul Beylerbeyi ıihhiye 

aktarma ambarında mevcut iki 

kalem eczayi tıbbiye pazarlık 
suretile 15 2-932 pazartesi güaQ 

saat 16 da komisyonumuzda ıa
tılacaktır. Taliplerin eczaları 

g&rmek llzere Sıhhiye aktarma 
ambarına f&rtnameyi almak ve 

pazarhia ittirak etmek üıere 

komisyonumuza müracaatları. 
(63) (426) 

• • • 
Bursa Askeri Lise talebeıi ih

tiyacı için mubayaa edilecek 
( 650 ) takım elbisenin kapalı 
zarfla munakasası 28 Şubat 1932 
Paıar günü saat 15 de Fırka 
aatın alma komiıyonuoda yapıla
tır. Taliplerin ollmune ve tart

nameyi görmek için her gün ve 
münakas.tya iıtirllc için de vak-

tinden evvel teminat ve teklifna
melerile komisyonumuza muraca-

atları. 

(Şartname musaddak suretini 

arıu edenler komisyonumuıdan 

talep edebilirler.) (62) (382) 

* • * 
lstanbul yollama müdiirlüiti em

rindeki Kanij motörii müzayedHi lS 

- Şubat - 932 cumartesi giini saat 

15 te yapılacaktır. Taliplerin '8~•· 
meslni almak üzere her gün pazarı.. 

ğına iştirak için de yevmi muanenN 
de komisyonumuz.a müracaatlan. (90) 

(380) 

• • • 
Ezine ve Bayramiçteki kdaatlll ift. 

tiyacı için 142.000 kilo an kapah zarf 

usulile münakasaya konmUfiur. lha
ı.- talihi 15 - Şubat - 932 pazartcwi 
rünii saat l:i dfr. Talipler tartname

yi görmek için her gtm münakasaya 

iştirak edeceklerin iae jhale tarikinde 

Ezine aatın alma komıyon.una mtira
cantlan. (61) (381) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip 8aşlamıştıt9 

Altı ketidelik olan iıbu tertipte 50,000 numara kamilen 
ikramiye ve yahut amorti kaazanacaktır 

t inci keşide · 11 Şubat 1982 

Büyü~ i~ranıiye l~,~~ı lira~ır 
Biletler satılmaktadır 



• 
iş Bankası 
Asri Bir 
• 
ipek Kumaş 
Fabrikası 
Tesis Etti 
-· 1 

1 

•• 

' Mamulitı 
Pek Yakında 
Piyasaya 
Çıkacaktır 

G. Antep Belediyesinden: 
Mevcut ıartnamesine göre yapılacak ıebrin umumi haritası 

21 gün müddetle kapalı zarf usulile münaksaya vazolunmuştur. 

ihale günü 25 - 2 - 932 tarihi~e müsadif Perşembe günüdür. 
Taliplerin evrakı müsbiteleri ve teminat ekçelerile Gazi Antep 

balediyesine muracaatları ilan olunur, (390) 

Çocuklara mahsus 

HAYAT KTIABI 

Yerli Mallar Pazarı 
Bütün Bayramlık ihtıyaçlarmı ucuz va emin bir surette tedarik edeceğinlı yegana m3ğazadır. 

fiatlor her yerden ve her zamandan daha ucuzdur 
Zarif kostümlük ve palto'.uk kumaşlar. küdın m anto:ukları, netis ipekliler , fevkalade battaniyeler, son 

gelen ipek Her eke mamuıatıan, ipek mendiller, ıpek çorap,ar, eld.Yenıer, hazır çocuk elbiseleri . 
fantezi kadın çantaiarı, para cüzdanları, şapka, şemsiye vesaire 

Honımlor ue frtetıer i~in lorif ~e 8oııonı ~un~urolor 
bilhassa şayanı tavsiyedir. 

rlerkezl: lstanbul, Bahçakapı, Birinci Vakıf Han - Şubesi: B. o. istiklal caddesi J:acopuıo pasajı yanmda 

r -VAKiT- ., 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon ı Yazı işleri 2.4379 ve 

2.387 2 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 

Telgraf: Istanbul VakıL 

Abone ~artlara: 

ı !l o 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 1450 2700 

llAn şartlar1mız: ------
R.::smi Hususi 

Saurı 10 K~ 12,50 l\ş. 
Santim• 20 ,, 25 

KUçUk llAn şartlarımız : 

1 2 ~ 4 1-1 O Def alı • 
30 50 65 75 lOO Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğt için bir defa meccanendir 

B - 4 satın geçen ila.nl:ınn fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

il 

---HiLALiAHMER 
Gazetesine ilan vereceklere 

HUAliabmer C. Merkezi umumislnden: 
Ramazan bayramında intişar etmiyecek olan yevmi ga· 

z~tclerin yerine her sene olduğu gibi bu sene de mümtaz 
bir tahrir heyeti idaresinde ve nefis bir şekilde Ankara 
ve lstanbulda neşredilecek olan Hila!iahmer gazetesine ilin 
vermek suretiyle Cemiyetimize muavenet arzusunda olanla· 
rın lstanbul Kahraman Zade hanında 0 Resmi ilanlar T. Ltd. 
Şirketi., ne müracaatlara. 

ilan ücretleri yedinci ve sekizinçi sahifelerde tek sütuna 
beher santimi 30 altincı ve betinci sahifelerde 40 kuruştur. 

Bulfaristanda em- ----S_E_Y_Ri_S_E_F_A_i_N-.. 
ıaA kı• •bulun Ani.sara Merkez accntası: Galata J,;öpril başı B. 2362 

u U Şube A. Sirkeci Mühürdarzade haıı 2. 2140 

lstanbul Vilayetinden : 
1925 senesinde Ankarada akdedilmiş 

olan Türk • Bulgar dostluk muahedesine 
merbut emla.k protokolunun tatbiki için 
Türk - Bulgar murabhaslarından mürck· 
kep bir muhtelit komisyon teşkil edil· 
miştir. 

Yakında işe başlıyacak olan mezkı1r 
komisyon aynı zamanda emlak protoko· 
lu dairesi şumulü haricinde kalan tara· 
feyn "'.atandaşlıınnın mutalebatını da mü-

Mersin Postası 

(ANAF ARTA) 5 Şubat cu· 

ma 1 O da idare rıhtımından 
1 ;ar. 

tekabilen tetkik edecektir. 
Halen Türk vatandaşlanndan ben· 

hi bala mutalebatı olanların tahriren 
Acilen Sofya elçiliğimize müracaat eyi 
meleri il~n olunur. 

raa 

bayat· kumbarası 


