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lapoayaya · · Bir Kere Daba 
Son Çin 
Harekahnın 
Hedefi 
Japon ordulan Mançuriyi işga

ke bqiadığı zaman bu harekat 
lrf111nda biç kimse hayret duy

!'da. Çünkü herkes japonyanın 
..._nçuride ötedenberi mevcut 
olan menfaatlerini biliyordu; bu 
llae111{eket fiıerinde beslediği e· ' 
~'!1eri anliyordu. Fakat Mançu· 
'inın ifgali tamam olduktan son
: •ıkeri harekihn da nihayet 
lci lacağı zannediliyordu. Halbu 

her türlll t_ebminler hilifına 
blarak Japooyanm harekit a.
lc lanı genitlettiği, eski Çin 61-
:rine tecavDze giriıtiği görtil
L., 1>6rt yllz milyon nllfuslu Çin 
~ .._D lzmtri bDkmllnde olan 
'-rbay limamna kuvvetler ihraç 
~~en bqka Çinin Nankin gibi 
.....aJde olan merkezine de hOcum 
~ Dtıa relen haberlere göre 
vqp.1 da bap tamamen iş
lal edilmit balana yor, 

Edebiyattaki . inkılipçı 
Büyük Hamidin doğuşunun 

Dftn 

80 inci 
Feyzlatl 

simle 

yıl dönümü 
lisesinde bftytlk mera
tes'ld edildi 

DDnk.. merasımde bulunanlar 
[Yazısı 4 6nc:tl •yfadaJ 

G:azi Hz. 
Büyük reisimiz Gazi hazretleri dün 

'-1 "-.ba JapoDyamn Mançari- saraydaki dairelerinde meıcul olmu~ 

Suriyeliler 
Franmz emperyalizmi albilcla 

eziliyorlar 1 · 
- 4üncü sııyıfamızda-

1932 Sayuaı 5 Karuı 

Mlracaat EdUecelll 
istihkamlar Japonların eline ciüştü 

Barut, ateş , süngü , 
kan ve ölüm! 

Cene\·redekt Çin murahbasına "Meselenin 
halli bir muadele kadar mftşkftldilr,,dedller 

Diln, Japon -
• Çin boiuşma11- ılll!IP~!l-!"'51 

na ait gelen ha~ 
berler renif mik 1 

, yuta değildir • 
Bununla beraber 
Şaaıbayda bar• 

l bin blitlln feca.' 
alile devam et· 
tiii anlaplma 1< 
tadır. 

Haber refikımı 
ZID Bllkreıten al· 
dağı radyo ha· 
berlerine aua· 
ran Şanıhay ıeb- 1 
ri enelki akpm 
sabaha kartı 
cebri bir bllcOm- Japon ..;nklar1 we cephedeki askerleri . 
la Japonlar tarahadan klmilen f · ıehli tabliye etmiıtir. Ôlülena 
İfgal edilmiftir. Halk tamamen (Utfen aaglagı· ~~). • l.ı. IOnra ud Çin tlzerine de lardır. 

~ IOretJe HYkiyat yapması ni- Bilyük refaimiz evvelki akp.m Dün Süleymaniye D .. b hk . 
.._-?_Acaba hakikaten Çin Maksimde verilen Darüllceze balosu- •• d k du un sa a J yangın 
~yi itralle iktifa etmek nu refakatlerinde Başvekil paşa haz- CamJJD e 0 Un !;;.d·a .... ~~.? .. Ydoekscea çjalD.- retlerivebazımeb'uslanmrzdaolduk- K•l•b•hktan aaat on ikiden Pençereden atlamak sureti~yle •• 
• ~ ~~ lan halde teırif etmişler ve ha.loda 
..:: ~atında yapaWI OY• 'Pt~t.~~11t1flardır. Gazimi· Hnl'll catnlre glrnfek klllılt İ er.kekle s k&dJn CftDl&rlDI ZOr kurtardılar 
~ barelclbaa mukabele et· zin tetrifleri umu-mi neı'eyi bit' kat olama••P ~ .._ • 
"tldea mi ibuettir? daha arttınmıtır. ~· cuma nam~a Saltua .... Dqr ..-t din 
Şipbe yok ~ Çinlilerin boy- Seli . B. ~ra- .. flllcta GalaWa 

1r..;:_-~ an Sllleymaaıye camımde Neeati bey eaddeefn. 
~ hareketi Japonya i~ çok B k. r . A Tü k h tb kua tur 
~IDdir. Çinlilerin umumi bir aşve 1 imiz D• Hr çeb ~ Te ok mukı • .. de bilytlk bir yangın 

ut enın Gr çe o unacagmı 
tajı b6ttln Japon aanayİİDİ karaya do•• n d ül er haber alan halk daha erkenden olmU§ ve ateş bir 

llaalıYedebilir. Fakat boykotaı· matbaayı, bir apart. 
1ııııı..._ camii doldurmuı, saat 12 den 
-..eleıioden dolayı ordulari ha· Bir müddettenberi şehrimizde bu- k k b 1 l fek ıonra içeriye girme a i o a-

•te getirmezden evvel yapı· Junan Başvekil ismet paşa hazretleri d 
1 

k 
mamııtır. Hutbeyi in eme için 

l ... ..1.. fey herhalde Şangbay be· dün akşamki trenle Ankaraya dön • d b l 
'"=Ql uzak ıemtler en i e gelenler 
•- Ye reisine Oltimatom gönder· müşlerdir. Başvekil hazretleri akşam d 
-...Jı var ı. 
t •. değildi. Babuıua belediye üstü Dolmabahçe saraymdan motörl Hafız Sadettin beyin ıade bir 
.,.t:iai Japon teklifine hemen be- Haydarpaşaya geçmi§Jer, isbtsyon · Türkçe ile okuduğu hutbe, din· 

tlıı tamamen boyun egw dikten da ReisJcümhur hazretleri namına d ok b 
~ Jiyenler üzerin e ç iyi ir 
lai, a Şanıbaya ihracat yapmak başyaverleri Rüsuhi bey, Büyük '"fil• tesir bırakmıştır. Sadettin Bey 
ta clotru değildi. Japon yanın Çin Jet Meclisi Reisi Klıım paşa hazret· hutbeden sonra TOrkçe dua et-

~ t ne --•-er·ı tazyık yapmaktan ]eriyle Sıhhiye vekili doktor Uefık, k im 8 ... mit ve namaz ı mıthr. u ara· 
çaresi olmadığı kabul Artvin meb'wıu Mehmet Asım, Gire. da hafız Kemal 8. ve dijer ba-

tdllclifi takdirde bile biç olmaz· sun meb'usu Hakkı Tank Beyler ve fızlanmızın iıtirakile TGrkçe tek· 
tihaa efkln umumiyesine ka- şehrimizde bulunan diğer meb'u.11Jlarla birler alınmııttr. Namaz'bittikten 

Mehmet A•ım bir çok zevat tarafından teşyi edil • Alt tarafı t inci sayfadi 1 
......... 1 Alt tarafa S üncü savıfada 1 mişlerdir. 

manı, ve sekiz dıtik· 
klnı v~ bir kahveyi 
tamamen yabıJttır. 

Yaptıtımız talı· 

kikata giire yaqm 

Galatada ermeni ldlı. 
sesine ait Emel mat-
baumdaa çlkmıf, n ' 
atet derhal yanmda 
ki Rilfttl Htlda:verdl 
beye ait 110 numara
lı alıpp KarakUJ a- · 
partmaıana atl:un~ 

tır. Çdu11ndan ha
berdar olan Beyot • 
lu itfaiyesi derhal. 

~ albnda yapılan dünkü maçlar ır....._ ___ __.,_,;.....,_..-...__......,.-ııııııı•I yetifmif'" mUteaki· 

n11a T•kalm stadında ae,ılda, • Vefa 
'ler.11 havanm ı..arh olmasına rağmt"n futbol çok hnraretlı çmiştir Beşiktaş 
-.,, ;fıra tareı ıtkiz sayı ile yenaüş. bayram günü ı..arşılaşac:ık olan Galıta
ttı.,llh :tr takımlan da hususi olarırıL: Jstınbulspor ve Moda takımlarile kar· "-'-:.a dır. GaJıtastırı)lılar Istanbulspo ı sıfıra karşı altı, Fenerliler'te Modayı 

dcıkaz 11yila plip ıelaü'1erdir. Tabiltu bqin~ımı:&dadır,; 

Kalpte iğne ! 

- Nedir? 
- Vakıt'm yeni ve ha-

rilnıl&de nefis romanı -

Vakında başlıyoruz 

ben lstanbul itfaiye-· Yanan rerlerden bir kı•m•rle mecruhlerdaa 
8İ de )'UIC!n yerine ikisi (Ustte MUzenen, alttakl Nadra H.tar) 
selmittir. Fakat havanın fırtınalı '"'I dir. Bunlardan Müzeyyen, Lfta, Mat. 
apartmanın ahpp olmaaından yangı. ya ~imleriMe ~ kadmla Bamdt i8 • 
nın derhal eöndtirülmesi imkAuı ha - minde bir erkek bfnanm her tarafı a
sfıl olamamıı ve itfaiyenin gayretinf! teş sardığı için merdiftllden iıunak 
rafmen atetin in8ne geçilememittir. imkAnrnı bulam&llllJl&r ve 'kendilerini 

Yangın matbaadan Kara.kuş apart· pencereden sokafa atm1Ş1ardır. Ba 
manına ve altındaki diikkAnlara ge(- atılı§ neticesinde Miizeyyen eol böt. 
miştir. Neticede matbaayla apart . ründen ve beltn4en yaralanmq, Lita• 
mandan bqka apartmanın arkasında· nrn sol ayafı lnnlllllf ve sat eli yan. 
ki Demfrhor IOkağında gene Hüdıı:ver- ımıtrr. Nadya da belinden. baflJtdaa 
di beye ait 9 numaralı dükkAnla ..,. • ve sol ayağından; Hamdi de ba~dan 
raber 8 dttkkln, kiliseye ait 7 nuıyıara- yaralaaıaııtır. Yaralılardan kadın • 
lı Sokratın kahvesi ve 5 numaralr Ha- tar Sen Jorj hastanesine kaldınlmıt
çlihı marangoz dtikkAnlan da hma • lar, Hamdi de Beyojlu Zükür hasta. 
men yanmı§tır. nesine ' y:ıtınlmrttır. Yaralılardan c;. 

Apartmanın- altındaki yanan dü- len yoktuı:. 
klnlardan birisi ~tu ve diğerlerindt · İtfaiye yangını '8öndürmelde utn· 
de tuıbafiyeci Bünyamin, kuru kahvtti tırken o civardan seçen eltktrifin ke-
1.Jgor, tuhafiyed Menahem, kuddu - silmesine de lüzum görmüş ve YBllCDl 
racı Avram ve kunduracı Onnik efer.- söndilrillnciye kadar Karaköyle ıu . 
diler müsteelr olarak bulunmaktadır- hata§ arasındaki hat berinde tram. 
lar. Yangın dört saatten fazla de • vaylar itlememiştir. 
vam etmft ve aneak aekiz bu~uga dot- Tahkikata nöbetçi müildeiuııı.uıml 
ru sindilrOlıbilmiftir. muavini Sabri bey va~t etmif, ft 

Karakuı hanında bulunanlar ha - dün ge~ vakte kadar ıneMUl olıaq • 
1.Ulamu ~•iki• nrtarabilmip.er - [ Alttarafı 2 mci. .. r&mılda ı 
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1 1 ma:Gmata göre de Harbin önün· Ha rfcl 

deki Japon bataryalarının evvel· 
1

---------------------------------·-------' 

Türkçe 
Hutbe 

ki rece başhyan tiddetli ateti 
devam etmektedir. •Tınça» or
duıu)•la harbi kabul eden Japon 
lcumandan1na miralay rütbu nde 
bir Franuz er~lnıharp zabitinin re· 
fakat ettiğini Japon erkanı har
biyesi tekzip etmektedir. 

Dij'er taraftan Anado:u Ajan· 
r11nın Şangbaydan aldığı bir te~
telgrafda Çinlilerin tiddetlı ateşe 
Ye hücuma rağmen el'an iatas
yon civaranda mukavemet ettik· 
lerini bildirmektedir. Gelen ha· 
berler ıunlardır: 

Şanıbay , 5 (A.A.) - Şehir 
halkı bu ıabah toplarla Ça• 
pey iıtikametinde yapılan bom· 
bardıvan ıürültüıüyle uyanmıştır. 

Bombardımanın tiddetine r.:. ~
men Çinliler aaat on altıyı kı;k 
bette hill iıtuyon civarında mu• 
kavemet ıCS.termekte ve Japon!a· 
nn hücumlanm püakürtmekteydi· 
ler. Japonlar Şanıhay- .ı/C>O
Sa.ını demiryolundan daha •i· 
male ilerlemiye muvaffak nlmt!f• 
lardrr. Saat albda W oo - Sounı 
ela ıilken hüküm ıürmekteydi. 
Halll 111U,kll bir 111uadeleyml•I 

Ceaewe, 5 (A.A.) - M . ..,oul 
Boncour, Çin murahhası M. l"enle 
16rütmGttür. Mumaileyh Çin mu 
rabhuma, Japonyarun büyük 
4nl~erce yapılan bet tekliften 
ikisini kabul etmekten imtin" •1· 
lemesi hasebiyle Çin - Ja. on ih· 
til&fının hallü teaviyeainin halı ha 
zır da adeta bir muadele kn dar 
mtifkül r<Srü\mekte oldujunu be· 
yan etmittir. 
it.ıran zuhhl•rt Şanıh•J 

yoıund• 

Roma, 5 (A.A.) - Trento kru 
va "Üniyle Eıpero torpito muhribi 
Jün saat 23,30 da Caete' den ha • 
rt'ket Te Şanıhaya müteveccihen 
- la çılanıılardll'. 

.. de 98ra,111ek ... 
Cenevre, 5 (A.A.) - M. J>aul 

Boncour Çin ve Japon mura lahaa· 
}arıyla ıörüpnilftür. 
J•po• hUkQ111etl nezdinde 
J•nl bir te,ebbUs yepll•cek 

Londra. 5 {A.A.) - Rumi 
mahafilde beyan edilditine f!f6re 
laıiliz, Amerika, F ranaa ve tal· 
J'& bükemetleri dört bU~'Ülc dPvle
tin tetkiklerine Japonya tarafın· 
dan dün verilen cevap üzerine 
J&Pılacak yeni tetebbüa haklan • 
clr müzakerede bulunmaktadu!u. 

Bir Fran•ız gazeteaialn 
ifıaah 

Peria, 5 Saat 14 (Huau.t) "U· 
matine,, ıueteai Çin - Japon 
muharebe.inde Te abayı tarlrta 
cereyan eden hadiıede F ramanm 
aJlkatmı meydana çıkaran pek 
mühim aiyaal ifpatta bulwuna!c • 
tadrr. 

L&manite ,azeteai Fransa ·•n 
harp Te iatill emellerine tiddetle 
hücum etmekte ve bilhuaa Man· 
pıride tatbik edilen aon taarruz 
pJlnınrn Japonyadan ıureti uıaah· 
au.ada ıönderilmit bir erkAm 
harbiye heyetile, Pariıteki J•ı.··on 
atete militeri ve Franaa ordusu er 
kim harbiye reiıi Jeneral \V.,y 
sand tarafından müttereken yııı • 
pıldıfını iapat etmektedir. Bu 
ifıaat Pariı ve Londrada m~üa·ı 
heyecanı mucip olmuftur. 

Amerika fllosu tam 
manasile baZJrdır 

Londra, 5 - Büyük Amerikan 
tf ,,nanmuı Filipin açıklarında bü 
yük ve mukarrer olduiu ıövlenen 
man~Yralanna devam etmekterlir. 
Bu münasebetle donanma, d•ıyu· 
lacak her hangi bir ihtiyaca muka 
bele etmek yazıyetinde bulunu· 
yor. Pasifikte her hangi bir ihti• 
llf çıktılı takdirde Amerikan do
nar'!lumm iıtinat edeceği üı, 
Piri Harbor olacaktır. Dol'anma· 
.,. 2 milyon dolar kıymetinde viye 
cek veri\mi9tir ki, bu da, lüzumu 
halinde bütün mürettebatın bir 
Mnelik ihtiyacım tatmin edebile· 
.MtlP. 

Mllthle 111wherelte 
Paria.1 CH. radyo) - Mitral· 

Sofyada halkla polis çarpıştı 
Sofya, S l Valcıt) - On ,na evvel Sırplar tarafından Bel· 

gratta idam ediıen Makedonya ihti Alcılanndan Zabari Yanakiyef 
i~in buradaki Makedon,. tetkillb illn tabtalarana ve sokaklarda 
göze çarpacak yerlere alam illnları yapııtırmııhr. Fakat zabıta 
aldığı emir Oıerine bu illnlın toplamıya baılamı' ve bunu g6ren 
halkta pol;ıin bu hareketine •ani olmak iıtemiıtır. Bu yüzden 
pol"ıle halk araıında çarp11malar olmqhır. iki taraftan da yara· 
Mar varder. 

Bir Bulgar ineb'usu tevkif edlldl 
Sofya, 5 (Vakıt) - Tatarpanreıktan dahi iye nezaretine ge

len ma umata naura11 amele meb'uslanndan Pop Ruıinof Tatar
pazarcık lc6ylerinde11 birinde tevkif edilmiştir. Sebebi ıudur: 

• Yanında 20 amele elrlatu halde ba k6ye giden meb'uı, kay 
mahtannın ictima i,16 mlaaecl• vermemesine rağmen, lc6yl0leri 
batına toplıyarak nutuk a6ylemiye bıtlamııtır. Bunun Ozerine Ta
tarpaıarcıUan ıelen polia mOfrneai içtımaı daj1tmak iıtemiı · 
meb'u• Ye arkadetlariyH kari' durmuılar Y• aralarında prpıı· 
malar olmu,tur. Neticede te•kif edilmiılerdir. 

Bulgarlıtanda Sırp dDımanlığı 
Sofya, S (Vakıt) - Sırplar ve Sof1adald Sırp aefaretbanesl 

hakkında 1azdıj1 makaleden dol•ya kapatılan Makedonya ıaze· 
lesinin kanuna 11tahalif •~ıriyatta l:talunmaınalc prtiyle • tekrar 
çıkmaaına •Ü•aade edilmit Ye pzete bu,On tekrar çıkmıtbr. 

Dahiliye vekili M. Cirfinof pzeteedere verditi beyanatta 
Mıkedon1a ıaıeteainin ı eplyab kanunen takibat yapılma"nı 
ieap ettirdifi11i ve ıaıeteein mahkemeye yerildiiini ı6ylemittir. 

Bu davanın meraklı olaeatı tabmia edilmektedir. Gazeteni• 
mUdafaHllH ta"r"mı• 11YUk11tl11r YllDı.r11kl11rdır. 

Silihların tahdidi! 
Konferansta konuım~lar, teklifler 

iddialar devam ediyor 
Cenevre, S (A.A.) - Terki bir 1emer•ini tetkil etmektedir. 

teslibat konferanu aallhiyetler, Bu proje beynelmilel emniyet ~e ae 
talimatnameler Te iatida komite • lameti temin edecek fili tedbirler 
!erinin raporlanm kabul 91lemit- almman f&l'lİyle Framanm t•:;'i• 
tir. hatnu tenkise ait aeri ve kat'I t4'k· 

Hariciye veklllmlzln 
Iran ricaline 
Telgrafları 

BakO, 5 (A.A) - Hariciye 
vekili Tevfik RüıtD Bf. , Pehle
viden lran Saray naım Timurtaı 
ve hariciye nazırı Füruıi Han 
Hz. ne ıu telırafları giSndermiı
tir: 
lran Sa:ıy nınn fehametl6 Abdülhü· 

şeyin Timurtaş Hz.. 

[ Üst tarafı birinci sayfact. 1 
sonra hafız Sadettin B. TOrkef 
Kur'an tilavet etmif buodan blf' 
l<a, dün Ey"pte, Defterdarda ff 
da ha birçok camilerde TDrkt' 
Kur'an okunmuştur. 
Radyo •lrketlne te.-kkU~ 
Kadır gecesinde Ayasofya er 

miinde yapılan dini ibtifalin rıd
yoyla her tarafa Yerilmesi 1111' 
oasebetile radyo tirketine medl" 
Jekelimizden ve ecnebi 1De111lt
lcetlerden dün de bir çok teıek
kür telgrafı g~Jm:ıtir. 

Bağcİattan, Romanyanın Silitl" 
re ve Pazarcık kasabalar1nd,. 
ve Yugoslavyanın lıtip kaıaba' 
ıından gelen telgraflarda bu hl" 
yırh ba,ıangıcın biraktığı tetit' 
den hıtraretle bah4' edilmelctedit-

Her tarafında hakkımızda bi
raderane dostluk asarı gösterilen 
lı anı terkederken zati febimane
lerine en derin minnettarlık ve 
samimiyet hislerimi arzatmeyi en 
,Uzel bir vazife bılirim. Hakkı· 
mızda ibraz Jutfunda bulunduk· 
Jarı Ye hatıraaı daima minnettar 
kalplerimize mahk6k kalacak 
olan bOınll kablllden dolayı de- Dün sabahki 
rin bllrmet ve tqekkilrllmüze y 
Şehintah HL nezdinde tercOman angın 
oldutunaı takdirde zati febima- f Ust •ıran 1 ~ci .. l'fııdıl .... 
nelerine mOtetekkir kahrım. Na· tur. Karakuı hanm sahibi Rti,ttl 11• 

111 HL ve aziz d01tum. Tahran· daverdı beyle diğer dükkAa mü.t' 
leri dün Sabri bey ta.r.&fmdaa tatil:' 

dan aynhrken memleketlerımiz vap edilmi§tir. Fakat tahkikat ıa--: 
araaındaki mOna1ebatın mliteka· neticelenımemJftir. nk hükflm ypr 
bilen lran ve TOrkiyenin lehine nın matbaadan çıktığı merkezlnd, 
olarak daha ziyade inkiıaf ede- Fakat kat'iyetle bir teY aöyleııil~ 
ceğine samimi bir kanaat getir- mektedlr. Y aqmm ne euretle ~ 
dim. da anlqılamamııtır. tlJlll' 

Dr. Tevfik Ra,ıu Matbauun aigortah oldafa -
lrın Harlcfye Nazın fıhamet!C Mehmet edilmfJSe de için<!ekt malzemenin : 

Ali Han f'Urugl Hz. rorta bedelinden ~ bUyilk bir d 
Iranın mi11firperve toprağını mette oldutu anlqılmrt oldufu-= 

Y&DIJDID bir kut eaeri oldutmta • 
terkettitim esnada bDyllk doıt thnal veril.memekte ve bir kaza o1'f 
•• komıu memleketin güzel bil- tu zannedil'!Mkteclir. . ~ 
lc6met merkezinde ikametim eı· Bundan balka ranrmm aparı~, 
nasında mazhar olduğum ıamiml dan çıkmrı olm&11 da muhtemel .. ., 
we unutulmaz kabulden dolayı rfiLmeıktedir. Bunun için tahkiic•~ 
zatı fabimanelerine derin minnet· mik edilecektir. Tahkikat dolayll'l~ 

tevkif edllmif kimM yoktur. 
tarhlc laialeriml har ~t ekle T•vfa,. •-"··· ---••n•• ., 
vazifelerin en rnzelini yapıyotmn._.,._.-= •v• yanıyordu · .. "f~~ 
Iran bilkQmcti nezdinde en ha- DOn fehrlmbde iki Y&lll'Dl tttfl"." 

81 devlet Nlllll• ._,___ liflerl baTi_olac~. h ~je .JI 
i,tirak eylemektedir. ~elif ~a· temmu% lftt-ıarihli Franıız mUh· 
hili talimatnamelerin ka&ut"indell brasmı mGapet Te muayyen foı. 
ıonra konferana M. Paul Ra,.. müller halinde ifade edeuktir. 
naud'un terki talibat lehinu Ye- GISrUfrneler, kot1u,mafar raretli t.gekkllrlerimize tercüman 
ril~n iatidalara ~i~ ~-- Cennre, 5 (A.A.) _ Hariciye olduğunuz takdirde zab fchima-

gıa daha olmupır: ~ 
Öğleden eonra saat 16 da el~ 

Tevfik Salim papnm Caialotlua~ 
evladı ~ çıkmrt ve yatak ~ 
IUll bfrkURlll efYUI yandılidaa .,,,,._ 

teaı aabah eıelseaıma ne 111'i fUa• 'l1UD'I M. Grandi tahdidi tealihat nelerine minnettar o:urum. 
it dahilinde cereyan etmİf elduta ı.nfW&DI reiai M. Hendet·aonla Na11r hazretleri we aziz doı· 
~ teabit ~liyea rapoa ~ ~:ıtt.. ama md..,. slrCP.müıtür. tam, memleketlerimizin menfaat-
fikan tunp ve kahul etmiftir. lnriliı: mn.temleklt nazm M. leri için Tahranda elde edilen 

Fr-aulane tıeklifl Thomaa Amerikaya hitaben tel 
Cennre, ı (A.A.) _Ha sizle nefNttfli bir beyannamede mliıpet neticelerden fevkallde 

ajanamm muhabiri mahmea tAh- tahdidi tealihat konferanmun ci- bahtiyar oldutucıu arzeder ve 
didi tealihat lronf ... m•n meaa• han aulhG için takip ettil ıayeleri lrandaki ikametimden daima ,n-

söndilrillmtl§ttir. ı s"' 
UçUnc:UsD • ~ 

Saat on beşte de Kasmpapda ~ 
rlye ha'V11zlan kal'flS'llda llffl AJll""I 
dm dükklnrndan ran«ın plallll 
derhal eönclttrülmti,ıür. 

iaine müapet bir aurette iftirak ar- tebar6• ettlrmlttir. zel ve canla bir batıra taııyaca-
msunu söateren Fransa murab SlllhlenıH kllll •z•lttı. tıma itimat buyurulma11nı zab Recep ıs. tetkik ser 
hu heyetinin öileclea eoma yapı- kim çol•lttl 7 febimanelerinden rica eylerim. yabatlnden dUndtl..., 
~cak umumi i~ada bazı tek• Parla, 5 {A.A.) -Je Salı Tout Dr. Tevfik RU,tU ~-
liflerde balunacatı ••ha te1dıfl .. mecmaan bayük deTletlerin tesli· _________ ...... _._... Anadoluda bir teUdk ee)'1Lh-,;_ 
rin tetkik edilmek ben batma• hab hakkında netrettili fevkall· ta oldufumı aiSylemittir. pkan C. iL frrkuı umumi kAtı~ 
rabhulardan mlrekkep ara'" 1 de ntialıada 1918 aeneainden beri Almanyanm 1913 bütçesinin tabya meb'uu n.ep bey dila .. ~ 
kamiqona hanluinl İltlyeceJial Franl&Dlll tealihabnı yüzde on al· tealihata ait kısmı 67 milyon mar· sefam idaresinin Ege Ta.paru~ 
bildincek 1tir ftZIJ.U. oldaiuna ti. lntiltereaia yüzde bir niıp3 • ka balii olmakta ve bu miktann rlml• ıelmfttir. Reeep bey ~· 
beyan etmektedir. tinde mlttıldarnu, Amerik 1 m üçte biri ordularm idareeine .ar • fehrimlzd• ı~lrdilden eonra 

Umumi içtima bqlamadaa n- ytlzde ild •• ltalyamn yüzde on feclilmekteydi. raya l'idecektir. 
Tel M. Tardea lqilis. Leh, Re- he, niapetiade çoialbldanıu eraz.. 'Aym krediler 1930 aeneainde ispanyada .. Isa 1,ar~ 
men. ÇekoeloTak Te YapelaTJ& BUfbr. 78,9 milyon marka yükaelmiı bu· 
mOmeaaillerini ha tekliften haber- Je Sala Toat'daki aynı tetkik lunmakta ve bundan da 21,3 ü katı,, IAtvedlldl 
dar edecektir. makalesine ıare ıillhlanndan te- yeni mitralyozlan eıkiainin yarı· M b' ~ 

Akpm üzeri llefNClileeelc 1'a eerriit ettiiini iddia eden almanya ıından az, toplan on iki defa Madrit, S (A.A) - • ~ 
Yeaika Franın ft&Zlrlar meclili • nm ba sün Franıa kadar a.keri nokn.n ve insan mevcudu sekiz meclisi, .. (sa Tarikati,. nin 

1 

nin milh mildafaa Jlbek medi • bulunman llznn sreldi;tini, çünkil defa eksilmit bir ordu için yedi kararnameainin kanana eaaıl • 
ıi, tahdidi tealihat llenfen.,nna 1918 senesinden beri Franıadan defa daha futa olarak ordunun klmına muvafık olduğun• wf 
ait hanrbklarla m~«al huaal en· on milyar daha fazla aarfetmit idareaine aarfolunmaktaydı. Kortea er meeliainin dOtOll~ 
cümen ve .maretal P6tain Te cene- oldutunu kaydetmektedir. M. Boilloux Lafont, Alma:ıya tam bir tarzda akıettir~~ 
ral W ayııand'm iftirakiyle ay • ın .. fllz herle iye nazın mn laviçre, Felemenk çe lıveç ıi· · Dil!""" 
1 be 

__ _ı ·~ • • • • b -'- k ek ı d bulundupnu mutazammıa °-6!1 
ardan ri .....-ettı&ı meaaıaınıa Londra, 5 (A.A.) - Hariciye i .7._ .. OIDfU meml et er ede nan bir takriri 45 muhalif,.,-

""""'"" .... -. • - aum sar John Simon Cenevreye polar" harp malzemesi inta e. ..w. 
yöz ve seri ateıli topla takviye e- ritmiftir. den imalethane tubeleri ihdas ey· karıı 189 reyle k•bal et111'r.:ı, 
dilen bir Ja1>0n lot'uı dün ıaat 11• BrDnllıg'de gidiyor lemit oldaiunu beyan eylemiıtir. Baık ve Na•ar Yillyetletj.., 
bir bu.;ukta Vo- Şuaı mevkiine S d kik • t · h f kir eb'P-_ 
tiddetli bir hücum icra etmitler • Berlin, 5 (A.A.) - M. Brüninı on 8 a zıraa C1. ma a aza ID ~ 
dir. Çinliler muannidaae müda. le Fon Bülow'iin yann Cenovreye rile mOıtakll meb'aıl• ,.t 
faada bulumnn•lar Te bu m8dafa· sidecelderi ıöylenmektedir. Jeponler Yoo•Sun• lstlhkl111 bazıları bu takrir aleyhiad• 

-ır Al ı ıı ı ıı leranı aldller a eınHmda &il1ı&11a maldneH tü· 1118"Y8 • • • z wermiıl.-rdir. 
fek kullanmqlar, aynea nrlth alllhlenıyormu, ı Şanghay, 5 (A.A) - Japon ---------~-I' 
bir trenden de istifade etmialerdir. Paria, 5 (A.A.) - Meb':ııan ajanaı bildiriyor: Japon kunet· Parlsle komO.nlıll 

JApon lnt'uı dart saat. atırea hfttçea;"in harbin bütc;,.si mazba· Jeri Voo-Sunr iıtibklmlannı it- rlo bir nUma'7Jfl_.., 
bu muharebe neticeainde Çin1ile- ta muharriri M. Boulloux La • ıal etmitlerdir. ti ifV". 
ri piiıkürtemeyince ta,.,. .... filo. fent, Le Temı ıazetea;ne Taki .,. lnglltererle Amerika Japonyayı Pari• 5 cA.A) - KomDP "' 
ıunun muavenetini iatemi,tir. Tay lan beyanabnda, Almanyanm ikinci dete protesto ett ler tarafından mevhum empe~ 
yare filoeu plmit Ye öç hattın il- kendi askeri teıki.ll~na ai~ o~arak Vatington, S (A.A) - lofil- harbe karşı yapılmak iıt .,... ... 
tiıak noktumda balunan İatuyo- Yenay muahedesını .naad ıhlal et• tereyle Cemahiri mlittehide be . nOmayiı Pariı civannda ~ 
nu berhaYa etmif, Çinlilerm z·rh melde eldutunu tetkık eylemekte· • ' y Wfl 
b trenini kaçırmlfbr. tlir. Mumaileyh ihlil keJfiy~ti. nelmllel mıntakanm Onftlbareke bir ıükünetle yapılmııtır. ~ 

"Bunun tlserine Japonl"" ikinci nia 1tilhaua ıizli malzeme ve mi· olarak 1&•ıanılmaaıaı tekrar Tok· den ıonra lnyaur Seine'da 7._ 
bir hOcmn ya~1archr. B• ili • iti mat imalinde muahedelent mu ye htUı6meü audiode protuto bir karrııahk mku bulm .. 
.... M 11Mi1tıia • .,.... Hi'=ekle ~l!!l~-~-!!!! ________ _'._~l~Y~ilU~eı~İ~t~e~Y~kif~~~!I· ~tifı~·~ 
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Son Çin 1 Ticaret ve lktısat l 
Harekahnın n 
Hedefi 

Başmakalemlzden mnbaat 1 

1üık 

yyar c 
Aero Berlin ticaret odasından zeytin y~ 

~azlyeti hııkkındı ofise bir rapor ~el· 

Kuiüpte 
• rs e a itaat verecek şekilde siyasi te· 

~e.bbüsatta bulunması ve bunun 
ıçıı:ı kafi derecede vakit birak
tbası lazım gelirdi. 

e 
1 miştir. Bu raporıt göre b!rlnci Unun 

onund• ispanya, Tııını v 1talyı;da 
haı•rct derecesinin l;•Tri rıbit bir sn· 

eki. bayrama kulu·· p ·vil bir hava rette döşr1u~si ve ddcıli fırtınalar zey-
tln mtheülünli ciddl surcnc mfücessir 

Japonya bu tarzda hareket 
~tı:niye asla lüzum görmedi. Boy· 

filos ya •ştirak edecek •tm~~r. h astaki umumi tikirlcrc göre 

otaj vesilesile en son düşünü-
ltcek vasıtnya en cvv t müraca
at etti. Tabii Japonya kendi 
tıokt · h Ilı nazarına göre bu tarzda 
•reket etmekt haklıd1r Japon 

t'akerleri Mançuriyi işgal etmiş· 
~'· Buradan çıkmak niyetinde 
k e değildir. Fakat Mançuriyi as· 

b trt işgal altına armakla mesele 
~lledilıni~ o~ur mu? Japonya dü

O~tıilyorki Mançurinin işgalini 
~ırıliler lanımamı~br ve tanımak 
~ateıniyecektir. Mütemadiyen bu 
~gal aleyhine Çin tarafından 
areketler yapılacaklar. Bu ıu· 

~ttle Japonyn işgali müzmin bir 
aatalık b tinde sürüklenip gide-

Türk Aero kulübünde tayyarecili { 

derslerine başlanmış, ilk ders müta• 

hassrs tayyareci Nuri bey tarnfından 

dün saat 11 de {Aero dinamik) uev · 

zuu üze-rinde verilmiştir. Dünkü der· 
ste kulübe yazılan Jumrm1ar da hu 
lnnmuştur. 

Tayyarecilik dersleri bundan son
ra haftada üç gün muntazaman ;eri· 
lecektir. Mevzuları şun tardır: 

Ha vat seyrüsefer, f otoğrafya, tay

yare inşa.'ltı nazart Ye ameU motö · 

fotoğrafçılık. havai rasadat n Ae?o 
dinamik, ha vat seyrüscf er gibi ders

ler Fransız ve İtalyan havai nakli • 
yat §İrketlerinin tayyareleriy]e uçu .. 

Jarnk tayyare içinde verilecektir. 

Kulübün ders proğramı alakadar 

makama gönderitmi~ ve bazı der.ster 
eski tnyynre motörU, tayyan !skeleo 

ti ve ıııaire gibi tllyyare malzem"5i ü • 
rerinde verileceğinden bu gibi eski 

UlfnkU derste buRlnanlar 

tayyare malzemc.lini 1-..-ulübe nrilme-
Si dt: aynca rica. edilmiştir. 

Yakında kulübün zehirli gatlara 
f<arşı korunmak n gaz maskeleri hak-

l ında bir konferans verilecek, m~ • bu sene l!panyı. Tunus ve ltalyada 

kelerin nasıl kullanılacaif halkJI g? • zeytin mıbrolünün yüzde 20 • 30 ni~be· 

teri1ecektir. 

Kulübün umumi k-'..ltibi ffayl'tin -
na bey şunları söylemiştir: 

- Vatanın ema.Janndn eJd tth 

tinde eksik çıkacı tahmin olunmakta· 
dır. Ztytin ya ı piyısalın dabi bu ha· 
lMrdPn dolayı son nlcrdc yiiksclm~

tir. Mtistcbll.k m m ckctlcri bu vıztret 
karşısında müıercd:fü holunmıkur. ve 

ğimiz hava ıınn'atınrn memlel>et ~!ip; fiatlıırın dtişecc mi ümit tc!crek sipariş· 
liğine a ılamnk ve dol:ıyudJl• ' lcri gcciktlrmclı:tcdiılcr 
Jekete hl.mnct etme-k gayesiyle htıT· ltalye tutun ehyor 
lamnız kadar snf n berrak bir hnv""· lblya lıUı.:tmcıi tiimn inhisar idnre-

cılık yurd uteşkil ettik. Senel •:ce ua .tnrn mtimc !ili M. Kıtali ~chriml~c 

k k k 11 . d" gelmiştir. 
çup ocıyan e i arta ar f!m ı U· M K 1. .. l ı. ·· b 

. . . k • · •"- ı nının a mn. tu:ere . uıron-
luçkadnyız. Cn clv1erimızfn çıkıp I Jcrde ams!ln Ye Bıfrayı gideccl:t r 
natJandıklarmı ''e uçnuyn bn~ladık .. 
1annı gördüğUm(iz giin dUnynnın en 
tnes'ut adnml:ırmdan olacnftll. Bol 
r.ündcn itibaren naıart der!le bs~ 

Jnnmıştır. 11k kı.lt ra tayyarelerimi
zi ~min den;ek u~u lara bR~lıyııen -

ğrı. Dn l!elleki tayyare bayr&mtna l.rn 

JübUmil:ı yeti tlrdiğf ~~ plotlanlım 
müreklıcp bir ıııivil hava fil06iyle i .. 
tirak etmek nmıindedir. 

Gala saray 
mez nl 

is es 

GaJat.a~amy Jf esi mcrunhm dün 
mektebin konferanl'I alonunda umu • 
mt kongre halinde toplanmı lardır. 

Sabık Brukael tiri eyfettin beyi.Jl 
ri) ti nltınd yapılan toplantıdıt cT 

velce m vcnt oldu~u halde ar. 8e-

~ktir. İtte bunun için Japonya 

t •rıçuri üzerindeki işgalini Çine 
•nıtnıakla beraber sulh aktine 

:c:bur etmek için doğrudan 
ı:gruya bu memleket üzer ne 

rp açmıya lüzum görmüştür. 

•••••••D••••••••••••••8WWWntWa•a•eeıewa•••••WISW98WWWW••WW•W•••W•••••••••••••••••••••••••••••••eawaaaaa•eea•a•aaaaa•wawwaaeWa•aa•eeıa 
n nvel lnf fen (Galo. .ı ny lf.. 

. Maamafih Japon yanın Çi nüze
tıııe 'lÇhğı yeni harekatın hedefi 

Balkan 
Konferansında 

Amellhey t mektebi mezunl rı 
kongre i ava 

odosluyor 
L • t iye vapuru E ey-~dece bundan ibaret de deiildir. 

6b~nçurj meıelesi yarın, yahut 
lir gün bir Rus meselesi de 

olabilir. Bu taraftan ergeç Japon 
t?ıcnafiiyle Rus menafii çarpışa
l:~ktır. 

Alınan neticeler 
memnuniyete değer 

~çen hafta. içinde odtrimi:r:de top

lanan Balkan konferansı meclisi i~ti • 
malarına riyaset eden Miliet Meclisi 

Ameli Hayat mektepleri me
zunları cem'ycti dfin saat 15 te 
Halk evinde enelik kongresini 
yapmıştır. Kongrede senelik fa· 
aliyet ve hesap raporları tetkik 
edilerek kabul edildikten ıonr 
yeni idare heyeti seçilmittir. 

i ide karaya oturdu 
Evvelki gece çok iddetlc.ıen 

kar yel fırtınası sabaha karşı 

reis vekili Hasan bey bu a.kŞ3.nt Anka.

~aya gi<J.e~ktl • JJ,~-.an bey dün bir 
u beyanatta bulun .. 

ıBövıe bir carp•ınıı1 o!acaka2 
~liınknn olduğu kadar bunu ge
tıkr 
f 1raıek tabii Japonyamn men-

'z 
Yeni idare heyeti Burhan, 

ibni Can, Nuri lhsao, Muh· 
Jis, Fuat, Ali Naci beylerle Ha
rika Sami hanımlardan miirek-

mu~r. k t' 
- · d. k d ep ır. - Konferangta oım ıye a ar e .. ........ _ ... _ ... _ ...... _ .. _ llati iktizasındandır. 

~Aksi takdirde Japonya aynı 
hlanda bir taraftan Rus, diğer 

~•;aftan Çin kuvvetlerile müca
tt t e etmek Yazıyetinde kalacak-

lan mesai ~ok m~ Mr ceno~ *-· sa, ele ingiltereyle Amerika ya 
kip etmiştir. Alınan neticeler eııra· Çindeki ınenfaatlerinin asla ha
nı memnuniyettir. B~n.dan .~0~~1ri leldar olmıyacağı hakkında en 
kon! eranslar da aynı ıyı ve hu~nu nl- ku ti' t · ti · b 

r. işte Rusya tarafından bir gün 

vve ı emına ar verırse una 
yetle meşbu hava i~inde tam bir vi· h t t l'd' J · · . ayre e meme ı ır. apon~·a ıçın 
fak ve tesanütle devam ettiği takdıl'lt ç· M · l · d 

~tiatıiıe edilmiş bir Çinle karıı
i •~tnak tehlikesini bertaraf etmek 
~n ~aponya sür' atie hareket et
h 

1
k ıstiyor. Henüz orianize bir 

İta de değilken Çini ezer, onun-

de arzu olunan neticelerin tanınmen ın ve ançurı mcse esın c 
~tihsal edileceğine b.m bir ümit ve matlup olan ~ey, bugünkü vazı· 
kanaatim vardır. Anka.rada konfe • yeti kurtarmaktır. Çini kendi ha· 

ran151n bn ~ef erki f çtlmaı •e 111Uzake • 
ratıyla alınnn kararlar etrafmda hü • 
kt1mete bir rapor •erecefiın. 

ıına ezmek, amana getirmek 
imkAnını bulmaktır. Bir kere 
Mançuride yerleşmek, o vasi top· 

a bi,. kere ulb yaparaa ondan 
~~ro, Ruıyayla be aplaımak ken· 

-··-.. --····· .. •••• .. ··• .. ao• .. ···--·· ...... __ rakları tamamen Japonla§hrmak 
yen, Çin topraklarında hakiki 
bir harp harekAtı yapan Japon
ya, bu iÜn Rusyaya ku~ nis· 
beten mülAvim bir lisan lrnTianır· 

1ııe daha kolay olacaktır. 
td Onun için Şanghayı işgal 

ta Nankin üzerine yürü-

llllllllilll1Ilmınııııııııııım""!mGl!lilllllınnnillll1llllillllııııııııımıımnmmı:ııımııı 

Mahmut Nedim Bey 
(Son Yemen vellsl) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! 

~:ıilllDınE•ı::ııııııııı:mmmın:nıııınmrlll!l!llllıımııırıımumıı:mımııı:mııınıııııı:;ııın:ımmı nn Tefrlka:2&ıımmıı:ııımtııi'rr' 
TncürM ve iktiba3 hakkı malıluatlur. 

~ Siırıai o beni teskin edecek ,·crdt saklıuuyorsun. ortalıft tel!~ nrdin. 
0lltı teskine çalışyord um: . - Y oo.. Dedim, eaklandığım yok, 

~ - Bunlar gelir geçer ehemmiyet- !aklansaydım, §imdi buraya rellr miy 
d~Yle.rdtr, hele bir az i~tiTahat eıı dim. Beni aradığmm anyaeaftnnr 
tıe o} ' ll.ef~s aJayım. evime giderim, nereden bileyim, §İmdi Deşikta~a çı• 

neataksa olsun. Diyordum. kmca. hafiyelerin halJerinden eüphe-
td..ıro J\ böyJe ısöyledikçe o yeminler lendim de (Ata.ha ne ne nr) tit,. 
'dfJ. 

1
' bent bırakmıyacağını tekrar kalktım geldim, dün gece Şerif Riliıe

ordu. 
~ih yln paşaya davetliydim ... 
_ al-et kat't bir kararla: - Ne .... Şerif HUscyin pa,a mı, 

bıtı_ ilen gidiyorum, dedim ve ka~k • Eyvah duymıı.smlar, hilmfyor mu!U • 

l'eına k k ll r ra ola ... 

'b~ li~taşta vapurdan çıkar ~ıkmaı 
l~t aı hafJye ~ime takıldı.. P.öy
~~la karakola gittik. 

ili tö-;ij~ rnuhftfa.n Vasıf ıt~~ be
rorıne• · "' 'N .., • 

\t .t-it t~d 1n AlJah a~kına Malt · 
bt7, ıred ·n... Neye 

nuz ki zatı şahane Hü~eyin p~~YJ 

hiç sevmeder ... Şimdi bü!bUtüıt-

- Pnş:ım- Zatı ~hanenin etvdıg! 

ve sevmediği lneanlan ben crtdeıt 
bileyim ... 

G nu m hpe 1 
Beni gene e!kl odaya koydular. 'O'~ 

a1ln sonra ~ne · tfntak. 
- ~ rülfUn- 1 

br. Ondan sonrası ıçın yeni 
plinlar hazırlamaktan kolay bir 
ıey varmıdır? 

Mehmet Asım 

n& te§vik ediyonnu~nuz? 

- Anlamadrm ... 

- Bir hafta evvel darülfünun ta· 
lebesinden bir çoğunu toplıyarak bir i 
eel!mhk esnasında zatt tnhanenin • 
uaba.!ınt durdurup .... 

- Gene bir ay e~"l·elki özü göyli • 

,,eteğim, km bu eual bir b~kMma1 

eorolaeak. .. 

- Hayır, hayır ... Size Mnıyonı.r... 
Zatı ~hanenin arabasını durdarup 
bazı metalipte bulunmıy:a teş\ik etmiş 
&niı.. Hatta •ününü de ta,U, etıni 
siniz. 

- Danilfünun talebesinden kim • 
seyi tllnımzyorum. 

- Mu-ı"acche edeceği:ı. 

- Kabul ediyorum. 

Ummt (DerUlfUnunlular) 
İkj gün eonrn tekrar heyet hmmru 

na çağırdılar •• 
- Geçen günkü iddianızda ısraı 

ediyor musunuz... Yani darlilrünun 
talebesinden kimeeyi tıımmıyor musu· 
naz! 

- Hllyrr tanımıyorum ... 
Kn.r;ıd:lki zabite lendiler: 
- (/ağınnız efendileri ... 
Odaya yedj eekiz ki§i ~df. Ka -s 

nıa dizdiler. Baktım, bunlar da ne 

sükfın bnlmuı Te iSğleye doiru 
lapa llpa kar yaimıya baılamıı· 
br. F nkal bava mülayimle~tiii 
için kulır bir içind derhal 
eriyordu. 
Soğuklenn memleketimizin her 

tarafınd hüküm sürdüğü 8'elen 
h berlerden nlaoılmaktadır. An
lc rada d;ı ohuaet 18 derce y 
kadar dil müşt6r, Geçen seneyse 
en dü ük 16 dereceydi. K ndilli 
rasathanesinin verdiii malO.m ta 
nazaran dün akıa sa t 21 el 
ölçülen k rın irtifaı beş 1&ntim
dir. Dllnkil ıcakhk azami 4,S, 
asgari o kıs 4 tü. 

Bugün rüzgir mlitelıanil 
cck, hava kapalı olacak y ara 
mra l·ar yataca tır. 

Mahaz ras tbane yuk n t -
bakalarm lodoıl dıiJnı ve bun
dan dol yı ha anın yomu§ dığl
nı ve devamla bir fırtına veya 
kar yağm Ki ihtimali olmadığını 

mektepli, :ne de darUJfünunlu hnli 
vardL Ve hiç birini tanımryordum. 

Kabn._cıaJrnl Mehmet J>!.§8. beni gÖfl. 

urerek, bo (Darülfünunlu)Jara hitap 
etti: 

- Efendiler, Mahmut ~edim beyi 
tantyor mu unuz? .. 

Onlar hep bir ağızdan eevap ver ·ı 
diler: 

- Evet f ndim tanıyoruz.. Tanı. 
yorar.... 

Hayretle: 

- Efendiler iyi hakınrı, beni nere
den tanryorsunuF, diye bağrrdım. 

Ve içimdeki oUphe birdenbire büyü· 
dU, bu, kunılmu~ bir tuzaktı! 

İstintak heyetine dönd lim : 

- EvveJA, dedfm, darü1fünunlu ol
duklarını 8Öylediğiniz bu efendilerin .. 

- SabrediniL. MtiMade edf niz. .. 

- Hayır, diye b.ığtrdım.. Ortada 
bir sui kast var. Bu muhakkak. Ney 
mü~m'lde edeyim, nasıl eabredeyim, bu 
efendiler kat'iyen darUlfünunlu değil 
dirler ve beni nala tanım zlarl." 

Ser hafiye Kadri ene yerinde d • 
ramadı: 

- Nwl elur efendim, hu d•re« 
teeaviiz t hakarete tahammül ed~ .. 
mem ... 

Onu hiç · i emi cibi den.11t •t -
tim: 

l!tsi mezunlan) cemiyetinin te-kntr 
t~ili işi görti§tilm~~ür. 

Neticed i nizamnameyi tetkik 
ederek yeni bir nlsamnnme projesi ha· 
zırb:yncnk komigyona G&lip Kemali, 
~bık .Antnlys meb'u.su Saki, F~hmi., 
Selim Nüz.lıct, Ekrem Besim, Tal ir 
ve Ziya beyler ıseçilmi§lerdir. 

nu komi8yon haftada üç gün tap
lannmk y nl bir nizamnam hazırla.. 
yncak ve dört martta toplanacak olgn 
mnumi kon&'l'fl11n toplanma tuihin
den blT hafta ....,..ı nzal~ra d Ü'Jtncak .. 
tır. 

1 Gelenler, gidenler 

' Maarif :mil te§an Salih Zeki beyle 
Ziraat banknm umumt müdfirli ŞuKrü 
bey dün t!abah A rodan şehrımiı.e 
gelmişlerdir. 

••••l•l•••mn ........ ıt wcaa .... __....._..,._..__ 
ı8ylemektedir. 

Vapurlar h reket etti 
Fırtınanın hafiflemesi münase

bctil Boğ ~da bckliyca vapur .. 
lar h et etmiılerc:lir. o~ gün .. 
d nberi de•• den fırbna 
ehemmiyetli bir zarar y pma· 
mıtbr. Uman idaresine gelen 
malftınata naı r D yalnız LOtfiye 
yapura Er ylid ar ya oturmuı .. 
tur. Bund n gayn kaza vukuu· 
na d ir bir h ber alınamamıştır. 

- Ricn ederim küçük bir imtihan. 
( e hem n dendilere dönerek i~lerin-
den birine eordum) Daı111fünunda ne 
oku)or: unuz! 

Cevap yok ... 

- Eminim ki bu (Darülfünunla 
beyleı·) ... 

ICabru al kapıd i r.abit len-
di: 

- Bey 1'endlyi od ına götürünüz. 

• • * 
Bfr saat M>nra odam len ŞP.kir 

pa : 

- l\tnhmut Nedim bey. da:riilfü -
nunluJarı bei'enmedin mi? Dedi. 

- Dır:ılun Allalı a ıa nedir bu 
oyun ... 

Zavallı paş kulaiıma eğildi: 

- Oyun, hakikaten oyun, dedi, siT. 
ittikten eonrn herif !eri ben inıtih."tn 

ettim. Alinıall h (Elff be) bile 'bHm: .. 
) orlardı ! . "' . 

IJenf bir daha istintak e ediley. 

BJr b~uk ay nl'll hü~ra bir y • 
re mut.aı~a-rnf gönderilmekliğim ira • 

d~i çktn~. Jijm~yJc lhtil!t tti • 
rllınedcn hatta refikamt örmeme bi· 
Je mtisande edilm d ttda:ıt ~ la 
çıluınldı • 
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Şahı: . akşam sızı e ıy~ 

Edebiyattaki inkılapçı As R i [ Acuzenin Definesi ] 
Büyük Hamidin doğuşunun SiN E MA DA - Mue11111: Nızamettın NaJ!lf Ressamı : MUnlf Fehl• 

Dün 

80 inci yıl dönümü 
Feyziati lisesinde büyttk 

simle tes'ld edildi 
mera-

Bugün ve yann 
16.1/2 matinelerde proğrama 

illveten 
ZENGiN VARYETE 

NUMARALARI 
Büyük Türk şairi Abtlllbak 

Hamidin dojıımunun 80 inci yıl 
dönilmü dlln saat 8 de F eyziati 
lisesinde bUyük merasimle tesit 
edilmiıtir. 

dairede kalan edebiyatta. bir inhitatl .. _____________ .,.I 

vardı. Artık bütün mevzular söylen• 
mişti. Hlmitten evvel gelen Şeylı 

Galip bütün kuvvetine 11\ğmen 
Mki çerçeveleri parçalıyarak ye-. 
ni bir sahaya çıkamadı. Eski 
~killer onu boğdu, eski şiirin ölüııtü· 
ne mini f>la.madr. H!mit ~ti~tiği r:a· 
man eski şirin en fenaları meydana 
geliyordu. 

Bu sırada tanzimat devri başla.mı~· 
tır. Şinasi ve Kemalle yenj bir iitkıM 
11p vücuda gelmişti. Edebiyat Şina
si ve Kemalde de en kuvvetli bir san
atkA.r bulamadı Namık Kemal Şina• 
siyle kabili mukayese olmıyacak k:\ .. 
dar kuvvetli bir san'atkar olmasına 

Darülbedayi Temailleri 

Bugün akıam 
Saat 21,30 d• 

Jalovı llrtıı 
ilk musikili 

komedi 

Bestekln: 
Hasan Ferit. 

Nakili : 1. Galip 
Bayramın bir, iki ve üçüncü 

günleri matine ve suvare. Fiat· 
larda zam yoktur. 

Büyllk faınn takdirkirları 
mektebin n1üsamere salonunu er 
kenden doldurmuılardı. Saat 
beti geçiyordu. F eyziati liıeainin 
müdtir6 Hıfzı Tevfik 8. , biraz 
evvel perdesi açılmıt olan sah
neye çıktı. 80 inci 1aıına basan 
bllyük ıairin, rahatsız bulundu
ğu için ıerefine tertip edilen bu 
müsamerede bulunamadığını !Öy

ledikten sonra üstadı azam b,.k
kında takdirklr cümlelerle his
siyatını anlattı. Sonra Köprülü 
zade Fuat B. söı aldı ve: 

rağmen Na:ı:ımda da büyük bir mu • ------ -------
vaffakiyet gÖ5teremedi. Fakat Hrt - Raşlt Rıza Tiyatrosu 
mit bütün bunları tamamladı, hir çok Şehzadeba,ında 
kimseler mahdut ~killer dahilinde çı• 
kan bu şiirleri anJıyamadı. Bu ak~am ~ut 21,30 da Aktör Kin 

- Hamit hakkında bır kon
ferans vermek ve bunda Hami· 

din edebiyatta yaptığı itleri hü
llaa etmek kabil dejildir. Maa
mafih ben kısaca Hamidin yaptı· 
ğı inkıliplardan bahsedecejim, 
dedikten ıonra ıöılerine ,u su
retle devam etti: 

Hamit çok mütavazı olduğu i~in piyes 4 perde J tablu. Terceme eden: 
yaptrğı yeniliklerin çoğunu şunun bu- Mahmut Yesari 
nun irşadına atfeder. Hakikatte bü.. Yann akşam saat 21,30 da Dolab• 
yük bir san'atk!r kabiliyetiyle yara- derell. Bayramda gündüz ve gece. 
tılmı§ olan bu adam muhtelif edebi, Talebeye 30 • 50 kuruş. 
yatlara vakıftır. Bilha!IS&. acem ve aM •• - ....................................... --

Hamit edebiyatımızda emsaline ~ok 
nadir tesadüf edilen büyük şahsiyet
lerden. biridir. Fuzuliden aonra Ha -
mit kadar kll'VVetli bir pludyet yetJş
memift,ir. Hlıtııidin bü,yilk bir tefevnı• 
ku da edebi:ratta büyük bir inkıllpçı 
olmuıdır. Tek ba11na ,.,tıft inkı • 
llp diğer milletlerde biP ita~ pirin j 
yaptığı imullıtlarclan ~ek tlahı hüyük 
tür. 

Hlmitten enel Türk Firinin me,·. 
cut olmadığı iddia edilemez. H!111it -
ten evvel bütün dOnyannt pirleriyle 
mukayese eclileeek pirler yetişmemiş 
değildir. Fakat Htmitten enelld e· 
debiyatın nni n efmri bqlradır. ""1ti 
edebiyat ta.biatiyle bütfüt hayatı ku • 
caklryan bir edebiyat defflcH. Bllha• 
sa Avrupa edebiyatlar:mda priilfU -
müz muhtelif ı.e'riler ... mı etle -
bjyatınuzda mevcut deffldi. lsllM 
medeniyetini araplar ve aeemlerle be
nber vücuda ptirnıie elan Türkln
de o edebiyat dahflfnde bir edebfyat 
yaratınışlardL Eksi acem fÜrlyle A,. 
nıpa edebiyatı arasmda fark vardı. 1 
JDmit edebiyat sa.huma çıktrft za-j 
man ~ski edebiyat yani mahdut bir 

Suriye 

rap edebiyatlanna tam bir vukufu 
vardır. H!mit kültür itibariyle mem
leketimizde pek nadir teMdüf ıunur 
~hsiyetlerden birtdir. Onun ,, ·,·es14!
rine oynanamaz diye ekseriya itiru. 
~erler. Bett tem• tekniğine o kil
dar vakıf olmamakla beraber oyna .. 
naınıyacağına kani olanlard1'n defi• 
lim. Pek lll oynanabilir. 

hlallp yapmak aoktaamdan. ~ 
bir binayi nn•atı yrkıp yeni bir blnayi 
8an.'atı kurmak itiba.riyle edebiy&tı • 
mrz 'böyle bir i'lltnllMJ kaydetıınemi,. 
tir. 

Fuat beyden sonra lsmail Mtiı· 
tak B. Hlmit hakkında tahassüs
lerini s6yledi ve sonra lbrabim 
Alletti11 B. merhum SnJeyman 
Nazif heyin atzmdan AptOlbak 
Hlmit beye hıtaben yazılmıı iki 
•ektup okudu. Mektuplar h6yük 
bir allkayle dinlendi. 

lhrahim Allettin heyden ıoa· 
ra talehelenlen beıi ıairl izamın 

eserlerinden bazı parçalar oku
dular ve EflMTden bir kısmını 
temıil ettiler. Saat sekiz buçuğa 
reliyordu. MOsamere bitti ve bil· 
y6k ıairin takdirklrları mekte~i 
terk ettiler. 

Halkı 
Fransız emperyalizminin esareti 

altında ezilmektedirler ---------Mevkuf lordan bir çoğu hapishanelerde 
çllrllyerek 61mektedlrler 

Suriye maelni hakkında Franau.. cümhur reisi intihabına davet ediyor
ea (Bumanit~) gazrlnintle ıu ı«tırln- do. Maksat, bu hareketle büyük bir 
rı okuyoruz: meşrutiyetperverlik ıöstermek defil· 

Bir buçuk i:ki aydan beri Suri~ di. Sadece siyul bir manevra yapa
hal la Fransız emperyalizminin e9an· rak Cemiyeti Akvam tarafından Fran 
ti altında eıiilmektedir. saya verilen Suriye manduını lttve

Geçen ayın yirmisinde, Suriyede 
parl!mento intihabatı yapılıyordu. 
Fakat bu illtihap memlekete istiklAI 
vermiye defil, Fraıusanrn Suriyedeki 
taııak1dimtiniin tMisf.ne matuftu. Bu 
i~te, Fransaya yardım ede1tlerfn ba• 
şında papular vardı. 

Batrrlardadrr iri 19?8 senesinde 
Sariye yWaıek keai8eri, Suriye meb
usan meclisint dajrtryordu. 1930 H .. 

Jltı8inde Cenl.tJ'eti .&.m.mm .ta tuvf -
}Jjyl• Y1HmU lle•t.ellrllk Mr ... ı& 
yet idaresi ntn ediyor ve halkt, ken • 
dllerlne bir meeliıll meb'u8an ve bir 

derek, Suriyeyi doiruda.n dofruya 
bir müstemleke haline retirınekti. Bu 
nun i~in de meşrutyeti ilin ede11 be• 
yaıınameıtin sonuna bir maddf"i mah-
susa il!ve edilmişti. Bu maddeniR 
a!nl mana~ır şuydu: 

- Ey Suriyeliler, siz, hür n eer
be!lt8İllİ%, fakat Franuya itaat et -

mek prtfyle ! 
intihabat ilin edilir edilmez, bq

lan1tda ~rahim bey Huano ve d&k
tor Hayali bulunan milliciler, intihıt· 

bata. i~tirak etmemiye karar ver~• 

lerdi. Bu suretle, Fransızların Su
riye başvekili olan ve kendi adamlan 
bulunan Şeyh Tacettini feda etmele
ri bir i~ ayara.mış olmuyordu. Ziıra. 

Suriye mutedilleri bile: 
- İntihaba j§tirak ederiz ama 

Şeyh Tacettin olmamak prtiyle. 

Diyorlardı. işte o zaman (Pon
aot) ip Jllfldellal• etti " ni'llld1er 
intihap sandıklan başına gelip intih~ 

batı kontrol etmek istedikleri uman, 
sandıklan intihap puslalanyla dolu 
buldular ve ~ddetle protesto ettiler. 
Bunun üzerine Fransız kuvveteri, hal 
kı dağıtmıya teşebbüs etti. Halep ve 
Şam sokaldannda müthiş f:lciala1 
baş gösterdi. Suriye polis müdürü 
Behi~ KAmil bizzat halkın üzerine a -
teş ediyor, halk da taşlarla mukabele 
ediyordu. Artık fevkallde galeyana 
gelmiş olan Suriye halkı polisleri ve 
Fransız Jrovvetlerini taşlarla kovalı -
yarak belediye daireeitte gığmntıya 

mecbur ediyorlar ve belediyenin cam· 
Jannı kmyorlardı. İşte hu ıında 
Fransız askeri kuvvetleri işe karıştı• 

lar. Mitralyozlar faaliyete başladı. 

ıM>kaklar halkm cesetleriyle dodu. 

Buııdan bir ay kadar evvel ceHyan 
eden bu hadi8elerde iilenlerin ve yara
lananlarm sayısı 700 e yakmdr. " .~ .. 

kat bu rakkamı Fransrz rMml r.laka
ınatt verdiğine nazaran hakikatin 11e 

olduğunu tasavvur kabildir. 

Fransız emperyalizminin Surlyede 

fstikllllerini almak için uğra~an hal· 
ka ve onlarm başına geçenlere ka~ı 
aldrft müdafaa vuıtalarmdaıı biri~i 
de, bunlan komüni&tlikle tthatn et • 
mektir. Bu cümleden. olarak intih:ı
bat esnasında bir çok kimseler koll'Ü• 
nist propagandası yapmak ithamiyle 
tevkif edilmiş, şayanı hayrettir ki, 
hemen hepsi, intihabat rezaleti bit -
tikten sonra. koyverilmiştir. Mııksat, 

bu zevata, intihabat esnMınd:ı s(iz 
söyletmemek ve tevkifat yaparak hal

la korkutmaktı. 

Suriyede istiklll mücadelesi içm 
utraşanlara her türlü mezalim tat• 
bile edilmektedıir. Tevkif edilenlerden 
bir çefu hapisanelenle ölmektedirl•r. 
Bu ölen adamların da istedikler) , .• 

mft hiliyer musuınıd 

- Suriyeain vahtleti ve ta.ın tetik· 
lllil 

Kan gözlerini bürümüştiJ: 

bastı bıçağı •.• 
-89-

- Dursa.na. ulan! 
Evet, bir defa daha durmasrnı tek-

lif etti. LA.kin herif ten gene cevap 
~ıkmaymca, hemen palasını sıyırdı. 

Atın sol sağrısından öyle bir hızla in 
dirdi ki, at burun üstü yere kapak .. 
landı.. Kancık da beyin fuıtü yere 
yuvarlanmıştı. Hemen yere atladı 
nefes aldırmadan üstüne çullandı. 

Bash bıçağı, bastı, ba.str.M 
Gözlerini kan bürümüş nevli dön

müştü. 

Burnundan a), gibi soluyor, gırt• 
lağındaıı yırtıcr hayvan horultulan 
çıkıyor ve basıyordu bıçağı ... Üstü ba· 
şı kan içinde kalmış. herif <:oktan 
gebermi,ti. • 

Fakat o hal~ vuruyordu. Kan ko
kusuna parçalanmış et kokusuna kan~ 
mıyor, bir türlü kanamıyordu. Ara· 
sıra karnı acıkmış bir kaplan gıbi ba• 
şını kaldırıyor, kancık! Kancık! diye 
bağırıyor ve gene vuruyordu. 

Kaleden arkası sıra yola çıkanlar 
ulaştıkları zaman o hlli palasını kal· 
dınp indiriyor, boğuk boğuk ve ma
nası anlaşılmaz ~eyler mrnldanryor .. 
du. 

Nihayet kollarında derman knlma
dL Palası elinden dü~ü. İki tarafa 
sallanarak, güçlükle doğruldu: 

- Kesin şunun kafasını! Diyebil· 
di ve o kadar bitap kesilmi~i ki eğer 
iri yan bir ıııerdengeçti ka111ılamamrş 
olsaydı olduğu yerde yıkıhverecekti. 

Kancığın yanındaki atlılar çil yav
rutt11 rfbi cltifilnn,ıardt. K•- va•Y 
cınm gözleri her halde onları görme.. 
mişti. 

Eier o anda gözlerine ilişmi~ bu • 
lun!alardı, kim bilir onlar da kaç 

parça edilmi' bulunacaklardı. 

Alfons uslıt'ara para 
veriyor 

- Al bakalım .. Elli.. lki elli daha 
bir elli daha.. Ne etti? 

- lki yür... 
- Ver mührünü ... 
Ustü başı temizce bir adam, ıtiimüş 

bir mühür uzattı. Bir yığın para tor• 
basının yanı başında ayakta duran 
Alfon~ büyücek bir defterde ya:ı:ılı 
isimlerden birinin hiıMma bastıktan 
sonra iade etti mührü ... 

On on beş adam kapı önünde sıra 
bekliyorlardı. Def tere bakarak: 

- Nakka~ Naci - diye bağı rdı -
Zarif ce, uzun boylu bir adam oda• 

dan içeriye girdi. Onun da elinde bir 
defter vardı. 

- Seninki ne kadar? 
- Yüz ket!!e bir ... Yüz elli kese de 

bir-
- Demek iki yü;r; elli kese.. Evet.. 

Bizim defterde de böyle yazıyor .• A 1 

bakalım .••• Al ama neyle taşıyacahm 
bunları- . 

- Eşek var dışarda.. •. 
- AlL İşte yüı; k~e .. Elli, altnnş, 

yetmiş beş.. Yüz on be~. Otuz daha .. 
beş daha - Ne etti? Yüz elli değil 
mi? 

- Beli efendim ... 
- Bas mührü, al paralan ... 

Kapı önünde bekliyenlerin ~onur..
CU8U hesabını kapatıp mührünıi bas
tüğü zaman vakit ikindiye ya.kl .tşmıt• 
tr. Alforuw, bir kenara ilişip, bir mücl 
det defterdeki rakamlan gözdeu ge 
prdL Alt alta dizili rakkamlarm ka-
bank yekftnuna baktıkça gö:ı:leri açı
lıyor, kaşlan oynuyor, ağzınd:ın in· 
san rırtlafrna yarqmıyacak garip 
herultular ~k:ryerdu. NU.ıyet deft~ 

yüz seksen beş altın venn.işiz.. S 1 drl' 
zam hazretlerinin yaptırdıkları yeal 
sarayın üç odasmın tavan naktşlatl 
bu kadar tutuyorM Bir haftadan bİı' 
bayıldığımız paranın yekunuysa kJr4 
altı bin iki yüz yetmiş altın.. re» 
ama nereden bu bolluk bel Ya bu~ 
rif paralan verme:ıse.. İnsan Ü~ 
beşer verir ama. bu kadar para1' 
birden bayılacak adem oğlu udıf• 

Defteri koltuğunun altına ııı:attl' 
rarak, odada bir aşağı bir yukarı di• 
du, dolaştı, gezdi. Sonra, yal1':1 yr 
va~ dısanya çıktı. 

~ . ~. 

Bu ev anasından kalan evdi. O u 

virde (İcabına bakılanlarm) matlat' 
miriye kalırdı ama, valde sultanfll ll· 
timası Keranın mirasından oğluna il' 
tifade ettirebilmişti. Birinci ka~ 
odalardan birine girdi. Bu odaJldi 
perdeler sıkı sıkıya kapanıktı. 

- Trpkı onun yaptırdığı gibi 1" 
trrmıştım .• - diye düşündü - Ye bl' 
reket versin ki yaptırmıştım. Y '11" 
onunkilerin yanında benimkiler dl 
gidecekti. 

Bir sedirin kenarından tuttu .. 

Evvel! bunu oynatmak lbım

Sedir çıktı, altındaki balıyı kJ:1.~ 
rınca, trpla Keranın ikinai katP"" 
odada. kaldırdığı kapağa. benzer bit 
kapak meydana çıktı. lki üç basa; 
aşağı inince sol tarafta küçük bir dıe' 
mir kapının üstünde sallanan btr ki11' 
diJDuavene etti· _}J, 

- Sapasağlam duıııyor- ~hW 

hamd, daha yedi silselemize yetift• 
altıncık var. Ama niçin bu kadar ,, 

' rayı o manda gö:ı:l ü dervi~ kaptı~ 
yım.. ._. 

Tekrar yukanya çı~ qyayı 

ti.zama koydu, kapıları sıkt sıkı k.a~ 
drktan sonra ıslık çalarak cadd 
tuttu. 

Yarım saat sonra sa.dr~ 
huzurunda bulunuyordu .. • • 

Derviş, yahudinin koltuğu aJtıı'., 
da defteri görünce vazıyet{ çakn'et 

mişti. Hemen suratını asarak: 
- u~talarm hesaplannı görd-

mü? - diye homurdandı. -

- Evet paşam- . 
- Ver bakalım şu def teri! 

- Buyurun paşam! • 
Sadnazam defteri dürüşt bir .. ~. 

kişle aldı, fakat açıp yektına t°/.
bakmasiyle defteri Alfon90nun ka 

na indirmesi bir oldu: ı 

- Vay mel'un vay! Ulan bu k•::ı 
parayı kimden alacwın? Bu ~r .. ) 
debdebeye ne lüzum vardı. pailı., .. 

b·1 b der" haz~tlcrinin sarayında 1 e u ~ 

ce masraflr nakiş yoktur. Bu n~ :ııı 
dar israftır? Sen bizi böyle ellı ,.t' 
liralık işi parayla yaptınr ahınald 
dan mı sanırsın? 1" 

Keranın oğlu az gayret edtdi-
merhume misillt1 kuyruk titretec • 
ni derhal anlayıvermişti, hemen pi 
şayı etekliyerek: J(t" 

- Aman sultanım. - dedi -:_...,.ııı· 
rem buyurunuz.. Bendeniz ~~ , 
llaşa. Sizden para istemek tçı11 _, 

termedim. Maksadım. efendiınıte 
sıl hizmet ettiğimi anlatma.ktI· 

- Haa.. fil• 
Derviş rahat bir nefe8 almıştı· .... !' 

Ji bin altın bir kalemde içet~ 
verdiği zevkle: ;ı• 

ri kapayıp doiıııldu: ı' 
- VaY. wuna be 1 Dokuz biıl yedi 

- Haa.. - dedi - O başka Jll ,ı• 
Hay yaşıyum Alfonso? Bire~ j,d 
nin için her yude mükrimdir, .,- 1' 
vardır derim de inanmazlar .. 9'1 
§IYUTft·· Berhuraar ol evltt- ...il) 

(Bit--



J 
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Hükômet Şairi! 1 o 1 ~~1ıS1981trt~~ 1 ° 1 
Ftorida Hükômetinin yeni l-_J'-D-e~d~ik~o~d~ul.;;u~m=a=ç=ı =k=im==k=a=z~a~na-c.;a~k~? ~---' 

Şairi Bir Kadındır Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? 
Vilayet konağında m?.kellef bir dairesi iki takım da dün hususi hazırlık maçları 
Aaıııriluıam !~' oturup şıır yazıy?e~enfatetmiş yaptılar ve muvaffak oldular 
YODerler yatağ• ve Ftorida bükiı- tan beri görmüyoruz. Halbuki F e-
~laı Florida hi meti onun ma- ner takım halinde uzun zaman-
6ınetinin husu lcamammı Mis dır, çalışıyor, aldığı neticeler çok 

~)'etlerinden bi· ( (Vivian Larmor)a parlaktır, her ihtimal Fenerin 
onun her za- vermiştir. Mis kazanacağını glSıteriyor .. 

lbın resmi bir Demek hiç doğru değildir . 
._İr" b 1 Vivian gilzel ve Bu Eneli yukarıdaki müliha-.a. 

1 
u unmaıı- ince şiirlerile, 

...-. Bu k zamız dolayısiyle dog" ru olma· · ma am ' kuvvetli ifadesile llılıi11t ettikçe 0 • dığı gibi, sonra da bu gibi hü· 111 
derhal bir tanınmış mümtaz kllmlerin biraz mübalAgalı olma-

tedni tair tavin bir pirdir. Flo- ıı itibariyle doğru değildir. 
e ·r ~ ridanın vilayet F b h · L 

1 ır ve bu pir Çünkü evvelA ener a çenm 
G GkGoıet tairi konağında, de•- karşısında muvaffak olduğu ve 
ll•ınını alır. FJorida hnk~meti- r Jet şairinin ayrıca mükellef parlak neticeler aldığı takımlar 

:İb reıoıi şairi Franklin Woods bir dairesi de vardır. Mis Galataaaray değildir. Sonra Fe-
11· Bu Amerikalı şair geçenler· Vivianın resmi burada alınmııtır. ner muhacim hattı eskisinden 

Bir kaç gün daha 
sabretmediği için 

· Gtızel Marsel , on sene 
milyonlardan mahrum 

beklediği 
kaldı 

it' _~.il ıene evvel Bordo da Moris 
·'l'Ulon, gfizel Marsel Gaynorla 
t~lennıek istemiş, iki genç se· 
"'tateade beraber, fıkaralık yü· 

albaden evlenem~mişler, Marsel 
ltlzelliğinden istifade ederek 
lt11e; b' • k •·Dce ır aaama varmıya a· 

tenberi bu gençle seviştiğini an· 
tadı. 

Kemal Faruki B. 
Bayramın birinci gününe raıt· 

lıyan, pazartesi günü, yani iki 
gün sonra Galatasaray - Fener
bahçe bu iki ezeli rakip tekrar 
karşılaşacaklardır. 

Bu gün hemen bfitün sporcu· 
lar ve sporu seYenlerin hepsi bu 
mevzula ve bu hadiseyle meşgul· 
dür. Her taraftan, münakaşa, 
faraziye ve hüküm yağıyor ve dai· 
ma olduğu gibi iki takım da, iki 
takıma taraftar olanlara da ma· 
çı kendilerinin kazanacağı nok
tasında kuvvetle iaraı ediyorlar. 

daha Ahenktar olmadığı gibi 
esasen Galatasaraya nispetle iyi 
olmıyan mndafaası da daha kuv
vetlenmit değildir. Hatta mllda
uım daha eksik bile addedebi
liriz. Galatasaraya gelince, bel
ki takını halinde çahımamışlar
dır, fakat birİiıci takım kadro
suna dahil oyunculannın baıda 
müdafaa olmak üzre ekaeriyeti 
idmanlıdır. 

Hakiki farklardan sarfı nazar 
edersek iki gün ıonraki maçta 
da bundan eYvelki maçların man
zarası görülecektir. Karşılaşacak 
olan iki kuvvet gene eskisi gibi 
iki takımın umumiyeti değil F e
ner muhacimlerile Galatasaray 
mftdafaaıı olacalrtır. 

Bu arada ikisine nisbetle daha 

. Zeki B. 
az ahenktar olan Fener maha• 
cimlerinin Galatasaray mUdafaa
sı önünde muvaffak olamamua 

ihtimali olduğu a-ibi, Galatasa• 
ray muhacimlerinin de daha az 
kunetli olan Fener müdafaa11 
anonde daha becerikli ve ıaosh 
olmalan ihtimali de Tardır. 

Son sözilmiiz ilk sCSzümüzdiir: 
Eğer lüzumsuz ve kıymetsiz bir 
sayı maçın akıbetini tayin etmez
se, maçı sinirine bakim olan, 
görerek ve bilerek oynıyan taraf 
kazanacakbr. 

A. S. 

~eroıişti. Fakat Moris, sev
i . Dden vazgeçmek istemediği 
Çııı ondan on sene mühlet iıte-
~İf. bu on seneyi cenubi Ame· 
~kı~a çalıprak geçireceğini ve 

~ııine zengin döneceğini söy-
tti. Şayet Moris on sene !on

'- feri dönmiyecek olursa Mar· 
iti, istediği adama varmakta 
ltrbeat olacaktı. 

Matmazel Marsel, birkaç gün 
sabretmemek yüzünden Morisin 
kazandığı milyonlardan mahrum 
kaldı . Fakat mesele bununla da 
bitmedi. Halasının vasiyetname
sinden büyük bir servet bekli
yen yeril aşıl<. bu mirastan bir 
habbeye bi1e konmadı ve Marsel 
onu da redde mecbur oldu. 

Moris, tekrar Amerikaya 
döncü ve servetinin yarısını da 
aşklarını başka her endişeye 
tercih eden kızlara cihaz olarak 
vakfetti. 

Maçı kim kazanacak hakika
ten ?.. Buna en muyafık cevap 
.. iyi oynıyan .. ,, dan ibarettir. 
Fakat bu en muvafık cevap 
maalesef sporla alakadar olan-

larin hepsini tatmin edecek, 
doyuracak bir cevap değildir. 
Münakaşa, hesap ve biraz da 
dedikodu yapmak zarureti var
dır. Öyle bir hesap ve mUna
kaıa ki eğer senelerden beri 
deYam eden Galatasaray - Fener 
maçlarına takaddüm eden gaze
te kollekıiyonlannı karışbrmıya 
imkin olsaydi bunlann kat'iyyen 

Dünkü maçların neticeleri 
Beşiktaş Vefayı bire karşı 

sekiz sayıyla yendi 

1 
k•rar verildikton sonra bu 

..:~ç çift birbirlerinden ayrıldı-
• leaı 'tttarıel verdiği sözü onuncu ı 

,.:_1e kadar tuttu. Fakat tam 

-~ sene zengin namizedi, 
:::-• bir genç olan Ocen tessin 
~e•diğini ı6ylemiye başladı. 
~ T eaıin kısa bir zaman 
~I vefat eden halasının ona 
1-." ... le bir ıerYet bırakması bek
~Ordu " . b . •bnaıel Marsel bu gençle 
''lip dolaıtı fakat ona kati 
lliJa. •erınek için onuncu senenin 

Yet bulmasını bekledi. 

~"-aıarrer mOddetin nihayet 
'il 'iu gGn matmezel Marsel 
~Ye kadar eski aşkını bekle· 
lt tll IOnra yeni aşkiyle birlik· 

p'°lc.ta çıkb. 
~ llc,t geri dCSndüğü zaman 
~ ~çlaşmıı bir gençle karşı· 
l'iati. bu onun eski dostu Mo-

1.ıor· ~tJc. ıa, Ç&lıtmıı ve kazanmıştı. 
lct t Ptt,riıin niıanlısmı bir baş· 
r~etlçle g&rmeıi onu son de
hti f6pbelendirdi. Marsel vazı· 
1ı: idtre d k · ·1· · ..... d e ere yenı sevgı ısı-

lıııııL " u, Morise sadakatini te
~ etu 
'-c1ı. • fakat Morisi inandı· " . 'tti Oriı, •azayeti etrafile tetkik 

'te 11İfanl111111n bir müddet· 

Ath vurdu 
Hindiyi aldı! 

yeni bir şey olmadığınt Ye olamıya
cağını anlamak pek kolay olurdu. 

Evet; maçı kim kazanacak? 
Haydi biz de, bilmem kaçıncı de
fa olarak ilk hesap Ye tahmin
lere girişelim: 

EYvelA, bazı refiklerimizin spor 
muharrirleri ıibi "filAa takım bu 
sene kuvYetlidir, rakibi buna ko· 
yacak yazıyette değildir ••• Bina
enaleyh ... ,, demekten ve buna 
benzer hükümlerden kaçınmak 

· istiyoruz. 

' ' 
Nevyorkun Pinbust endaht ku-

Jübü geçenlerde büyük bir en· 
dabt müsabakası hazırlamıı, mü· 
sabakaya bir çok genç erkek 
ve kadınlar iştirak etmişlerdir. 

Müsabakada en büyük muvaf
fakıyeti kazanan Mis Elva Stat· 
lerdir. Mis Elva, müsabakayı ka· 
zanacak olana tahais olunan hin
diyle birlikte resimde görülüyor. 

lJlatbaanuza gelen eserler: -----------------
Şen çocuk 

Bu güzel çocuk mecmuasının ü · 
çüncü sayısı çıkmıştır. Güzel şHrle,·, 
resimler, hi.ldyeler ve eilenceli ya
zılarla dolu olan bu mecmuayı ço • 
cuklann se,·e sen o!rny:ıcaklan şilp • 
hesizdir. Ta.va.iye ederiz. 

Ne olursa olsun Galatasaray 
ve Fener takımlarını daima mü· 
savi sıklette görmek lazımdır. 
Galatasaray en kuvvetli zanne
dilen günlerde Fen ere yenilmiı, 
Fener en yenilmez addedildiği 
zamanlar Galatasaraya boyun eğ
mittir. Galatasarayla, Fener iki 
takımdır ki karşıl!lşhkları vakit 
seyircilerden fazla heyecan, asa
biyet içindedirler. Maça hakim 
olan yegane kuvvet sinirdir ve 
bunun içindir ki Galataaaray·Fe-
ner maçları nadiren güzel ve 
yüksek olur. Bu oyunlar eks~ri· 
ya karııık, tutuk ve donuktur. 
Bu itibarla yukarı da işaret 
ettiğimiz gibi: 

- Efeadim Galatuaruı cok· 

Galatasaray lstenbul spora sıfıra k•r•• altı, Fenerbahçe 
Modaya lklyekar,ı dokuz sayıyla galip geldiler 

Havanın karlı geçmesine rağ- kiplerine karıı çok muvaffaki· 
men diln birçok futbol maçlan yetli maç. yapmış olan Vefahlann 
yapilmııtır. bu neticeyi telifi edeceklerindea 

Taksim stadında eminiz. 
Taksimde resmi birincilik mü

sabakalarının birinci devresi dün 
bitmiştir. Don evYelA Beşiktaş -
Vefa ikinci takımları karşılaı
mıılar ve dokuz kişi olarak oy
nıyan Beıiktaşlılar maçı sıfıra 
karıı altı sayıla kazanmışlardır. 

ikinci müsabeka Beykoz, Is· 
tanbulıpor ikinci takımlan ara
sında yapılmıştır ve maçı Bey• 
kozlular sıfıra karşı bir sayıla 
bitirmişlerdir. 

Üçüncü müsabaka günün en 
mühim müsabakasını veriyordu. 
Betiktaı!a Vefa birinci takımlan 
karıılaştılar. Oyun saatinin bir
denbire deiittirilmit olduğundan 
iki takıma mensup bazı oyuncu-
lar gelmemitlerdi. Beıiktaş reç 
kalan merkez mubacimi Hakkıyı 
takıma alabilmek için on kişiyle 
maça baılamıı ve bütlin ma~ın 
devamınca fevkalAde hakim oy

namııbr. Bu vaziyetin neticesi 
olarak birinr.i devre sıfıra karşı 

5 gibi bilyük bir farkla Beşikta
ıın lehine bitmiştir. ikinci deY· 
rede birinci devrenin bucalama
sını gideren Vefa· Kumkapı takı· 
mı daha iyi oynamıt neticede 
maç bire kartı 8 aayile ve Be
tiktaflD muvaffakiyetile bitmittir. 

Şimdiye 1 adar bu tarzda ye
DihDemit ve biı&IPa kattetli ra-

• 

ilk netlceler 
Birinci devrenin 'Yerdiği neti

celer şunlardır: 
Birinci: Beşiktaş. 6 galip, 1 berabe

re, 28 ıol atmış, 5 gol yemiş 20 sayısa. 
ikinci~ Beykoz. 5 salip, 1 berabere., 1 

mağlOp, 7 gol atmış, 5 gol yemiş, 18 
sayısı. 

Üçüncü: lstanbulspor. 5 galip, t 
mağlQp, 10 gol atmış, 9 gol yemlf. 
17 sayısı. 

Dördüncü: Vefa. 4 galip, 1 berabe· 
re, 2 matlup, 9 gol atmış. 13 gol ye· 
miş. sayısı 16 

Beşinci : Süleymaniye. 3 galip, l be· 
rabcre, 3mağl0p. 3 cot atmış, 6 gol 
vemiş, ~ayuı 14. 
. Altıncı: Anadolu. ~ ~alip, 5 mağlQp, 
ı atmış, 20 gol yemiş, l I saym vardır. 

Galatasaray • lstenbulspor 
Dün, Galatasaray birinci ta

kımı da Fener maçına hazırlık 
olmak üzere lstanbulsporla bu
ıust bir maç yapmııtır. Galata
sarayhlar dOn çok canhhk göı
termişler ve çok faik bir oyun
dan sonra sıfıra karşı altı sayıle 
galip gelmişlerdir. Gollerden ü
çünD Kemal Faruki, ikiıini Re
bii, birisini de Kemal Şefik at
mıılardır. 

Kedık8yUnde 

Kadıköy stadında da birinci 
maç Eyüp birinci takımıyla Fe

(L4tlna ıflll!elJC ~nnu.l 
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lngiltere yeniden altın 1 GOnün Muhtırası 1 

esasına dönmiyecek! Takvim - Cumatesi 6 Şubat t inci 
ay 19.l2. 29 Ramazan 1351 Senenin 
ıeçen (ilnleıi 38 kalın ~nler 32 ı 

------------ • GUne~ - Do~şo 7,20 ı~anşı 17.S 
Namaz vakltlerl - Saba'n 7.20 

ÜA"I• 1224 ilcindı 1452 Akşam 17,28 
Y '"' 18 4 t ım!lak !'l.:m 

Sterlinin hariçte düşmesinin 
imkan yok • • • • • onune geçmıye Hava - 1 >ti~ sıcaklık azımf 4.5, 

ur-.. rf ftakıs 4 nlırık: kıvdedilmiştir. 

lngilterenin altın esa..~nı terhtme
sf, lngiltere dahilinde hi~ bir deği • 
~ikHk yapnı:\nıı~ ı:ibidir. Çünkü yenj 
kağrt para basrlmamrş. fiatlar art • 
mamıştır. I ngiliz Jirası hariçte kıy. 
ınetini• yüı.de otuzunu kaybettiği 

Jıalde İngiltere dahilinde ~·d kryme
t"nf muhııfaıa etmiştir. Fa· ili harfe; .. 
te i~ def'i§ir. Çünkü lngi' ~ iirMt • 
:ıun istikrarsızlığı, Almany· Fı-<:,sa, 

) mcrfka. Felemenk, Dan 11arka \'e 
imparatorluk eczasına ıstrrrp veriyor. 
Duna kar§! lngiltere altın e3asma U• 

det etmek teliı.§1 göstermemekte, hat• 
ta parasının kıymetini tesbit. de e • 
hemmiyet vermemektedir. 

Yedi sene evvel lngiltere altın ee.ı .. 
mnı kabul etmiş n bu yolda ağır fe
dakarlıklara katlanmıştır. Çünkü İn· 
giltere, Almanya gibi kıymetsiz o:ırr• 
gınr sırtından atmamış. FranY gibi 
de ona asıl kıymetinden düşük bir 
kıymet kabul etmemiş n doğrudan 

doğruya parMını harpt.en eVYel1't k:y 
metine ıötünntiştU. 
İngiltere böylelikle bütün alacaklıları 
Jta bütiln horçlarmı vereceğini deruh-

te etmi§ oluyordu. Neteklm lngilteı e 
diğer devletlerden evvel Amerikaya 
elan horçlarını vrmiş ve bu 5uıetlc 
beynelmilel emnlyeti tesise çahşnu,tt. 

Fakat bu hareket lngiliz sanayi..i
llİR tahammülü fevkindeydi. Çitnk!i 
en un altın esa~ıına avdetiyle lhr tcair 
az.aldı, ticareti eksildi, işsizlik bıt~· 
)adı n ağır vergiler mükellefleri e7 ... 
di. lngllterenin geçen ağustosta uğ
.ıadıiı buhran bunun netic~iyrli . 

İngiltere bu l!efer 1925 Jıat.t.!!ını 
tekrar edecek değildir. Onurı için 
İngiltere altın esasına ancak bu eıııa
""' faydl\lr olduğuna kani olduğu za
Jnan avdet edecektir. Bunun !çln 
),ütün d ilnyanın altrn esasına 3Vdet 
etınesf ve onu beyne) milel hareketlt 
~in etmesi llzımdır. 

Ge~en ağustosta ln~iliz lira"' sa:-• 
sılm•ya başladığı zaman Ing· :.zlcr 
~nk hiddettenmişlerdi. İngiliz ı.. t edi • 
si ve lngiliı; itibarı mzı.lisi tehlikede gö 
1ülilyordu. Buna karşı altın ~ası k.ıı.l 

dırılmı'- fakat lngliı lirası rhh.lclt'· 
ki kıymetini muhafaza etmişti. Fa· 
kat onu hari~te kurtarmak mi:mkiin 
olmnmı~tl. lngiltere bunun için · ·~r .. 
ner ik:ncı tnkım' arasında ya· 
pıl rrnş ft kOçük Fenerliler maçı 
S 1 kazanmış ardır. 

ikinci mfüıabaka Fenerbahçe 
A t kımıyla Moda birinci takı
mı ar ı!lda yrpı'mışhr. Fener 
bkım• sabaya şöyle çıkmıştı: 

Natık 

Cc,·at Ziya 
~aban Rasim Reşit 

LOtfi Jl'ikret Zeki MuT.affer :\iyazl 
Saha çamur'.u o!duğundan o

yun pek Jeızetli Ye ıeri olama
mıt biri(Jci devre 2 • 5 ve maç 
2·9 Fenerhahçe lehine bitmittir. 

D~rdünci\ maç Kurtu'uş·Arna· 
vutkiSy takımlara arasında yapıl

mıştır. Maç 1-3 Arnavutköy le· 
hine bitm"ttir. 

Vo'eybol maçları 
lıtanbul. ~ lA.A) - Voleybol maç· 

Jınnı bugün de denm edilmlştır: 
lfülnc maç, Sü!eymaniye Fenerbahçe 

arasında ) apıldı. Bırınci partide 1 !5 4 ve 
fkinci partide de 1!5·6 yıprak Fenerbah
{e ~alip ıeldi. 

hinci maç. Galıta,aray - Evip takım· 
tan arasında yapıldı Birinci partide 
J!5-3, lkind part:de do 1!5·5 yaparak 
Ga'ıtasarıy galıp ıeldi. 

Üçüncü maç. Beşıkuş Topkapı ara 
mnda vıpılıcıkn Topkııpı ,eımediğin · 

ılın Beş:ktış hlil;m~ ,;alıp ıddedıldi 

Müsıbıhlar bu zamanı kadar yıpı 
1u ınlisıbı ılardlft faılı heyrcanh ol· 
1"U5 n büyfilı bir kalabalık taralındlR 
altka ile St\Trdilmi•tir, 

lzmlr maçları 
17.mlr. ~ CA A - Huı:-iln ~.lsıncak 

ıpor ıaa...ıada lik 111ıçlaımı devam 
•Gild&ı 

Hu~n rü1.gtr nıütehavvil esecek, ve 
vasıtaya müracaat etmiş '" br.nu11 ltava raı-h elıcak~r. Kır da yajtacal\tır 
içln yeni rümrlik tafifeJerf koyınu •t :ı. 

Altın e.sasınll'l terkinden s&nra lnıiJ. ı Radyo 
terenin bflhaua ıneHueat u&a;iınde 
hareket ıörülmllt. pamuk men• ~~ lstanbul - 6 dan 7 ye kadar 
tı fabrikalanRa denm eden amele a- cnrnofon. 7.,30 dan 8,30 ya kadar 
rasrnda iş.sidik yüzde 48.8 den yüzde bedıyi musiki heyeti, 830 dın 9 zı 
23,3 derecesine, eonra rünltik m• n4"!· kadar yerli mallar ve tasamı{ hakkında 
cat fabrikalarında i§Slzlik yii7'.tl\ 35,ı; bir kenfcrans, 9 dan 10 ı kadar Betı.is 
ten yüzde 17,9 derecesine fnm 1r•i. Son Hanımın lştırıkile saz, 10 dan 10,30 a 

ra ayak kabt sanayii, kete11 ~aı.ayli. kadar orkesttL 
kömür, maden sanayij de bir hayU Hellaberg - (274.4 m 7~ kilo 
ilerlemi§. altın eısastnm terkedildiği vat'\ 931 cimnastik - 12.,iO orkestra
ilk ayda i~iderin adedi 85,5%\ fkfnei 17.15 ağız 117.lan lrnnsen - 18.45 var 
ayda 110.977 t.enakus •tm.i~ ıe~ttll yete - 19,!50 orıc konseri: Hah. Mo 

zart. Tiıiele, Liszt ve Re~er 'in eserleri
kanunuevvelde ~izlerin H:rıst l~f'n !3,!0 Be linden nakil. 
mayıgbtnbeıi görfilmeml§ bir tfer~ce• Virana __ t518.! m. !O kilovau 

de ek8ilmişti. 12,30 or~ estra - 18 konser - 20 .. 30 
Geçen teşrini nvelde l11.gı1terel\fn ıalı konııeri IJvoralc, Smı:tıuının eserleri 

ithalltJ go,848.~ ~terUne, U,rinf•:1 • 21 fiç n.rık~ ımelo opera komiği -
nide 8.1.%31.44., Sterline, k!nurıuenel· !8.15 or• estrı konseri: Verba. Titte, 
de 77.027.303 StMline halli olm•1ştu. Henry Veber. Albont füe~ Reektenvıld 

!Sonra lngfJterenfR l1lraeatı -t • aı.a· ,.. Laehenbcrg'in eserleri. 
Iıyordu. Bu ihracat se~en tet ·ini "'" Lllhtl - lf 796 m: S4 k:liovat) 
velde ~%.&1?.342 ~t.erlindi. Dah& ~onw J0.30 opera: Cavıleria Rusticana ile 
raki aylarda fhraeat risı bir ~iktar- Pılllı!c'den parçalar. 

Roma - 1441 m. 7S lcilovıt 
da tenakus ehnekteydL bıiltıennift t.,.S! radye ptetest _ 13,45 ~uı.ıh 
altın esasını krketmesl • hem fthn.- lı:erıser _ 18 30 ~arln ~s:talı _ 22 G-
1:\tını hem ihracatnn indirml~ 

pcra. 
tir. İhracatı 1929 'T29 ntflyORr Var,ova - Ct4tt m. 15~ kilovat) 
1930 571 milyon, ve 1931 de 389 mil· 11,!0 Vilnadan nakli - ı 9,30 gençlik 
yondu. kO!t9erl : Schohert. Schomın ve Pade 

ln•ilterenfn btitftn emelft ~nı r;ilnt ıevski'ftift eserleri - 21 ı 5 hafif musil.:i: 
rUk rüeumuyta ithal:\t .,., fhntcatmı R~si, Luicke. Mınnfred, Leoncavallo, 
tevzin etmektir. Onun f~ft btitiln Robtıisttln • · a. v. e. niıt eserleri -
lnglHzler yerli malı kulJanılmıya t~ ti,~& Parisin gözleri. kulakları ve tadı
vik edilfyo!'. Ve lnfilbıerla yerli o). tJ.10 Şopettın Merleri - 23 50 dans. 
mıyan malı al malan pyn n.tAnt MT BGkre' - (390.5 m. J 6 ı.;ıovatl 
hareket saythyor. Eakldea Insôlizlt"T ılSibtccıno er~~strasıyla hafif Romen 
krş mevsimini reçlnnek ı~ NiM ~t. hıvalaıı - 10 10 orkestra - 21 solo 

Mkufoft - !2 Lukı orkesttı5t. 
tfkleri halde ~ kentft IMtlllf'l<ette • Pr•g• _ (486 m. 60 lcilovıt) 
rinde se4;1rl:rerlu. Aym M.l'eketr At- I!>,2~ Almanca ne~ı.iyıt - 20 ,ıo Viya· 
manlar arasmda da tfJf!ladtlf edlron& nıd111 ftatfl - 23.2!5 mu5iki. 
Atmanlar memleket haricfnd• S?Y& • Moskova Stchelkovı (1304 m.) 
hat edip para nareedntlenı eeza veri- 11 den !J • kıdu 
yarlar. Fransızlar, lngıliz malı a • Harkof - ı937,7 m. 12 kilovat) 
lanl:ıra afır Yergiler tarhediyorlar. ='6=··=::ıo=d=a="=2=·~=·"'=S=e=k=A=d=ar=.======I 
Merl<cr.f A•rupanın büttln giimre·. re--
!!İmleri himaye esasına mbfonitti:'. 
efradın n maltarıft 1e?hatlerl g~ · 
meleri ~ok mU~kftlte,ıni~tir. Onu1' 
için Jngilterenln ihracatla ith'llitını 
tevı:in etmesi de son derece müşki" • 
l~mi§tir. 

Birinci O\ aft, !llbılıleyn Sır spor 
ikinci t3k: mı ile Boca ikinci ralcımı ara· 
aınd.a idi. Bo ovundı Sarl.~porlular bir 
u~,ya karşt net 5ayı yıparılc galip ıet 
dıler: 

fkinei "J'U"· Altay· Türkspor fi.inci 
taltımlan m!nndı lerı edildi. Neticede 
Alta v ll:i"ci 2· I galip ı:ctdJ. 

UçUncü oyun, ötleden 90nra Sark· 
ıpor · Buca birbıd takımlın aruında 
eeı eyın etti. 8a maçtı Rtıcılılar 5 4 
«alip vuıyettc iken oyunun hitamına 
20 dakika kalı Sarksporltılırm uhıvı 
ter kctmeleri Ch~crlne oyun 20 dakika 
evvel bitti. Ve Buca:ııır bo ıuretl• hü 
men ~ · 4 galip celdıler. 

Dördiıncü ve ton l!Uf Tftrbpor
A 'ıay hirinci ta~ ımlırt ar111ndı ierı 
edıldi Bu maçta 1"tir .. Sporlolır rakiple-
rine k ır~ı 167.el bir oyun oynıyırık 
mıçı 3 J kann<lılar. 
Tayyareci lte9'nensl bulundu 

Cezayir, S, (A.A) - Samt • Di
dier tayyaruile Mad11raacar'a 
gitmekteler iken mot6re anz, ~ 
lan bir aalcatbk 11d: eeıi11de bft· 
yük aahrada lnealak'ı11 350 kilo 
metee cenaba ıar bisiade yere İB
mege mecbur kalan tayyareci Re
ginens'ı ile Toure n Lenier'i11 
bu unrhıklıtn v~r t~~hit •di'mi,tir. 

Lehli mühendis altın 
~ıkıırs mııdı ı 

Paris, S (A.AJ - Ke11di11e 
mahsus bir oıulft fenniyle alba 
istihsal eyliyece ~i iddiaaile kea· 
disine muzaheret ede•lerd .. mO· 

him miktarda paralar alm11 olaa 
Lehli mfthe•liiı Duaik••~ki, pa· 
ra yeren 'erİR ,iklyeti &zerine 
eYk ıf edılmi~ti. 

Mlilleacüı alla aatabe"·N•a 

Çocuklarımız se
vindiriliyor 

bun 'hr1'zlat yapılırken 
Topkapı Fıkaraperver havır 

müeaseaesinde dün Himayeietfal 
cemiyeti Fatih kazası şubeıi ta· 
rafından Eyip, Fatih, Karagüm-
rllk Ye Şehremini nahiye şube· 
leri dabılindeki fakir 90 çocuğa 
birer kat elbise ayakkabı, kasket 
çorap teYZİ edilmiıtir. 

Yarın Aksaray nahiyeıi 50, 
tepkapu 250 çocuğa bayramlık 
dağıtacaktır. 

_. .................... _ ................... -.. ......... _ 
buıurile öğ.eden sonra resmi 

tecrftbeleriae batlamııtrr. Tecrü· 
beler menfa çıkmııtır. Fakat ak· 
ıama doira tearar ba,hyacakhr. 

Fransada altın! 
Para, S (A.A - Fran11z ban· 

kuınm haftahk b1:ınçosunrla al
h" 111 vcoduna• ylbde 63 tea 
63,3' .ıa ~llia bilakilaekteü. 

Tefrik• Davld Oolder 34 

Yazanı lren Nemirovski 
--~~~~~~~~~-----

- Ne kadar yorgunum. 
Mütereddit. yalnız kalp ha.c:tala

nnıt mahsus bir hareketle ve iki < :iy
Je kalbini srktJ. Kalbini, yukanya 
doğru kaldırıyordu, ihtiyar göğsündf' 
hafif hafif çarpan, bu ihtiyar, mat-

1 
çı makinenin darabanını, ölen bir hay· 
vana yardrm eder gibi tanzime uğra• 
~yordu. 

Birdenbi~, sıtllantı arttı ve kalbi 
duruyor, sonra daha hızlı çarpıyor 
&'ibi oldu. Aynı zamanda sol omuzu~· 
na brçak gibi bir sancı girmişti. Ren· 
gi bembeyaz oldu. Başı uzanm~ ) ti• 
zilnde müthiş bir korku, öyleee kal
dı. Nefes sesleri sanki kamarayı dol 
durup, denizin &'ürültüsünü örti.iyor 
gibiydi. 

Yava~ yavıtş, kendine geldi, san· 
eı kesi1di. Te~güm etmiye çalışa • 
rak, yüksek sesle: 

- Bir §eY değil, dedi, geçti. 
Geniş bir nefes aldı, tekrar <'tti: 
- Ge~ti-
Kalktı. Sallanıyordu. Dı~arda, 

hava ve deniz kararmı~tı. Kamarn, 
gece yansı gibi karanlıktı. Golcleı, 
el yordamıyla paltosunu aradı, giyin
di, dışarıya çıh'tı. Elleriyle gözlerini 
siper ederek, bir kör gibi bakıyordu. 
Her dalga vunı,ta, gemi ba~tan aşa
~1 sarsılıyor, ;,ahlan1yor, sonra b!'.· 
tacakmı§ gibi dalıyordu. Goldt>r, gü
verteye çıkan merdiveni zorla çıktL 
J{oşa koşa a~ğI inerek bir gemici, 
Gol dere: 

- Dikkat et, arkada~ dedi, yukaı
dn. ril~r var. 

Nefesi rakı kokuyordu: 
- Hem, diye ilave etti, deniz de 

fena. 
Gol der kısaca cevap verdi: 

- Ahşkmım ı. 
Fakat gü\"erteye ı:orla ~ıkabildi. 

Dalgalar g~m1y1 döğüyordu. Rir 
köşede, üst üste yığılmt§ e~yyar satı
crlar, bir hayvan "ürUsü gibi Htrc~İ· 
yorlarch. İçlerinden birisi Golden 
görünce b~mı kaldrnp ~iklyem bir 
15es)e bir ~yler söylendi. Goldcr doy
madığını işaret etti. Adam sözlerini 
daha hızlı bir sesle ve yüz.ünü ek~ite
rek tekrar etti. Fakat birdenb•re ök· 
sürdü ve eski postunun üstüne yığıl:ı· 
rak, hareketsb:, kaldı. 

Golder geçti. 
Birdenbire durmak mecburiyetin • 

de kaldı. Ayakta, fırtınanm §İdde • 
tinde bir tarafa eğilen bir ağaç kütüğü 
gibi daruyort dudaklanndakf deniz 
tuzunu tatıyordu, fakat gözlerini a
çamıyordu. Sadece yakaladığı bir de· 
mir parmaklığı gıkı sıkı tutuyordu. 

G<.'mi, her Mllantınd~ deniz.in 
sikleti altında ezllecekmiş gibi y:ıtı • 
yort ve kaburgalarından, zaman za• 
man rüzgar ve denizin s~ini örterek 
derin, yırtıcı bir inilti yübeliyordu. 
Golder içinden dü§ikıdü: 

- Tamam, bir bu e~ikti. 
Bununla beraber kıpırdanmıyordu. 

Garip bir zevkle, fırtınayı ihtiyar 
vücudunda hissediyordu. Deniz !!'Uyu, 
yağmura karı~rak yüzünü gozune 
çarpıyordu. Saçlan, kirpikleri tuz. 
dan katıla§mıob. 

Birdenbire, yanı ba§It'da bfrlcinin 
haykırdığını duyda. Fakat sözleri a • 
yırt edemiyordu. GUçlükle göz ka .. 
paklannı araladı,' parmaklrf! ınkt sı • 
kı kucaklamış iki bfrklüm bir adam 
gördü. 

Bir dalga gelip Golderin ayaklan 
dibinde çatladı. Golder §iddetle geri 
ç~kildi, sulann ağzını doldurduğ'unu 
hissetti. Jkl!li birden, dunrlara çar· 
parak merdivenlerden f ndiler. Adam. 
titriyen bir seel~ Rusça: 

- Aman ne ha~ yarabbim, ne 
hava[ 

Diyordu. Etraf karanlıktı. Golcl~ı 
ka~eındaki adamdan, 15adece yerle
re kadar uz.un bir pardesü görüyordu. 
Fakat, bu !te!!f n ahengint ve §.iv~ini 
pek iyi biliyordu. 

- ilk defa mı gemiye blniyorsu • 
nuı? Dedi, sen yahudi misin? 

Adam rüldil ve 15evinçli bir aceley• 
le: 

- Evet, dedi, siz de mi yahudı
tııinfz7 

- Ben de yahudiyim • 
Golder, ealendaki kanepeyr ~tul'oj 

••ıtu. .t.um,, karpada ayakta 

Nakleden: fa, -
duruyordu. Donmu§ elleriyle Gold~~ 
paltosunun cebinde tabaka~ınt ar"' 
açtı, yabancıya uzattı: 

- Al. 
Ve kibritin aydınlığında~ sig3r&Y' 

ğ·ı . t" .. d<I" yakmıya e ı mış, genç, uysuz. ifaJl 
nuk, urun burunlu, kıvrrcık 5 .• ii 
saçlı, iri, siyah, hummalı ıöıl 
çehreyi tetkik etti. 

- Nerelisin? 

- Kremenetz.'den efendim, tTkrsıı' 
yada. 

- Biliyorum t 
Gol der hatırlıyordu. Burası 1' !t 

~amurlarmda domu7. yavnılannın rs· 
hadi kopiJJeriyle oynaştığı bir yerdi. 

- Demek gidiyoreun? Bir daJI' 
dönmiyeceksin hn 1 

- Oh, evet. .. 
- Şintdi ne diye gidiyoreun? .. Si' 

nim za manrmda ~lardırn a.mn. t 

Kü~ü..I{ ) ah udi, aynı zamanda 11111 

tarip bir l•omik ahen3iyle: .;ııı 
- Ah mösyö. dedi, bizirrı f~f! 

dünyada hiç bir şey deği miyor ~-· 
Ben namuslu bir çocuğum, fakat '

11 
ha geçen gün hapMen çıktım. Nede. 
hilf ... ·or musunuz? Bir emir aldıtnı ~1" 

" ··11· 
maiden Moskov:ıya şekerlemele" go , 
derecektim. Hep~ini ngona yük~ 
dik. Ynz.dı. Şekerlemeler Eıcak fS' 
eridi ve kasalardan hep aktı. Ne • 
payım, kabahat ~nim mi? T,tnt 11 

!lekiz ay hapse tıktılar. Şimdi serbe6 
tim. Avrupaya gitmek istiyorunı. 

- Kaç ya§lndasrn? 

- On sekiz.. 
- Ya, ben de hemen heıneıt 1ıd 

yaşta gitmiştim. , 
- Siz de bur:ıh mısmn: efendflll' 

- Evet. ,'! 
Çocuk sustu. 1 tabla stg:ır'· 

çekiyordu. KaranlıJ..'ia, Golder •. $ 
ranrn ateşinde sinirli ellerini '!O 

Tekrar sordu: 
1 

- E. böyle nereye gidiyorstı11 , 

- önce Parise, orada. terzili~ 
plln bir yeğenim var. Harpten ti 
orada yerleşmişti. Fakat biraz 1j11ı 
yapınca, Ncvyorka gideceğim. 

~e\"oyrk, Nevyork! (i 

Çocuk Nevyork kelimesini bir ";,1 
ibadetle söylüyordu. Fakat Gol bit 
onu dinlemiyor bile. Sade.ce. acı .,ı 
zevkle onun omuz ve el hareketfletl ,, 
<1eyredlyordu. Bu titriyen viic•.ıt, tll 
cele acele kelimeleri yutan h;ırart Y' 
konuşan, bu taze ve sinirli ku~e aı 
O da vaktiyle ırkının bu haris \'t ;, • 
rüttUlü gençliğine sahip olmu~U. 1'iY 
kat blitün bunlar ne kadar uıa 

Birdenbire: , 

- Orada, dedi~ açlıktan ~ 
teksin biliyor musun? 

- Oh, ben alışkınım. , 
- Evet ama_ Orada hayat bot' 

dan daha ıor. 
- Ne çıkar? Çabuk geçer. ,_, 

Golder bir kamçı gibi keskin ~ 
ru bir kahkaha attı. j.f 

- Ya, öyle mi zannediyor!uttT /1 
tal! ... Çabuk mu ge~er?. Seneler tılf 
rer, geneler ... Ya 15onra, sonra d• 
~Y l<azanmı~ olmaY~~n.. • fi' 

Çocuk, ate~li bir sesle cevaP 
dl: 

- Sonra rengin olunur. f 
- Sonra da geberilir, bir kff~ 

bL. Yalnız.. •'-'' 
Golder durdu, ba~ı geriye; 

rak inledi. Tekrar eol omuzundt' ,,d• 
n ba~lamı~h. Çocuk mırıldanr1"1 _. 

- Rahatsız m~ınız? .. Den~ ııt 
tuyor? df: 

Gol der kesik kesik cevap vtr J('' 
- Hayır.. Hayır ... Kalbint 

yor... Deniz.. Beni- Tutmaf..· ~--
Derin bir nefes aldı. J{oıtll 

0
rtfd' 

iyi gelmiyordu... Boğazı yırtılıf ""~' 
EsMen bu aptal çocuğun, ""<"oJ 
mazi, nesine l~zımdı ... Hem bO)'ıttf.,
da kimdi sanki?- Yarabbiın..-

bim .. Fakat mmldandı: ef'"" 
- Deniz tutması mı? ... 1"3 b'JI,_ 

Bütün bunlar aptallrk .. Sen de ,.,'J'I 
gibi eUrlin de. .. Ya, demek 
olmak istiyorsun? 

Sesini daha alçaltarak: ~"" 
- Bnna iyi bak. iyi baJc ... 'f,t. 

de~er mi sanıyorsun 7 JJJ 
tBill" 

ti 
b 
ı 

d' 
iç 
Ilı 
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Tütüncülük kongresi dün Agabekof hadisesi 'ı VAKITın:::ı 
işini bitirerek dağıldı Maznunlar Bükreşte ilk defa ~ Kü~?,~Ü• ~~~~ 

1 k h d · ı d • ı Para - Senelik fıi% yüz:de I!. Verilen mühim kararlar o ara muvace e e 1 1 er l - Emllk mokabili plraverı1ir. 
2 - Versiye her nevi eşya· 

4ııkara, S (A.A) Tütün kon· . 
reıi bugün iktasat vekili bey
ıtnd' . 

ının riyasetibde saat 10 bu· 
"1kta Himayei Etfal cemiyeti 
•11ıuaaı merkezi binasında içtima 
et111· dta 1• ve Oç komisyon tarafın-

verilen kararları tetkik ve 
:,aıakere eylemiıtir. Mukarrerat 
;~yJa aşağıya yazılmıştır : 

L_ ır numaralı komisyonun mu· 
-.rreratı: 

it~ - Tütün zerriyatınıu mın
ild •'1 . Ye mevzii olmak üzere 

fekıtde tahdide tabi tutul
lbası. 

d 2 - Tütün zerine müsaede 
~ilecek mahallerdeki n~hirlerin 
d le Çayların yataklarında ve ıla
ti~ lırı sahalarda ve kışın su is· 
rı lsına maruz kalan ve tıu du-

11 Yerlerde bataklık ve kara 
IQlak maballerde tütün ekimi 
llltncdilmiştir. 
I ~ alnız Safranın çorak mııbal-
erınde tk t-t- .. · · -

8 
ma a u unu :r.er ıne mu-

~tde edilecektir. Yul<arıda zikr
:~nan yerlerin hudutları ziraat 
)' Udür ve memurları o'mıyan 
tıerlerde ziraat ve ticaret odnla
I •e bunların bulunma:hğı yer
b~rde belediye meclisleri ve in
ı:•r idareleri ve tütün ziraat 
l'İQ d~tt~rı tayin edilecek, kövlc
b· •btıyar meclislerinde intihap 
ı: azadan mürekkep komiıyon
d' tarafından tayin edilmeeli
i;~ Bu esaslann tatbikini temin 

111 
tOtün zer'iyahnda rubsatna-

; usulü kabul edilmelidir. 
lt • • Kaçakçılık kongreyi idari 
'tde•lc.t~ıadl cephelerden alAkadar 
te bıhr. Bu cümleden olmak üıe· 
le •n ucuz·fiatlarla sahlan ciğara 
ı, tlitllnlerin daha ziyade ucuz· 
iç blınaıına ve tütnn paketlerinin 
tı eriıine konan cığara kiğıtlan· 
ili~ Çoğ~ltılmasına kıt'alannın ge· 
~1 •k ıtıbariyle büyütülmesine 

~fılınası muvafıktır 
~, l Renkli kopya ı ağıtları 
lll 1~ ekete zımbalı olar .. k ~r-

e ıdir 

L S -:-· Tütünlerin l s _; !I : 1 vi· 
"'>'tıı . . . 
-ı ıçın münasıp erin 
ı.:lllısı ve ait olduğu taka· 
'İle 11 ıınahsulü olduğuna dair Ye-

1•. Veril1Desi faydalıdır. 
~ numaralı komisyonun mu-

eratı: 

re.1 lc- Halihazırda mevzii tiple-
1-... eaıakln ipkası yalnız bun· 
"r 11 ecnaıı mahalliyeye muvafık 

2
•tte istifası. 

~ ........ Mevzii tip ve cinslerin ci· 
~ Pıyasasına ve tüccarın rağ-
' Qe. ı6re ıslah ve tiplere lü· 
tetlc.:ıaaedildiği takdirde uıun 
llltt~İt Yapılacak, tütüncülilkle 
"-t; . olacak idarenin bu hu-

S...... 1ıtıga1 etmeıi. 
llat11ı T&tilnlerin kısmı azamı 
ı._lll lelretlerimizde i,lenmiye baı
~ lf~ da hariçte iıletilmekte 
'-itd 1!1_1ktann dahi memleketi• 
'' ~l 11.letilmeaini temine, alıcı 
aibi d~Yıcilere, lzmirde olduğu 
._. ~er mahallerde de depo
~illt ·~ vesaire için her tnrlü 
lt~ett .ırıeai ve bunların mem
l Oç e 1ıletilmeıinin temini. 
"'"er,11

t1111larab komiıyoaun mu· 
ı ı: 

.._ ib; Tiitllnlerimiıin piyaaala· 
~ı...,lc ':~ ve talepleriııe uygun 
~l .__ ıdayetten itibaren ha· 
e,.; .. :-... •ıı .. 
•_;-.ıtQ ta 1•~ın tütOa mustahsil· 
~. r • intihabında, fidan 
ti'd,' IGbrede, demet temizli
~~•Utfızan dikkate almakla 
~',.•tt •ldldan cihetlerin ıa· 
- .... ~Ye •Dteha.... bir he
~i-. ta~laiti .. açak 

lısanla yazılmı~ resmi risalelerle 
temini. 

A - T emiılik iıiade bilhassa 
zürraın tütünü toplarken i~e ya
ramıyan cipleri toplamayıp yere 
sıyırması ve el el toplaması. 

b - Tütünlerin denk halinde 
vazında işe yaramıyan yeşil ve 
hastalıklı yaprakların imha et· 
mek üzere ayıklanması. 

c - Pastal ve demet ıeklin
de İmal edilen tütünlerde zürraın 
bu g.bi tütünlerin iyilerini yani 
mahsül kısımlarını el el ve renk 
renk olmak üzere ayrı demet 
yapması ve o suretle ayrı YJi· 
ması. 

D - Görmez kısımlan da ay· 
n olarak yığılması ve imaliye 
netic~si yeşi', yanık, çUrük, has
talıklı ihrak,yelik tütünlerin ih· 
rak edilmek üzre ayrılması. 

2 - inhisar idaresi tarafından 
tütün emanet ambarlan inıası 
hakkındaki kanunu hükümlerin 
tam olarak tatbıkının temini. iyi 
tütün yetiıtiren Samsun mıata
kasında tütünlerin hangi tasnif 
ve ambalajla satııa çıkarılması 
en muvafık oJacağının salahiyet· 
tar bir heyet tarafından tetkik 
ve tespiti. 

3 - lnhiaar idaresinin iyi har
mancılar yetiştirme'5i ve bunlar
dan dahi huiçte ıstifade olun· 
maıı. 

4 - Nakliye, tahmil ve tab 
!iye vesair masrafların vazıyeli 
hazıraya göre yenideıı tetkiki 

5 - Tütünlerin kaliteainln bo· 
zulmaması ve kıymetlerinin ekıil
memesi ıçin itinayla ve sü'ratlc 
nakilleri ve tütünün naklinde 
tahmil ve tabHyele~nde tütünün 
nefaset ve luymetini ihlal etmi
yecek ıuait dahilinde Ta:r, i9tif 
ve muhafaza edilmeleri. 

6 - Tütün sigorta primlerinin 
diğer memleketlerdeki nisbetleri 
nazarı dikkate almırak yeniden 
tetkik ve tesbiti. 

7 - Tüccar depolarının açılaş 
ve kapanı~ından mümi<ün olan 
her türHi kolaylıklarnı ıösteril· 
mesi, inhisar idaresinin yaprak 
tütün ticaretini yapması muva· 
fıkhr. Ancak bunu ticaret icap
ları dahili ve harici tütün piya· 
sası nazan dikkate alınarak ta· 
yin edecek normal ıeraitle yap· 
malıdır. 

8 - Bankalarca tütön mus· 
tahsillerine ikraz edilmiş olan 
mebaliğin ıeraiti hazıra itibariyle 
mümkün olduiu kadar tahsilinin 
tecili faydalıdır. 

9 - Tütünlerimizi utmak n: 
ona yeni yeni mahreçler bulmak 
üzere daha fazla ıayretler sarfı 
Jizımdır. 

10 - Tütün ticaretiyle iıtigal 
etmek üzre memleketimize gel· 
mit ve gelecek olanlara her tü,. 
lü kolaylıkların azami derecede 
gösterilmesi icabeder. · 

11 - Matbuatımızda bazaa te
sadüf edilen tntünlerimiz Ye tü
tün ticaretimiz hakkında zararlı 
tesirler basıl edecek Ye yanlıt 
ıan ve kanaatler uyandıracak 
neşriyatta bulunulmaması lüzum· 
ludur. 

12- Tütün ioliyen ~e daimi 
olmıyan amelenin çahıma yerle
rine gidip gelmelerinde tatbik 
edilen idare ve zabıta mul Ye 
tedbirleri hafifletilmelidir. 

13- Tüccar Ye zOrra yedin· 
deki istimale gayri salih bulunan 
tütünler yakılmalıdır. 

14 - Tütün muıtahsdlanndaa 
istihsal kredi ihtiya~arınm temin 
Ye tatmin etmek lh:ere kredi 
kooperatiflerinin inkiıaflannın 
ve umumi bir Uhftneüler ban· 
ka11 t .. lıili lnnmuaua •an 
dikkatte lnalaadıaral•a11 ll11m
dir. 

Haber refikimizin Bükreşten 
aldığı malumata göre Agabeko· 
fun katline teıebbüı etmekle 
maznun olanlar, ilk defa olarak 
müvacehe edilmitlerdir. 

Mevkuflardan Lökok ilk ya· 
kalandığı zaman bu işte bir ala
kası olmadığını iddia etmiıken 
Griza Aleksiyefle karıılaştırılın· 
ea bu müdafaasında israr etme· 
miştir. 

Filomelanın kaptanı Katapodis 
npuru tutanların maksadını bil· 
mediği iddiasında bulunmuştur. 

Meınunlardan Grena Çankof 
a-..••••n•••••••--••••••••••••••••••••••••••••••••••n• 

lngilterede 
Tarife 
Rejimi 

Londrai S (A.h) - Dün A
vam kam3rasında beyanatta bu· 
lunan M. Chamberlain yüzde on 
reıme tabi tutulmıyacak olan eı· 
yayı tesmiye ederken bunların 
arasında tlitün, şeker, kahve bu· 
luncluğu Ye Mc-Kcnna, müdafaa 
ve sanayii iptidaiyeye ait ve gay
n tabii ithallt ve ı:irai madde· 
lere dair kanunların abkimı dai· 
resine giren etyalardan bahs 
edererek bunların mevzuu bahis 
kanunların mnddetleri hitam bul
maksızın mer'i olacaklannı ve 
başka itillflar vncuda getirilme· 
diği takdirde yeni nı;mlerin tat· 
bik edileceğini ıöylemiştir. 

M. Cbamberlain, bükQmetin 
Ottıva konferanıına bUyOk bir 
ehemmiyet atfettiği •e impera
torluk memleketleri araıındaki 
ticari mDnasebah geoit bir tarz· 
da yllkseltmek maksadı kat'iye· 
siyle meıkQr konferansa i~tirak 
~ylemek kanrında olduzunu söy
miştir. 

Mumaileyh, müstakıl istİ§an 
komisyonun, tetkikini müteakıp 
bazı eşya üzerine yüzde 1 O mun
zam rüsum vııı'mı tava;ye ede· 
bileceğini \'e bu rilıumun hazine
nin emrile tatbik edileceiini ilA
Ye eylemiftir. 

.._. ...... _ ......... _ ........... ..__...._. ..... .... 
15 - Tütün ihracatındaki ve 

eatıtındaki kredi ihtiyacı dOıünil
lerek tittün ticaretimizin ihracat 
kredisiyle takviyesi zaruridir. 

Maddelerin müzakere ve ka~ 
bulDndcn sonra lktısat Vekili 
beyefendi tarafından kııa ve gü
zel bir kapanıı nutku irat edil· 
miıtir. 

iktisat Vekili, nutkunda memle
ketimizdeki tlltün ticaret ve Zi· 
raatinin ıUmul ve kıymetini ve 
tütün inhisannın deYlete varidat 
temini noktaaından olan ehemmi· 
yetini bir daha kaydettikten aon· 
ra bu mühim mevzu ıeraiti hazıra 
dahilinde hilkftmetçe bir daha 
tetkik edilirken alAkaearlann se
llhiyeti fikir ve kanaatlerinden 
istifade edilmesi tabii ve zarurt 
bulu•duj'onu Ye umumt menfeate 
taalluk eden mes'eleleri müzakere 
etmek Dzere husuıt iılerini ve ra
hatlannı terkedip gelen zevahn 
hu krelretlerinin dell!et eyled!ği 
b&ytlk alAka ve feragatin tüt6n· 
clll6jl•th:ftn buıfln geçirmekte 
elclujıı lo>olsraaı bertaraf etmek 
içia milletin ve htık6melin ıarf 
eyledeti pyrel]erin en iyi misa
lini ve teminatını teşkil eyledi
iini illve eylemit murahhaılara 
ve mutahauıslara tegekkllrle 
hayırlı ae1abatler lemuni eylc
miftir. 

çok meyuı gcrOnmektedir. Çan
lıof, Bükreşe hemıiresi olan sa• 
bık Bulgar meb'usu Stoynofun 
zevcesine yardım için ıeld;iiui 
iddia etmektedir. 

Agabekof meseleıiade zimet· 
hal olan beş kişinin isticvabın
dan sonra fılomell kaptanını 
isticvap etmiştir. Kaptan hiçbir 
şeyden haberi olmadıauıda ıs· 
rar etmiştir. Söyledi;ine ıöre 
kaptan, Kalas limanından •tYa 
almak üzere Romanyaya gelmit 
lstanbulda bahriye acentesinin 
tavsiyesi fizerine Gri2a •eya
hut Grizori npuruna almıf 
ve esasen Yapurda bulunan 
Sava Samuridiıle beraber K6ı· 

tenceye nakletmiştir. Kaplanın 

ifadesince iki adam iptidasında 
biribirini tanımıyormoı gibi ha· 
rekct ctmiıler, ıonra yolda dost 
olmuılardır. 

Köateocede Samuridia mlttea. 
yi beraberine ılarak ıehre çık-

mışlar, Katapolia baık• hiç bir 
şeyden haberi olaaadıiJna tekrar 
etmektedir. 

Franıız L&kok'a refinee ODatl 

ıuikastte •azifesi Agadekofu 
Bükreıe ye orada11 K6ateueye 
sıölilrmekti. 

Orada, sabık çeka IDemtlnlDU 

Tançefe teılim edecek Ye Tan· 
çef kaçarmak için llzım a&leni 
yapacaktı. Lökokun ifadesince 
Agabekofa Romanya tarikile 
Rusya hududuna 1anatma11nı 

.teklif etmit; oradan -Ap~of 
Odca1a seçerek me•ll•f iki Ru. 
su kurta ... ıya cehtedecekti. Bu 
iki Ruı 1'•1et zensinmit •• bl
tün senetleri ecnebi memleket
te miş. Eğer Aı-bekof bu iki 

Rusu kaçırabiline Lök ok ve Tan· 
çef gayet zengin olacaklarmıı. 
Böylece Lö';.{ok maksadın Aga· 

ı bekofu teslim etmek olmadıtını 

ilt'ri ıürmcktedir. L&kokun bu 
iddiası mütlantiklik~e hakikate 
mutabık görülmemiştir. 

Harblre mektebi kuman• 
danhlından : 

93i ıenesi Harbiye mektebin
den ç.ıkncak efendilere alınacak 
eşyalar ıçın verilen fiyatlar 
taliplerin ubtclerinde kalmıştır. 
Daha dün fiyatla taliplerin 
11-2- 932 perşembe günü Hat 
10 dan 12 ye kadar Harbiye 
mektebindeki komisı·ona mllra· 
caatlan. (453) · 

~ - \'ere!iye davalı i~1erinizc bakılır 
4 - Em!Akinlz:ln istediğiniz gibi 

idare edilmcılnl-Jyl kira :ılmaeını isterml· 
siniz ? 

5 - Emlllc ~enizi a)'lrmak. 
6 - Hls!eli em!Aklnirt satmak. 
7 - Hissrdannııın hissesini almak 

Jçin ıaıt 9· J i arı sındı lstanbul Bahçek., 
pı dördüncü nkıf ban asmıkat No !9 
UNION KOL·T cıUrıcaat 

Sabhk klrglr hane - 9 oda 
2 banJo 2 mutfak bir dükkb 2 ailenin 
oturmı!lnı elverl~li müceddet yıpılmıJ
ur. Şitli Etfıl i tasiyona J&lmundadır 
!5aat 9 • 12 aruında mfincHt. Balt~
l.ııpı dörı.lilncü vakıf han t!lma iat No ~ 

l·ı .. Mk. SA. Al. koml•yunuı 
lllnları 

htanbul 1.ATUJm Eşya anbarma 
ambalajı i$fn 1&00 kilo pvi 2000 adet 
tahta Ye 2000 adet lnta puarlıkla sa
tın almtl•ktır. Paarlıjı 14 - % -933 
Puar ıtınl -.at 11 ya bdar Harbiytı 
meldebtndıkl •tm alma komisyonuae 
da kn ıdileeektir. Taffplerin ~t • 
namHiııl airmek iclD bmi9yona mtl
ncaatıan ~ ı ftUrak isin de nk*i ma 
ayymlnde komt.)'oncla hMlr. •u&u • 
malan (lH) (3'7) 

Kotei Aake" u.r.i ihtiyac;a 
~n 1200 metre kaputluk ku
mq talibi ahduindedir. Müna
kasuı 11 Şubat 932 Perıembe 
g11ntı ıaat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki satın alma komis
yonunda icra kılınacaktır. Talip
lerin f&rtnamcsini sıörmek içia 
komi.yona mtiracaatlan ve işti
rak ilin de Takti muayye1Sinde 
lauır buhınmaları. (204) (448) 

• * • 
K•Wi A.Mılrf ı..- :ttltiyatJ ~ 

:2'780 metre H J:ninc.u Askeıi QrY, 
mektebi ihUyaa lttn dı U8 1netre lfi 
•m'aıı 3590 met.re ılldMUk lAdnrt 
kamat kapalı Mrf •mıetlla Mtıa aJr 
nacüt.ır. lhıı.m u - l••t - 91: 
Sah .-u.nu .. t 14.,IO da Harbiye ~· 
tıbbıdlk,t mahalli ma.hnnnda icra 
ediltcek.1ir. Talipleriıı pri:naın~ 

ıörmek isin komilyona mUp!ea.atlan 
Tt i§tirak ipn cı. prtname.i Teçlüle 
huırbyaeaklan ısıtf mektaplarmı 

ihale sUnüntln muan• n.kthıd• 
Koın.Wyon rlyuetin• nnneleri. 

_(li2) (1'5) 
~ . . 

J119Hıepe -*erl lieeBi 'Ultfyaa için 
eoo adtt kaput n 750 adet mu ser
pu~ elbi&e ild prtnamed• aleni mttna
kaM wretJle imal ettiriltceltifr. Mü
nakHDlan 20 - Şubat - 932 cumarw 
tetıj rü:ıü aaat 18 ya kadar Harbiye 
mektebindeki eatm alma .komhıyonun
da icra edilettktfr. Taliplerin p.rt
namelerinl sörmtk için koınkyona mfi 
racantları ve ~rak i~in de muayyen 
nktinde komisyonda huır bulull1ftılro 
lan. (195) (388) 

Tütün inhisarı Umumi mü
dürlüğünden : 

8-2-932 tarihinde mubayaa olanacağı e.velce ilan olanan 5000 
adet yüılük teneke kutu ile muhtelif cb'atta kereste 18-2· 932 
Perıembe gUnft saat 10,1-2 a bılik edilmiitir. (4S8) 

istanbul polis müdürlüOünden 
Memurini zabıta için imali maktui 2250 ili 2420 çıft fotin 

kapalı zarf usulile m6nakaıaya çıkanlm1ttır. T cklif olunacak 
fiyat haddi llyık 16r6ldftp takdirde 14-2-932 tarihine mlicadif 
paıar ılinli ihaJei kati'yni icra kıbnacaimdan taliplerin teraiti 
öğrenmek 'e nDmeyi ıörmek lmere idare komisyonuna müra
caat etmeleri ve teklif mektoplarile temiıtat akçesini de yevmi 
meıkfırde ••at 14 de kadar mlbayaat komiıyonuna tevdi etme
leri illn oUunar. (277) 

Polis memmları için imali muktazi 2000 iti 2191 adet ,ap
ka alenen münakaaa1a ~kanlmlf{ır. Talip!erin şeraiti öirenmek 
Ve DÜmaneyİ f6rmek 15zere idare kolllİ9J9B11Ba Ya mfiaakataya 
iıtirak için de yam iMle olu 14-2·932 luiiline •IMdif pazar 
fhll ... t ı 4 de Deftmltrlık OairNiade •Dtetekkil mubayaat 
_..., __ ........ ı 'illa o ..... 07lt 
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Ve En Asri Mağazalarıdır. 

Mevsim Sonu BÜYÜK SATI (Devam Ediyor. 
Şimdiden Yeni FiaUarla Mübayaa Etmek EN DUN FiATLARLA Tedarik Ve Temin Etmek Demektir. 

EN iYi ve BiRiNCi NEVi MALLAR-CiNS iTiBARiLE GEÇEN SENE MALLARINJN AYNl-MUSTESNA FiATLAR 
Mağazalarımızın Prensip! : En Mükemmel Ve iyi Malları , Her Yerden Ucuz Satmaktır. 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 

Siz De Yavrunuza Bir 
Kumbara Alınız! 

En güzel 
.Bayram 
hediy.esr 

,. 

[ Türkiye iş Bankası 

·Jandarma . Satı~ Alma Komis.. il oftım ve adın ast ık1an 
mütehaasııı 
Doktor yonundan: 

Adet . 
5655 
7545 
7545 
3770 
1885 

Cinsi 

Gebre 

Kaıağı 

Furça 

Sünger 

Kıl kolan 

1885 Portatif hayvan su koğası 

1885 Kayış yular başlı2'ı 
3770 ip kolan 

3770 Yem torbası 
Yakanda cins ve miktan yazılı doku~ kalem mutabiye kapalı 

zarfla almacakbr. Taliplerin şartnameyi ve nümuneyi görmek 
için her gün ve mllnakasaya jştirak için de Şubatın yirmi bi
rinci Paıar günü saat on beıe kadar Gedikpaşadaki Komiıyo· 
numuza muracaatlan. (396) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlamıştır 

Alb k•ıi.delik olan i~bu tertipte 50,000 numara kimilen 
ikramiye ve yahut amorti kazanacakhr 

ı inci keşide : 11 Şubat 1932 

Büyü~ ikramiye Jl,11~ lira~ır 
Biletler satılmaktadır 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tel. 22622 

Adres; lstanbul Ankara caddesi 
Va.kıt yurdu. 

Telefon ; Yazı i~leri 2.4379 ve 
2.3872 idıı.re 2.4370. 

Posta kutusu ı 46. 

Telgrafı btanbul Vakıt. 
=====-

Abone ••rtları: 

1 3 1> 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

H.triçte - 800 l 450 2700 

!!!.n $artlar1nu:r. 

Sanrı 
Santimı 

Resmi 
ro I\ş 
20" 

liusust 
12,50 Kş. 
25 . 

KUçUk llln şartlarımız: 

1 2 3 4 I • l O Def ilı , 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimiun her üç aylı· 
ğJ lçiıt bir defa meecıncndir 

ı~ - 4 satın geçen fl!nl:ınn fula 
1... saun için 5 kuruş zammolunur, 

v AKIT M&tbauı 
Saltibi: Mehmet Asrın. umunı 
neşriyat müdürü: Refik Ahmeı 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 

3. K. O. SA. AL. Ko. dan J 
Hava kıtaatırun ihtiyacı için aşakıda cinsi ve miktan yazılı 

üç şartnamedeki malzeme kapalı zarf usulile münakasaya ko· 
maştur. lhale tarihi 13-2-932 cumartesi günü saat 10 da taliple" 

rin şartnameyi görmek üzere İstanbul ve Ankara Merkez satın 
alma komisyon)arına bergün münakasaya iştirak edeceklerin ise 
teminat muvakkatelerile birlikte ihale tarihinde Ankara merkeZ 
sabn alma komisyonuna müracaatları. (618) - (4284) 

Cinsi 
iki k~lem kanat bezi dört kalem ıeridi. 
6000 beyaz emait 
3500 yeşil H 

Bet kalemnkaplama tahtası. 

• * 
Ankara merkez ihtiyacı iniç 

500 ton lavemarin kömürü ka
palı zarf usulile münakasaya kon
muştur. ihalesi 15·2·932 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 
te icra edilecektir. Talipler şart
nameyi görmek üzere b er gün 
ve münakasaya iştirak etmek 
iatJyenlerin ~a.-tnamede muharrer 
teminat ve teklif mektuplarile 
muayyen günde Ankarada M. 
M. V. sabn alma komisyonuna 
müracaatları. (45)- 283 

* * * 
Olıı.si Miktan 
Mat d·üğme 10,000 
Makara 1,461 
Makara 3,415 

Müteahhit nam ve hesabına yukar-

• 

• 
da cins ve miktan ya.zıılı elbise Jl\at--
zem esi a1macaktır. 7 - 2 - 932 P3 • 

zar günü saat 15 te ihalesi yapı11Jl1S~ 
üzere aleni münakasaya konmuştu!· 
TaUplerin şartnamesini alımak üzett 
her gün ve münakasaya. iştiıra.k ıiçiJl 
de muayyen saatte komisyonunınP 
müracaatları. (35) (241) 

* * * 
Konyadak kıta.atın sekiz aylık il1" 

tiyacı olan 371500 kilo un kapalı ~ 
usulile münakasaya konmuştur. thsl~ 
tarihi 2:1 - 2 - 932 cumartesi güf1il 

saat 15 tir. Taliplerin şartnallleyi 
görmek üzıere her gün, münaka53Y' 
iştiraık edeceklerin ise 331 lira teırıi ' 
na.t akçesi ile ihale tarihinde Koıtfll" 
da beşinci K. O. Al. Sa. Kom. ıı1A 
mür:racaatları. (66) (453) 

iş Bankası 
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- Muhtırası I · Tefrika Günün Kalpte F asta neler ·oluyor ? 
2 

Nakleden: fa. 

Gece Zf ya retçisi 
( Birinci Kısım ) 

- Artık çocuklann~ öldü diye biı derecede uznmış tel!l.kki ediyorum. 
§e,Yden müteessir olmaz mısınız zan · Do tlnrınızın benden miimkün olduğu 
nediyorsunuz? kadar uzak olmaStnı tercih ederim. 

- Demek beni iyi tanryorsunuz? Hntta, kendilerine şu sözlerimi de 
- jzj ilk defa görüyorum. tekrar ediniz, bunlar. başka bir sefer 
lhtiyar. inat ederek tekrar etti: için izin de işinize ynrayabiJir. Şatoda. 
- Deni i)i (Tanıyor) ~unuz dedim. vanımdn n:ıkit pnra olarak bir şey 
- Evet, i}; tanıyorum. ...aklamıyorum. Şatoda kıymetli vazo 

' 

Takvim - Perşembe 11 Şubat 'l! 
inci ay 1932. 4 Şevval 1351 Senenin 
~eçen günleri <ll kalan ıünler 320. 

GUne• - f>oJueu 7,20 Hanşı 17.5 
Namaz vakltlerJ - Sabah 7.20 

O~le 12.24 ikindı 14.52 Akşam 17,31 
Yatsı 1841 imsak ~.30 

Hava - t >iln sıcaklık azamr 9, 
ıısgart 6 derece kaydedilmiştir. Bugün 
üzgAr cenupla ~arp ara~ında mutedil 

.ür'atre esecek ve bava bulutlu ola· 
·aktır 

1 Radyo 1 --Margi istintakı kısa kesmek ist<?mi- "alan dn yok. Gümüş, yemek takım- lstanbul - 18 den 19 a hdaJ 
vordu. Olmüş gibi görünen hayat mm için de zahmet etmeyiniz. zira, ıı;nmofon. 19,30 dan 20,30 a kadar 
" d·.ı:.· · · Makbule Hanımın ıştirakiıe alaturka saz. ara ında, bu hadise onu şiddetle alil- iç misafir kabul etme ı,.ım ıçın an • 

k k d · · k k d U t .. u 30 dan 21 e kadar içtimaiyat bak· 
k•dar edivordu. Artık ~abaha kadaı 'l · ·en ıme yetı,.ecc · a an va.r. e .. " kında s~lim Sırn B taıafından konfc-
oyuyamıyacağını biliyordu: nrnfı için de si'Zin ve dostlannızın rarans 21 den 22 ye kadar Feyzi ye H. 

- Nereden girdiniz? 'nrb bankalarındnki kasalanma mü- ve Nebil oğlu lsm:ıil Hakkı beyin işti· 
Diye sordu. Sesi pek amiraneydi ıcant etmenizi tavı:.iye ederim. rakile sız, 22 den 30 a kadar stodyo 

•e kadını bileğinden tutmakta devam
1 

Meçhul kadın cevap \'erdi, gayet orkest>a.sı. 
ediyordu. Meçhul kadın yav~ bir ıkindi : Hell•berg - (274.4 m 75 kilo 
aesle: - Ben bir bırsrz değilim. vat) 930 jimnastik - 13 ork~stra kon 

_ Acrtıyorsunuz, - Size inanırım. Fnkat buraya seri - 17,15 orkestra - 21 Bı:rlinden 
Dedi. Margi tazyikini gevşetti. ifa~ beni ziyarete geldiy eniz, vaktinizi naı.ıfl - 21 ,30 orga ısrt musiki -

dın devam etti: yanlış intihap etmişsiniz. Bunun mü- 22. 15 yıbanCJ isımli komedya. 
'b' b' ···ı ·· ru· J k • • • Vlvana - 1518,2 m. 20 kilovat) - Hizmetçilerinizi çağırıp beni jan- '1ası ı ır og e us ge me ve ı~nunu , 

' k.ld · · ı · ·· 1 k ı d 16,30 pi)·ano solo - 17,20 ~loda -dannalara teslim ettireceğinizi c:öyle- la ı ısmın zı soy eme o ur u. 
d d · ı · · · d" 18 orkestra konseri - l 9 05 san 'at diniz. Sizi bu suretle hareket etmek· Ka ın onu ın emıyor gıbıy ı. 

musahabcsl - 20 3U operadan nakıl, 3 ten vaz gN"'irmi•ıe çalışmak isterim. - Size bahscttigirn doktora gelm-
-y " oerdelik. 7 tabloluk .. Pıka Kızı,. isimli 

- Sizin noktaı nazarınıza göre bu diye devam etti, gnyet iyi ruhlu Çaykovskl'nln eseri - 23.25 dans. 
doğrudur. Fakat benim için öyle de- çok zeki bir adamdır. Oudope.to - 1550 m. 23 kilo 
fil. Söyleyitıiz bakayım, nereden gıı- l\largi şiddetle sözünü kesti: vat) ro. ıs kon8er - 18,30 koro kon 
dini-:ı. - Bu kadaııı kafi, derhal b11raya seri, Macar halk havalan - 19,40 as 

- Kayıkla nehri geçtim. Bütün niçin geldiğiniı.i söyleyiniz, yoksa ça- kert bando - 21 piyano ve viyolonsel 
adRmlarınız uyuduğu z:ı.man buraya •ırıyorum. konseri: Visıouti, Hıch, Rlmsky· Korsa 
yanaşmak güç bir şey değil. - Size tekrar ediyorum, bir daha kof. O voraı., Havden Raub'in eserleri -

22.50 J'iaan musikisi - 24 caz orkes· - Ya köpekler! tekrar ediyorum ki, söylersem taliin .. 
crası rarafındın konser, sonra dans. - Köpekleriıti-z olur olm:u: seye, hışmına uğrarsınız. 

Roma - l441 m<"tre., 75 lcilovatl 
düşen bir yaprağa bile havluyorlar. - O halde hapishaneyi tercih edi- 12,15 orı..eıtra _ 17,55 konser_ 21,!5 
Artrk onlara aldıran hHe. yok. yorsunuz demektir? orkestra _ 22 operadan nakil 

- Kapı kapab değil miydı? - Mademki ısrar ediy"~~unuz.. Varşoya (1411 m. 158 kilovat) 
- Kapalıydı • - Pardon. Al gülüm, ver gülüm. 13 35 filarmoninin konseri - 18,35 
- Zorladınız 1111 Eğer buraya niçin geldiğinizi söyler- konser List. Z:ırebskl Dluski. Zarzycki 
- Hayır, nMıl ır.orhyabilirim? eniz. !=;İzi cıerbest brrakıyorum. Debussy, Puccini ve Aethovenin eserle 
- O halde? Kadın mütehanir bir hareket yap rindın - Zl,18 Hafif musiki - 23,30 
Meçhul kadın s.'11dn hiı sesle cevap tı : dans 

Terdi: _ ~ahi mi ~ylüyorsunuz, beni bı- BUkre' - C :-190.5 m. 16 kilovat) 
- Bura:ra girehilmek için b:ışka akır mısınız? 1 ~.45 haberler - 18 orkestra - 20 40 

ol yok mu? yeni ~tudyonun a<,ılma resmi - 21 Kral 
- Söylemek şartiyle evet. .. Hepsi- Karolun kabul resmi - 21,t :; Romanya 

Margi titredi, hu kayalıklar üze• 'tİ öylemek şartiyle... • mili! marşı _ 21,25 prafe!!or Guıtinin 
·rırle bulun n eski şatonun, bir çok J{Rdın bir müddet cen.p vermedi. nutku - 21.~5 l\.ral Karolun cevabı -
.ıtolnr gıbi, gizli methalleri vardı. 'onra: 21.40 koro - 22,10 .senlonik konser -

Fakat bunları, kendisinden başka _ Beni, eledi, hırakınrz. İki da· 23.10 halk orkestrası. 
ldm bilmiyordu. Hatta yeğenine ika müsnnde edintz, dil:,üneyim. E- Praga - 1486 m. 60 kilovat) 
hile henüz bu gizli yolları gösterme vet.. Ser~ t olmıyn ihtiyacım var. Di· 2~ keman konseri - 22,30 şarkı -
ıi;ti. {er taraftan size itirafatta buluna • 23 20 asri musiki konserl 

- ı::ız. dedi, bana kalırsa bir çoJ· ~ak, büyük bir fenalık da yapmak is- Moskova - (J268 m.) 17,30 dan 
23 e kadar. 

şey ı .. r bilıyorsunı12:? Buraya ne yap •mi)orum. Beni bırakınız. Madem-
mıya eldıniz? .Ne çalmak istiyordu~ <i kaprnm .nnnhtan sizde, kaçamam, Yarın: 12 Şubat 
nu:ı' pencereler de çok yüksek!... Hellsberg - l2744 m. 75 kilo· 

- Size demfn de cıtövledim. eğer bu Margi kadının bileğini bıraktı fa- vat) 9 30 jimnastik dersleri - 13 Ber 
rn) a ıreJişfmin sebehını anlatacak o- l\at: tinden nakıl - 14.05 konser - 17 30 
luna.m ~ müthiş bir darbe ın· dı·rmı'ş p . k soprano solo ile orı.:estra kon~eri -

- encereyı apay.mız. 19,46 mandolin konsed - 21 Klllbin 
olurum. Diye emretti. Kadın, serbest kıt• Zafı:ri bimll opera _ 22,20 v~eli 

Kadmm eesi garip bir ahenklt> tit- lınca, gitti. pencereyi kapadı. konstr - 23,40 hılıer. 
riyoı-du. Margi, inatçılıgı bir türlü fBitmedi) Viyana _ (518,2 m. 20 kilovat) 
bırakmadan ısrar etti: l 6,35 çocuk korosu - l 7,~0 Niçe ve 

- Ben de size bütiin btınlann ka- An karada hı·r yangın kadınlar - 18 orkestra - 21.20 operet 
dm yalanı olduğunu öyledim. Der - parçalan: Mariça, Orlofdan - 23,1~ 
hal i7.ahat veriniz yoksa adamlarımı itfalyenın sıktıOı sular dans. 
çağınyorum. Uuradan ne çaJmıya gel buz kesildi ! Budape,te - (550 m. 23 kilo · 
diniz? Ankarada pazar günü gecesi vat) 10,15 konser - 13.5 konser -

Kadrn cevap ,·ere<"ei!i verdt> cordu: saat 3 buçukta An karada bir 18 konser - 19 piyano ile Macar ha-
- Ne zamandanberi gozleıiniz köı· yııngm olmuş, çatısı tutuşan vala~ - 20.30 operadan nakil sonra 

oldu? Vsrdar apartmanını ıtfaiyenin Ugan orkestrası. 
- Sfr..e net gösterdiği gayret sayesinde ta· Roma - (44-l m. 75 kilovat 
- Bana. hiç? Fakat hu cıi7.in için 13.4:; şar ıyla konser - 18.30 şarkı -

çok miihim_ F.vveke kör değildini7_ mamen yanmal;tan kurtarılmıştır. 18,45 konser - 22 Marict opereti 
- Bunu dn biliyorsunuz demek? İyi Yapılan tahkikat neticesinde Var,ova - U41 l m. 158 kilovat} 

malumat toplamrşen111z.. yangının ne suretle çıktığı tesbit 18,35 batır musiki konsl'ri - 21.15 Fi· 
- Her halde gözlerinize ~riz olan edilmiştır Son souklarda donan !armoninin ltalyan mustı.isi konseri -

ha.<rtAlık (Cataracte) değil, bu, ameli- apartmanın soba borularını ta- 23.~0 dıns 
yatla geçer_. (Tumeur) de değil, z.ira Lahtl - (1796 m. 54 kilovat) 
gözleriniz pek parlak... mir için gelen işçi çalı~ırken ta- •8 şurki - 19.ı5 ph·ano - 20,05 sen 

İhtiyar, bu sözlerdeki vukufa hay laş ve çuvalJarm arasına lunlcım forıik konser - 20,95 Helsıngforstan 
nt etti, ve titredi: aıçıramız, farkana varılmamışlır. nakil 

Beromunster - ( 456,6 m. 60 - Siz, dedi, yoksa tıp tahsili mi için, ?çın yanan ateş gece saat 
ettiniz? kilovat) •S,30 on esıra konseri = 16,30 

üçte çatıyı sarmış, polis görerek orkestra _ 19,30 oda musikisi - 22 
- Hayır .. Fakat pek muktedir f ıt aiyeye haber vermictir. koıo ve orkestra 

dostlanm vardır. .., 
O gece souk sıfırdan a•ag"ı Moskove - (1268 m. 7,30 dan 

- Onlar da hırsız mı? 2A d .., 2.'l e kndar 
Margi avucunda tuttuğu bileğin ':i erece olduğu ıçin itfaiyenin 

hareketinden, kadınm omuzlarını sıktığı su ar tavan arasından alt 
Bilktiğini hissetti. Mamafi kadın dc--11 ata akıncıya kadar donmuş ve 
vam etti: merdivenleri buz kaplamışbr. 

- Meşhur kör doktorlarına müra• 
caat ettiniz mi? r 11 Şubat 

- Hepsine. . . f ,., 
- Hepsi de babı h:t!larm ?:afından erşembe akıauı 

bahsettiler değil mi? llk akla geleni A K J N 

fsTJnbal Bdtdiyesl 
~thirTı"yatrosu 

de budur: Fakat size dos~Jıırım l 
biri~lni tavsiye ederim. Pek genç •1 

tir amma, on seneye kalmaz, mesaisi 
ilim akad~misini alt üst edecektir. 

- :\ladam, bütiin bu ahlt.anrza 
te§ekklir ederim. ~iyuetiıti.zi kafi J 

il illi ili 1111111 

Dest~:.:.:•rde II 111 lllllj ı 
Faruk Nafiz _ ~J~iıu~ 

1 SPOR 1 
"Fenerbabçe,, itlerin 

eğlencesi 
F enebabçe spor kulUbü kendi 

azasını ve kendisini sevenleri 
bir araya toplamak Ye neı'eli 
bir gece geç rmek arzusile her 
ı~ne olduğu gibi bu aenc de 
Kadıköyünde Süreyya salonunda 
bir eğlence tertip etmiıtır. Bu 
eğlence bu akıam saat 21,50 de 
başlıyacak ve •balta llHu de
•am edecektir. 

Fransanın son askeri harekatının 
sebe\>i nedir ? 

Gazeteler Fransanın Fasta son 
görüşmüt olduğu askeri hareket
ler hakkında hüJisa halinde ma
lumat verdiler. 

Fasın vaziyeti husu~iyesi itiba
riyle babaolunan aakeri hare
ketlerin mahiyeti ve kıvmeti hak
kında gelen mütemmim haber
leri karilerimiıe bildirmeyi fay
dadan hali bulmadık: 

Bundan bir kaç se.ne mu1cad· 
dem mUcahit Abdülkerim Fas 
kabilelerini top"ıyarak sabile doğ 
ru yürüdüğü zaman gerek Fran
sızlar gerek lapanyollar müşkül 
bir mevkide kalmışlardı. Hele 
lıpanyol askeri mütemadiyen 
mağliip olarak ispanya işgalin
deki Rifi adım adım terke mec
bur olmuştu. 

Bunun üzerine Fransızlar fazla 
kuvvet sevkederek Abdülkerimin 
kuvvetlerini ihataya ve kendini 
yakalamıya muvaffak oldular. 
Abdülkerimin esareti Fas birinci 
mıntakaaının müdafaasız Fransız 
ve lspanyollar eliode kalmasını 
mucip oldu. 
Tlbllyetten kaçınan kablleler 

Fakat arka mıntaka da, sahil 
mıntakasile b6yük kum çölü ara· 
sında tümseklenen atlasın sahra· 
ya yakla,tıkça alçalan tepeleri 
eteklerinde Fransızların ''disi· 
dan: tabiiyetten kaçınan,, ismini 
verdikleri hüriyetperver kabile
ler yaşıyor. Bunlar arasıra bir 
reis idaresinde toplanarak sahil 
mıntakasına tecavüz ediyorlar ve 
Fransız ileri karakollarını ada
malnlh bırpa1ıyorlar. 

Buna karşı Fransa, bir kısmı 
yerliden bir kısmı Lejyon etrao

jer den (1] mürekkep oldukça 
mühim kunetleri "d:sidan,, ları 
inkıyat dairesine çekereli büylik 
çl>le kadar bütün ikinci mınta
kayı da Fransız nüfuzu altına 
almaya karar verdi. 

Vadii Şiris ile Vadii Riz nehir· 
leri arasında uzanan ve Atlas 
ıilsileainin Ayit Atta tepelerine 
yaslanan bu mıntakaya T ofilalet 
deniyor. 

Geçen ay zarfında T ofilalet 
in Şirit vadisinde ve Cebeli 
Sarun şimali ıarkisi ile yük
sek atlasın cenubu şarkisinde 

bulunan Erful, Kores Suk min
takaları Fransızlar tarafından 
işgal edilmiştir. 

Cebel Saru tepelerindeki ka
bileler hentiı in&nyat etmt-miştir. 
Binaenaleyh oralarda dolaşan 

ecnebi ıeyyablar yerli Şebone 
(2] lerin b;mayeıiode yol ala· 
bilirler. 

· Ayn1 zamanda çölün muhtelif 
yerler nde dağınık vahalarda bi
rer küçük mitralyaz müfrezesi 
saklanmııhr. Bu mitralyöz müf
rezeleri arasında sabra telefonu 
mevcuttur. Müfreze'er bir cihet
ten de tayyarelere üssülbareke 
vazifesini görmektedirler. 

Tedblrlertt reamen taarruz 
Bu kadar tedbirlere rağmen 

gene ası ka bilet erin sık sak ta
arruıu vukua geliyor. Geçen ay 
mülAzım Şapdölen idaresindeki 
bir kuvvet kabilelerin taarruzuna 

uğrayarak bfitün mürettebatı 
mahvoldu. MüJlzım Şapdölenin 

müfrezesi mahvolduktan ıonra 
Fransızlar fevkalade kuvvetler 
sevk ederek asilere istinatgah 
olon Turug vahasını zaptetti-

. Jer ve Vahanın abal·sine karşı 

zecrf muamele edildi, 

işgal olunan Vahalardaki katli' 
amlardan kurtu:an biçare bede
viler çöle dağılmakta ve serseri 

bir surette ya'}amaktadırlar. Bun· 
lar ecnebiye ö!esiye düşmandır
lar. Nerede bir yabancı bula
bilirlerse hemen öldDrürl~r. 

AbdUlkadlrln Cezaylrl ve 
AbdUlkerlmln Fası 

Fransız askerlerinin daimi ta
arruzuna uğrayan Fas ikinci mıo
takası hakkında verdiğimiz nıa
liımata illveten şunu da aüyliye
yimki Bedevi asilerin muntazadl 
kuvvetler karşısında tabamnıiil 
edemeyerek günün birinde kaf
fesinin silahları bırakacağı IDU"' 

bakkaktır. Mücahit Abdülkadi
rin Cczayiri ne oldu ise mficabit 
Abdülkerimin Fası da tamamen 
müstemlike haline geçmeğe mah
kumdur. 

Halbuki Cezayirin ve Faıı11 
büyük şehirlerinde garp mede
niyetinin mfifit noktalannı ihata· 
ya başhyan mfinevverce yerli ta
bakası yetişiyor. Glloüo birinde 
Fransaya karşı koca Mağribi 
kat' asını mOdaf aa ederek Muid' 
gibi muhtariyet elde ettirebile
cek olanlar işte, çoğu Franııl 
-darüli-ünunda yetişen bu Ceza

yirli, Tunuslu ve Faslı gençler

dir. 

11 j Lejı yon Etranjir: 
Ne olduğu belirsiz; kanlı katil ecnbl· 

ter Fan.n,:ıya kaçarlar orllda isimlerini ver· 
memck ~artiyle askerlfge girerler böyle~ 
toplanan aslı belirslzlerden Fransa Leli· 
yon ~tranjir isminde muazzam ve feda· 
k:\r bir fırka vucuda getirmege muvaffa~ 
olmuştur. 

[2' Şebone yerli srap 
!erden muntazam askerlik 
J :ındarmadır. 

ve MaAfibl• 
ederler; ycrlJ 

Hngiinktt hava 
Şiddetli ıouklar ve kar bit 

kaç gün devam ettikten ıon ... 

evvelki 2ece bava değitmit '' 
yağmur yağmıya baılamıştır • 
Yağmur dün devam etmit fC 

karları tamamen eritmiştir. 

Son günler tçınde en şiddetli 
soğuk pazar giinii olmuş, o ak• 
şam sıcakhk derecesi ıifardaO 
a11ağı 9 dereceye kadar diltmllf"' 
ttir Souktan şehrin birçok yer
lerinde, bilhassa Bakırkl>y ~ 
Yeşilköy taraflarından su boraı• 
lırı patlamı,br. 

An karada 

Ankarada havalar evve!ki ,00 
açtığı halde diin sabah gelle 

bozmuş, kar yaimıya başlanı•t 
tır. Dün sabah Ankara sıcakb 
nakıa 15 dereceye kadar dOt' 
müştür. Bütün evlerdeki su'•' 
doÔduğundan ıehirde mllşkO.ıt· 
la su buluoabiJmiştir. 

Trabzonda Uç ki•' ~ondll 
Son farbnalarda Trabzon k6f" 

lerine çok kar yağmışbr. Dese"' 
rllk, Çaycuma yolunda tipif' 
tutulan üç kiti ö lmüttür. 

Y t>şilköy as kert rasat nıerlıe"' 
zinden verilen malômeta garc 
dün tazyiki nesimi 760 milie11ett~ 
hararet derecesi azami 9, ••l~r 
6 santigrat olarak kaydedilfll~ 
tir. Bugün bava ekseriyetle b~ 
lutlu olacak, ruıgir cenupla ~~ 
arasından mutedil ıüratte P-

cektir. 
~~~~~~~~~----'O 
Raşll Rıza TlyatroB 

Şehzadeba,ında , 
Bugün akşam saat 21.30 da '-o"w;;:.,. 
Zade vodvil 5 perde, muharriri: 
refik Ahmet Nuri a 

c 
l 
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harbi Japon .. Çin 
$ehrimizdeki Japon se-
fareti iza t veriyor 

dt~ıalc: Şarkta kanlı harpler kısmanı teşkil eden ve bir çok 
lQı d' 

1-ar e ıyor. Çinliler Japon ecnebi tebasının bulunduğu Cha· 
llıGd~ıuna karşı şiddetli bir peı'de intizamı teminJe mükel-

Lı a •aya geçtiler. lef olan Çin polislerinin vazife-
'llrb' 

ba1ı d ~n sebepleri ve nasıl ferini birakıp kaçtıkları şayıahuı 
Ja~ ıgı hakkında şehrimi2deki almış, yürümüştü. 
~1 6 .rı •efaretinin noktai nazarı- KanşıkJık gittikçe yaklaştığı 
ola~~•htnenin her halde faydalı için imtiyazlı mmtaka meclisi 
•d•r ıını düşünerek dün 27 kanunusani saat 4 de örfi 
&ile etbaneye müracaat ettik. idare ilan etti. Ve Japon bahri· 
tıı iı •:nghay hadisatı hnkkmda yelileriyle diğer büyük devletler 

Jcı' atı verdiler: bahriyelileri imtiyazla mmtaka 
hakton hükumetinin Şanghay hudutlarmı muhafazaya başla-

ında n b' . • 'h . d J tıe d e ır sıyası ı tırası, ı ar. 
trı ' ecnebi devletlerin oradaki i8 Kanunusani gecesinde baş-'tıfaat 
tırıel' ve hukukuna tecavüz lıyan müsademeler 29 KAnunu-

Ja' vardır. sani saat sekiz de lngiliz ve 
titti:on harp gemileri Şangbaya, Amerikan baş kooıoloslarının 
fttb" Çe fiddetlenen Japon aleyh- tavassuttan neticesinde kesildi. 
dtrı gı~a Ve şehir civarında gün- Fakat 30 Kanunusani sabahında 
blltl iline çoğalan Çin ordusu
~atı muhtemel bir hücumuna 
lbGd

1 
r°radaki Japon tebaasının 

,..• aası için gönderilmiştir. 
J 

'rlll(f 
"Po e Ve biJhassa Şankbayda 
~tk,: al~yhtarlarının nasıl ha
~ilb ettıklerini uzun uzadıya 

Je etınek lüzumsuz olur. 
de11 Pon aleylıtarhğı hareketin
boy{11~ız Japon malJarına karşı 
U <>taJ d - ·ı b ·1 l · htlı . egı eynel mı e ım-
flııd~ b tnıntakanm içinde ve dı
•t Ulunan Japonların hayat 

CQı • 
tıı~ "11Yetlerine yapılan teca-
-ıı .. ,, •c bu arada mesela 18 ka
l.~ .... 'd 
'ttiai Qı e Japon Budist rahip-
)o~ 11 

öldürülmesini kasdedi-a:. 
l 8tı t 
'Yıı I a~iyet karşusında Şanghay 
4tcıİ:i llıdcl imtiyazlı mıntaka 
~tak J•pon aleyhtarları birliğinin 
~t111 a dahilinde bulunan büro
&ıı kın kapaılmasına karar verdi. 
ttai ~ar üz~rine mıntıka beledi
J,p0) ~ büroların kapatılmasına 
ltıt1:11• ahriyelilerinin yardım et-

Jap' kabul etti. 

Çinliler tekrar babriyelilerimize 
ateş ettiler. Ayoı zamanda im
tiyazlı mmtakaya bir çok bom
balar da düşüyordu. 

Bu esnada Cbapei'de imtiyazlı 
mıntakanın hudutlarında mevki 
almış olan Çin askerleri birden 
bire Japon bahriyelilerine ateş 

açlllar 
Bahriyelilermiz de tabii kendi· 

lerini müdafaa için mukabeieten 
ateş açmıya mecbur oldular. 

O zamandanberi Japon bahri
yelileri Cbapei istikametinde im
tiyazlı mmtaka hudutlarını git
tikçe çoğalan Çin kuvvetlerine 
karşı muhafaza etmektedirler. 

ilave etmek Jazımdır ki, Japon 
tayyareleri hadiselerin başlangı· 
cında, yalnız imtiyazı. mıntaka-' . . nm dışınaa bulunan Çın ordusu-
na taarruz etmişlerdir. Fakat 
Çınliler zırhh trenlerinden mm· 
taka har.cindeki istasyona ve 
Japonlara ateş ettiği zaman tay
yaraleri mizin taarruza mani ol· 
mak için faaliyete geçmeleri 
mecburiyeti hasıl oldu. ,, 'ol,8 onYanın Şangahaydaki kon

dııq~ \'e Bahriye kumandani ha

~CtJ,~ b~şlangıcındanberi ecnebi Ayuın Demir yolları 
~t ltıUJk~•n orada bulunan askeri Müdiriyeti umumiyesinden: 
llıi4ti. 1 crkioile temasa geç- İzmir Aydın demiryoJu hissedaran 

27 ka alelade altı ayda yüz ~rk sekizinci 
~il b nunusanide Şanghay Ja· içtimaı umumiyesinj 21 mart 1932 s!· 
~ · •tkon 1 d d ne müsadif pazartesi günü saat 12 tın so osu iğer evlet-J Orad Londrnda Old Broad Strette 100 nu· 
'P()tı a bulunan konsoloslara marada kain Winchester Housete iniw 
~hliktlitebaasımn Şanghaydaki kat edeceği ilan olunur. 
ti!t•İnj l'azıyctıni ve Japon ban- Ruznamei müzakerat bervechi 5.tj.. 

~· nu 11 alacağı tedbirleri bildir- dir: 
QQtG

11 
nun üzerine Şanglıaydaki 1 - Heyeti idare raporu, 2 - 1931 

t~u ecneb' d senesi kiinunueneJ gayesine kadar o-

Ağaç Çileği Bahçecilerinin 
nazarı dikkatine 

lsprito ve Jspirtolu içkiler inhisarı idaresine ait lfkar fabrika
sının 1932 senesi imalatı jçin külliyetli miktarda ağaç çıleğine 
ihtiyaç vardır. 

Şişlide Mecidiye l<öyünde Fabrikada teslim edilmek şartile 
beher eski okkasının petin para ile 70 kuru§a alınacağı ilan 

olur. (423) 

lstanbul Polis Müdürlüğünden: 
Zabıta memurları için imal edilecek 2000 ilci 2191 takım 

resmi elbise ve kaput kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmış
tır. Teklif olunacak fiat haddi layık görüldüğü takdirde 18-2-932 
tarihine müsadif perşembe günü ihalei kat'iyesi icra kılınacağın
dan taliplerin nümuneleri görmek ve ıeraiti öğrenmek üzere 
idare Kalemine ve teminat akçesile teklif mektubunu vermek 
üzere yevmi mezkO.rda saat 14 e kadar Defterdarlık dairesinde 
müteıekkil mübayaa komisyonuna vermeleri ilin olunur. (331) 

jandarma Satın Alma Komis
yonundan: 

Adet 

5655 
7545 
7545 
3770 

Cinsi 

Gebre 
Kaıağı 

Furça 
Sünger 

Kıl ko1an 1885 
1885 
1885 
3770 
3770 

Portatif hayvan su koğası 

Kayış yular başlığı 

ip kolan 
Yem torbası 

Yakarıda cins ve miktarı yazılı dokuz kalem mutabiye kapa1ı 
zarfla alınacakbr. TaJiplerin şartnameyi ve nümuneyi görmek 
için her gün ve münakasaya iştirak için de Şubatın yirmi bi
rinci Pazar günü saat on beşe kadar Gedikpa§adaki Komisyo
numuza muracaatları. (396) 

JandarmaSatın Alma Komis
yonundan: 

300 bayYan çulu ile 30 keçeli belleme ve 600 çağ torbası 
kapalı zarfla alınacaktır. Taliplerin şartnameyi ve nümuneleri 
görmek için her gün ve münakasaya iştirak için de 20-2-932 
Cumartesi gfinü saat on beşte teminat Ye tekliflcrile komisyona 
mOracaatları. (386) 

ZAYiLER 1 
Beşiktaı askerlik ~ubcs:nden 

aldığım vesikamı zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan evvelkinin 
hükmü olmadığını ilin ederim. 

Kadıköy Moda caddesi Sarraf Ali 
Şokalc No. 15 Cemal 

Zayi cUzdan 
927 • 28 - 29 ve 30 senelerine 

ait yol bedeli makbuzlarımı Po· 
latlı millet mektebinden aldığım 
şabadetnamemi askeri ve nüfuı 
tezkeremle devlet demiryollan 
idarei umumiyesi tarafmdan ita 
edilen hüviyet varaka ve 687 
numaralı ıerYİa kartımı zayi ey· 
!edim yenisini çıkaracağımdan 
hükümsüz oldukları ilin olunur. 

Pendik Emniyet tesfsat deposunda 
1096 numaralı M izzet 

SEYRISEFA iN 
Merkez ıc:eıırasıı C"..alatı töprtı başı 8. 2362 
Sobe A. Sirkeci MlihUrdarzade Haa 2.2740 

Mersin Postası 

(KONYA) 12 Şubat Cuma 

10 da İdare Rıhtımından kal

kar. 

Trabzon Postası 
Bayram münasebetiyle (CUM

HURiYET) vapuru yalnız bu 

haftaya mahsus olmak üzere 

11 şubat perşembe 18 de Ga

lata rıhtımından kalkacaktır. 

l ı 3. K. o. a. Al. K o. dan 1 
Yerli fabrikalar mamulltında.n 

(13.000) adet yün battaniye kapab 
zarfla münakaşaya konmuştur. İha

lesi 27 - Şubat - 9~2 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat on beşte f1P 
pılacaktır. Taliplerin şartname ve 
nümunesini görmek üzere her gün 
Ankarayn merkez satın alma kcmis• 
yonuna müracaatları ,.e münakasaya 
istirak edeceklerin o zijn ve ~atin • :> 
den evvel teklif ve teminat mektup • 
larını mnkbuz mukabilinde mezkllr 
komisyon riyasetine teovdi eylemeleri. 

(65) (428) 

K. O. \'e 1 inci fırkanın 
müteahhidi nam ve hesabına a • 
Jınacak nohudun pazarlığı ı:; 
şubat 932 cumartesi ıtünü ~aat 16 
da ynpılncaktır. Taliplerin ~rtna.me
yi almak üzere her ı:ün ve münakasa· 
ya iştirak için de ynmi muayyenin • 
de komisyonumuza mfiracaatJarı ilan 
olunur. (68) (473) · ' 

"' * * 
Bursa Askeri Lise talebesi ih

tiyacı için mubayaa edilecek 
( 650 ) takım elbisenin kapalı 
zarfla munakasası 28 Şubat 1932 
Pazar günü saat 15 de Fırka 
satın alma komiıyonunda yapıla
tır. Taliplerin nlimune ve tart
nameyi görmek için her gün ve 
münakasaya iştirdk için de vak
tinden evvel teminat ve teklifna· 
melerilc komisyonumuza muraca
atları. 

(Şartname musaddak suretini 
arzu edenler komisyonumuzdan 
talep edebilirler.) (62) (382) 

Ayvalıktaki kıtaat ihtiyacr içb.. 
otuz bin kilo un alcnt .münakasan 
konmuş"ır. thalesi 17 - Şubat - 932 
tarihine müsadif ~arpmba günü saat 
14 te icra edilecektir. Talipleria prt 
namesini görmek TC almak üzero her 
gün münakauya ~tirak etmek için 
de teminatı muvakkatelerile beraber 
Ayvalıktaki w;ked matm alma knnıie • 
yonunn müracaatları. (3i) (21:?) 

* * * 
Anlnlra merkes ihtiyaes i~ıt 30ö 

bin kflo un kapalı zarf suretile mUna
kaMya konmuştur. lhale.i 14 - 2 -
!>32 tarihine mfisadU' pazar cftnh saat 
14 te icra edilecektir. Talipler ~art
nıımeyi görmek üzere her ~ün n mü
nakasaya i~tirak i~in de ~artnıımeae 
vazılı teminatlarile birlfkt~ teklif 
~ektuplnrını yevm Ye B:tati ihaleden 
evvel m:ı.kbuı: mulmbillnde Ankl ·a 
merkez Mtın alma kf.lmi8y• rit-aseti-
ne nrmelerl. (42) (261) .. .... , f ' ' 

* • * 
M. M. V. onia ihtiyacı için 2:l2 

ton çimentonun 15 - 2 - 932 pazartea 
si günü saat 14 te kapalı zarfla mil • 
nakasası yapılacaktır. Taliplerin ev -
Mf ve ~raiti anlamak ft:ırere her gün, 
münıı.kasay ir;:tirak etmek istlyenlerin 
de gün ve ~tindeıt enel tekliflerlle 
Ankarndn merkez gatm alma komis• 
yonunn mUracaatlan. (43) (263) • 

* ı:: * 

~ ttin · ı evletlere ait kuv- lan hesabatrn tetkiki, 3 - Şirket ni" 
~lllllltıd lcumandanlan Japon zamnarnei dahilisi ahk~rnı mucibin~ A IA 11 T 
, lldıt, anının da iştira kile top- infikak eden ve tekrar namzetliğini ........ .- A 
~tih:ı Ve Şanghay beynelmilel vazeden Mr. W. H. Swaffiled ve :Mr. --· 

m VAKITın-~· I~ 
.!I K ?,!?..~üz ~~!.~ları1 

Para - Senelik faiz yüzde l ! . 

Yerli fabrikalar mamulatmda.n 
(200.000) metro Mtarbk bez kapalı 
zal'fla münakasaya komnu§tur. Iha.
lesi 2g - Şubat - 93% tarihine ntilsa
dif paznr günü U«t en ~ ynpıla
taktır. Taliplerin tıartıı.ameri ve nil • 
mune!ini 1:örmek bere twtr iÜft .An -
karada merkc.z ıatın alma koınfgyonu· 
na müracaatları ' 'e nıtbıa.ka.Mya ~ti
rak edeceklerin ~ gün w saatten en-el 
teklif ve teminat mdrtuplannı mak • 
buz mukabilinde meikOr komisyon ri
yasetine tevdi eylemeleri. (64) (4Z1} 

b·.._ alı 1 nuntakasının himayesi J. A. Goudge, C. B. E. n.in meclisi 
it Prohacak tedabire müteallik idare azalığına intihabı, 4 - Bir mu• 
1-",ı. lfraı:n haz1rladılar. rakıbın intihabı, 5 - Şirketin mua. 

t "at b melatı umumiyesfnin tezekkliıü. ~ 
'~it k U programın tatbikına lşbu içtirnaa. iştirak etmek arzu e-
:~~ b~~llladan Çinliler adedi den hissedaran tarihi içtimadan laakal r bi" .~. bulan muntazam ve on dört gün akdem hisse senedatını 
~ .. ttl ~1§İlik gayrı muntazam Londrada Old Broad Strette 100 nu• 

'it erıni · . marada Vinchester Hoose katibi umu 
l •rıQd ımtıyazlı mıntaka miliğe, lzmirde şirket idaresine İE• 
~td,._ ~ topladılar. Bu kunet- tanbulda Osmanlı bankasına tevdi et;.. 
:~ı tlb· aş~a bir çok silahlı ve melidirler. Tevdi edilecek hisse sene• 
~ 11ltaka ıaeh Çinliler de imtiyazlı datı için alınacak makbuzlar hini iç-
oı.1,}'o I dabilinde serseriyane timada ibraz edilecelctir. 
&.; r ardı. Heyeti idare emrile katibi umunıl: 

-~ ı· ••rad Ş . Hourd Of Glossop 
t ' 1•i · ~ angbayın ecnebı Winchestcr House ıoo. Old Broad 
ı."'"i"•ta~ıtl'tkıkçe :ıiyadtleşen bir St l d E c 2 "lh ı._ 1.. rect .on on J• • 

"" .. 1 b •. d b 1 ~tlard, avası ıçın e u u- 22 kanunusani 1932 
~ Şanghaym büyük bir M- noro.pkra .._ __ 

"' Bayiinizden : Her vakit 

Gu. ''G . l..i'. ''R ~ ı,.,- uı 40ı..1 ın,,- ex,, 
'Pl-aıe "GEV QA.S'r E" iç çamaşırlarını ve bfiyük Fransız marka 

ON VER DIER kadın çoraplarmı isteyiniz. 

Adrea ı lstanbul Ankara caddesi 
Vakıt yurdu. 

Telefon : Yazı işleTi 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vııkıt. 

Abone şartları: 

1 3 ö 12 
Dahilde ıso 400 750 14-00 
Hariçte - 800 J 450 2700 

ilin •artlarımız: -------

Aylık 
Kuru~ 

., 

Satın 
Santimı 

Resmi 
10 Kş. 
20" 

Hu!us! 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk llAn şartlarımız : 

ı 2 3 4 
30 50 65 75 

1·10 Defalı'> 
100 Kuruş 

A - Abonelerimızln her üç aylı · 

ğt için bir defa meccanendir. 
R - 4 satırı geçen ilAnl:ırın fazla 
satırı için 5 kuruş zammo!unor, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

aearbat müdiiı'il: Refik. Ahmet 

t - Emllk mukabili pAra verilir 
2 - Versi\·e her nevi e~va· 
3 - Vere;lye davalı işleri~ize bakılır 
4 - Em!Aklnlzin İ.5tediğiniz gibi 

idare edilmesini iyi kira almasını iscermi· 
siniz ? 

5 - ~:mUlc his!enltl ayırmak. 
6 - Hisseli emlAldnizi satmak. 

7 - Hissedarınızın hissesini almak 
için saat 9 · 12 araStnda lstanhul B:ıhçeka· 
pı dördüncü vakıf han asmaknt t\o 29 
UNION KOL· T müı aeaat 

.,. $ * 
13.500 kilo 88.de yafı kapalı zarf 

surctile münakasaya konmuştıır. tha 
lesi 14 -2- 932 tarihine müsadif pa
zar günü sa:ıt 11 de icra edilecektir. 
Talipler ~artnameyi Te ntbnune:t; ~Gr 

$11tıhk kArglr hane - 9 oda mek fü:cre her gün Te ntün~kasaya it-
2 banyo 2 mutfak bir dükkan 2 ailenin tirnlt iç.in de şartnamede yazılı temi-
oturmasına elverişli müceddet yapılmı• · natlarilc birlfüte teklif mektuplarile 

muayyen olan günde Ankara ırerkez 
ur. Şişli Etf:ıl istasiyonu yakınındadır satın nlrr:akornisyonuna müracaatla • 
Sa:ıt 9 - 12 :ırasında müracaat. Bahçe· rı. (41) (251) 

kapı dördüncü \'akıf han asma kat No. 29 ı-~~~~~~~~!!!!!~~~~'11 
Tioğum ve-ı<aclın hastalıkıarı 

Satılık aportuman hisse· mütehassısı 
si - Beyoğlu Kuloğlu m:ıhalıesi ağ• · Doktor 

hamam caddesi 71 numaralı irfan aparu· Hüseyin Naşit 
m•nının Veleçyolanı ait nısıf hismi bt- 1 Türbe, eski Hillliahmer binası 
rincİ ticaret mahkemesince 18 Şahat 932 No. lO TeL 2?622 
tarihinde milzavcde suretile satılacaktır. lllliiiiiiiii~~ll!l!lll~~-------11 



Ba 
Nedir 

Çocuklara mahsus 

HAYAT KTIABI 

il 

ır 

iN 
Çe 
da 

bayat· kumbarası 
ıstanbul Belediyesi Hanları 

Keıif bedeli 393 lira 33 kuruş olan keçeıuyu menbaındaki 
au kulübesinin inşası münakasasi bir hafta müddetle ve 11-2-932 
Perşembe gününe temdit edilmiştir. Münakasaya girecekler 29 
Jira teminat akçesi vereceklardir Teminat akçesi nakten kabul 
edilemez. Ya belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp ala
cak makbuz ve yahut hükumetçe muteber tanınmış bankalardan 
getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz
veya mektubu ile ihale günü saat on beşe kadar Daimi Encü
meTJe muracaat etmelidirler. (429) 

Kiralık Kagir l-Iaiıe ve dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye ida

resinden: 
Beşiktaşta Akaretlerde 3 numaralı hane üç sene 25 numaralı 

hane bir sene 39 numaralı hane iki sene ve 1-3, 7, 11, 19, 28 44, 
numaralı dükkanlar birer sene müddetle bilmüzayede icra edile
cefinden şehri halin yedinci gunünden itibaren yirmi gün müd-

detle müzayedeye vazedilmiştir. Talip olanların ve daha ziyade 
malQmat almak iıtiyenlerin Şubatın yirmi yedinci Cumartesi gü· 
nü aaat on ilçe kadar mahalli mezkfırda 54 numarada Mütevelli 
Kaymakamlığına ve yevmi mezkfirun ıaat on üçünden on be,ine 
kadar lstanbul Evkaf Müdüriyetinde idare Encümenine müracaat 
etmeleri. (467) 

Samsun 
ğından: 

Defterdarlı-

Mahallesi Sokağı Cinsi 

Meyde Hükumet caddesi Fevkani odalar 
ve tabtani iki 
bap mağaza ve 
iki bap depoyu 
müştemil kagir 
hane. 

No. sı Muhammen 
kıymeti 

Lira 
117 ili 123, 113 14000 

Evsafı balada yazılan klgir binanın mülkiyeti bedeli sel<iz 
sene ve sekiz müsavi taksitte ödenmek şartile kapalı zarfla bir 
ay müddetle müzayedeye çıkanlmışhr. Taliplerin 23 Şubat 932 
tvilıiuo qıQsadif sah günü saat 15 te müracaatları. (465) 

AMAN NE SANCI ı ·'(ABUK!' _, 1:-SANCI ~ GEÇTİ 
ADETA BIÇAK DARBELERİ Gial t BiR ALKOK VAKiSi 

• f 
OH, NE RAHATLIK 1 

9., Alkolı ıra.kıaı &Crıyı ııa.I• edtt Bvndan "'aada b" Alkol< 
,aluıı • bUU.in i1at1•ran hi;,fına olarak •bıll leHl• ıeı&rinı icra•• 
l•ıkin H led ... i_ ed11T S11 ifiniıı. ""'PUi olvrke" o ela. •aule
aini raııar Coııu.. arka. omu1- ..... ollıaaıl had b" aanco 

hlhedılcn yere heman meıamah çok 7en• •• al& Alkok 7ak.., 
.. nt ıatbik ıedlni1., Derhal atnyı le.kin eder 
takat Alkok iımin1 hahıınuda luluntu. •e tak1idcrdoo MluDUUL 
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in Nefis 
Kumaşları 

iş Bankasının 
Tesis ettiği 
Büyük 
• 
ipek Kumaş 
Fabrikası 

Pek Yakında Piyasaya Çıkıyor 
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