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Iki Hadise 
~rasında miinase
et var mı, yok mu? 

Son h l 
le .. gun erde Rusya vaziyetiy-
~k alakadar iki mühim hadise 

di" ~ buldu: Biri uzak Şarkta, 
~:rı Yakın Şarkta. Biri Rusya'yJa 
Ja rnanya, diğeri Rusya'yla 
raft

00
Ya arasında. Rusya bir ta

~tiı an. Romanyayla ademi teca
~· tnısakı aktetmek istiyordu. 
k;f ~da ~~şiıyan müzakerat akim 
ti . · Dıger taraftan Rusya ha
p~ıye komiseri M. Litvinof Ja
hu n~anın sabık Paris sefiri olup 
"' efa hariciye nezaretine ta· 
,,ın ed'l nu 1 en M. Y oshizava kinu-

evvef 'b " nı ayetinde Moskovadan 
~eçerke k d' . Ja n en ısıne Rusyayla 
c Ponya arasında bir ademi te-
e:v~ı mukavelesi aktini teklif 
'l' ~•şti. M. Yosbizan• ı.>U teklifi 
hi~d~o hükumetinin kararını 
haf ırecekti. Halbuki aradan iki 
haı~a kadar bir müddet geçtiği 
Ce e Moıkovaya bu hususta bir 
~ l'ap gelmedi. Bunun üzerine 
a~lSYanın Tokyo sefiri M. Troi· 
J ovski bir mülakat esnasında 
apon b k'I' M J k ., · bok . aşve ı ı . nıı aı nın 

..... laı nazarını öarenmek iste-
~•şr o 
tıı ı. Japon bnşvekili henüz bu 
d·'ı selenin hükumetçe tetkik e-

1 llled'w · kl d b' •e d' ıgı şe in e ır cevap 
~ r 1

• F alrnt aynı zamanda nim 

l:~~1• ~esaitle Japonyanın Rus 
bu ,' f•nı katı 1 etmesi ihtimali 
~~, .1 'nıadığ:, K ~l!oğ,, misakının hi/ )lt!nğu .o .. ,, .edildi. Aynı ma
~a-~te olan bu iki badiıe Rus
~ ançuri hudutlariyle Rusya -
h:ıtıanya hudutları üzerinde bir 
R~ bulanıklığı busüle getirdi. 

kA •ga'da cereyan eden müza-
"tele . 

•eb b·rın akamete uğramasının 
~o e 1 Besarabya meselesidir. 
ltıiattı~nya murahhası aktedilecek 
•ıı:ıı'· •n öyle bir tarzda yazılma· 

ısr lar l3 'Yordu ki bu suretle Rus-
diy,ti'~arabyamn Romanyaya ai
~lls oı kabul etmiş olacaktı. 
kab ~urahbasi bu tarzı tahriri 
bif ~· etmedikten başka muka
)-. ır teklifte bulundu: Besarab
ata ttıeaelesinin her iki mem1e!<et 
l 11nda aca" ınualJak bir halde ka-
ltdi g"ının serahaten ifadesini is
tedd. Roınanyalılar bu teklifi 

etrı leple . 1 er. Ruslar da kendi ta-
tlıUıaknde ısrar ettiler. (Riga) 
~ktı eratının inkıtaı bundan 

Ja'Pon 
~akı t kY~nın Ruslar tarafından 
'ait e lıfe verdikleri gayrı mü
k,te:evaba gelince: Bu da haki
~anll manalıdır. Vakıa harbi 
ttliaakn harici ilan eden (Kellog) 
~ •nı 1 '1ıy, d . aponyayla beraber 
(l\ellog) a _ımıa etmiştir. Fakat 
oı,11 J nıısakına imza koymuş 
ttlidir k~onyanın orduları değil-
b?etttıek 1 b~gün Mançuride har
•tbirle .tedır! Böyle olmasa biJe 
'kdet~'Yle ademi tecavuz misakı 
hePsi d ekte olan memleketlerin 
etmiş 0~ (l<ellog) misakını imza · 
'Ytıca uklarına göte bunların 
~\l llıi k hususi muahedelerJe 
11tigaı 8' 

1 teyit etmeleri abesle 
~e\tlet etmek mi demektir? Her 
lllundu" Yakından münasebette 

~~•aplariU devletlerle mevcut 
l>trb· . •nı t . ı · k k b· ırıttıize emız ı yere "artı •ik lfittıiz tecavuz edecek hiç 

a inıza ~~k~ur.,, diye birer ve
nıış olmaları ve bu 

1 Alttarafı ~e~rnet Asım 
2 uıcı 6aYıta~ J 

Reşit Galip beyin beyanatı 

Y alovadaki hafriyat 
Türk tarih tetkik cemiyeti şimdiye kadar 

ne yaotı, neler yapacak? 

Dr. Reşit Gallp Bey 

Türk tarih tetkik cemiyeti re· 
isi olan Riyaseticümhur umumi 
katibi Tevfik beyle cemiyetin 
erkanından Aydın meb'usu aeşit 
Galip beylerin Yalovaya giderek 
müze mü·fürlüğü tarafından ya
pılmakta o 'an tarihi hafriyatı 
tetkik ettiklerini yazmıştık. 

Reşit Galip B. dün bir muhar
ririmize bu tetkikat hakkında 

şunları söylemiştir: 

- Y a :ovada miladın ikinci ve 
ya üçüncü asırlarına ait olduğu 

Akisler 

anlaşılan kıymetli eserler mey· 
dana çıkarılmaktadır. Hamamla
no üst tarafında, lokanta binası
nın tam arkasında mermer sü
tunlar, yarılmış sırtı büyük ve 
muntazam taşlarla örten bir du
var yarım daire şeklinde ve mer
mer örtülü bir zemin, sırtı kap
lıyan duvarın iç tarafında gene 
yarım daire şeklinde muntazam 
örülmüş bir galeri bulundu. Bi
nanın ne olduğu, neye yaramak 
üzre yapıldığı henüz tamamile 
anlaşılamadı. Hafriyata devam 
olunuyor. Hafriyat Istaobul mü
zesi tarafından idare edilmektedir. 

Bulunan eser şimdiki halinde 
bile Yalova için bir zinet olacak 
kıymet ve güzelliktedir.,, 
Reşit Galıp B. tarih cemiyeti

nin mesai ve faaliyeti hakkında 
da şu izahata vermiştir: 

- Cemiyet mesaisine, alınan 
güzel neticelerle kuvvet bulan 
bir gayretle devam etmektedir. 
Geçen yıl "Türk tarihinin ana 
hatları,, adıyla çıkan ve ancak 
mütehassıs zevata dağıtılan hi· 
rinci eserdtn sonra bunun met
hal kısmı ayrı bir küçük kitap 
halinde bastırıl mıştı. 

[ Alttarııft 4 üncü srnf:ıda 1 

Ruşen Eşref beyin beyanatı 

Balkan konferansı 
Meclis perşembeye toplanıyor, murahhas

lar bugünlerde geliyorlar 
ikinci Balkan konferansı mecli.11inin 

öniimüzc' '!l .. i perşembe günü şıhrimi:clt 
toplc: .• ~cağını evvelce yazmıştık. 

JJJcclis Yıldızda toplanacak ve içti · 
malar dört gün devam edecektir. 

içtimalara iştirak edecek muralılıa~ 
lar bugün yarın şehrimize gelecekler .. 
dir. 

blecli& içtimaına Trabzon meb'usu 
Hasan bey riyaset edecek, içtimalarda 
memleketimiz namına Hasan beyden 
başka konferans umu.mi katibi Aiyon 
Karahi.sar meb'usu Ruşen Eşref ve Kc. 
caeli meb'usu Reşit Saffet beyler işti 
rak edeceklerdir. 

Konferans umumi katiplik bürosı 

bugünden itibaren Yıldız sarayı mera 
sim köşkünde faaliyetine devanı ede 
cektir. 

Murahhaa heyetimizin ve konferan-. 
sın umumi katibi Ruşen Eşref bey dün 
bir muharririmize şu izahatı verrni' • 
tir: 

- İkinci Balkan konferansı konse
yi bu perşembe günü Y.ddrzda topla
nacaktır. Bu içtimaa altı Balkan mem 
leketinin te~ekküllerine mensup rnu • 
rahhaslar geleceklerdir. 1 

Rufen Eşref Bey 

Atmadaki birinci Balkan konferan 
sının mesai nizamnamesi olarak kabul 
ettiği maddelel'lmden 24 iincüsüne gö
re konferans konseyi her murahhas 
heyet rei':1'iy]e intihap edilen iki aza• 

(Littfen sa11fayı çeviriniz) 

Agabekof kimdir, niçin 
kaçırılacaktı? 

Romanyadaki tevkif er etrafında 
gelen son ma ômat 
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iki Hadise 
Arasında münase
bet var mı,yok mu? 

lBaşmakalemiıdcn mabut 1 
suretle (Kellog misakını) teyit 
eylemeleri cihan sulhu için faydalı 
bir hareket değil midir? 

1 
o.ş:; ili 1 
Harici 

Akvam 
Cemiyeti 
Açıldı 

Son Telgr llar 
Posta kolilerinden ithaline milsaade 

edilecekler tesbit edildi 
Ankara, 25 (Vakıt) Onbir kinunuevvele kadar mahallerinden 

postaya verilmiş olan k":>lilerin tahdidatten istiınalarile ithallerine 
mlisaade edilmf'Sİ takarrür etmittir. 

1 

Hülasa Rusyanın gerek Ro
manya ve gerek Japonyayla 
ademitecavuz misakı aktedem~ 
miş olmasa buralardaki siyasi 
vazıyeti bulacdırmışbr. Fakat 
mes'elenin asıl mühim ciheti 

Cenevre, 25 (A.A) - M. Pa
ul Boncour, Cemiyeti akvam 
meclisinin 66,ıncı içtima devresi
ni a~mı~tır. Bu umumi celse, M. 
Briane hakkında izhar olunan 
hürmet ve tekrim h · slerile tema-

Heyeti murahhasamız ıran Şahı tarafın .. 

şuradadır: Acaba biri Ruayamn 
şark, diğeri garp hudutlarına ait 
olan bu iki hadise arasında bir 
münasebet varmıdır? Japonya 
yla Fransa arasında giıli bir 
itillf olduğunu soa zamanlarda 
söyleyenler çok oldu. Romanya 
Fransanın bir peyki olduguna 
göre Japooyanın Rus teklifini 
reddetmesiyle (Riga) mOzakera
hnın akim kalmasını mucip olan 
sebepler arasında bir münase
bet varsa hakikaten itin ebem
miveti daha ziyade artar. 

Nihayet son günlerde Kera
denizde mühimmat ıapb ve 
casus tevkifleri ğibi bir takım 

esrarenğiz hadiseler de bir birini 
takip ediyor. Hatta bu hadiseler 
sadece Romanya hududuna da 
mfinbasır kalmıyor Bulgaristan
da bile casusluk töhmetiyle 
tcvkifat yapıJdrğı duyuluyor. işte 
biilün hadiseler uzak şarkta 
olduğu kadar ya!un ıarktaki 
11iyasi vaziyete de fazla bir hassa
siyet veriyor. 

yüz etmiştir. 
Lord Cedi, M. Paul Boncour'u 

selamlamıı ve M. Briand'ın hazır 
bu!unmamesından müleYcllit tees-
sürlerlerini söylerken bütün arka
daşlarımn hisiyatıne tercuman ol
makta oirlurunu i1iıve ev' emiştir. 

dan kabul edildi 
Tahran, 25 ( A.A) - Iran şal:ıı haıretıeri Türkiye heyeti mü· 
rahhasasını huzurlarına kabul ettikleri vakıt Hariciye vekili dok
tor Tevfik Rüştü Beyfendi Gazi Hazretlerinin sellmlarını kendi
ler ine arzetrnişlerdir. Şah hazretleri bundan pek ziyade mütebas
s's olduklarını beyan ederelıt gerek kendilerinin ve gerek Iran 
ınJl'etinin Tilrk milletine ve ricaline karıı en samimi hissiyat 
beslemekte olduklarını söylemiş ve bilmukabele sellmlarının Ga
zi Hazretlerine arzını istcmiılerdir. Bundan sonra Şah hazretleri 
heyeti mürahhase meyanında bulunan miralay Şükrü Ali beye 

Ali Rana Beyin hit&:p ederek karşılarında Türk ordusunun bir mlimessilini gör· 
beyanatı mekle pek mahzuz oldu~Jar;nı ve bilfiil Baı kumandanı buluna

cakları lran ordusunun Türk ordusuna karıı derin bir muhabbet 
Ankara, 25 (A.A) - Gilrük ve duymakta olduğunu ilave buyurmuşlardır. 

lnh'sarlar Vekili Ali Rana Bey, Heyeti mürahhasanın yarın hareket etme•i muhtemeldir. 
Anadolu Ajansına ~u beyanatta 
bulunmuştur: Hariciye müdiran encftmenl toplandı 

lnhi~arların idare merkezi An- Ankara, 25 (Yakıt) - Hariciye m6diran encllmeni Şnkril 
karada olmak üzere birleştirilmesi Kaya beyin riyasetinde toplanarak vekllete ait meseleleri g5r6şt0. 
19,,2 büçesiyJc telclif edilecektir. • Rus ve Romen sefirlerinin ziyaretleri 

Memurlar için umumi bir tasfi 
ye mevzuubahis değildir. Her sınıf Ankara, 25 (Vnlnt) - Bugün Rus sefiri ba~vekil ismet Pı. 
memurun ehliyeti ve verimi ileya- yı, Romen sefiri de haric"ye vekiletı vekili Şükrü Kaya beyi zi-
kında alakadar olmak başlıca yaret ettiler. Bu ziyaretlerin Rigada inkıtaa uğrıyan Rus·Romen 
vazifelerimizdendir. fşe yara- müzakeratile alAkadar olduğu tahmin edilmekte ve hükümetimi-
madıkları anlaşılanların idarelere zin bu müzakerat hakkında dostane bir tevassutta bulunacağı 
yük olmağa devam etmelerine zannolunmaktadır. 

müsamahaya batckımız yoktur. Gümrük muhafaza teşkilAtı 
Vekalete ait bntün işlerde ikti- Ankara, 25 (Yakıt) - Gümrükler umum muhafaza kumandanı 

sadf prensiplere riayet etmek, 
ihtisas ve mesleki malumata Seyfi Paşayla görüştüm. Bana dedi ki: 
kıymet vermek düsturumuz ola- - Umumi kar3ıgah teşkilitiyle mefgulüm Teşkilatın telefon 

Mehmet Asım caktır. tesisatım tevsı ediyoruz. Bir ay sonra teşkilatı teftişe çıkacağım. ........................................................... 
dan yani üç ~urahhastan te§ekkiiı .. :t;i;;;;·k;;;~;:·:g~j·k·~;·~ı;.;;i··~;;;·;;; ..................................................................... C~~·e;i~ .......................... .. 
eder. Demek kı konsey ıs murahha.ııı- kfli, münakalU komisyonuna tiıbi mli IJaşveki imiz 
tan mürekkeptir. Gene aynı maddeye nakallt iein mütah ... .,,s komite, kez.. l p H 1 . . D konferansında 

~ .... amet ata azret ennın a • 
göre konferansın toplanmı§ olduiu mtlnakalAtla mqgol olacak mtitahns- biliye Vekili ve Hariciye Vekileti HUkOmetlmlz namın• 
memlekete men~up murahhas hcyetl ms difer bir komite, altı Balkan d~v- vekili Şükrü l_Çaya beyle birlikte Tevfik B.4lclecek 
reisi konfcr:ıns konseyinin de reisidir. Jeti arasında posta mukaYele ,.e nrn. bir kaç güne kclar latanbula gele· Cenevre konferansrna ~tirak için 
Diğer mur:ıhh~ heyetleri reisleri kon f;arrerab, ~ıhhat ve içtimai siyruset cekleri ve Balkan konsey içtimaı önümüzdeki cuma günü Tahrandan 
seyin reis vekıilleridir. Şu halde bu komisyonunıı tAbi Balkan teb:ıa.ıııınm günlerinde burada bulunacakları dönüp bundan hareketi mukarrer <>-
konseyin riyaseti Büyük Millet Mec - tAbi olaca.klan rejim hakk:mda tA.li h:ıber nhnmı,.hr. lan Tevfik Rüştü bey havalar dola-
lisi reis vekili Trabzon meb'wıu Ha. komi~, sıhhat l"e fstimal l!Piyaset mese y.rt!iiyle bu programı tatbike imkAn bu 
!'iM beydir. leleri hakkında CMS nizamname pro- Emzik sıhhata muz1rmı lamadığı için konferaM a~ılırken hü · 

Aynı nizamnamenin yirmJ btşind je!ri iç.in komite. sıhhiye istmbarRtı Şehir n:eclisi azasından Top- kumetimiz namına Cümhur riyaseti 
ınaddesi konferans mesaisinin yiik • için Balkan bürosu, B.-ılkan sıhhi ha- kapı fıkarapefver cemiyeti reisi katibi umumi~ Te\•fik bey bulunacak 
sek idaresini konseye vermiştir. Kon- berler maleei, muhtar ve daimt bir Doktor Galip bev dün vilavete tır. 
sey, konferansa seçilecek reisi n fah• ~hat tali komieyonu. bir liyiha vermiştir. Galip bey Tevfik bey evelki gün .Ankaraya 
ri reislerini teklif ve komisyon rei~. RuznanM!ıMn diğer maddelerı de bu lavihasında çocuklann emzik gitmiştir. Bugün yann avdeti ve Ce-
lerlyle reis vekilleriıU ve katiplerini şunlardır: ve yalancı meme kullanmalarına neneye hareketi bekleniyor. 
tayin eder 9 fki llTlbat 1"'.,2 de Cenevrede ~11•11ıı111ıııııı111111ı•ıt•ıı1111ıı••t11111111ırn1111111u1ııır111111ıııın, 

• - ::ır- "° mani olmak iırin meclisten bir ' ' 
Konferans müza.keratmın ruzna - toplanacak tahdidi ~lihat konferan- T ld : G • H r. ı:anun çıkarılması lazım ge iği :. E 

mesi hakkında en son karan o verir. sma muvaffakryet temennüıine karar. = azı z = 
RuznaJMyl ~şkil eden mevzuların 10 _ Fikri birl~me komieyom.mun hakkında bir mütalea yürütmek- ~ e i 
dtşmdaki meselelerin koiıferant1 fara• raporun<laki teklif ve te-m-ennileri tet- tedir. § ------ i 
fından müzakere ve milnakll§3sı hak- kik. Galip bev Ji)ihasında sıhhi \ DarOlbedaylln dOn l 
kında fikriıni verir ve ihtiyaç hasıl o- 11 - Tatbik edil~ kon!!leye hava noktai nazardan bu emzikleri - E 

Jursa konferansm açılmMm<lan evvel le edilen " -adi komisyonun t~ldif kullanmanın mahzurlannı da bi- ( geceki temsiline İ 
bu nizamnameyi d~iştirir. ve temen-!'trini tetkik. rer birer saymaktadır. Galip 8. l iltifat buyurdular \ 

Kon~yin bu içtimaına ait ruınn • 12 - Avro.pal yollar ve demiryol- Layihanın sonunda F ransada İ [ Osttaraft ı inci ~ayfeda l i 
me pdur: lar projemwn tetkikL dünyanın en meşhur çocu'c dok- ! mu,lardır. 'i 

1 - Unmmt içtıiınam ve kom~yon- 13 - Evli kadm~n tabi olacağr kn• bb'" · 1 F 'i= Piyes·n co.akun Daver rolü- ~ 
lann dahilt nizamma ve takıip edecek- nunlar meselesi. torunun teşe usıy e ransız • • : 

m,,,cl s·nı"n bo'"yle bir karar ı"ttı"haz =-- nu~ alan Va•fi Rıza rahatsızlık ;-= 
)eri mesai usulüne alt nizamnameyi Bu seferki konsey içtimaiyle bir. '" '" 
müzakere. likte Balkan misakını tetkik ve Bal- evlediQ-ini de ilave e~lemektedir. ) geçirmekte olduğu için yerini \ 

2 - Kameji m~ne, ge~en kan tebaasınm tabi olacaktan reji. Iecektir. i Muammer B. almıştı. Bu rol i 
sene vaki olan he~yMfne ait hes:ı.p mi tetkik komüıyonlan da toplana · Gelttek ~.onfcra~s. şimdi &l~rğım j için Vasfi Rıza aranmakla be· \ 
itasr. caktır. ' mal<ımata gore teşnnıevvelde Bukr~ \ raber Muammer 8. de hakiki i 

3 - ~lecek konferanem muvak • Jstanbulda tqkiline karar veril - te toplanacaktır. i bayat. sahneye nakile kay- \ 
kat ru:mamesin.i tespit. mL' olan Balkan ticaret ve sanayi o• Altı memleket murahh:ıslarının i d d x. ff ._ t !l : 

' 
Bu r bah i ·· k d ı · · 1. ı 1 k t" . d · kl . .. 1 i a e•er muva aKıye .,.vs- E - uznameye r munıı a· asının açı ması ıçın aznn ge en ıe. mem e e ırmz e geçıreee en gun ere : . . e ~ 

lit m~lesimn konmasr. şebbüslere girişilmiştir. Poste ve mu ait merasim progrnmınm şimdiki şek ~ termı,tır. . . . 1 
5 - Ruznameye çocuk mukavelesi karrerat ve mukavelelerine ait müza- 1i şudur: i Hassaten Neyıreneyır, 8edıa ~ 

n:in (Charte de l'enfant) ve fuh~ me- kereler neticelenmiş, bu hueustaki - 28 kfınunusan;i perşembe 14,.'lO i Muvahit hanımlarla Hazım H ~ 
seleaı maddeler.inin konulması. kararlar Yunanistan tarafmdan ka • da konsey içtimaınm açılma celsesi. i Behzat beyler ilk temsilde bek- \ 

6 - .ikinci Balkan konferansının bul n tasdik edilmiştir. Belediye rei!:i Muhittin heyin nutku. ~ lenen iyi :ntıbaı temin eden- l 
verdiği ka.rarlann tatbiki için alına , Bizim posta ve telgraf umum mü- konsey rei~i Hasa~ be}~~ nutku, mu- I lerdendi. Halide hanım da ~ 
cak tedbirler. dürlüğü de aynı mukarreratın k:ıhu rahh:ı..~ hc}-etler reıslcr.ının nutul<ları. ~ k d' lU Ü k • • b l f 

7 - Liste mucibince altı komisyo • IU hususundaki mega.isine devam et- 29 ltfı.n~nmsani 10,.}0 da konıı;ev ve G en 1 ro D pe ıyı u mut· \ 
na Ubi 17 teşekkiilik'ı vücuda getiril- mektedir. Bu mukarreratm yakın komiteler içtimaı, H,30 da ildnci · i~tı:. \ tu. l 
mesi. zamanda bar~letin tasdikine ikt~· ma, 17 de Galatasaray u .. ~incie tale· i ilk plyeıin musikisi azdı; \ 

Bu t~üller şunlardır: ra.n eder etmez tatbikine geçiltcek - be tarafmdan müısamcre, 21 de Tokat- ~ Hasan F eridin ıehir bandosu- ! 
Hukukun birleştirilmesi komisyo- tir. ~nd~ HMan bty tarafından ak~m / nu bu kadar muvaffakiyetle \ 

nuna tabi olımtk üzere Balkanlılar a lkinei Balkan konfera.Mina muh· zıyllf etı. ~ ulaıtırması temsilin en muyaf- f 
rasmda hukuk~ular daimi komisyonu, t.elit gruplar tarafmdnn verilmiş O• :JO k!nunus.-ınj cumarte~i ıo,:m da E • r f .. : 
siyasf birleşme komfsyonunıt t!hi nl - lan rapor ve muhtıralar, geçen !ene kon.,ey ve komiteler içtimaı, 14 de ~· ~ f ak0·ıyet 

1 tara 1 gl>rulmüşlfir. İ 
mak üzere Balkan mi8akı komHeıti, birinci Balkan konferans:ada. oldu bir civannda gezinti. Gök~u kasrında 1 çüncil perdenin sonlarını \ 
fikri birl~ komiftyonuna t!bl Bal- iu gibi bu ıııene de ya.kmda hir ~ilt ~Y· 21 de Da ikan millt eemiyeti h · \ canlandıran koıtOmler de zevk j 
ka.nlılar araamda fikrl mesai of.isi, halinde toplanacaktır. tanbul §U~ Ye hukuk fa.külte~ı reiei 1 ile göriilmüştür. \ 
tarüıl tetkikat emıtitüsti, Balkan tica• Yukanda söylediğinı nizamname Tahir ~Y tarafmdan Perapalas ou - ~ Şehir tiyatrosunun bu yeni • 
ı-et ve sanayi oduı, iktnımdt yalanla1- maddf9i mucibince bu konsey içtima- lfnde zıyafet. E b · f . kd" d • ( 
ma komisyonuna Ubi tiitiin ofbıi. ıi - ınrn nihayetinde ii~üneü Balkan kon - üt kAnunut!nni pnzar ıo,.ıo da kon• ~ ızme ını ta ır e erız. İ 
raf kooperatıfflerhı teşeldcUl ve lnkJ ferarun rehsliit ve umumt katipliği aey içtimar, riyasetin devri, 14.30 da i Darülbedayiin yakında da ~ 
p.f1arma alt tali komisyon Balkn - bu konferansm toplanacağı memJeke-

1 
yeni reisin riyn.eeti altmda sonuncu \ (Alnn) piyesini temsil etmeıi ~ 

1&ı arumcla ticaı1 aubnleler ipa te aeanp murahhu he7ete denedi-~ cehle, 21,30 da dariilbeda;ride temııril. l~:!'leniyor. ~ 
.......... ._.... ............ ............ J 

Türkçe Kur'an 
Buglln hangi 
camilerde hangi 
hafız okuyacak? 

[ Üst tarafı birinci sıyfadı 1 

Dün de Hafız Zeki 8. Doldll" 
bahçede Vişnezade camiio~• 
Kur'aodan Türkçe olarak bit 
süre okumuştur. Hafız Zeki S. 
evvelki ~ün aynı camide Kur'•• 
okuyacağı halde hastalall" 
dıfı için buna imkln bulaoıl" 
mıştı. 

Zeki B. dün camie geldiği fi" 

kit Türkçe Kur'an ol<uyaca~ 
derhal etraftan duyulmuş, caoıl 
az bir zaman içinde ço:C kal•" 
b:ılık olmuştur 

Zeki B. tam saat on dörtt• 
kürsüye çıkmış ve güzel,ahenkta' 
sesile okuduğu Kur'an bilhas .. 
cemaatin ekseriyetini teşkil edeO 
kadınlnra çok tesir etmiş, bütOO 
cemaat Türkçe Kur'anı memnU" 
niyetle, heyecanla ve hıçkırıklar 
la dinlemişlerdir. 

Hafız B· okuduğu süreyi bi
tirdikten sonra camide ıayaOI 
dikkat bir hadise olmuş yaş!ıcl 
bir hanım ayağa kalkarak beye" 
canla ve titrek bir sesle şunlaJt 
ıavlemiştir: 

" - Allah Gazi Paıamııt 
dünyalar durdukça ömür verıio
Bize Kur' anımızın manasinı d• 
anlattı. Kaç yıldır namaz kılı• 
ram. Okuduğum duayı ve inır 
mm okuduklarını anlıyamazdını•ır 

Hanımın bütün cemaatin tal' 
vipkir tavırlarile karşılanan bO 
sözlerinden sonra kadıo, erke~ 
camide bulunan bütün halk Gasl 
Hz. için dua etmiılcr ve Hafı• 
Zeki beyin etrafını alarak meııf 
nuniyet ve teşekkürlerini bilaft" 
mişlerdir. 

Bugün de muhtelif camilercl• 
tanınmış Hafızlanmız tarafınd,_ 
Türkçe Kur'an okunacaktır. 

Burnn Hafız Burhan B. ıab•• 
saat 9,30 da Kabataş camiindtt 
&ğle na~azından sonra Hafd 
Zeki B. Ağacamiinde Türkç' 
Kur'an okuvacaklardır. Hafd 
Kemal 8. de bugün SOleymani1' 
camiinde öğle namazından soP~ 
Türkçe olarak Kabahat süresi_. 

okuyacaktır. 

Bunlardan başka gene bug011 

Yatsı namazından evvel Hafi• 
Riza B. Doln:abahçe camiin~ 
Hafız Nuri 8. ayni vakitte r• 
ruzağa camiinde Tilrkçe Kur'•' 
okuvacakludır. 

Son konferans 
Şehrimizde bulunan ltalY,

şairi M. Marinneti üçüncü ; 
son konferansını don saat 16,J 
da darülfünun hukuk faktill 

birinci sınıf dersahanesinde •"' 
miştir. 

Kooferanıta ltalyan sefiri :;: 
ron Pompeo Aloizi ve ze•C ~ 
lniçre sefiri M. Henri Mar' 
ve Mm. Martin, ltalyan konıo ,
su M. Salerno Mele, darülfOdo
mlitahassısı M. Malcbe, darO fi' 
nun emini Muammer Raıit, ,j 
klllte reisleri, ve bir ç ,t 
müderris hazır buluoa:aUf f 
ve a!Akayla ltalyan ıairin ,6 
lediklerini din emiılcrdir. 1'oo; 
ransın mevzuu eYvelce yaıd• il' 
mız gibi fntürist ltalyan t•.~ , 

• . " • ..:it,r 
rının aero - resım ve aero - r-
leriydi. ; 

Bilhassa Balkan harbinde S ,t 
garların Edirneyi bombardılll' et' 
nı tasvir eden ltalyanca int•~ 
tiği tiir allrekli alkıılar topa-'=a 
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Şehit tayyarecilerimiz Reşit Galip Beyin [ Acuzenin Definesi ~] 
Yarın Fatihte Hava k~hrılmanlarını tebcil Beyanatı _ 

MUelllfl : Nlzamettln Naı:lf Ressamı : MUnlf Fehllll 
için bir ihtifal yapılacak Yalovadaki Hafriyat 

Her sene olduğu gibi yarın da 
şehit tayyarecilerimizin namlarını 
tebcil için tayyare ihtifali yapı
lacaktır. Fatih tayyare abidesi 
civarında yapılacak olan ihtifalin 
programı tanzim edilmiıtir. Halk 
mektepliler, askeri kıt'alar mera
sime iştirak edeceklerdir. Mera
sim saat on birde, Beyazıt, Se
Jimiye, Taksim ve Maçkadan 
atılacak toplarla başlıyacaktır. 
Merasim programı şudur: 

1 - Tayyare cemiyetı nizam
namesi mucibince 27 kanunusa
nide 12 den 13 e kadar bir saat 
hava faaliyeti tatil olunur. 

2- Toplanma zamanı ve yeri: 
a- Saat 10,30 da Falih tayyare 

parkında, bu merasime mahsus 
krokide gösterildiği şekilde top
lanılacaktır. 

b - Toplanacak olanlar: 
Davetliler, kıtalar mektep-
Jiler, halk. ' 

3- Merasim geçişine iştirak 
edeceklerin sırası ve isimleri aıa
iıdadır: 
:::::::;:= ~===:=======:===:============ 
riyle teyit etmektedirler. 

Bu:ıa mukabil kabinenin bir 
kısmı da serbest ticarete taraf
tar bulunuyor ve onu müdafaa 
ediyor. Amele fırkasından ayrı
larak Makdonaldle birlil<te ça
lışan sabık amele meb'usları da 
bu fikirdedirler. Makdonald iki 
noktai nazarı telif için uğratmış, 
fakat muvaffak olamamıştır. Son 
günlerde lngiliz kabinesi hergün 
toplanıyor ve bir çarei hal arı
yor, fakat buna imkan bulamı
yordu. 

Avam kamarası hali hazırda 
tatil devresi geçirmekte oldu
ğundan ancak şubatın ikinci gü
nü toplanacaktır. Mister Makdo-
nald parlamentonun top!anm2sı
na kadar takip edeceği hattı ha
rekete karar vermek mecburiye
tindedir. 

Şayet Mister Makdonald ka-
binesini tadile karar verirse onun 
kabineden ihrac edeceit zevat, 
mufrit himayecilerle mufrit büriri
yetçiler olacaktır.Bunlar hürriyet 
taraftarı olan Sir Mak Donald 
Sir Herbert Samuel, ve Lord 
Snovden'le mufrit himayeci olan 
Sir Filip Cunlif Lister'dir. O 
takdirde yeni kabinenin liderleri, 
Miıter Makdonald, Mister To
maa, Sir Jon Simon, Sir Walter 
Runciman, ve Mister Bald•in 
olacaktır. Çünkü ıon zamana 
kadar Mister Baldvin mutedil ve 
ilmi bir himayeye taraftar oldu
ğunu söylüyor ve lngiltereye gi
rebilecek herşeyin ithaline mani 
olacak zecri tarifelere muvafakat 
edemiyeceği gibi ithalatın kayıt
sız ve şartsız bir surette lngiliz 
mallarile rekabet etmesini de 
kabul ve tasvit' edemiyeceğini 
söylüyordu. 

Şayet Mister Baldvin bu nok
tai nazarında sebat ederse 
gene Mister Makdonaldın kabi
ne teşkil etmesi ve amelenin, ti
caret serbestisi taraftarları libe
ralların ve mufrit himayeci mu
hafa:zakirların muhalefetile kar
tılqması beklenir. 

Halbuki telgraflar Mister (Bal
dvin) in de Makdonalda muhale
fet göstermiye başladığmı kay
dettiklerine ve Makdonaldın in
tihabatı yenilemek istemediğine 
göre onun istifasını beklemek 
icabeder. 

O takdirde ekseriyet fırkası 
olan ır.uhafazakirların iş başına 

ıelmelcri beklenir. 
Ömer Rıza 

a- Deniz mızıkası b - Harbiye 
mektebi c- ihtiyat zabit mektebi 
ç- Deniz harp mektebi ve lisesi 
d- Kuleli lisesi e- Maltepe lisesi 
f- Hava gedilcli küçük zabit mek
tebi g .. Fuka mızıkası h- Bir pi
yade taburu i- Bir süvari bölüğü 
j- Bir topçu bataryası k- Bir po
lis taburu. 

J - Mektepliler: Darüşşafaka. 

Erkek Muallim mektebi, Fiyzi 
Ati lisesi, lstant ul lises:, Kız ve 
Erkek ameli hayat mektebi, Ga
latasaray lisesi izcileri. 

4- Merasim şöyle olacaktır: 

a· Saat 11 de Fatih p:ırkı, Be
yazıt, Selimiye. Taksim ve Maç
lrndan atılacak toplarla merasim 
başlar. 

Bunun üzerine merasim ku
mandanı olan lstanbul merkez 
kumandanı, merasımı açar ve 
merasim yerinde bu!u.1anları; 
hava şehitlerini ve bütün şehit
leri selanılamıya davet eder. 
B - Bunu müteakip bir borazan 
tarafından çalınacak (Ti!) işareti 
üzerine kıt'alar, mektepliler ve 
zabitler, sela'Tl vaziyeti alır: Si
viller, şapkalarını çıkarırlar. C -
Bu anda Fatih parkında, Beya
zıt, Galata ku'elerinde, resmi 
daire ve müesses~lerde ve li
manda mevcut gemilerdeki bay
raldar yavaş yavaş yarıya kadar 
indirilir. Ç · Bütün gemiler ve 
fabrikalar düdüklerini çalarlar. 
D - Herkes ve bütün nakliye 
vasıtaları ( Tran:ıvay, otomobil, 
araba ... ) hörmet için bir dakika 
dururlar. E - Bu vazıyet Ye sU
kfın bir dakika devam eder. F
B'r dakikanın hitamında, mera
sim kumandanının emrile çalına
cak ikinci bir (Ti!) ışareti üze
rine selam vazıyetine nihayet 
verilir. Bayraklar tekrar çekilir. 
Düdülder susar. 

5 - Hitabeler: 
Bunu müteakip, merasim ma

hallindeki tayvare abidesi önün
de a - Ordu namına hava zabit
lerinden a - Tayyare Cemiyetin
den, c - Halk namıı;ıa şehir mec
lisinden Birer .ıat tarafından üç 
hitabe irat edilir. 

6 - Hitabelerden sonra mızı
ka, matem havası çalar. 

7 - Matem havasını müteakip 
bir zabit kumandı.ısında Harbiye 
mektebi talebesinden bir manıa 
manevra fişenğile üç defa hava
ya ateş eder. 

8 - Bundan sonra davetiye
liler ( parkın tramvay cihetindeki 
trotvarına ) geçerler ve mera
sim geçişi başlar. 

9 - Merasim geçişinden son
ra merasim biter. 

10 - Merasim geçişine iştirak 
edenler, o sıra ile Beyazıta kadar 
giderler ve oradan sonra yerle
rine avdet ederler. 

11 - Kolordu Belediye, C. 
H. Fırkasi ve Tayyare Cemiyeti 
Tayyare abidesine Çelenk ku
yarlar. 

12 - Davetliler için kıyafet 
jaket atay, si indir şapka mec
buridir. ( parkın dahi:i davetiye
lilere tahs:s edilmiştir. ) 

Meb'uslar1 davet 

Tayyare cemiyeti lstanbu\ şu
besinden: 

Şehit tayyarecilerimizin nam
larını tebcil için· 27-1-932 çar
şamba günü saat 11 de Fatih 
tayyare abidesi civarında yapı
lacak ihtifal merasimine lıtan-

[ Ust tarafı 1 inci sayıfada J 
Bu yıl mekteplerin ihtiyacını 

karşılayacak dört cilt hazır

landı Bunlardan birinc:si Türk 
tarihinin en eski zamanlarına, 

ikincisi orta zamanlara, üçüncü
sü Osmanlı imparatorluğu dev
rine aittir. Dördüncüsü de Tür
kiye Cümburiycti tarihidir; mü
tareke devresinden 1931 sonu
na kadar siyasi, içtimai, hukuki 
adli inkılaplarla iktisat, ticaret, 
ziraat, nafia, maarif ve terbiye 
gibi sahalarda inkilap "'e ıslahat 
cereyaniarı dördüncü ciltte 
hülas:ı edilmiştir. 

Bunu yapmıya şiddetle lüzüm 
yardı. Son sekiz, on yıl içinde 
ilk tahsile başlamış çocuklarımız 
o zaman vaka~arı ve hldiseleri 
takip edecek yaşta olmadıldar1 
gibi ondan sonra da bunları o
kuyarak öğrenecek kitap bula
madıklarından milli inkilibımızın 
safhaları hakkında esaslı fikir 
edinemeksizin yetişmek vaziyet 
ve mecburiyetinde kalıyorlardı. 

Mesela saltanat ve hilafet mü
esseselerinin yeni şekilleri, ted
risatın tevhidi, medeni kanunun 
kabulü gibi esasları iyi anhya
bilmclc bu:ıların hangi sebepl~r 
ve zaruretler altında yapıldığını 

iyi kavramak ve ona göre bun· 
lan en iyi koruyacak vatandaş· 
lar halinde yetişmek için bunla
rın daha evvelki şekil ve mahi
yetlerini iyi tanımak lazımdır. 

Bugünkü çocukl::rımız arasın· 
da fesin ne biçim de bir serpuş 
olduğunu, Türklerin baıana na· 
sal giydirildiğini bilmiyenler pek 
çoktur. Bütün inkilap safhalannı 
çocuklarımızın o zamanlara ait 
gazete koleksiyonl:armı araştıra
rak öğrenmelerini beklemek 
bittabi doğru olmaz. Birinci ve 
üçüncü tarih ciltleri basılmış ve 
mektep!ere dağıtılmıştır. 

ikinci cildin de basılışı bit
miştir. Bir iki gün içinde dağı
tılmıya batlanacakhr. 

Basılanların şimdiki yekunu 
ancak mekteplerin ihtiyacına 
yetişecek kadardır. Kitapçılarda 
satış için her birinin basıhş sa
yısı arttmlacaktır. 

Kitaplar, cemıyetin yüksek 
hami reisi büyük Gaıi'nin riya
seti altında çalışan bir kısım 

cemiyet azası tarafından hazır
lanıyor. Bunların isimleri kitap
larda yazılıdır. 

Mektep kitapları serisi bittik
ten sonra cemiyet büyük Türk 
tarihini yazmıya başhyacaktır. 

Önümüzdeki yıla yetiştirilmesi 
düşünülen bu eserin notları, 

materyeli hazırdır. 

Muhteşem ve azametli Türk 
tarihinin eski ve yeni bütün saf
haları beşeriyet için ana mede
niyet olan Türk mecleoiyetinin 
milada binlerce yil takaddüm 
eden devreleri hakkında reddi 
imkansız pek çok ve pek kıy
metli vesikalara malikiz.,, 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
(Şehzade battında) 

2G k:inunus:ı.ni salı günü :ı.kş:ı.mı 

s:ı:ıt 21,30 da (Kocama bir mC)t· 
res) vod\·il 4 perde. 2;- !\:. S çarşam· 
ha :ıkş:ımı 21,30 da ilk defa olar:ık 

(A,kın maması) millt piyes 4 per· 
de. Yaznn: Aziz Hüdai ber. 

bulda bulunan meb'usini kiramın 
iştirak buyurmaları rica olunur: 

Kıyafet: Jaket atay silindirdir. 

Hiyanet bitmedi.. Bundan sonra 
elime geçecek hain .. 
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Fakat birden yüzü buruşuverdi,! 
etrafındakiler onun hayretle gözleri
ni açtığını gördülel', gene o anda llü• 
seyin paşa kaşlannı çatıp kağıdı kıı -
vırdı, göğsüne soktu. Böğürtlenlerin 
dibine dermansrz bir edayla çöktü; ba 
şmı iki elinin arasma alarak :ırpacr 

kumrusu gibi düşünmiye başladı. 
Adamları şimdi de bu hale hayret 

etmiye başlamışlard~. Acaba bilmem 
nereden gelip, bilmem nereye giden bir 
tatarın göğsündeki kağıt parçası pa~ayı 

niçin bu kadar diişündürmüştü. Duna 
bir mana ver.miye çalı~rlarken onun 
ani bir hareketle doğrulduğunu, atı
na bindiğini gördüler .. Paşanın göz
lerinde şimdi. h:ıyatının seyrini bir• 
denbire değiştirmiş bir adamın azmj 
parlıyordu: 

- Kaç kişiyiz? - diye bağırdı -
Beş .. Sekiz .. On iki .. On beş .. Öyle mi? 

Atlılardan biri bir daha arkadn!'-1-
Jar:nı saydı: • 

- On bir .. On üç .. On beş.. Evet 
pasam .. On heş kişi,>;z .. 

- Öyleyse fazlayız .. 
Bir kenarda duran bir doru atlıya 

seslendi: 
- Sen, senin arkandaki .. Ve bu iki 

si .. Siz burada kalınız- Geriye kalan
lar .. Arkamdan dört nala .. Hadi .. 

Ve paşa önden, on bir atlı arka -
dan, ovada, av avlıyanların ak~i bir 
istikamete doğru tozu dumana kata. 
rak uzakıa.,tılar. 

Acaba paşayı bu kadar düşündü .. 
ren bu yaldızlı kitğıtta neler vardı ... 
Ve nereye gidiyordu bu on bir adam? 

- 31 ÜNCÜ KISIM -
TAMAHK.-iRIN SONU 

Derviş paşa maşukrunna verdiği sö 
zil tutamamı~tr. 'FfMikf 81.andfl sözti 
uzatmamış, ,.e tahmin ettiği gibi işler: 
uzun sürmemişti. !ilkin vezirlerin ö
nünde huzurdan çıkarken, genç padi· 
şah arka.cıından seslenmişti: 

- Lala- Lala! 
Vezirler hep birden geriye dönmiiş 

lerdi. Fakat sultan Mehmet: 
- Siz gidin .. - diye haykırmıştı

Lalam kalsın .. 
Dervjş paşa, derhal gerisin geriye 

dönmüş, kube vezirleri, sadrazamla 
hünkarı bir an evvel basbasa birıı,k. 

~ ' 
mak için acele acele uzakl:ı§mışlardı. 

Paşa, genç hünkarın şatranç mera 
kt kabardı zannetmiş: 

- Eyvah .. Gene yandık! - diye 
düşünmüştü-

Fakat elden ne gelirdi. Mademki 
yanına çağırmıştı, gidecekti. Ve her 
ne emrederse: 

- Fermann padişahımın! - diyip 
- yapmaktan başka ~are mi vudı:'. 
Binaenaleyh göğsünü kavuşturmuş 

tahta doğru yollanmıştı. 
Mamafl sultan Mehmet de yerinde 

vada yalnız bir pembelik kal~ 
Fakat padişah bugün inadma U7.eri" 
düşüyordu. En lüzumsuz, en ın~ 
şeylere gülüyor, sonra: ! 

- Lala .. Bak, bak! Şu güle de be* 
- diyor ve hemen o gülü de ko 
paşaya veriyordu. 

Koskoca bahçe bu .• En usta b8h 
vanlar e1inde yetişen şu bahçenin it., 
gi gülü güzel değildi ki?. Padiş~ 
güle bu kadar merakı olduğuna bil' 
miyordu. Eğer bilseydi ona cins ,ti 
fidanlan toplatır hoşuna gidecek bil' 
hediyede bulunurdu. 

Nihayet, geze geze, arslanlı ha~· 
zun başına gelmişlerdi. 

Geniş yapraklı beyaz nilüferler -
ya yeşil bir renk vermişlerdi. 

Bir gün evvelki faciadan ortad•' 
ser kalmamıştı. Balyozlarla elleri ., 
kollan kınlan, bacakan baltalarla~ 
tır çatır gövdesinden aynlan HUS'' 
yin paşa göçüp gitmişti, fakat burııd' 
onun hatırasını gine batıracak uf,,. 
bir iz bile kalmamıştı. 

Padişah; arslanlardan birinin "" 
ucundan havuza doğru sarkan bir gt 
1ü daha kopardı, ,·ezirine uzattı: 

- Bu hepsinden güzel .• 
Sonra bahsj birdenbire deği~tirdf' 
- Hatırlıyor musun lala.. N~l 4' 

eşşekler gibi bağınyordu? 
Derviş paşa cevap vermedi. Ketti 

teşvikiyle gebertilen arkadaşıntn h•' 
yali görleri önünde canlanır gibi ot' 
muştu. Rengi birdenbire saraf1111f 
gözleri durgun sulara dalmıştı. Ac 
ne olmuştu? Ye'se mi kapılmıştı? 

Bunu tahmin müşkiildil- FaıJ 
muhakkak ki bir gün evelki facianı' 
tesiri altına girmi~tL 

Sultan Mehmet onu yan gözle 
zerek, sormuştu: 

- Haindi değil mi lala? ~~ 
Derviş kendisine hitap eden bu P 

a]i duymamış mıydı ne? Başını tJI' 
çevirmedi. 

Af yon yutmuş bir malak gibi h•ıf 
ketsiz ve sessiz kalDl!Ştı. 

Padişah yan gözle vezirini siizll'~ 
tü. Gözlerinde şimdi garip ve vaıı:J: 
bir parıltı yanıyordu. Derviş berel<; 
ki bu bakışrn farkına varmamyŞt1. 
ğer zampara Muradın oğlundaki fe~' 
ka1ade1iği sezebilseydi hiç şüph~ 
gözlerini sulara kaykıltıp böyle atı' 
alık düşünmezdi. 

Mehmet onu dürttü: 
- Lala! 
- Efendim.. Şahım! 
- Haindi o- Değil mi lala?.. , 
Veziri sanki kan tutmuştu; giK, 

lükle ve adeta boğulur gibi bir sdl~ 
- Evet padişahım .. Tabii .. Eğer 

yaneti sabit olmasaydl', zatı şa.ha11elt 
ri böyle dehhaş bir ukubete müsa'1 

buyururlar mıydı? 
(Bitml'di) 

durmamıştı. Hemen tahtından inmi§, lstanbul • Sofya telefonll 
vezirini önlemişti: bozuldu 

- Canım sıkı·lıyor .. Gel seninle bi iki gilndenbe.ri devam ede' 
raz bahçede dolaşalım.. M 

kar Anadoluda ve T rakyada f•" 
- Başiistü.ne padişahım.. Ot' 

Ve padişah önden o arkadan, loş la miktarda yağmıştar. Bu y ol 
bir dehlizi geçmişler, alt kata inmii- den Sofya - lstanbul ve lstanb 
ler, sonra basık bir kapıdan iç bah~e- Ankara hatları bozulmuştur. Afi' 
ye çıkmışlardı. karayla yalnız bir hat üzerind~ 

Genç Mehmedin ilk sözü şu olmuş muhabere edilebilmektedir. 50ı-
tu: yayla bu sabah muhabere i" 

- Şu gül ne güzel değil mi Jala?. 
- Hakikaten öyle padişahım.. _k_i_nı_b_u_lu_n_a_m_a_m_ış_b_r_. ___ _/ 

Bunun üzerine dereden tepeden ko Dariilbedayi Temsilleri 
nuşmıya başlamışlardı. B gısf 

Derviş paşa Karaya~rcıdan bahsr- ugün akıam saat fstanbul Biledi s-' 
diyor, Anadolu beylerbe.>;ni değiştir- 21,30 da ~~hir'li"yaİl'O 

me~!f~~i~:s:!i~~y:~~~ı ve alakay f181lkOUHmlulsr1.tk~1• 1S1• ~ 111111111111111 
la dinler gözüküyordu. Sonra birden 

bire: komedi 11111 
- Lala .. Bak, bak! - diyordu - Yazan : Beste- 111 

Şu gülün rengine bak! 
Ye hemen eliyle kopanp sadraza- krı'at.rı: Hasan Fe- llllllllJ ,. 

ma ,·eriyordu. Sonra gene öteden be-
riden bahsediyorlardL Halk, Talebe ve Zabitan 1 

Deniş paşa Samsuncubaşının 1'a - cesi. Fiyatlarda zam yoktur. Y~ 
nsına verdiği sözü hatırlıyor, (Hu işi oız musikili komedi temsiller! 
bir tatll tarafından nasıl keserim .. ) de zabitan, talebe ve halk »;, 
diye düşünüyordu. celeri tarifesi tatbik ediJ111eY 

Güneş artık gözükmez olmuş, ha- cektir. 



Mekt:eplller Arasında Gençler 
Sıhhatinizi 
Koruyunuz! 

1 
Kabataş lisesinde gençlik 

nasıl hazırlanıyor 
Korkuluk 

f-· Pendik- te bOyilk bir köşkün 
bahçeıL Sık meyvı ıj!;açlan. Köşk 

bu yeşillik arasını sı h ışmı~tar. Bıb· 
çenin duvıılannı çitler ve onlaıı ar· 
11zca avuçlayan yabani sarma~ııdar teş· 
kil etmiştir. "Gülsüm,. hanım bir ıkl 

büyük •A'ıcın gö1gclcdiği çakıllı ve 
dar yolda "lfüyütdere,. den çağırttı· 

it Macit beyi istikbal etmt>ktedir. U· 
zakta ıiyıb bir ""korkuluk., görülmek· 
tedir. 

Yann ı M. Zeki 
Macidim mcse.e burada uıl •• 

~aaleketimizin eaki mektep
li) t11 biri olan (Kabataı liıe
leı,.IOa bir iki sene zarhnda ta
~ letekkGUerine fazla ehem
~ Yermektedir. Son zaman-
• •ektep idaresinin bOtçe-
~ •yardığı parayle bir kapah 
~!D'bane yapbnlmııtır. 
~ep dahilinde apor itlerile 

;:;ı . olan Terbiyei bedeniye 
te an Hamdi beydir. Mektep
w..~SJ>or Yurdu) namile bir te
...qBJ •ardır. Bu yurdun reisi 
~ aı&dürtıdllr. Umumi Kapw 

liamdi beydir. 
8-c1an bqka her sınıfın bir 
~ buketbol, ve futbol 
tQ1e vardır. Mektepte Uç 
lıı..u~~ &ç buketbol, Ye iki 
~ takımı Yardır. 
? "••l•n• çalı.,... tarzı 
~IDlar hergtln muntazam bir 
-~ çaiıpnaktadırlar. 
~bah tenefftlatlnde ekzeniz 

•e aqam teaefftiılerinde 
"'::' Dlaçlar yapılmaktadır. 
'- L_.~çlann netir.eai 20 tubat· 
tL. .....a olacaktır. Mektep mtldi-
~afmdu koaulaa kapaya 

takım alacak •e tala
~ l'eami ilk defa olarak mek-

lpor aalonma konacakbr. 
a. ....... 

leDe yapalaa Yoleybol n 
maçlan ş3yle devam 

eclJr: 
~ldegaHp_en ... 

11 ba.d 1mıfrı 10 uncu 91mfJa 
-çta I l inci aımf galip 

ı• ... m.t.:·. 
9 ..__· 8 • • _ _a_ 

ta......-:'°" 11Dıfm IDCI llau• 

~ Yole1bol macında doku
, llnıf plip gelmiştir. 

"li llltf llDıfın 6 ıncı 11nıfla yap
"""'6 .._çt.a albnca 11mf yedinci 

.._ilap etmiftir. 
lt a....~etbol maçları 

tt -uca l1Dıfm 10 mıcu lllUfla 
~---çta 10 inci muf galip 
-gtttr. 
"1 "'- llDıfm 8 inci IU1lfla yap
'llaaçta ıekiziaci 11mf doku-

6.) illada mailap etmiıtir. 
.tw_• _ ... çanda yedinci aınd kar-
. ~ •ailap etmİftİr. 
~ b&,lk bir intizam da
~ cleftm eylemekte ve ta
~~ •açlana neticeaini aa
-~ beklemektedirler. 
ILı... •11111o1 lllaÇI 

...... ~ İki talum Yardır. 
~- bir tuıeai birinci dev· 
ı-.;; hai 6, 7, 8 inci aımf-
~ lttiraldıe yapılan takımdar. 
~ talcun da 9, 1 O, 1 l inci 
"-'· 8- ~akile yap ..m takım
' Ud lalam seçenlerde bir 
tl ~ Maç neticesinde ikia-

.._...~elmiftir. 
IL.ı......._ maçlar 
~ hariçteki maçlara da 
( Ot.:. .eıleaaektir. Geçenlerde 
~) apor mecmua11ma 
.... Ye ~ •açına iftirak et
~ C...ı_!'iJe liae1ini mağlup 
~~Y liıeıine 2-1 

• 
k..~ -... '-fkllab 
~\et Jui muallimi 
~'lcllı. L~,.. samanda oymak 
~ .. tetkilatma fazla ... ;z- ~eclir. 
~ 1llt ..... her hafta mUD

._ette -.maktadır. 
.·~-.. lasıdikhu•w 

rııımııııı 111111111111, 

resmi klltadi bir ay sonra yapı· ~ Grip mllnasebetile 13 ıuba- i 
cakbr. i ta kadar bntnn mektepler \ 
Uuvaff8k~eUI bir talebe gecesi ~ tatildir. f 

Çarpmba gecesi lıtikJil lise- l Bir hafta on gllndOr latan- i 
sinde mutat tal~b~ gecelerinden j bulda İf er• muattal kalmaya \ 
d6rd&ncil~O v~rıldı. !alebe. ge- i baıladı. Herkes basta, mildilr j 
cesi muaTJn Sa1t bey hımayeıınde i basta muallim basta talebe \ 
b. . • d t t' d" d 1 ' ' 1 ırıncı evre er ıp e ıyor u. § hasta daire amiri hasta, ha- -
intizam cıheti~den bu gece bOtO~ i deme' basta her tarafta haıta- 'ı
talebe gecelen.nden mftkemmeldı. '§ lık salgın bir halde. Nihayet 
Bunu müteakıben altıncı sJDıf i . . . • 
talebesinden Sevim Agih hanım } me~teplerın tatıhne ka.rar v~ f 
muallim Cemil beyin piyanoyla 1 rildı. F~kat mekteplerın tatili İ 
refakat ettiği bir kaç ıarkı s6yledi. § gençlerın daha fazla sıhhatle- 5 
Bunlardan bilba11a (Karomobien) f rine itina etmeleri, kendileri- i 
volğayı çok gazel teganni etti. ! ne daha çok ehemmiyet ver- ( 
OçüncO numara birinci devrenin i meleri için verilmit bir karar- i 
son unıftan Nimet hanımın mono· ! dır. \ 

Gülsüm hanım: 
- Hot geldin Macit diye ıe· 

Yindi, hoı ieldin. Seni öyle aa
burıuz' u!da bekledim ki .• Sonra 
elleri çapraz alık alık bakınan 
hizmetçiye Ç1kıtb: 

-Tenbel dedi. Tenbel. beyin 
bavulunu alsana.. Hizmetçi onla
n takip etti. Tahta babçekapw 
gıcırdıyarak kapandı. lağuydu. Mono1uğun yazabı tara \ Genç arkadaıların bu nok- ( 

çok gOzeldL • Muallimlerin ço~ l tayı nazan itibara alarak, ao- = [Maclt .,:Y •ve• Gülsüm hanım 
gllzel bir ıekılde karekterlerinı =1 w kt k dil . • k 

1 
f 

F k N. t gu an en er1nı oruma an = kötkUn büyük bahçesinde bir asma· 
canlandmyordu. a at ı~: ' bilbaua l'İP salguuna kartı I nın saçaklı dallan aJanda oturmak· 
hanım fazla heyecandan mono - f . ddetle mOcad l d bilme- \ tadır.] 
... ··ır eklinde okudu. Dardlln· i 11 • e e e e f M 't b 
l'l 11 1 . S •t beym· '! len JAzımdır. Bu mOcadele i acı ey: 
cO numarayı muavın aı : hıf hh le • d . . b. • s - Vah vah diye bayıflanıyor-
fiiri tqkil ediyordu. Sait bey \ .

1 
zı7 a aı elerının tat ıkı i du. GnlaOm hanım devam etti: 

Franm edebiyahndan Ye dDnya i 1 
e 

0 
ur. İ - Evet dedi. Burada en bn

ph eserlerinden olup lisanımız_• } ~mit ederiz ki. gençler .bo ( yOk k6tk biz"mki ••• Ya sorra fil 
tercOme edilen (Demirciningrevı) i tatil eınaıında aıbbatlarıne i (elile uzanıp giden bahçeyi glı
iaimli fiiri ,oknk bir be1ecanla 1 azami itinayı gasterirler ve ( terdi) rahmetıinin diktiği, ıuladı
okada. Bundan-•• ilk kıum 1 an1a11zca tatil mad:..J ğ1, yetiftirdijl, meJft ağaç'arı-
talebainden iki kDçDk tak eibi- 1 tirir!er. Canım kirazlar, albn topu ayva-
seleriyle ba'ariye danaı oynadılar. \..:,, ..... ...._....._........ lar, narlar, ıt.ftaliler, daha neler 
Programın da en gazel numarala- Gençlik haberleri efen:fim. Elmalar, armutlar, v·ı-
nndan biı:ini k~çlkl~rin bu mu- GenPler bir operet neler, bademler, on tilrlü, yi!z vaffakıyetı tqkd edıyordu. Y 

Ba ..... radaa MDN Nuuet teşkil edt.Jorlar türlO, b1n tOrJn, çeıit ~etit, renk 
Sefa..efıatB~"*letiaı Lip)< ( ~,nçl-r tem• pubu ~ Le- renk, ctDı ciaı meyva'ar. Hilcme-

10 gilndftr bahçeye bir hırsa 
giriyor. Hıkmetthllda hep .. Kor
kuluk •. Jara göz dikmiş. «Korku
'uk• 1 , gündOr 10 kere yeni· 
lendi. Yüzllnde bir kederin kı
rJDtılan belirdi. Sonra söylendi:) 

Rahmet inin yad:gin olan bu 
meyva ajaçlarından maiıetimizi 
temin ediyoruz desem yeri var .. 
ÇOnkll elimizde avucumuzda kala 
kala bu kaık kaldı. Böyle.. Kor
kuluk .• ları 24 saatte birakmıyan 
hırsızın bu güzelim meyvala~ı da 
aıırma11 itten bile deiil.. Öyle 
değilmi ya?. (Nefes aldı, batını 
salladı. ) Asıl hayret edilecek 
ıey ne. Diye a6ylendi. Asal bay• 
ret edilecek ıey ne bilir misin? 
Kurdu habrlarsın be'ki •• Bu k&
peği •Duıun., ağa ta Aaadolud•D 
getirttiydi •• 
Açık glSz, DUll diyeyim kulak· 

lan direk gibi dik... Kurnaz, ce
sur bir hayvandır. 10 ıecedir 
onu sabaha kadar beklettik. 
Gene olmadı, gene olmadı. (Sus
tu). 

- Amma bak diye saylenclL 
KISpejin uyuyup kalmasın hiç ıDpbe 
etme sakın. Onun (Durmn) atay
la gece aviannda güzlbıO kapa
madıtı zamanlar çoktur ... Kurdu,. 
beklettik. Sabahları -hah diyor
duk buglln çalınmamııtır.- Her 
llmidimiz boıa Çlkb. Adamımız 
yok ki bir gece bekletip iaaafsm 
bırsaa çal yaka edeli& Adamı
mız JOk ki .•• 

- Fakat diye içini çel<ti. Fa· 
kat o kurnaz, açık giz (Kurdun) 
bile g6zlln& a•lıyan bırıızın biı 
insandan mı pervası olacak? 

iaimli monotajuna okadu. Tale- yeti idaresi 22 klllun......t ~ tinden saal o:uamaz, Hazreti Al· 
benin ill'an Oıerine Smlil bamm ,Onll toplanarak puba girmek lah her gllıel ıeye bir de afet 
Yolgayı ikinci dafa taıa~ iatiyen gençler ~kında karar· musallat eder, bu sene de mey
ettikten sonra piye• temail lar vermitti. KJObe girmek isti- va ağaçlanna bir ıürO karga 
edilclL Oynanan piyeı lbnOrrefik yenlerin bir kısma fahri ve diğer dadandL Amma ben diyeyim 
Ahmet Nurettin beyin ( Asri kıım faal aza olarak kabul et- yüz, ıiz diyin beş yüz... Bunlar
hulyalar) isimli komedisidir. Bu mİf. Bundan sonra teıkil edil- dan korur:mak için bahçeye ıu Macit beyle .. Gü!ıüm., hanım 
piyesi temsil eden hanımların mek istenen operet hakkında görollğiln korku!u:u yaptık. iyi gene (Kurrlun) beklemes'nde ka• 
mavaffakıyetinden bahset'!led~~ glrllşntmüf, münakaıalardan son· yaptık, ettik, uğraıtık, didittik. rar kıldılar. lcabederse Macit 
evvel aabnenin mlikemmelıyetinı ra Muallim Ali Rıza beyin bima· D ditt.k diyorum. Bahçede be- bey de gözetliyecek, kurnaz 
kaydetmek isteriz.Sahne hakikaten yea.ode çahımıya ve ilk eser niın •·Glllıar., ın koıku.uk yap- (Kurdu) bile aldatan h1r11zı ya• 
iyi tanzim edilmitti. Koltuklaran olarak mekteplerde inkdip 111a• ması da Allahın ihsan edeceği kabyacaktılar. "Gülsftm,. hanım 
dizilifi, parav•n, sehpalar. g&ze mındaki esere bazarlanmıya ka- kuvvete bağb.. bu karardan sonra bir ••ohhl ..• ,, 
iyi bir manzara anediyordu. rar verilmiftir. Alacağlmız erkek bahçıvanı- çekti. 

• • • 

Piyeı aksamadan temail edildi. Gaıaıa .. r•r mezunlara cemıretı da Mesrure, hanımlar çiftlikle- Her aktam yata ında "Aca· 
Kevser hanım çok tabii oyna- Hubi umuminin söndürdüğii rinde alıkoyn uılar. B ze baıka ba bu akıamda mı? • ., diye p're
yordu. Meserret hanımın durut- Galatasaray mezunları cemiyeti bulacaklarmıt- Karıı köt'(tek•.. lerelenen G81a6m hanım rahat 
lan, lls 18yleyifi, bilhassa ni tekrar tqkil etmek ihtiyacını Hanife hanımlann alık bir uıağı etmiye b:ıtladı. Hırsız da ba ka
naıarı dikkata çarpıyordu. tlüa- biueden Galatasaraylılar S ıu- var.. Her Allabın gOnll bize.. rardan haberdar olmut gibi bir 
niye Pakize, Nımet hanıll'lar da bat 1932 cama günG Galatasaray Korkuluk yapar durur. Allah ra- iki gece g6r6nmedi Kartıki k6f
arkadqlann~ ge!İ kal~ıyor- merasim aaionunda bir içtima zı alsun bizde ab~~hğından jsti- küo alık uıağı da bir iki gOn.. 
!ardı. Gençlen tebrık ederız. yaparak ba meseleyi konutacak· fade ediyoruz yL. Herg&n .. Kor- .. Korkuluk,, yapmaktan kurtal-

Blr pir- ma .. bak•• D ı Latl ı lrinUJ 
Galatasaray lisesinde geçen =l=a=rd=ır=·----=====---==---= ·"=u=la.k..;;"=:'~"=P=•=r.=. =d=·v=o=ru=m.===-=~n=-=e===---='-==e=n=""'===a='l/l=feO=-=--

aene sonunda tertip edilen ''pİ• can .• ,. piyeslerin D ÜÇÜnÜ birıa-- Akıl hastahanesini ziyaret 
y• mllsabalcası,, aelicelenmiftir. ci addetmit ve sahnemiz de tem• 
MDlabakıya ıon amıftan Kemal sili daha kolaylıkla mümldin o
Ahmet efendi .. Amerikadaki oğ- lan .. Evveli can,, piyeıin!n mll
lu,, \ Hunem efendi .. Miru,, samerede oynanılmasını tensip 

ft O b f d. etmiştir. 
on birinci aını an r an e en ı ••M ras,, ve "0ç kollu tabut 
"Doktor Kerim,, onuncu sınıftan 
Necmi efendi "Mektepli çocuk- rOyuı,. piyeal~ri de ikinci add-

edilmi9tir. Do tor Kerim geç iı
lar,, ticaret birinci 111mftaa Retit tirak ettiii için "Hotzeplotz bey., 
Asım efendi "Enell can...,, ve 
dokuzuncu 111mftan Aziz efendi J•lnız bir perdelik olduğundan 
telil eseri olan ••Oç kolla tabut diğerleri arasında derece alama
r8yU1., Mllbin efendi "Hotzepw m11lar, bununla benber beyeni
lotz bey,, piyetleriyle ittirak et• lerek • baıka ·zaman temsil edil
mitlerdir. mek Ozere • Akademi kOtOpha-

Bu piyealer muhtelif lisanlar- neı.ne kabal edilmiflerdir. 
dan nakledilmiılerdir. Mllsaba- MOsabakaya iftirak etmek ıu
kaya verilen piyealerin en iyisi retile Akademiye karp gP .. Ler
biriaci addedilecek Ye bu sene- dıkleri f8Y&nı takdir a 111 n 
ki Akademi mlaamereain~ ... oy· bOyDk yarcLmclan -dolayı K, .ı 
nanac:akb. Hakem heyeti, azm Ahmet, Hurrem, Orhan, N~ i, 
m8talea Ye mtlnakqalardan aon- Retit Alam, Aaiz Ye Mtlbin ".ea
n: MO..baka,a iftiralı eden 1e- dilen bllbUsa tetckldlr eder Ye 

lriz piyeıten •• Amerikadald ofla,, muvaffakıyetlerinden dolayı lıep. 
.. Mektepli çocaklar,. ve "Ewell liDl em •ııt tebrik ecler& 

latiklll llH8i or,. .. cu mmt talebe8i puarteai tbl rllbiyat tetld
kab yapmak laere BalarklJ Akıl hastalntneaiııi ziyaret etmifler
cHr. Talelte keadileriae lallal mretle muamele 'eClea ft izahat 
Yena mltala- dokt•larumıa bilbaua altetelıldrclirler. Re.
wümh .. ...,.. ba sipretleriadea bir iatihu leiltit edi.r•· 
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Agabekof kimdir, niçin 1 Güniln Muhtırası 1 
açırıiaCaktı? Takvim - s:ı 1ı 26 ıünunusanı 

Tefrike 

26 Davld Golder 
1 Ust tara fı birinci sayfada l 

damın ele ~e~lrltmesfne sıra gelmiş • 
tir. Buna da teşebbüs edilmiştir. Jş • 
1e hadise bu vazıyetteyl>en Romanya 
zabıtası komployu gHrmü~ n derh:ı.1 
müteşebbisleriyle beraber gemiyi te\' .. 
kif etml,tir. 

Şimdi bu hadiseye isimleri kan~an 
adamlarm hüviyetlerine gelelim: 

Ag~bekof, evvelce Rus ihtil!l ida· 
ı·e min (G. P. U.) tr~JuJatrnın miihim 
bir mevki sahibiydi. Her nedcn~e dl!• 
ıı l mrş. nolşev!k idare inin aleyhine 
dönmü~ttir. Bir iki ~ene ""''el Ras ıo;ıı 
b:taf h:ıf!yeshıin iç yUzU diye Alman
yada iki kibtp yar.mıştır. Bu defn d:ı 
lc-tanbuld:ı olan ('froçki) yle mtinasc· 
bete giri,miş, mü~tcrek bir kitap yaı:·I 
mnk iilere hnzırl:ındığı ~öylenrr.ckte • 
dir. Rtta i d:ırc~ bu n.damı ta.ki' rdi -
:ror. 

Ele g~rmek için nhnan tertfbttt -
tan biri hudur: (Ode~)dn.n ~ıkmnk is 
tiycn, fakat mmmffa!t okmıyan htr 
im; vardır. Hu im: çek zengindir. Pa· 
:ris bank:ılarında p:ıral:ın vardır. Rus 
ub~ta.i hafiyesinin tertibııtiyle birisi 
(Agabekof) n. müracaat ediyor. Bu kT 
zı ka~rrmak i~ini teklif ediyor. Kaçr• 
r:ılrrsa pe.k çok p:ıra k:ı.::ındacak. Tek 
aiften (Agabe~of) şüpheleniyor. l•'a • 
Irat anlame.nnş gibi görünüyor. Kendi 
sine tckliratta bulunan adamlıır!a mü 
nMcbete devam ediyor. Nth:ıyet terti
bat ahnTyor. (Flomela) vapuru hıtzır 
lanıynr. ( Agabekof) da dahil olduf,u 
halde hıı vapurla Odesaya gidilecek. 
Or.ıd:ı bir ~nre bulunup kız gemiye n· 
lınacak. Fakat hnkikatte (Ag:ı.beko() 

gemiye girdikten sonra cebren Od e~ • 
ya çıkarıhp Rus lhtiJAl idar~~nc :es· 

du. Her sabah Macit beyle Gül· 
ıüm hanım bahçeye ko~uyorlar· 

- Miijde diyorlardı mOjde bu 
gece de çahnmamıı .. 

Macit bey: 
- Aklım ermiyor diyordu .. 

Bahçede bu kadar şey var .• Me
seli mu~ll iotc ~u koltuklar .. 
Bahçe kap1sımn kenarında yeni 
kal&ylanan kevaler, sonra hizmet
çin'n bugün de unuttuğu tarasa
dal<i çamaşırlar,. Daha efendim 
şu h~sırlar, ya kümtaler, ve on
larm içindeki kadar, hindiler, 
tavuklar ••• Neye çalınmıyor? 

Hem diyordu 10 gecedir olu· 
yor bu hırsızlık. •. Ecee bu adam 
sade yarbk, pejmürde ceketlere· 

dik mi~ götünü. 1 O gecenin hiç 
olmazsa üç gecesinde fikrini 
buzup neden meyvl\ tavuk çalmı
yor? Bir türlü bunlara cevap 
veremedi. 

- Her halde dedi her halde 
bunu yapan elbiseye muhtaç bir 
serseri olacak ... 

O giln hava karardı. Yağmur 
ya.ğdı. Her yanı aallattı. Korku· 
luk da sır saklam olmuştu. Karşı 
köşkün Ufağı bir daha yaptı. 
Fakat al:si şeytan buya sabah· 
]eyin gene Kurkoluğun yerinde 
yeller esiyordu. 

Macit bey o gece uyuyamadı. 
Sabaha yakın kalktı• Yüzünil so
ğuk kuyu suyuyla yıkamak için 
bahçeye çıktı. Yabancı tavuğu 
çitten dışarıya çıkarırken gözll 
kurda iliıti. Çitleri az araladı. 
Aaaa.. Şu g8rdOğQ ceket kendi
disinin eski ceketi değilmiydi? 
Evet .. ee peki burada ne arıyor· 
du? Sonra bunu 11Korkuluk, yap· 
mamı~lar mıydı? iyice eğildi, 
baktı, dikkat etti .. Hayretler? 

(Kurt) şimdiye kadar "Korku
luk,, yapılan gömlek, yelek, fes, 
ceketJerin üıerine kemali iıtira· 
mtla kıftllmı~ ınıııl mışıl uyu• 
yord .. 

M. Zeki 
BOyükdere il'· 11·931 

• I Jnci ay 1932 18 Ram:ızan 1351 Senenin 

lim olunacak. Agabekof tertibat alı• 
nrp FlomeJa rnpuru Rus zabıt~q ha· 
fiye memurlnrını da hamil olarak 
Köstenceye geldikten ~nra Romnnya 
zabrta~r:u t:ıhrik ediyor. Ve gemiyle 
içindekileri yakalatıyor. 

Rivayetin biri budur. Diğer bir ri• 
vaycte göre (Romanya emniyeti umu· 
miye müdilrtinUn verdfğ·i malCımat da 
bu ~elrildedir.) Ag:ıbekofun hl~ haberi 
yokken Flomela '"·apuru içinde bir c:c· 
te olduğu halde Köstenceye gcJmı,, 

kendisini tutmn1)1ar, vapura götür -
müşlerdir. l<'aknt çete ikinci nda.m 
(Kozlovskf) nin tevkifi meceluiyle uğ 
rn~ırken Romanya :ıabıt.nsı kendileri· 
ni tutmu:;t ur. 

Fakat hadl5e - öyle tef errun.tı 
var ki - dolayısiyJe İstanbul ıab:ıta
sını ve h:ı.tta Fransa z:ıbrtaStnı s iddet 
le atakadar ederek mnhiyettedt;, ÇUn 
kil Romanya gazeteleri bu m~sclcd~ 
hah~derkcn Agabekofu tutacalc, tu • 
tama:ısa. öldürecek olan Rus ajanının 
vapura lstanbuldan bindiği ve h:ıtta 
pa.saportmız olarak i~eriye girdiğini 
iddia ediyorlar. Bu cihet tetkike mah 
ta~ bir noktadır. 

Diğer taraftan Köstencede tutu -
lan FJomela vapuru içerisinde i..e • 
coque isminde hfr Fran~ız vardır. Uus 
mııtbuıttı n ıab1btsı Rus ihtil!kileri 
oldukları iddia edilen bir çete ara:-vın 
da bir FraMmn da Romanyada tu -
tulmuş olduğunu duyunca hayret et
mi~lerdir. Bu adamın Pariste olan 
kaymbiraderi tarafrr.dan gazetrlere 
verilen maltimata göre k~ndisi evli • 
clir. AleJMe bir i~ için Romany:ıya 
gitmiştir. Fa!cat avdet edeceğini bil• 
tl irdlğj gliude gelmemiştir. Ailesi P:ı 
ris ub1tas:ına miiraeaat etmiştir. Tam 
böyle bir günde Rom:ı.nyadan te·rkifat 
haberleriyle beraber onun ismi de gel 
miştlr. Onun için Lecoque'un ailesi 
kendisinin hUvJyet eUtdanı elinden a
lınarak kullanılma.k iç.in öldürülmil, 
olduğuna hlikmetm~ktedlr! M:ımafl 

diğer bazı Fransız gaıeteleri bu adam 
dan bahsederlerken Pariste Rus mu

l!Cçen ~r.leri 26 kal:ın günler 335 
GUncş - Doğuşu 7,23 lfan~ı 17.7 
Namaz vakltleri - Sahah . 7.23 

Oğle . 12.24 : ikindi 145:?. Ak~am 17.'7 
Y:ıt~ı 1841 inıs:ık 5.30 

Hava - 1 >ün hararet derecesi a
zım! 3 ve asgari ~ı f ır olarak l{aydcdil
m'*rir. Bugün rüzgAr mut:ı\•a5~1t şiddette 
poyrazdan esecek, ha\·a kap:ılı olacak 
ve kar Yağ3c:ıktı r 

_!_{adyo_I 

Yazan: lren Nemirovaki Nakledt-n: fa. . ._,,._, 
San zeminli geniş bir odanın orta- - Oh, ne güzel kokuyor- Ver et' 

sında büyük bir yatak vardı. Joys bağmı .. 
koşup kendini yatağa attr. Çorba)ır, tabağa, ayakta ve çrplll~ 

- Alek .. Gel. kollariyle o kadar garip bir ta,"\ll'ıa 
Alek üzerine eğildi. koyuyordu ki, Alek kendini tutnın'' 
Biraz ~onra Joys inledi. yarak güldü: 
- Bak .. Sivri sinekler. - Ne güHiyorsun? 

LAmbancn etrafında t!livri sinekler - Bir şey yok. Tuhaf... Kadfll' 
uçuşuyorlardı. Aleık U.mbayı söndür• benzemiyorsun? 

dü. Birdenbire gece olmuşta. Bir:len· - G<?nç kıza mı benziyorunı? 
lstanbul radyosu bire pencerenin altındaki ç~menin a- - Hayır, renin küsük bir kıı 01" 

6 dan 7 ye kadıı r gramofon 7.5 dan çıJdığr, suyun aktığı duyuldu. Alekin bildiğini tasavvur edemiyorum. Sel 
8 5 buçuğ:ı kndar Vedia Rıza hanıııın gözleri parladı: dünyaya, dan5ederek, şarkı söyJİY~ • 
i't irıı ile saz. 8,5 dan 9 a kadar Sıılih - Beyaz ~rabı soğutmıya koydu. rek, boyalı bir yüz ve pırl:ıntala.r içtıı' 
Murat bey tarafından konfcranc, 9 dan )ar, dedi, hem susadım, hem karnım de gelmedin mi? Ekmek kesmesini b~ 
10 akadar Bedayi musiki heyeti, 10 dan ar, ı· b' :r ıyorsan, ıraz ver. 
I0.5 buçuğa ı adar stodyo orke~trrn. - Ne yiyeceğiz? _Hayır, bilmiyorum, ~n? 

Avrupa radyosu - Karides ve şarap ısmarladım ci _ Ben de bilmiyorom. e· _.li 
Bugün - 26 K. sanı cim, üst tarafı için ne varsa onu :re· Hancı kadını çağırdılar, ıaı'fC"" 

Hellsberg - (5:?744 m. 75 l<ilo· rjz. Cebimizde be~ yüz franl' kaldığı· kestirdiler. Joys ekmeği göğsün~ dl'~ 
vat) 9.30 clmnastik - 12.40 orkestu nrn farkmd:ı mısın? On günde elli bin yamrş kesen kııdrna bakat'ken, ~ıplS 
l\onse ri - 12.05 orlı.:estra - 16,30 rit· frank sar!ettik. Eğer bahan para giin koJianyla geziniyordu. 
mi< dan~ - 17 çocuklar için ~arkı - dermeıse... ldf111o' - Ben küçükken çok giju 
17,20 orkestra - 20 ksilofon solo ve Joys dişlerini sıktı: Beni pek eeverlerci. 
iki piyano ile cu; - 23 haberler. - Babamın beni beş parasız gön. _ Kim? 

Viyana - 1517 m. 20 kılovat) derdıg'Vin1• düşünüyorum da.. Asla onu bil - Erkekler.. Bilha.c;sa. pek tş 
16,20 ~arkı ve piyano so!o- 19,13 pi· af'fetmiyeceğim.. Eğer ihtiyar Fişl ihtiyarlar. 
yano ve şarkı - 21 ~~ orkestra kon· olmasaydı. dı'' 
seri - 22.4'i orkestra konseri. Hhmetçi çorbadan sonra kari 

Budapeşte - (550 m. 23 lilo· Alek tuhaf bir bnkı~la sordu: leri getirdi, Joys bol biber yiyor, P 
vat) ıo koneer - 13 konser _ 18 - Bu bunak sana elli bin frank ra yanan dilini çrkanp üflüyordu·}: 
Tsıı;an or!<eması - 20 operadan nakil, vermek için mukabilinde ne yapmak lek, bardağı dumanlandıran bozlu t' 
sonra Tsgan orkestrası. istedi? raht kadehlere doldurdu. Yan .sarJıof 

Roma - (441 m. 75 kilovat) Joys haykırdı: olan Joys, parmaklarının arnsıııd• 
1830 eski İtalyan şarkıları - 18.45 - Hiç! Vallahi hiç bir ~y! Hayır bir karid~ ezerek: 
konser - 22 konser senfonik YC solo onun pis elleriyle bana doktınacağrnt - Her zamanki g~bi, pmp11..11y2'1' 

keman. bile düşünmek beni tiksindiriyor. A • odamızda içeriz. Ne şampanya var' 
Yarşova - (1412 m. 158 kilo- ml, sen, edepsiz herif, sen para için cab:ı? Gayet sek şampanya lstiyorıJll" 

vat) 18,35 fılarmoni orke'trası t:ırafından Ledi Rovenna gibi acuı;elerle yahyor• Kadehini iki eliyle havaya luıJdıt' 
halk ko:mri -21,15 Finlandivn musiki· gun ı.. dr: 
si - 23 ~arkı re!italı - 23.50 dans. -

BUkreş - 1390,5 m. 16 kilovat) Sonra.: - Bak, dedi, her taraf bu akŞll 
13,45 havadis - 18 orkestra hafif mu· - Hadi, dedi, gel, inelim. ayla aynı renkte.. Altın gibi, bak .. 
siki - 19 hav:ıdis - 19,ıO orkewa - Peşlerinde Jil, bahçeye çıktılar. Karşıladı istiler ve ısla.le, blbtrJ 
21 radyo Ofkcsmı.sı - 2J,4S şarkı - Kim..q yoktu. Handa yalruzdılal'. Gök dudaldarı birleşti. Fakat bu dudal>l'' 

22.~5 h:ıv:ıdis. te, yuvarlak, Mn ay ağaçlara asıl • o kadar ta:z:eydiler ki, hiçbir §CYı d' 
Lenlngrat - ( 1000 m. 20 kilo mıştl. Joy& çorba kwsinin kapağını Jann yemiş tadını bozamryordu. 

vat) 1 O kon!t'r - 17 den 18,ao ıı kı· açarak, dumanı, lezzetle kokladı: (Bitmedi) hitiyle münasebeti olduğunu lmycle • 
diyorlar Ye Rasynda olan bir kııı 
getirmek f çin Rus z:ıb:fai hafiye mc• 
murlanna (ıl0,000) frank teklif etti • 1~-

dar konser - 24.05 e kadar Esperanto. r-===== =s::::ıı====-==================~ 
~latbaamızcı gelen eacrler: 

-------------------Mektep 
Gripe karşı ne BORSA 

ğin!, onlann da mukabeleten .Agabe • 
kofu kendilerine tt.slim etmek ~rtiy· 
le istediği kızı Rusyadn.n ç.ıkarn1ak 
teklifinde buluncluklnrını ilave C) il • 
yorJar. 

Agabekof kimdir ve niçin 
BUkreşe gltl? 

Agabekofun asıl ismi Aruturnof. 
tur. Fakat on senedenberi kendi ine 
Jorj Agabekof ismini takmıştı. 192~ 
8enesindc Agabekof Istanbula geliyor 
ve Fili~tin, Suriye, Yunanistan , Sır
bistan, Rom:ınyadaki tc~l·dlf\ta nıt'nrnr 
ediliyordu. 

Agabekof, lstanbula o ... ~cpian ı~ · 
mi altında bir lr:ı.nh Ermeni tiircar 
srfatiyle gelmi~, ticııret. oda:!lrna d ;ı bu 
~imle kaydedilmişti. Bir müddet ~on• 
rn, Agabe!(cf İngilizce öirenme!\ kin 
e&<i bir lr.gillı diplomat:mn kızr olnn 
ve tnrrilterc ~fareth:ıne~inde çalıs~n 
yirmi ya~Jarmda Jı:ıbel Stereeter'f 
hoca olarak tutuyordu. Hocayla talc · 
be arasında bu E:urctle bir ac:k nınrc
ra!ı başlamıs!ı. An:ıbekof, a~krnın şid 
detin den vazifesini unutarak genç kız 
)11. nişanl11.nm1,tı. Faknt genç kız, ken 
disinln Rueyayla al!kasrnı kesmesinJ 
istiyordu ve bu ıı~benten beraoeuc 

23 K .sani 931 
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kalkıp, gidi~ önce Mamyla, ı-ıonra ~EEıım:ıı!Zll1:mıı---------.ıııı•ı 
Parl!!le gidiyorJardr. Agabe-kof orada, 
fkl ciltten ibaret olan hatrratını neş • 
retti ve hatta, Fran!ız poli.!:ine, ~iı.li 
Rue te~killtına 11.ft bir çok C!rnr dil 
bildirdi. 

Fakat. lsta.nbolda kalmıt olan Mis 
Inbel'fn annesi, kızının izini bulmu~, 
ve öteki damadı Mister Lee'yle Aga • 
bekt>f aleYbfne kızını iğf11.l davası n~. 
mı~ gen~ lal tekrar İstBnbula getirt 
mfştii 

Agabekt>f bu e!lnada Brüksel §eh· 
rlne gitmişti. Orada kendisine, bil -
yük mü5temJekeleri olan bir de-vlct 
müracutla Ru!!tlarm bazı esrarını sat 
ma.~mı teklif etmi~lerdi. Agııbekof ra 
zı oldu ve ıtaıarlığa giri:iliıtce: 

- Beı. p11.ra istemem, bana sevdi• 
iim km i11.de ediniz. 

Dedi. Bu büyü1 devlet onun bl • 
lehini kzlbul etti ve üç hat't<'\ eonra, 

Brük5Cl civarında bir killo;cde, Asa· 
bckof hakikt olan Arutunof ismi al • 
tında Mis babel'Jc evle.:ıdi. 

Dünkü sayımızda, Agabc!<ofun bir 
müddet Budaııeştcde de bulunduı{unu 
yazm . .ştık. Ilııgün Fransn; gazetelerin 
den aldığımız m:ılQmnta göre, Ag:ıbru 
!•of Viyanaya da şu ıııebep için gitmi~
tir: 

Viyanada bir cinayet j 
Geçen ısene temmuz ayında, Viyn

nada Zemelman isminde bir tücc:ı.r (jl 
dürülmüştü. Katil yakalanmış, ve llS

tünde Stiehman i.'!lmiyle bulunan pa • 
snportun ~n.htc o1duğu meydana. çık -
mı~tr. Yapılan tahkikat ndicc~lnde 

tücearm, eski bir Rus ihtilaldsi oldn· 
ğu ve hatıratını bir gazet.edc nc~ret -
mek v:ldinde bulunduğu, if§aatta bu• 
lunzr.üml\sı i~in öldürüldüğü anln~l
mr~tı. llirdenbin, katil itiraf etti: Iııı 

Bu haftalık edebt mecmuanın altıncı 

!ayısı çıkmıştır. Zehirli aşı yemiye lıim 
gelir ? Bürhan Ümit. Dayımın evi : Ke· 
nıın Hulusi. Edgar Poe nasıl öldürüldü? 
Hikmet Münir. Felsefi bir yazı . An ket, 
tenkit, hikı\yc •. 
Raşit Rlza Tivatrosu mecmuası 

Birinci sayı sı çıkan hu !'3.n'at mec
muasının bu nüshucınd1 muhtelif maka· 
leler, temaşa bahisleri, Vedat Urfi beyin 
Suzan Lutfullıh hakkında g{lzel bir 
mersiyesi vardır. T:ı,·siye ederiz. 

mi Pirkov.iç ve kendist Sırpmı'9 cinaye 
ti de bir k:ıdın mesele.si y\nün1en 
yap mı~ 

Halbuki Agabekof, katilin gazete
lerde çıkan resminden, 1929 senesin. 
de, l\foskovad:ı. kendi ;ıeff olan Şal. 
man olduğunu tanımı,tı, ve bizzat o. 
nunla yüzleşmek için Viynnaya gel. 
mişti. Viyanaya gelip bu h11.diseyi mey 
dana çrxannca, pek t::ıbit Şulman ha• 
disesi yeniden canlanmış ve muha • 
kemenin ~eyri de~işmiştir. Bunun ü • 

zerine gizli Rmı teşkUı\tı Agabet,oru 
tnkibe bıı~l:ımı~ o da, tuza~a dH,"r 
gibi görüMrek Ri.!ıkreşe geJmi~. Bu 
teşkıih\t mensuplannı yak&l:ıtfı!rnu~ . 

tır. Hatta, Agabekof geçen nvın yl; •, 
misinde bir dostuna yazdığı mcl\tupta ' 
şöyle diyordu: 

• ;ıBüyük bir seyahate çılayornm. 

Eğer salimen döncbiliraenı levkalltdc 
heyecan uyandıracak malumat 11eii. 
rcceğim,, 

Diğer taraftan hıızr Fransı7: .;art· 
teleri ve ezcümle (HurnaniUi) bu mc· 

- yapmalı? 
Grip salgını lzmirde de de· 

vam etmektedir. 

lzmir Sıhhat ve içti~ai ınu· 
avenet müdürlüğü, gripe kar• 
şı tahaffuz tedbirlerini anlat110 
bir beyanname ııc~retm ittir. 

lzmirde ne~ro!unan bcyart• 
name §Udur: 

1 - Kalabalık yerlerde bu· 
lunmamak. 

2 -- Sabah, akşam ağ~ 
mikrop öldürücü ilaçlarla yı• 

kamak ve temiz tutmak. 

3 - Soğuk almaktan kcY 
runmak için, günes battıktsO 
sonra ve rütubctli havalard• 
dışarda bulunmamak. 

4 - Hasta ziyaretine git• 
mcmek. 

5 - Hastalana!dığı ıarn•0 

·dört beş gün dışarı çıkmarnslcı 
}'Orulmamnk, ü~ütmemck. 

6 - Hn!tcılık a lametleri 
görününce fakir olanları0 

kendllerıni belediye mıntal<• 
tab:plcrine muayene ve te• 
dll. \·İ ellirmeleri, ıyi olduktıı0 

sonra zayıf v"cudu iyi besle• 
meli. 

7 - Yerlere tükürmernelc· 

seleyi Kutyepof hadi!esi gibi, Ho • 8 - Sinema, han, kahf'er 
manya polisi tarafından uydurulmuş tUtün ambarları gibi İf "' 
bir me~eJe nlarak telaltki etır.ekte ve ı. 1 b 1 k ı ,de Ka.a a ığı ço o!an yer e 
flomanyayl& Rmıyanın bir ndemi te • temizliğe dikkat etmek. 
cavüz: misalu aktctmek fu:erc bulun .. s 
duğu bir zamanda, buna muanz dev- 9 - Tramvaylarda yal0 ' 

letlerin teşvi!iiyle ve beynelmilel er. bir kapıdan işliyerek h1"' 

k!n umumiye)i tahi~ için ortaya ÇI· cereyanını yaptırmamak ve ce 
kanldığlnı ilave etmektedir. 1 reyandan muhafaııt olunrrı•"· 

Bun3 rağmen hadise vak.idil'. \. 
._.--~~--~-m ...... -m·---~--



-=:----------------------"!!!!!!!!!!'!!"3WL!ll!l!!!!!!!!l~-.ıa-= ... :w '!!!!"L!l2!S!!!!!!!~ ........ ~~~~~~~-~-~~~~7 -VAKiT 26 Kanunusani 1932.;;;;;;;;;;a 

Menıteket Haberleri 

Adana pmukları 
ıon!_~ana PUtelerinin verdikleri ma 
ı>anı ~ nazaran, Adana borsasmda 
f;_ 14.run batmanı 140 - 141 kuruş 
~'l'İ!ld tıysa 

1 
en satılmaktadır. Koza ! .atla• 
90 - 210 kuruş araınndadır. 

ııa:~an~. borısası yakında Avnwaya 
l'e ~ nuınunclerJ göndermi:re karar 

l'lniştir N" lllerı • uınuneler Liverpol. Rre-
ı, .. k' ~avr, Pire borsalarına gönderi

"l' tır. 

. Yakalanan e'klya 

Jııii!r ç~k ~ata.ndaşımm ve bu arada 
dUr addıt Jandarma nefcrlerinü:ıi öl 
titi en ve Erciş yolunda kibrit müfet-

ç~ İdris Nuri beyi şehit eden, yollar 
b ten ve kamyonlar soyan, köyler 

k~ Ahrnoyu Hüseyin çetesi, J>alo 
l.i asının Mahmudan köyü civarında 
dJ;e .kll\"VeUeri tarafından abluka e • 
tı.e~'§ .ve uzun g\lren bir müsnde-me 
'll'ıU ıcesınde Ahmuyu Hüseyin öldürül-

§ "' beş arkadaşı yaknlanmı~t'. 
ıa· <~ani) nin ~malinde yüzb:ı~ Sc
b· 

1 
eyJe bir neferimizi ~hit eden ve 

~~ ~ok kirnseleri katleden Mestanlı 
~ tiın ve Hamo, Sabri çetesi, Lice 

ka~etieri tarafından diri olarak ya-
annııştır. 

ttdek Kasabasında Umran 

d Bairkesirde T~rk Dili refikimiz • 
tıı· E 

&'ip • ~dek kasabası, kaymakam Ra-
t' besJn ,.e belediye reisinin gayre -

t::~ günden güne güzelleşmektedir. 
'llıtihıte, f:ıal kayına.kamın himmetiyle 
tıı nı h:ızı umran hareketleri olma~ 
~· lııe evvclt\ şehrin bir plhını ve 

Jltak_~elik bir programını hazırla -
Cib· :ı başlamlmıştırr. Bu pUn mu. 
İ\a:ce, iki büyük cadde açılmıştır. 
fltı d?anrn :;u ihtiyacını da düşünen 
1 t 1Ye, iki buçuk saat mesafede bu-

;ııall Kapı dağının en iyi sulanndan 

~,~ta~elilt ısuyunu kas..-ıb:ıya kn;{ıır 
b· ıtrnıye karnr Yermiş, bu iş için 7 

~ira tahsis etmi~tlr. Bundan ba§ka 

hı]a banın muhtelif yerltrinde su ku-
tı açrlm'!§tır. 

rıı li'.asab:ının en güzel bir yerinde 

la~1'tn bir park yapbrmıya da baş -
1 ınıştır. 

4danada evlenenler 
~ ltdannda evlenenlerin miktarı ge • 
tQı l'ltntleı·e nazaran azalmıştır. 'l'u • 

Sit:rı fgtatistiklere göre, 930 da 489 
~İlıduı rı~rthları loyılmışken 931 sene· 

' SSa evlenme kaydedilmiştir. 
~d. 
'l'·· nada kaç kahve var? 

ltıe"c:Ur]{ Sözü ref ildmiıden: Ad:ınada. 
~Ut gazino, kahve ve ~ayhanelerin 
·~ıettı l'tk 112 dir. He~ı de geee gündüz 

e tedir. 

larlttlr okturva tarifesinde 
-Aıı tenzlllt 

~ta a~olu refikimizin verdiği malu
"a ta ~o~. İzmir §ehir mecllırcl, oktnı 
tt~1~1esinde mühim bazı tadilat ve 
t~r, t Yapmı~r. Verilen karara 

tlıtııit~ahiıt ınamuIMtan, toprak ma• 
~ltti n ,., masnuatmdan oktruva, 
'1a ta •lrnmıyaca.ktır. Diğer la5ımlar 
~ttııı~ Yanya indirilmiştir. ipekli 
tadllııt a~tan 360 kuru~ alınırken son 
~~e \b:erine on kuruş ahn:ıcnktır. 
~, ı~a filmlerine ait oktruva. resmi 

den 25 kunısa indirilmi~tir. 

Fitre ve zekat 
Alt Orta - -liur 1\. K. o 11ı, 208 o 

ın11ı 185 156 .ı\rpa 
Bu~ 16 15 
ı ıday 12 10 

Edna -K. 
o 

78 
13 
8 

stanbut "ft"l'"'. d ku . ınu ı ıgın en: 
terak~~Y~ hıvaiyem ıin itill ve 
~enet 151 İçin her türlü mua
\'~ıa1 'f· "e muzaheretin ifosı 

1 lllUb' ' Oldu~ •rnmei vataoiyeden 
. ili &'b• 1fleri . 61 1 bu bapta diyanet 
b ' 1Yaser ll' d Uyr,d ı ıycsinden is ar 
bince :uş olan fetva muci
k&t ile e sadııkai fitire ve ıe
clttler· ~Okcllef olan din kıır
t· •rnızin T 1ne ib nyynrc cemiye-t tazı 
' bul gayret ve hamiyct-

'-tt 1 Unt1tal • 
o Urıur. arı cbemmıyetle 

ı a. K. O. Sa. Al. Ko. dan t 
Jfayı taahhüt edemiyen müteahhit 

namı hesabımı 50,000 adet dilsiz tok:ı 
pa7.arlikla satın ahnacnktır. P:ızarh· 

ğı 30 - 1 - 932 cumartesi günü saat 

16 ya kadar Harbiye mektebindeki ma 
halli ma.hsusunda icra edilecektir. Ta 

lfplerin şartnamesiıni görmek için sa M 

tın alma komisyonuna müracaatları 

ve iştirak için de vakti muayycninde 
hazır bulunmaları. (188) (295) 

" .. . 
Ay,•alıktaki kıtaat ihtiyacı için o• 

tuz bin kilo un aleni münakasaya 

konmuştur. İhalesi 17 Şubat 9J2 tari
hine müsadif çarşamba günü saat U 
te icra edilecektir. Taliplerin şart • 
namesini görmek ve almak üzere her 
gün münakasaya iştirak etmek için 
de teminatı muvakkatelerile lıer:ı.ber 

Ayvalrk'tn Askerl sat:rı alma komis • 
yonuna müracaatları. (38) (25!!} 

* ıı: • 

K. O. kıtaatı hayvanatının saman 
ihtiyacı pazarlıkla ahnacktır. !hale

si 26 - 1 - 932 tarih 5ah günü saat 
15,30 da komisyonumuzda yapılacak-

tır. Taliplerin şartnamesini almak 
üze?re her gün ve pazarlığa iştir.ık e• 

dcceklerin de valdl muayyende ko -
misyonumuza müracaatları (48) (286 

• * • 
Birincj fırka kıtaatı hayvanaMun 

saman münak:ı.sasında verilen fiat 
pahalı görülmüş ve münakua.sı nak • 

!edilmiştir. lhale~l 26 - 1 - 932 tarih 
salı günü ,;aat 13 te komisyonumuzda 

yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini 

almak üzere her gün ve münakasa.sı
na iştirak edeceklerin de vakti muay
yende komisyonumuza müracaatları. 

(46) (284) 

Ista u Evkaf M"' dü-

Kıymeti 

Lira 

7000 

506 

250 

250 

e • 
• 

muhamminesi 
Kuruş 

00 

25 

()O 

00 

Tamamı 74 metre 50 snntim terbiit'lde bulunan 
Bahçekapısmda Hopyar mahallesinde Hamidi
ye caddesinde 18 atik 81-1 cedit numaralarla 
murakkam dükkanın dört hisse aibarile bir 
hissesi. 
Tamamı 45 metro terbiinde bulunan Mahmut· 
paşa mahallesinde Şeref Ef. sokağında atik 9 
cedit '49, 49-1 numaralarla murakkam altında 
fırını bulunan klrgir hanenin dört hisse itiba
rile bir hissesi. 

Tamamı 14 metro tcrbiinde bulunan Mabmut
paşada mabmutpaşa mahallesinde çifte saray• 
Jar caddc.!inde atik 34 cedit 26 numaralarla 
murakkam üstünde odaları müştemil kagir dük
kinın 720 hisse itibarile 360 hissesi. 

Tamamı 14 metro terbiinde bulunan Mabmut
paşada Mabmutpaşa mahallesinde çifte saray· 
lar caddesinde atik 32 cedit 24 numaralarla 
murakkam üstnnde odaları müştemil klgir 
dükkanın 720 hisse itibarile 360 hissesi. 

334 00 Tamamı 24 arşın terbiinde bulunan ahi çelebi 
mahallesinde Limoncular caddesinde kiin atik 
36 cedit 67 No. ile mcrakkam fevkinde iki 
odayı müştemil klgir dükkAnın 120 hisse iti
barile 1 O hissesi. 

Balada semt mahalle sokak ve numaralan muharrer emllki 
mabliıle satılmak üzere dört hafta mllddetle ilAn ve mil:z:ayede
ye vazedilmiştir. Müzayedesi Şubatın 13 üncil ,Cumartesi günil 
1aat on beştedir. Talip olmak iıtiyenler balada muharrer kıyme
ti muhamminenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile 
birlikte Istanbul Evkaf Madüriyeti binasında Varidat Müdüriye-
ti mablölAt kalemine müracaatlan ilin olunur. 035) 

• • • 1 Mahkeme ve icra llAnları 
K. O. kıtaatının ot ihtiyacı pazu- ---------------~-~-~-:"~-."'.'"'~--:-:-

Irkla alınacaktır. İhalesi 26 - 1 - Jstanbul dördüncü icra daire- Istanbul dördüncü icra dairc-
932 tarih !alı günü snat 16 da komis- sinden : ıinden : 
yonumuzda yapılacaktır. Taliplerin 

§artnam~ini alm<J,~ üıere. her glin ve 
paı;arlrğ11- iştiı:fk ~d,cel)ledn de vakti 
muayyende komisyonumuza müraca• 
atlan. (49) (287) 

• • • 
lstanbulda bulunan kıtaat ve mU

essesatm Mayıs. 932 gayesine Jcadar 

ekmek ve erzak ve yem nnltliyatfarı • 

na verilen fiat haddi itidalde göriil • 

mediğinden pazarlığa konulmuştur. 

ihalesi 30 - 1 - 932 cumartesi günü 

saat 15 te Kom. da yapılacaktır. Ta -
Jiplerin şartnamesini alm:ı.k ve pazıtr 
lığa iştirak etmek üzere yevmi mer. • 
&.kurda Kom. a müracaatları (51) :l:?O) 

* 1) • 

K. O. kıt'alan ihtiyacı için kuru ot 
pazarlıkla nlmncn.ktır. İhalesi 27 - 1 
- 932 çarşamba günü saat 16 dn ko • 

misyonumuzda ynpılacnkhr. Taliple

rin ~rtnameyi almak üzere her gün 
ve münakasaya iştirak cdec:cklcrin 

vakti muayyeninde komisyonum'l17'.da 
bulunmaları. (52) (321) 

"' .. "' 
Gülh:ıne Hastanesi Rontgen Hlhn • 

ratu,·arı için üç kalem malzeme müna 
kasai aleniye ile miibayaa edilecek· 
tir. İhalesi 15 Şub:ıt pazartesi günü 
saat on beşte komisyonumuzda icr:ı 
edilecektir. Taliplerin şartn:ınıe5ini 

almak ve münakasaya iştirak etmek 
üzere komisyonumuza mürncaatlan. 

(53)(322) 

Gülhanc Hnstanesj Aşı Evi için 13 
kalem malr..eınc münakasa.i aleniye !IU 

nti ile mübayan edilecektir. İhalesi 
15 Şubat 932 pazartesi günü saat on 

beşte Jcomisyonumuıda icr1t odilecekM 
tir. Taliplerin §artnamesint alm:ık ve 

ntüna!ıas.'\ya iştirak etmt-k üıcre ko
misyonumuza milracztt.tlan. (il4) (:l2n 

Tashih 
Erninönü mıılmüdilrlüğünden ~ 
16 Ki.sani 932 tarih ve 5037 

numaralı nlishamı:z:dn intişar eden 
Eminönü Malmfidürlüğüne ait 
satılık taş ilfnındn ta~ miktarı
nın 20,000 çeki olması IAzımgel
diği halde sehven 2,000 çeki 
olarak gösterilmiıtir. Tashihi 
keyfiyet o!unur. 

Tcmaınlan 4884 lira kıymeti mu
hımmeneli Cerrahpa~ada Küı kçübaşı 
Ahmet Şemsettin mahalle5lndc Cerrah· 
paşa c:ıddrsinde 453 zira 6 parmalc 
mıktarında eski 2 mlikcrrer yeni 20 nu
maralı ve gene ayni m:ıh:ılde 413 zira 
6 parmak mıktannda eski 2 mukeı rer 
yeni 22 num:ırıl:ırla murakkam iki kıt'a 

arısanın temarolannın üçte bir his!esl açık 
artırmaya vaT. edilmiş olup 4·2 ·93::? ta
rihinde ~artn:ımesl divnnh1neye talik e
dilerek 1 m:ırt 932 tarihine mUsadif salı 

~nü saat 14 den 16 ya kadar lstanhul 
dördüncU icra dairesinde açık artırma ile 
!atılacaktır. 

Artırmayı iştira~ için yüzde yedi te· 
min:ıt al\çesi alınır, müterakim vergiler 
ile beiedi\'e resimleri vakıf icııresi müş· 
teriye aittir 

icra ve lflts kanununun l l 9 uncu 
maddesine tevfikan hakim tapu sicille· 
rfyle ubit olmıyan alıcaklıl:tr He diğer 
a!Akadaranın \e irtifak hakkt sahiplerinin 
bu haklarını ve hususiyle faiz ve ması
rife dair olan iddialarını flAn mibinden 
itibaren 20 gün içinde evrakt müsbite· 
!eriyle bildir mel eri Jdzımdır. 

Aksi halde haklan tapu sicillerlyla 
sabit olmıyanl:ır satış bedelinin paylaş 
m:ı~ından hariç kalırlar. 

Altkadarların işbu madde! kanunire 
ahkAmına ıı;öre tevf·ki hareket etmeleri 
,.e daha fazla ma!Omııt alm:ık iHi~enlc-

r\n 931· 1088 dosya numarasiyle memu· 
riyetimize müracaatl3n ilA'\ olunur. 
(2J81) 

Beyoğlu Sulh 2 inci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Temaınına (13t>50) lira kıymet tak
dir edilen Beyoğlunda Asmalı l\le~cit 

mahallesinde ''e Asmalı Mescit sokağın
dı atik 27, 29 \"C cedit ~5 No. lı ve 
elyevm mar~n~oz imali:hanesi olarak i!· 
tlmal clor.•n hane ile yine temamına 

(.(500) ve temıımırıa 4000) lira takdir 
olun:ın mezkôr maholde Kançel:ırya 

!Şehbender) ıôkıığında ati < ve cedit 6, 8 
No. lu iki bap haneler izalci ~uyu zım 
nında açık artırma ile satıl ığa çıkarılaral 

birinci utırmad:ı ,·erilen bedel ı..,ymcti 

muhammencyi tccaviıı etmeme"'! hare· 
biyle ikinci a. tırm:ının Jerasına Larar \'c· 
rilmi~tir. Artırm:ırn i~tlnk için °/0 7 1 2 
teminat ııkçc•I verl1eccl:tlr. MezkOr e\'· 
!erin temamı l 7·2·932 tarihine mü.s~d1f 

Çar~-:.mba p;UnG saat 15 te açık arbrma 
ile sııtı1acak ve en çok. a· tıranın ü•tünde 
hırı ılacaktır. Şartnamesi 931 187 No. lı 
dosyada mevcut olup herkese açıktır. 

Talip olınlann müracaaLlan Htn olunur. 

Beyoğlundı Feruz ağa mahalle ve 
caddesinde 40 numarada Derl!soda ı· 
partımanında mukim iken elye\·m ika 
metgAhı meçhul Yorgi veledi Kostantfn 
flıristo Fidi efendıye: 

L\l:adam Elen! \'e Petridi efendiden 
lstikr111; eylediğ nlz mab:ıiiğl mal O meye 
mukabil •;elıen mcfruıt Beyoğlund:ı Hü
seyin ağa mahallesinde Y enişebir cad 
desinde ccdıt 64 numııralı mı oda bir 
bap dukktnın sulüsen hissesi rr:üddcti 
müdaylncnin müruru ve deynin ı:ıdemi 

tesY1yesi hasebi~ le mcYkii müı:ıyedeye 
\'az edilerek ikıımetgAhınızın meçhuliye· 
tine binaen ihb:mamesi tebliğ olunımı· 
mış bulonduğundan tarihi ilAndan itibı· 

ren bir ay Y.arfında 926-8648 dosya nu· 
manısiyle daireye bilmüracaa Eleni Ped· 

rldinin verescsine ıiden bittemam te5vi· 
yeyi deyin etmediğiniz veya kanuni bir 
itiraz dermeyan eylemediğiniz takdirde 
gay:d menkulu mezktıron bllmüzayedc 
furubt edileceği mıltımunuz olmak üze· 
rı ilin olılnur. l2378) 

Istanbul dördüncü icra memur
luğundan: 

Temamına 1700 lira kıymet taktir 
edilen Fenerde Tahta minare caddesin· 

de Çıkrıkçı sokağında eski J yeni 126 
numaralı bir b:ıp hanenin temamı açı l{ 

artırmaya v3z edi!mi' olup 15 ~ubaı 932 
tarihinde ~artnamesi divanhaneye talik 
edilerek 1 m;trt Cl32 tarihine müsadif ~a-

lı günü s:ı:ıt I 4 den I 6 ya hdar istin· 
bul dördün eli icra dairesinde açık aı nr· 
ma fle satılacaktır. Artırmaya iştirak için 

ruzde vedi temlnııt &lınır, müterakim 
~ergile; ile belediye resimleri nkıf ica· 
resi mü~teriyc aittir. 

Icra ,.e iflts kanun onun 1 lQ uncu 
maddesine tc' fi kan haldan tapa slcl!le
rlyle sıhit olmıya;\ ipotekli alacaklılar ile 
diğer allkadaranın 'e irtifak hakkı sahlp
lerınin hu h:ıklarını \'e hususiyle fai7. ''e 
masarife dair olan iddialannı iltn tıri· 

hinden itibaren ~O gün içinde evrakı 
müsbitelcriyle bildirmeleri IArımdır. 

Aksi h!lde haklan t:ır>u sk!lleriy!e 
sabit o1mıyanlar sr.tış bedelinin paylaş · 

masından hulç kalırlar 

Al~kııdısrlırın işba maddeyi kanuniye 
ahktmını ~ôre temKi har~ket etmeleri 
ve daha fıılı mı1tımat almak i!teyenle· 
rin 931- I 4(5 dosya numaruiylc memu

riyttlralze aı.ia.caatları lltn olunur. 
(2315) 

As. Mk. S • Al. komisyunuJ 
ilanları 1 

Maltepe askeri lisesi ihtiyacı için 
1762,5 metre kapalı zarf suretile ve 
Konya nskeri orta mektebi için 1200 
metre alent münakasa suretile cem'
an 2962,5 metre lacivert elbiselik ku• 
maş iki şartname ile satın alınacak .. 
tır. İhaleleri G - Şubat - 932 cu • 
martesi günü kapalı zarf H,30 da a
leni münakasa saat 16 ya kadar Ha~ 
biye mektebindeld mahalli mahsusun
da satrn alma komisyonunda fcra kı· 
Iınacaktır. Taliplerin şartnamesini 

görmek için komisyona müracaatlan 
ve kapalı zarf için şn.rtnamC6i veçhi· 
le hazırlıyacaklnn teklif mektuplan• 
nı ihale gününün muayyen vaktinde 
müselsel numaralı ilmühaber muka~ 
bilinde komisyon riyasetine vermele · 
rl. (184) (163) 

• • • 
Kuleli lisesi ihtiyacı için 1200 met

re boz renkte kaputluk kumaş aleni 
münakasa suretilc satın alınacaktır. 

İhalesi 3 - Şubat - 932 çarşamba 
günii saat 16 ya kadu Harbiye mek• 
bindeki mahalli mahsu!und& icra .,. 
dilecektir. Taliplerin şartna.IMSinl 
görme.'< için komisyona müracaattan 
ve iştirak için de vakti muayyeainde 
hazır bulunmaları. (181) (166) 

* • * 
Ordu ihtiyaer için 128 kalem muha• 

bare melzemesinin 18-932 Şubat cumar 
tesi günü ~ant 14 te kapalı zarfla mü 
nakasaıın yapılacaktır. Taliplerlll 
şartnamesi ve evsafı görmek üzere 
her gün ve muayyen gün ve sa:ıtteJ\ 
evnl teklif mcktuphmnm Ankara 
M. SA. AL. komisyona verilmesi. (40) 

Istanbul ikinci icra memur lu
ğundao: 

Bir horçtan dolayı mahcuz ve satıl· 
ması mukarrer Galııta Mahmudiye cad
desinde ı 28 numaralı kömürcü dükklnı 

önünde 450 okka odun kömUrü 28·1·932 
per~embe günü saat 12 ıs te bilmfiza
yede satılacağından taliplerin ycvm ve 
ııaati mezkOrde mahılinde hazır buluna
cak memuruna müracaatl:ı.n lltn olu
nur. (2384) 

Beyoğ:u ikinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

1\11. Andronlki ile Jstanbul Defterdar
lığın şay'en ve müşterf'kcn mutasarrıf 
bulunduklan Beyoğlunda Kamerhatun 
mahallesinde Kiraz sokağında a) '1 cı 9 
No. lu h3nc htikmen b:alei ~uyu 7.tm
nınd:ı. açık artırma ile ~Atılıjta çıkarılarak 

birinci aleni artıım3sında t:ı.lep kıymeti 

muhammcnesi teC"VÜZ ttmemesf ba•e
biyle ikinci arnrronnın icra~ına karar ve
r lm!ştir. 

G:ıyn menku!Cn kıymeH (4065) li
radır. Halen ipotek ve hacıı yolmır. Ta
puda mü ecccl 'e gayn mli!cced bak 
!'ııhiplcri tarihi ilAndan icibarcn 20 gün 
zarfında müracaatları lazımdır. Aksi tak· 
dirde gayn müseccel halk sahipleri satış 

bedelinin paylaşm11~ından hariç tutulur· 
far. Müzııyedeyc i~t'rak edebilmek içlft 
'io 7 I ·2 tcmlnııt akçesi verilecektir. 
G:ıyrı mc~kulü mczkOrun temıımı 

17·2·932 Çıır~:ımba günü sut IS te açık 
ıırurm:ı ile ~atıhc k ve e:l çok artıranın 
üstünde bmı ılaca •, rır Sartn::rt!f'd 931·184 
l\o. lu dosyada me' cut olup ber'·ese 
açıktır. Talip olnnlıınn müraca:ıtlan iUn 

o'unur. 

Beyoğlu Sullı ikinci Hukuk 
Hakimliğinden : 

l!.lvevm ikametgAbı meçbol Madam 
~lari i~açyo ve Ogiıst Lombıırdo ve For
tüne Lombardo Efendilere : 

1 Jissedan bulunduğunuz Beyoğlunda 
Asmalı Mescit sokağında cedıt S6 r\o. 
elyc .. ·m marangoz imalAtb:ı.nesiylc Kın· 

çclarya soka~nda 6, S No. lu iki bap 
hane bükmen ir.alc' şul u zımnında sa· 
tılığa çıkı:nimış 'e yevmi müzayedeyi 
natık ilAn suretın'n ik3mct~Abınızın meç· 
huliyetine b n:ıen tardııııza tebliği hhil 
olamadıjtı cıhctle sntış guniı olarak tayin 
edilen 27 Kenunue~ vcl 93 l tarihindeki 
ıırt.rmnda kı) me\i muh~mmcn~si hulm:ı
dıj:';ındı'l ikinci e.rtırmaya honmu:tur. iş· 

bu ikinci ıırtırma l 7 2 932 t:ırihine mü· 
sadif Ç1rş'1mb:ı r;ünu saat 15 tcdir. Ya 
mür.ayedcye hım bulunmıınız ve yahut 
sel~hi} ettar \'ekil söndermeniı; tebliğ 

makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
il~n olunup 

r 

1 

Zelidt ve Fitrenlzl 
Tayyare cemiyeti

ne veriniz. 



• 
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Süt F f ti k M it H 1 A Kullanınız.Sütünüzü art' 

Av~::.:iere OS a ) ar a U asası brır. _C~cuklarn k_e~ik· 
lerını k vvetlendını:__...-

ı ıstanbul Belediyesi ilAnları j : ı~ Y ~Ki! 10 1 
Fatih Bele~iye Müdüriyetinden: Elv~n zade maha~lesinin H_acı ! 1 Kuçuk ılanları 

Yakup sokagında 24 numaralı Beledıye malı hane ıcara verıle-
ceginden talip olanların 14-2-932 pazar günü saat on dörtte Dai- ıl . . 10defas. yüz kuruştur 
re Encümenine lüzumu müracatları itan olunur. (328) Şehrin merkezinde - Mefruş 

Fatih Dairesinden: Şehremini Saray meydanında 3 numsralı 
dükkin önünde tarik fazlası mahal bir sene müddetle icara ve
riJeceğinden talip olanların 14-2-932 pazar günü saat 14 de Dai
re Encümenine lüzumu müracaatları ilan olunur. (327) 

Keşif bedeli 4070 lira olan Kasımpaşada yeni yapılan mekte
be duvar inşası 15-2-932 pazartesi günü ihale edilmek üzere ka
pah zarfla münakasaya koymuştur. Teminat akçesi 305 liradır. 

Süleymaniyede Elmaruf mahallesinde Süleymaniye sokağında 

kain 'fe 500 lira kıymet konulan muhtarik 80 nci ilk mektep bi
nası enkazı satılmak ve 15-2-932 pazartesi günü ihale edilmek 
üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 37 lira 57 
kuruştur. 

Kapalıçarşıda Kazaz)ar sokağında 44-46 numaralı dükkan icara 
verilmek ve 15-2·932 pazartesi günü ihale edilmek üzere açık 
müzayedeye konmuştur. Teminat akçeıi 1 lira 80 kuruştur. 

Eyipte Camii kebir mahallesinde Gülbane sokağında Hekim 
Kudbettin mektebi binası kiraya veriJmek ve 15-2-932 pazartesi 
günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmutlur. Teminat 
akçesi S lira 50 kuruştur. 

Şehzade başında Hoıkadem mahallesinde Ankaravi lsmail Efen
di medereıesi kiraya verilmek ve 15-2-932 pazartesi günü ihale 
edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 35 
Jiradar. 

Beşiktaşta Alipaşa mahaJlesinde Asariye caddesinde kain garaj 
kiraya verilmek ve 15-2-932 pazartesi günü ihale edilmek üzere 
açık müıayedeye konmuştur. Teminat akçesi 18 liradır. 

Arnavutköyünde Küçiikayazmada 12-27- numaralı hane kiraya 
verilmek ve 15-2·932 pazartesi günü ihale edilmek üzere açık 
müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 4 liradır. 

Arnavutköyünde Küçükayazma mevkiinde 34-57 numaralı hane 
kiraya verilmek ve 15-2-932 pazartesi günü ihale edilmek üzere 
açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçası 7 Jira 20 kuruştur. 

Karagümrükte Kilise sokağında kain boıtan kiraya verilmek 
ve 15-2·932 pazartesi günü ihale edilmek üzere açık müzayedP.ye 
konmuştur. Teminat akçası 9 liradır. 

Kapalı çarşıda yorgancılar da Ali paşa hanınm üst katında l O 
numaralı oda kiraya verilmek ve 15·2·932 pazartesi günü ihaJa 
edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 4 
liradır. 

Teminat akçeleri nakden Kabul edilmez. Ya Belediyeden ir
saliye alınarak bankaya yatmhp alınacak makbuz veyahut hü· 
kiımetçe muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mek
tubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubunun ve 
Fen vesikasını kapalı zarflarda teklif mektubu içerisine koymak 
mektubu getirmekle olur. Yukarda yazıh işler hakkında izahat 
almak ve şartnamelerini görmek üıere her gün Levazım müdür
lüğüne müracaat edilmelidir. ihale günü ise saat on beşe kadar 
Daimi EncümE'ne müracaat edilmelidir. (329) 

ve havadar bir oda. Fiat ehven. Jst. P. 
K. 46 V. B. adresine yazılması. 

Kelepir bir akar satlhyor
Üsküdarda iskele civarında bir tarafı 
Roma bankası eski transit deposu diğer 
tarafı Rus gaz şirketi, önünde geniş li
manı, kayıkhane, gazino, büfe ve oda
lan havi ve yalnız en kazı (SSOO) Jira 
tutan ve arazisi (15000} lira kıymetinde 
ol:ın bu akar (3000) liraya 3 şubatta 4 
üncü icra tarafından satılmaktldır. (2379) 

llllllll 

Termojen 
[Thermogene] 

Göğse kuru olarak tatbik edil
dikte meşguliyetleri icabı te· 
daidi havaiyeye maruz bulunan 
insanlar için öksürük, grip, 
vesair arazm hudusuna karşı 
ihtiyati bir tedbiri şafidir. 

Bütün eczaoelerde satıhr. 

Doktor 
Hafız Cemal 

Dahili hstahklar mutahassısı 
Sıra numarası beklememek i~ti . 

yenler, kabineye müracaatla veya 
telef oull. randevu saati almalıdırlar. 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar tstan. 
bulda divanyo1unda 118 numaralı hu• 
susi kabinesinde dahili hastahklan 
muayene ve tedavi eder. Telefon: İs· 
tanbul 2. 2398. 

Bayram Münasebetile 
Ay Vade ile 
E 1 b i s e n 1 z i, 
Ayakkabınızı, 
Tuhafiye nlzl, 
Her Nevi Eşyanızı 

istediğiniz mağazalardan alabilirsiniz. 

TESHiLAT 
MENTEŞ KASA V! 

Istanbul Babçekapı, Orozdi·Bak 
karşisında Celal Bey Han 

--No. 33 Tel. 23946--

, -Uoğum ve a ın hasta • ları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: l~~N°~· ı~o~Te~ı. ~22~622~~ 
Tashih 

22 kAnunusanl 932 tarihli nüshamız· 
da dercedilen İstanbul yedinci icra. me
murluğunun 931 - 2275 dosya numaralı 

il~ında birinci artnm:ı. tarihi 25·2·932 
olacak iken sehven 25· 1 ·932 olarak ya-

1 Sta n b U I Tramvay Şirketinden: zılm1ştır. Tashih olunur. 

Yolcuların fazla yavaş inip binmeleri yüzünden Tramvay ara. r- __,... y A il m ' ..__ 
baları duraklarda luzumundan ziyade kalarak umum seyrüsefer Adres: lstanbul Ankara caddesi 
bu suretle teahhura düçar oluyor. Valot yurdu. 

Istanbul Tramvay Şirketi, bizzat kendilerinin ve halkın men- Telefon: Yıızı işleri 2.4379 ve 
faali namına, yolculardan daha süratle hareket etmelerini rica 2.3872 id:ıre 2.4370. 

ey!er. Posta kutusu : 46. 
Bundan başka yolcular inecekleri ihtiyari durağı, ondan ev- Telgraf: Istanbul Vakıt 

velki durağı geçer geçmez biletçiye bildirirlerse sürat ve intizama 
yardım etmiş olurlar. 

Ayni maksatla, bir ihtiyari duraktan arabaya binmek istiyen 
yolcular da, vatmana durmasım işaret etmelidir. Yoksa araba 
tevakkuf etmeden geçer. 

MÜDiRIYET 

l __ E_m_I_a_k_v_ ... e_E_y_t_a_m_B_a_n_k_a_s_ı_ı_u_ın_ıa_r_ı _ _.I 
BUyUkadada kiralık Otel 

Esas Mevkii ve Nevi Teminat 
168 Büyiı'iada Altınordu caddesi Otel Dö La Plaj 150 

Balada yu.zıh Otel bir sene müddetle bilmüzayede kiraya 
verilecektir. Mezkur Otel 32 odayı Ga~ino ve motör dairesini, 
sinemayı müştemildir. Taliplerin ihaleye müsadif 4-2·1932 Per
şembe günü saat on altıda Şubemize müracaatları E. (246) ---

GA YRiMUBADiL BONOLARI 
SATILIR, ALL.\'lR. Alakadıı.ranm doğrudan doğruya müracaat etmeleri menfa

atleri icabındandır. Yenipostahane karşısında .Büyük Kınacıyan Han No. 24 , 
Telefon: 22716 Telgraf ZiYATOR- ISTANBUL 

Abone şartları: 

I 3 b 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 . , 
!!!n !Şartlarımız~ 

Sa an 
Santiıııı 

Resmi 
10 Kş 
20 .. 

Huımsl 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk. llAn şartlarımız ; 

I 2 3 4 
30 50 65 75 

1-lO Defalı , 
JOO Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa 01ec1.:anendir. 

B - 4 satırı geçen ila.nların faz 
satırı için 5 kuruş zammolunur,h 

Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
nesriyat müdürü: Refik Ahmet 

· V AKIT Matbaası 

5 ahlık .Şeker fabrikası 
Hali tasfiyede bulunan Uşak Te-

• 
rakkii ziraat Türk Anonim şirketi 
tasfiye heyetinden: 

Heyeti umumiye kararile tasfiye halinde bulunan Uşak Terakkii Zirll~~ 
Tüıık Anonim Şirketinin mutasan-ıf olduğu Şeker Fabrikası aşağıda ya.~ 
müştemilat ve teferruat ve bilcii.mle mütemmim cüz'ülerile beraber satıhitB 
çıkarılmış olduğundan satış şartlarının esas hatları aşağıda ilan olunur: ·ı& 

1 - lştıiıra teklifleri tasfiye heyetine hitaben ve tahriri olacaktır. ffal\1ill 
şahıslar teklifnamelerine fotoğrafilerinıi yapıştırıp Notere tasd' .• 
ettirecekler ve hükmi şahıslar müsaddaık sirıkülerlerini raptedecel\ 
lerdir. 

2 - Talipler teklif ed.Uecek bedelin yüzde onu nispetinde teminat ak~~ 
vermeğe mecburdurlar. Muteber bir bankamn teminat mektubu d~ 
kabul olunur. • 

3 - Tekliften evel fabrikayı görmek ve tetkik etme kıisteyenlere fa.brl' 
ka idaresince her türlü teshilat irae olunacaık ve teklif vukuundıtJI 
sonra taliplerin fabrikayı görmedikleri beyanile veya sair bir et ı 
heple teklif ten rücua haklan olmayacaktır. 

4 - TekfüJer fabrikada asılacak bir levhaya. günü gününe kaydo1UJ1~~ 
rak heııkes tarafından görülecek ve hariçten soranlara tahriren bt 
diıı.ilecektir. ~ 

5 - Tekliıfler 24 Şubat 932 akşamına kadar kabul edilecek ve 12 Mart 9~ 
tarihine kadar talipler tekliflerinden rücu edemeyeceklerdir. Meı 
kur tarihe kadar tasfiye heyeti tarafından tahriren kabul cevabi 'f~ 
rilımediği takdirde talipler serbest olup teminatlanru istirdat edebi' 
lirler. . t 

6 - Tasfiye heyetinıin kabul cevabile akit tekemmül ederse de tekarr~I.'. 
eden bedel tamamen tediye olunmadl'kça müşteri fabrikaya nıal"' 
oia.mayaca:ktır. 

7 - Kabul cevabından ıitibaren aZaımi: onbeş gün zarfaın.da müşteri tıı.' 
ıkarrür eden bedeli şirkete tediyeye mecburdur. Bu müddet zarf!JI' 
da bedeli ıtediye etmeyen müşter,iınin veya herhangi bir sebeple oJ~t' 
sa olsU'n 12 Mart 932 ta.rihincten eve! tekliflerinden rücu ede.nletiJI 
teminatlan hüküım istihsaline hacet olmaksızın maktu ta71Illinat ot~: 
rak şirkete irat kaydo1unacaJdır. Bundan başka müddetinde bede,

1 

tediye etmeyen müşteriye kaı·ŞI tasfiye heyeti akdi feshederek fab~ 
kayı ik:int~i defa satışa çıkaracak ve birinci bedel ile ikinci bedel J. 

rasında fark hasıl olursa bu farkı şirkete tazmiJle birinci müştefl 
mecbur olacaktır. 

ı!I - Talipler bu şartları aynen kabul ettiklerini teklifnamelerinde tıı9.'. 
rih edecekler ve başka suretle vokobulacak müracaatlar nazan itl 
bara alınamayacakhr. Ru şartlar dairesinde satılığa çrkanlan şel\el 

• 1 

fabr.ikasile müştemilat ve teferruatı şunlardır: 
" A) 926 senesinde ıin.şa edilmiş Skoda. fabrikası mamulatından günde be,., 

yü~Ui ton pancardan kristal şeker istihsali kabiliyetinde her turl~ 
teferruat ve yedek kuvvei muharrike ve elektrik tesisatı müken:ıltle 
idi.gir fabrika bin.asile derununda mevcuıt ve mıiistekar biılamum 'l1\ş 
kine] er. 

B) 1700 metre saha üzerinde !'l\şa edilmiş dörıtte üç kısmı betonarme "
1 

dörtte biri kagir 650 vagon şeker istiabı kabiliyetinde şeker amb$~ 
C) 450 •metre saha üzerinde 1nşa edilmiş günde yetmiş beş hektolitre.9''. 

-96 dereceli ispirto istihsaline mahsus Grimma mamulatından l~ 
pirto Fabrikası Wtiiı.n tef erruatile. J 

D) 700 metre saha üzerinde bir katlı kagir olarak ıinşa edilımiş Skod 
Fabrikası mamul.atından Şeker Fabrikası tamirat atelyesi. 

E) 2850 metre murabbaı saha üzer.inde bir katlı ve ahşap olarak inşa. d~ 
dUmiş beş kısmı.dan mürekkep malzeme ambarları biınasile iki .od 
ve bir sofayrı havi bir ıkatlı bekçi evi ve 60 metre saha üzerinde JJhlı' 
edilmiş yağ amıban denilen kagir ambar binası ve 90 metre mıtt~rı' 
baı saha üzerinde bir btlr kagir çuval ambarı ve ittisalinde nı 
lkagir eski küsbe ambarı de-mekle ma:-uf bina. ·r 

F) 500 metre murabbaı saha üzerinde ikıi katlı olarak i•nşa edilmiş r1 

mi odayı ve müştemilatı saireyi havı usta ve amele odaları. 
G) Her biri 350 JMtre murabbaı saha üzerinde kagir olarak :inşa edi~; 

miş ıiıkıişer katlır ve her katta dörder apartrmanı müştemil menı~r;~ 
ikametine mahsus iki adi!t apartıınan binasile altı bodrum ve u; 'j 
her biri üçer oda ve birer sofayı ve müştemilatı saireyıi havi ~JO 
daireye münkasiım kezalik memurin ik:ametıine mahsus ahşap biıt~ df 

ıt) 810 metre saha iiıerinde iki ciheti !ikişer ve orta kısmı tek katlı ve 9 ~· 
çatımalr halen miidiriyet ve memurin büroları olarak lrollanılaıt ıı 
şap bina. -~ 

K) Balada mezktir binalarla müştemilatı sairenin iizerinde bulund~~ıt1 
on üç parça senetle tasarruf edilir ktsmen kabili ziraat 111 dô1111 

fabrika arazisi. . . e!I 
L) Fabrikaya ait muhtelif makaslarla yükleme ve boşaltma işlerrnı. \ 1. 

hile mahsus demiryol şube hattı ve muhtelif daireler arasın :1a ~C 
yaca kif i telefon ve umumi tenvirat tesisleri ve fabrika·nm su} ff 
temin eden dranaj ve kuyu ve kanal ve boru ferşiyat tesisatı ve JJtl 
Iardan başka müteaddit bekçi, baskül ve baikfkaliye barakalal'f· ·s , 

Bunlann mecmu kıymeti mukayyet kıymetlerinden müterakim a~or~ıı~ 
maınlan ten2lil olunarak (1,817,141) liradır. ve bir ılciil halinde oldug~ıı tC' 
gayrı1 kabili tefıiktir. Fazla tafsilat için şifahen veya tahriren fabrika ıdD 
sine müracaat olunması Han olunur . 

lstanbul Gümrük Muhaf aıa 
Müdürlüğünden: 

Münakasası tehir edilen çamaşırların pazarlığı, 28-1-932 pet" 
şembe günü saat On dörde talik ve en ehven fiate ihalesi pıLI" .... 
karrer olduğundan taliplerin şartnamesini ve nümunelerini go 
rerek pey akçelerile birlikte mezkür gün ve saatte hazır butuıı" 
maları. (313) / -i K RA M iYE L i 

Emniyet Çayını 

---------..... 


