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Rus-Leh 
Misakı 
A'Vrupanın en mühim 
hacliaelerinden biridir 

t~on günlerde Rusyayla Lehis· 
ın· arasında bir ademi tecavuz 
~·~~ı irnza edildi. Bu misak bu 
tc n ~u beynelmilel siyaıi vazıyc-
... i 0 re Rusya için büyük bir 
... ll\'aff k" kGçük a . ı~et, F ransayla beraber 
bil· . itılaf memleketleri içinse 

alus b" h . h" tiııd . ır ezımet ma ıye· 

ın· cdır. Bu itibarla Rus • Leh 

d.ısakı avrupanm en mühim ha· 
••ele · d M rın en biridir. 

c alunıdur ki Rusya bundan 
c~cl Roınanyayla bir ademi te· 

0 ~d z misakı aktetmek için Ri-
(la a •. k 
lll'" muza erata girişmişti. Bu 
8 Uzakcratın akim kalması yaJnız 

asarabya meselesinden değildi. 
ta~Ynı zamanda Fransayla bc
•in·er diğer küçük itilaf zümre· 
mu~~ ~usyaya karşı alqıklara 
t, b~b~.t si~aset~n. de bu husus 
ku R yuk hır tesırı olmuştu. Çün:
l'ııı b 0 rnanya Rusyaya karşı yal
ın aşına bir siyaset takip ede· 
tıdi Bu . t• • 'k . . tay- • sıyase ın ıstı amctını 

IC>ld 
1~ ederken kendisinin merbut 

• ugu devletler zümresinin umu· 
1 

siy•setini nazarı dikkatte tut
~ Ya mecburdu. Bu jtibarla 
tt IJayanın Romanyayla ademi te· 
.. ~ misakı aktetmesi aynı za· ..... bd 1 

~k a Fransa, Yugoslavya ve 

112 h?•lavakya devletler:yle de bu 
~ 1 ette bir mJtk.mlc · ıa -
Jt

0 
1
' gene unun için Ruıyayla 

'ttlfl lbaııya arasında cereyan eden 
Jt

0 
lakeratm akim kaf ması da 

)a.~anyanın merbut olduğu si-
-ı z·· 
~ı UınreyJe münasebatınm bo 

Cumartesi 30 Kanunusani (1 inci ay) 1932 _Sayısı S Kuruı 

Balkan 
konferansı 

Uzak Şarkta harp devam ediyor! 
772" 

iDün geceki ziyafette 
1 Hasan Bey mühim 

1 

bir nutuk söyledi 

Japon tayyareleri Şanghay üzerine 
cehennem ateşi döküyorlar 

Galatasaray hs sinde verilen 

":ı~~k~:1:::re~~:Slg~:c~~t!~: sa-ı Ölen Çinlilerin miktarı 2000 i buldu' Amerika harp 
nt 11 de Yıldız sarayında Trabzon gemilerİDİD de Şanghaya gideceği SÖylenİyOr •• 
rneh'usu Hasım beyin l·iynsctindc tck·ı Japon kuvvetlerinin bir kaç gün• 
rar toplanmış, toplnntt ~aat on üçe ~.,~ denberi (Şanghay) limanı üzeri· 
kadar siirmü~tiir. 

Fırtına yüzünden C\, elki günkü i~ı · De yaptıkları hareketler artık 
timaa yef emiyen Yunnn murahha~ ... #- ~ dehşetli bir harp şeklini aldı. 
he) eti rebi 1\f, l'apanastas)o 'e Yu· _ ~ ' .... Bir taraftan limana Japon aske· 
nan murahhaslarmdan :\1. Papadopu ı: ç·_ q • ri çıktığı gibi diğer taraftan da 
lo d iin sabah Pake vapurilc şehrimi- <• tayyareler aldıkları emir üzerine 
zc gelmislcı· \c dün ı:.abahl~i toplantı- şiddettli bir bombardımana baı-
;} n i!>'tiraı~ ctmi;;;lcrdir. 1 • ladı. Bombardıman edilen yer, 

l\lccli.. müzalı.cratı gizli olduğuı 
için dünkü toplantıda murahhaslar • (Şanghay) da ecnebilere mahsus 
dnn lmıo:ka kim c bulunm·tnuştır. 1 , imtiyazlı mıntaka hanc1ndeki 

Münakaşalar Çin mahalleleridir. Burada en 
.Mcclhilc a) m zamanda toplaııacak aşağı iki yüz bin kişi Yardır. 

olan (lfalkan misakı) Ye (llalalm de' Şimdiye kadar olan yaralılann 
Jetleri tebaalarının tflbi olacakları• miktarı iki bini bulması burada 
rejim) komi yonhırmııı tc.,kili murah 
haslar arasında nıünakas;ı;, a ~ebep ol cereyan eden harp harekltının 
mu~, YugosJa,·, Arna,·ut \e Romen ehemmiyetini gösterir. 
murahhasları ayrıca :iki konı.b,>on i~in Evvelki nilshamızda iıaret et• 
aıa~ilmesinin murahhasları ü~ te • tiğimiz veçbile Japonlann doğ• 
şekküle dağıtacağı iç.in doğru olma .. rodan doğruya en mühim bir 
dıtınr ileri sürmüşler YC bu komis. Şanghaydan umumi bir manzara (Lutfen sayfayı ~virinlz) 
yonlarda görüşülecek meselelerin =======~===::::=======::========:::::=====::::::===========~== 

me<:lis j~timalarında müzakere edil. s it ahmet Cam·· d 
mesini istemişlerdir •. Bu mese vakit u an ıın e 
geciktiğj için sabah celsesinde halle• O fı T k K ' tiJ 
dilememiştir. Ün sekiz ha z Ür çe ur an • avet ettiler 

oııeden aonra 
.Mecııs öğJeden sonra bir saat ka· Cami dış merdivenlerine kadar dol muş ve halk çok 

daı· süren bi.· içtima daha yapnuş, ııı.Utehassls olduklarını hafızlarQ. blldlrmiQlerd.lı' 
sonra murnhha Jar Galatasaray lise- 'lf 

• 1 bleh ı ~Oeıi?' 

'erJlen mü :ımcrc) e britmi5lerdh". 

Ga!atasaray lisesinde 
!\lfü;amereuin birinci kJı:;nu saat on 

altıda ba lamıs talebe l\tii ahip zade 
\it t.ır ıfı 7 inci 'ıt \ nd'.I 

;ası demekti. 
Bu~iln ---Jı.d~naenaleyh böyle bir vazıyet ) 

la ıs olmadıktan sonra Fransay· Fi lonıeU\ badişesin
~u:~:~ .PeyRki olan küçük itilaf de kadın parmağı ! 
taraf •nın us • Leh misakına 
)okt tar olmasına tabii imkan 
)a lir, Bu no'~tai nazardan Rus
~e~ etrafında bir demir çenber 
b rlllek . t· b .. . C\tq .. ıs ıyen u zumrenın 
birak leh müzakeratını da akim 
~ın. ltıak için tes!r yapmıya ça-
v '1 beklenirdi. 

:ı ı · :ıyıfamızda -

Veremle mücadele 
kongresinde Bele
di: (~den şikayetler 

uncu •:ı ıtamızd:ı -

Doktorlar arasında 
bir nı Un ak: .ı 

dıt k· hiç şüphe etmemek lazım· 
'ttlıya ~bu tarzda bir tesir yap· 
!ıt.._,1 • çalışıldı. Fakat bu ça· 
~ib, llrdan bir fayda olmadı. Operatör Kerim Sebatl B. 

Yet Rus. Leh misakının im- Edip Beye c&vap veriyor 
Mehmet Asım - 3 üncü sayıfamızda-

~=' =2=in=c=l =sa='=fa=d=a=l===== ·=~.;;,~=~;;----...... _..~----..... _..._ .. 

. - Dün Sultanahmet camiinde Hafızlar 1ürkçe Kur~an tilavet ederlerken 

Gazi Hz. 
Dün de şehrin muhtelif yerlerinde --=------------

ki Lürük camilerde türkçe kur'an tıi • Silahlan tahdit 
Javet olunmuştur. Bilh~ cuma ol-

Dünkü futbol ve voleybol 
Reisicumhur Hz. dün sarayda, 

dairelerinde meşgul olmuşlar ve 
.hiç bir yere çıkmamışlardır. 
Gayrı mUbadillerln diledikleri 

ması dolayısile camilerde her günkiin Heyetimiz diin Cene~e) 
den daha faz1a I kalabalık rnrdı. . hareket etti 

t bun c . ·· . - - -
ıuoıd, k alatasaray ve Fener takımları Kadıköy sahasında fut-
~llt; ulOpte voleybolde karşılaşmıılardır. Maçların neticelerini 
' 'tofey'b!{•nıız~a • bulacaksınız. R.esmimiz Galatasaraylı ve F eoer-

Clilen hır arada gösterıyor. 

Kongre tazimatını ve gayrı 
mübadillerin dilediklerini Gazi 
Hz. ne arz etmek İçin seçilen 
ıekiz kişilik heyet reisi Esat Pş. 
evvelki gün saraya giderek he· 
yetin listesini vermiş ve reisicum 
bur Hz. tarafından kabul buyu
rulmalarım rica etmiştir. 

Meclis reisi Ankara
dan geldi 

B. M. Meclisi reisi Kazım Pş. 
Hz. dün sabahki trenle Ankara
dan şehrimize gelmişlerdir. 

Meclis reisimiz lstasiyonda va· 
li Muhiddin beyle vilayet erkanı, 
şehrimizde bulunan meb'uslar ve 
diğer bir çok zevat tarafından 
karşılanmış, Haydarpaşadın bir 
muşla Beıiktaş sarayındaki dai· 

Gazeteler.de Sultan Ahm(lt canilinde •· 
sekiz hafız tarafından sırasiJe türkçe 
kur'an okunacağını öğrenen halk er .. 
kenden Sultan .Ahmet t'amiine gelmi· 

1 ) c b~lamışlardı. Daha saat on bire 
gclmt!den cami dış merdivenlerine va• ' 
rıncıra kadar dolmuştu. 

On ikiye doğru cami a\•lu u da ge
çi1emez bir ha1c ge1mişti. Bu kalabalı 
ğı gören bir ~ok kimseler geriye dö •• 
nüyorlar. diğer tiirkçe kur'an okuna
cak cam;lere gidi) orlardr. 

.\it tarafı 7 inci :!\ ıfamııda 

relerine gitmişlerdir. 
Kazım Pş. Hz. şehrimizde bay

ram !'lo:-ıuna kadar kalacaklardır. 
Mec1is reisimiz dün öğleden 

sonra Tokatlayan oteline giderek 

. 
bir müddet kalmıılar, saat on .. 
altıda Dolmabahçe sarayında 
reisicumhur Hr. tarafından ka

,. Heyet azalarlyle Meclis Reisi• 
mlz KAzım P.ş. Hz. lstaslronda 

' lYazısı 2 inci Sıt)fadaJ. bul edilmişlerdir. 
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Rus -Leh o~!'iıı 1 ı Silahları tahdit Misakı Harici o D Te l g r a 11 a r ---=---~ll:lllDI------------..;;;~ ............... _____ Heyetimiz dün Ce-

[ Başmıkalcmizdcn mabaat ] h k t ll zası bunu fi'Jen gösterdi. Başv k·ı· • 1· Su altındaki facial nevreye are e e Hatırlarda olduğu üzere bun e 1 ffiJZ yaf JD ge ıyor • Şubatın ikisinde Cenevred~ 
dan bir müddet evvel Yuguslav· Ankara, 29 (Vak1t) - Başvekil ismet P,. Hz. yarıd (Bugün) M. n taiıteJbahlrln- toplanacak olan silih!arm tabdı· 
ya hariciye nazm M. Marinkoviç lıtanbula hareket edece,ı tir. Başvekil Istanbulda birkac gün den Ümit kesildi di kon~e~ansına hlikiimeti.~iz na: 
Varşovaya bir seyahat yapmıştı. kalac~ktır. mma ıştırak edecek murabba· .. Londra, 2:1 ( A.A ) - M. il 
O ı&man bu seyahatten ba'.lse• A k ,.. •h . hk } h talıtelbabrinin enkazını bulmak heyetimiz, Riyaseticumhur utllU' 

den Fran5ız gazeteleri çok manalı S erı 1 tısas ma eme erİnİD a· için taharriyata faaliyetle devam mi katibi Tevfik beyle mülki "
1 

bir lisan kulJanmıştı . Lehistanın k l olunmaktadır. askeri müşavirlerden Abdüi'abat 
Macaristan vasıtasiyle ltalyaya İm eri tayin edildi Ancak, tahtelbabrin içinde erkanı harp kaymakamları fab· 
Larşı olan merbut yeti nihayet Ankara, 2.9 (Vakıt) - Askeri ihtisas mabkeme'eri hakimlik- bu'unanları sağ olarak kurtar- ri ve Nuri beyler dün akşalllk 
bulmak ilzere o.doğu söz arasın. lerine kıdemli binba~ı Abdurrahman, binbaşı lbrahim ve yüz~aşı mak hususunda hiçbir ilmit kal- ekspresle hareket etmişlerdir. 
da ima olunmuştu. Le'-ıistanın Nuri bevler tayin edi hniı ve tsyin'eri Ali tastika iktiran etmiştir. mamıştır. Kralla kraliçe, bu ka- Bren sefirimiz Cemal HUsrt! 
adeta küçük itiJaf zümresine il- Ziraat VekiHel!nln yeni kadrosu za ceticeıinde kaybolan gemici- bey de aynı trenle gitmiştir. He· 
tibakı mevnı bal::s o'uyordu. lerin ailelerine birer teessOr tel· yete Romada ateşenavalimiz d~ 
Yoguslavya hariciye nazırının Ankara, 29 (Vakıt) - Ziraat vekaletinde ihdas olunacak zat grafı vÖn ''Prm :~'erdir. iştirak edecektir. 

teyabaUni tahdidi teılihat konfran· işleri. levazım ve huku ı-c müşav.rliği kadro'arı vekiller heyetıne Heyet istasiyonda B. M. Mec· 
sında Fransız miimeesili 

0
1a

0 
sevkedilmittir. Tevfik Rüştü B. lisi reisi KaZ1m Pş. tiz. le Sıh' 

M. Masiğli'nin seyahati takip e·t- Yugoslavyada bir Makldonyalı aslıdı tahrandan hareket edemedi biye vekili doktor Refik, riyas~ 
ti. Bu da Fransa ve kiiçük itilaf Belgrat, 29 {Yakıt) - ldama mahkum edilen Makidonya ibti- Tahran, i9 (A.A) ~- Hariciye ticumhur seryaveri Rusuhi, meb' 
lıeyetinia Lehistan ve maiyetine lalcilerinden Zabari Ya .. abyef sabaha. kar~ı ıtsı!mı,hr. vekiJi Tevf,k RüştQ beyefendi uslar, vali, askeri ve mülki rical 
nedereceye kadar ehemmiyet Yanakiyef Bu!garis:ana g de eıc orada dalıilt Makido'1y& ibti- ve refakatindeki zevat bava mil· ve bir çok zevat taraf1ndan teŞ' 
verdiğini İibat ediyordu. ili teşkilatile temas etmek ve Yuıo.s'avyaya döndllkten sonra da eait olmadığından burna de Tah- yi edilmişlerdir. 

işte Rusyayla Lehistan arasın· Makic!onya ,iınend fer bat armdao birini berhava etmekle itti- randa,, hare1<@t etmem;•lt>rdir. Son gelen telgraflar konf~· 
da aktedilen son ademi tecavuz "' ransa ıştirak edecek 62 kişiiı~ 

ham edilmi,H. misakı bütnn bu siyasi gayr t- Leh-Rus ademi Amerikan heyetinin FransaYa 
lerin boşa gittiğini gösteriyo::-. Mllhlm ifşaatta bulunmuşlar vası l oldu~u bi ldirilmektedir. 
Bundan dolayıdırki zahiren ehem· Sofya, 29 (Yakıt) - Vatnada tevkif edıterek buraya getirilen tecavilz misakı 
miyetsi:r: gibi görünen Rus • Leh üç telsiz memurunun isticvaplarma devam edilmektedir. Eunlar· Bükreş, 29 ( A. A. ) - Leh 
misakı Avrupanın beynelmilel dan birisinin mübım ifşaatta bu unduğu anlaşı!makhdır. Bu teı- orta elçif ı Lehistan ile Sovyet-
siyasi var:ıyeti noktasından büyük kilita dahil olduğu tesbit edilen Burgaıda Petrof isminde birisi ler ara11nda da biJyle bir misak 
bir kıymet t'e mana iktisap edi- de tevkif edilmek liıre ar~onıışu da bulunamamışbr. akdi için yapılan muzakereler 
yor ve (Riga) ırüzakeratımn in- M:tkldonyalılardan sonra Dobrucalılar muvaffakıveue oeticelenmedikç.e 
kıtaından sonra Lchistamn Rus- Leh hükômetıain imza elmiye· 
ya ile ademi tecavuı misak• İm· Varna. 29 (Vakıt) - Dooroca müJtcciJcriuden . Todor Stoya· ce;,fini biıdirmiıtir. 
za etmesi bu memleketin Rusya· nof'un evine bir bomba ahlrnıştır. lnfillk netices!nde evin mer· 
ya k~r,ı oldu~u kadar Fransaya d :venile ikinci katın tavanı çökrr.ü.ştfir. O~en olmamııtır. Yapılan 

leri Chaı>eı kasabamın iFl ve biraz 
sonra tahliye etm~lerdir. İmtiyazlı 
mmta.kalann muhafa.m ve müdafaası 
için lbım gelen tedbirler alınmıştır. 

ve dığ~r küçük itilaf devletlerine tah~ikat neticeshıde bombanın mufrit Dobrucahlar tarafından 
kat~l da vaz.vet alması aibi bir atıldığı anlaşılmışhr. Çünkü Todor Dobrucanın iıtikbalini tayin 
net: ı=e ver yor. 

0 için daha mutedil bir gfyasd takip edilmesini iıtiyen mutedil 
Mehmet Asım Dobrocahların başında bu unmaktadtr. 

Vaziyet her J'•rde vahim 1 
Tokyo, 29 (A.A) - Harbinde va• 

ziyetin daha ziyade vahimleştiği söy
lenmektedir. 

* ----
Çin limanı olan Şangahay-üze: 
rine bu tarzda harekete başla
mış olmalara, Man\uriyi işgal 
suretiyle yaptıkları emri vakii 
Çitı hQkfımetinın kabul etmeme-• ~ 

si, Çinlilerin Japonlara karıı 
muhtelif şekillerde hasmane ha
reketler alması, Japon ticaretine 
boykotaj uıulü tatbik etmesidir. 
Japonların maksadı asd Ç n hü-
lrumetini ve ahalisini sıkıştırarak 
Mançuride Japon hakimiyetini 
tasdik ettirmek tir. 

Fakat Japonyanm bu tarzı ha
reketi do ayısiyle uzak şarktaki 
lngiliı ve Amerikan menafiiai 
ihlal eder. Ooun için son Japon 
harcklb Londra ve Vaşington· 
da büyük bir heyecan uyandır-
11nştrr. 

Mamafi Amerikalılar lı endi 
'baılarına Jeponyaya kartı vau· 
yet almak f.kr~nde değildir. in· 
giltereyle mnşterek bir bath ha
reket tutmak siyasetini takip et-
mektedir. iki devletin Japoyaya 
kartı fiJi surette miiessir olabi
lecek nasıl bir vasıtaya müraca
at edecekleri malum değildir. 

Onun için şimdiki halde siyHI 
Ye askeri teş'd.ittan mahrum 
olan dört yüz milyon nüfuslu Çin, 
Japon toplarının bombard1man· 
fan albnda ezi ip gidecekt.r. 

Bu vazıyelte evYelki gün Ce· 
ııevrede toplanan Cemiyeti ak· 
vam meclisinin alacağı bath ha
reket de ıayaoı dikkattir. Çünkü 
Cemiyeti ak,·am mec'isi ilk içti. 
mamda Çin· Japon meseleıtni mü· 
za.,ere etmek istemiş, fakat bu 
sırada Uzak Şarktan Japonların 
Şanghay üıerıne yaptıkları ha-
reklta dair malumat gelmiş. 
meclis azası hayret içinde ka· 
larak mlb.akereyi bir gün ıonra· 
ya talik etmekten başka birşey 
yapamamııtır. 

Ş&nghay, 2.0 (A.A) - Japon kuv • 
vetleri saat 1,30 da Chapci nuntakası 
ı1un büyUk bir kısmını işgal eylemiş • 
ltrdlr. Bu nuntakanın şimale doğru 
l»Jr kÖ§eefni delen Japon kuvyetlerl, 
ti•dl fiddette mukavemet eden 
Çinlileri beynelmilel imtiyu mrnta • 
kasına doğru ırllrUyorlar. 

13 Japon yaralı• ıerideki .eyya.r 

Rus.- Leh misakının Romanyada tesirleri 
Bülcref. :t9(Vakıt)-Rusya ile Lehistan arasmda ademi tecavüz 

misakınının lmıaJanmasrnın burada basıl ettiği teessür el'•n ıail 
olmamıştır. Lehistan sefiri, Romanya ile Rusı·a arasında ili!lf 
hasıl oıuncıya kadın bu misakın meclisten geçirilmiyeceğine dair 

lngillzlerle Amerlkahlar deniz
de nUmav ' J'•P•cakl•r 
Nevyork, 29 (A.A) - AMOcfated 

Press, gazetesinin Vqington muhabi• 
rımır verdfgı lr h~ glJre Amen1Ca 

Romanya bükdmetine teminat vermiştir. 
hükumeti Şa.nghay sula.nnda 1ng1liz 

hastanelere getirilmiştir. 
Çin kuvvetleri ağır zayiata uğra• 

mışlardır. ÇinliJerden elli kadar e$İr 
alınmıştır. Bir Japon zırhlr otomobili 
lmtiyar. mıntakasmdan geçerek şeh • 
rin Çin lmımına. girmek teşebMi.,ünde 

bulun.muş fakat Britanyalı gönUllü • 
lerin müsaade etmemesi üzerine geıi 
dönmiye mecbur olmuştur. 

Mltlralroz ve tUfek e h qlara 
Şanghay, 29 (A.A) - Zııhh otomo 

bntere rakip olan Japon kıhriyc silah 
endazlan ea.a.t 23,15 te Chapci cihetin 
den §ehre girmiye başlamışlardır. 

Hong Kow mmta.kasrnda :ıırhh o· 
tomobiller Ur.erinde bulm·an J3pmı 
bahriye askerlerile fasıl ah m · ralyöz 
ve tüfek a.teşi teati edilml 

Deh,et devam 
Şo.nghay, 29 (A.A) - J 

vetleri baş kamandan·ı mo,.a.t ll .. te 
Şa.nghaym Çin m111takusı ola (' 
cinin tayyarelerle bomba.rd m , ed ·1 
mesini emretmJşttr. 

Dehşet gecesi devam etr. ektecıi ~: 
Chapcinfn yanm m.ıty~n Ç' li h Un. 
Japon mitralyözlerinin a~1e-ri so ak 
lan yalarken tahk!nı etti'~Ieri ~vl n -
ne çekilmiş bulunuyoTlıtttlt. 

Tayyareler ete, s çııto1 
Şanghay, 29 (A.A) - J:.porı t yya 

releri, geceden beri çrk.a.n bir ) ruıgmm 
deva.mile yanma.ku olan şar.ehym 
Çin mmtaknsı Chapei'i b<>mbaı dmm.ıı 
etmektedirler. Her iki mn h a!>:m 1.U'f· 
vet kendi nriyetleıini tahkimle nğ • 
raşttkla~ndn.n şimdi müsademe biııtz 
hafiflemiştir. 

Japonlar, on iki muıhn"bin getirece 
ği takviye kuvvetlerine intizar ediyor
lar. 

Amerika harp aeflneieri 
hazarhK emrini aldı 1 

Manila, 29 (A.A) - Şangh:!y mü 
teveccihen ha reket etmek emirlerinin 
verilmesi ihtimaline karşı, dört muh
ribin mürettebatınm hazır bulunma • 
lan emrolunmuştur. 

Sovlyetler ve hadise 
Tokyo, 29 (A.A) - Japonyanrn 

Harbin konsolosun.dan gelen bir tel• 
graf, Moskovadan aldıkları emre isti-ı 
naden Sovyet makamııtuun; şarki Çin 

demiryolu vasıtasile Japon kıtaa.tm·m ve Amerikan donan.malan taralmdan 
nakline müsaade etmedi!klerlni ve Çin müşterek bir bahri ntimayiş yapılma
lilere de bq mmaadeyi vermekten im ııırnı derpiş etmektedir. 

tina eylediklerlnin zannedildiğini bil· 12 ler komlte•I 
dirmektedir. Cenevre, 29 (A..A) - 12 ler komi• 

Yeni Japon gemllerl fesinin Pekindeki Alman, ltalyan, ln 
Tokyo, 29 (A.A) - Şangha.ya ye· giliz ve FraMız sefirlerlni Şanghay

niden da.ha dokuz harp gemisi gönde• da cereyan eden hadil!lıeler hakkında 
rilmfştir. derhal tahkike tta bulunımıya davete 

Çin takviye kuvvetlerl karar nrdiği söylenmektedir. 
Şangha.y, 29 (A.A) - Nankin mtn lngUtere ve Japonya 

ta.lcasmdald 19 uncu ordunun bir krs-- Londra, 29 (A.A) - SalWyettar 
mile mmt muhafız kft'asmın üç fırka m:ıhafilden alman maluma.ta göre, in 
sr Şa.nghaya müteveccihe11 yola ~ıka• giltere hükô.m~ti Şaınghaydaki bey • 

1 tı neJmiJcl mıntal.ada alakadar hUk" • n mış r. .._ 
Japonlann attıkları bir tayyare metlerin evvelce fildr ve mütaleala.n· 

bombası beynelmilel imUyaz mınta.ka nı sc>rmaksm:n Japonya.nm hiç bir ha 
sx soka.klanndan birine düşmfü' ve bil- reket ve teşzbbtiste bulunnuyacağı Ü· 

yük hMB.rat iika etmiştir. İnsanca. za• miclindc old~funu dU.n Jopa.nya hükQ 
yiat olma.m;ştır. metine bildirmiş ve Amerika htiktlme 

Chapeideki Çfınlt yaralılarm adedi tini de Janonya nezdinde böyle bir te 
2000 kadar tahmin edilm~tedir. şebbüste bulunınnya davet etmiştir. 

Ven,:nn ve tehl!fet lnemz hUkQmetl konu11uyor 
~anghay, 29 (A.A) - Yapılan bom Londra, 29 (A.A) - Bu sabah ya• 

bardcmam görenler, müdafaas:'Z bulu pıla.n kabin~ içt:maında Şanghay ha • 
nr ll ye kap?]annın kapalı olması: ha • dlselerı müzakere edilmiştir. Şa.ng .. 
~bile be:ynelmil~l iJnıtiyazlt mmtakn. haydaki vaziyetin yarm a.kşam Lon -
yn g iremiyen Chapei'in 200 bf.n hıtHn- draya gelme8{ beklenen M. Mac Do • 
nın bombardıman dolavısile veroitri naldin derhal aırdet etmesine lüzum 
tclefnttn eok ;mısek olduğu kanaati. gösterecek bir halde olmadığı 7.anne · 
nj ivh!'lr ediyorlar. dilmektedir. Bununla beraber elyevm 

Yl\!! "'fıt imtfvıtz m:ııt.,kastnı tr!ı.ifit fsko~yada bulunmakta. olan başvekil 
<."tm,..' ·t('flir. Binlene ç;n a..cı1(eri Nan hariciye nezaretinfı.n ve dotnJdan doğ 
ktnden ş~.,..,.hava ~Tmektedir. rnya alakadar ne11&retlerin bütün diık 

Umumt qrev katini celbetmekte olan vaziyetten ve 
Şanghay, 29 (A.A) - Ctn ticaret had~lerdcm muntazam suntte haber 

bcl"m Tl"l't1"ftlf p;·re-t· ilAn et?niştfl'. Bil- dar edilmektedir. 
u. ŞARK ö 8 Jke'? Biri 1Uft1Ulf•k dllerl ••rt r 

tiln ç;n H h:ıın'kalar kapanmış ve işler Nevyork, 29 (A.A) - Amerikan ga 
b'•tll ec!itmi-.tlr. z.eteleri Çin - Japon ihtilatı dolayı. 
Akvam cem•veUnln ataletl flrlle Amerikarım göısterdifj metin ve 

ve aczi !Pddetli var;iıyetle lngıilte:rentn yumu -
Cenevre, 29 (A.A) - Kuommtan~ şa.k dRvran~ al'Mlndaki tenttan 

m A~rupada!d ınfrmessm M. Chiu eh~mmiyetle bahsetmektedirler. 
neşretti!?i bir beyann~mede Çin - .Ja Bu ~azeteler, M. Stimsonnn Ja • 
pon ilttilaf'mrn vahfm bil' ~kfl aldı • ponya ite siyasf btr mubahueye giriş 
t;ndarı, Cemivetl akvam meelisinin mi.;; ol ıhti!unu kayde-tm.-ktedirler. 
g5-ıt~rdr~ flbı.l~ ve ıteb:d~ ehemmi• !Ur habere ct6re de muhasamat 
yetle bahısetmi~f;ir, M. Rl\in. Cemh·eti tam edllmf' ı 
nkvam medioıfnm dııhıt metin ve tfahft Vaşington, 29 (A.A - Japonlarla 
'·rı+"f bir Tllzlyet almtuınıru temenni et- iÇnliler bugün öğleden itibaren Şang 
mfctir. hayda mu!hasamatı ta.tile karar ver. 

Bir işgal ve bir tahl'ye miş1erdir. Bu h~ber, T,ondrada da 
§anııluıy, 29 (A.A) A Ja,PUn amer ıumen teyit edümektedil'... 

Müthiş bir kaza 
Adana 27, ( A. A. ) . - Bu· 

gün saat sekizde pamukc:u zade 
Aziz Efendiye ait, şehir içiııd~ 
mahalleler arasında bulunan fab• 
rikanın kozam bubarm ta:ıyik1 

neticeıiode çok müthiş bir ta· 
raka ile patlamış ve şehri şiddel 
Je sarmiş ve civardld evieri~ 
camlarını kırmıf, halk son derece 
heyecana düşmüştür Enkaz ara· 
ıından dört ölü, beş eğır yara~ 
on hafif yarah çıkarılmışbr. 
Ağır yarahıar bastanenye ya• 

brdmaşbr. Enkaz altında dah• 
bazı kimselerin kaJdığt söyJeniyoı 
Hafriyat geç vakte kadar yapıl• 
mış olup yarın da devam edeci'' 
fir. Makinist Vi ıcn .. trcı u.sıtt•1 

batka bir dairede, ateşci de el<• 
mek almak için çarşıda bulotı' 
doğundan kendilerine birşcy o!• 
mamıfhr. Bunlar müddei umun•• 
liğin gösterdiği lüzum üzerin' 
nezaret albna alınmışlardır. 

lnfıJik esnasmda yüzlerce lı j[o 
siklctindeki demir Ye taş parç•' 
lan yüzlerce metre mesafe1,' 
kadar hrlamı.ş ve bir çoğu el' 
vardaki evlerin av:ularına dtif 
ınüıse de bir kaza vuıuı• 
gelmemiştir. Fabrika tamaoıil' 
harap olmu-1tur. Mübendi9j 
Jerden mürekkep ehli vul: tJ 
infilikm kazana kabiliyeti t•' 
hammüliyesinden fazla kons11 

ateşten buharın tazyıkı netıce' 
sinde husule geldiğine dair rs: 
por vermişlerdır. Hasarahn P11

" 

tarı henüz belli değ;lse de ~·~ 
rar ve ziyanın miktarmm pt 
fazla olduğu tahmin edilıne1'' 
tedir. 

Recep bey; Afyood~ 
Afyon, 29 ( A.A) - C. ' 

Fırkası kfitibi umum~si ReceP 
bey ıehrimizc gelmiş ve is18~ 
vonda meb'uıluımızdan Haydd" 
ve Cemal beyler le vali, ko or 
kumandaDI ve şehir mümessille' 
ri trırafmdan istikbal o 'uoınuşlıJ~; 

Ô 
-~~ 

ğleJen ıonra havanın ıo ıd 
o masına ratmen binlerce halk 11 
iştiraki ! e C. H. Farkası binası~~· 
nsmi küıadım yapmışhr. Bı ıJ 
hare binanın büyük safon°"b· 
hınca bmç dolc!uran halkla JJJ

11 
,. 

telif mevzular üzerinde müsall f 
bede bu 'unmuştur. Recep ~;. 
bundan sonra yeni yapılan cu u· 
huriyet mektebinin de resnıf ~~
şadını yapmıştır. Akşaın fır·gi 
heyetinin şerefine tertip etti 
ıiyafette bu'unacaktır. ~ 

0 * 11'" .... Telgraf haberleri"' d'f 
bir k•:,,:• 6ın;•,:•ylfamı%d~ 
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l{aragÜz oynatırken 'I GllnOn 

E tutuştular! Meselelerinden 
Üık~elki akşam saat 21,30 da 
Laıı .•rdı Hayrettin çavuı ma· ~~. ıakaşa '· Paris Dünyanın 
lııı esınde Toptaşı caddesinde t1 LJ M } M 
da anı Bahri efendiye ait dükkan· 

11 
a İ erkezİ ! 

R Karagöz oynatmakta olan rr., Beye Son gtbılerde Fransa, yani P• 
rı,'flt VP arkadaşı Nacinin tava· riı - çünkü Franaadiyince akla 
ta asdıldan lamba alevlenerek 71 Paristen başka bir yer gelir mi?• 
Odng~n çıkmış ve üstündeki iki Dr. K r·m ... Bütün minasile siyasi •e man il de meliyesi yapıldığını ifbam 
be yanandaki Camcı hanmın zete an rrı • ..ı ' rıa ken kemiklerin urlarının bir merkez oldu. Hali bamda. 
i'-·'· odasından üçü kimilen ve , ereminin c •, nlm"'· ıramak yani liri Batvekil ve dört Harici1e 
IQsı de k sı,. k ısmen yanmıştır. daviıc:' h kı ;J n ptasından dem vurmak nazın Pariste bulunmaktadır. 
y~'••te lmallthanesl yandı habr tını n hem rle veremi ted~- Baı•ekiller. Yunan Bqvekili 

'ta-.:nke evvelki akıam saat 3,5 de At ık ıp ' n • mrııkopluti uı:ullcri· M. Veniır:eloı'le Bulgaristan 9 ... 
"\I Pazar d M d k 1 1 ur.madı~ bir tarihte -. 

iınd ın a e reıe so a· Te•rın nüs a p vekili M. MuQanof'tur. Hariciye 
rtatca. Baltayan ve Yorginin ke· buy arueliy

2
t a~~~:;dc~ :ızı~:~ı5n~d~ş~;: nazırlarise, P~lonya Hariciye na• 

... ımalathanesinden ateş çık· ""ıt ve • 
1 

bir yazı ncşr< neli\ enin ede oldugu. zırı M. Zalevski, Romanya Hari-
dı~ b una ııthane tamam1'e yan· Beyin bahset ıçın kafiydi. Bunu anla- c' G.k 1 Yagı alde söndürüle bilmiştir. ınu naz:ııım doktor Beyin Hıye nazm prens 

1 
a, spanya 

k._hiJnın sebebi hakkında tah· disinio Alman 111 teda' i~indc bazı say· ariciye nazm M. Zuluet Ye 
ıllat y 

1 
k d sıralarda yDpı!m u. , horne hir relak\;i'vt sap· Portekiz Hariciye naım M. Bru· 

Ç apı rna ta ır. k 1 b le 'd Ocuau11u dUşUrmu, sonra ari mcu:lu u b":r meseleyi ctrafile mütaJeı o ur. 
D .. gömmUtl bildirerek, Ke im vakit bulamamış olaukla· ispanya ve Portekiz Hariciye 

111
_ arulac:ezc bahçesinde altı ay- Alma°n) adan 1895 • '1 h ...ır l.:i bu bir nokısan nazırlan memleketlerine danmek 

ıt ~! .. b• d w d"" . ı amakla 'Cralıer. nok!ıın mıl!ımat· ü d. l B kabil Balk 
,.

11 
U ır çocuk bu'unduZtı ya- ogru onm o,o zre ır er. una mu , aa .. - t:ıarrıızıı l\alkmak elbette ki hata d J 

tt ~ıştı. Yapılan tahkikat neti- Edip Beyin l 07 dt- · ı , lur. ev etlerinin siyasi phsiyetleri, 
sındc b - u Almanyada y pıldıö-m v ı Cenewedeki konferan11a a-1ma• '*el . u çocu Jun, on g n ev· o ır... Netice itıbarile ~unu söylemek iste· ~ 

) h:zrnetçi olarak Darü!aceze- Yerdiği bu nmeJiyat'fı tarihinde Ker:m Sc bn yor ki: rim .ki cerrıhf verem meselelerile öten- ınıa intizaren Pariste kalmakta 
.~ •lınan Muhs.nin kızı Emineye yanlışlık bu~du, ve m hiyctini 5 Şubnt 9JI tarihı :>on Prı"ta.. beri yakındın ılAkıdır olmuş ve mevcut fakat hiç te 'fakitlerini bot ıe-
"o O!duğu anlaşılmıştır. Em'ne şüpheli göstcrd". Mektubu ope• ,;uetuın• valJ beyanatım& d&ir aylık •mdiy !eri mehma emken müsait vak- ~irmemektedirler. 
~ cua-.. t•• •• d l C d" Tıp ~a:r.ctuının Birine! Te n '161 1 u~- ılır~ tatbık etmiş vı hatta priton ,.o M. V • el , p-...1- -iL. 
.ı .. 

0
._ ... nu dütürdOgw tlnü ve dütür· ra ore gon er ı . c ııp ver ı. d d k Ed naz oı un ..-e ,...,. • 11;t hasın a o tor Jp R. tarafından npı· plüra vcrcmınde bazı küçük metodan· 

•i en sonra da bahçedeki çrnar Hekimleri ala .. adar edeceğini lan ten ı,idi göremeıniştlm. l\Jevzuu ·babs mııdı yeni bazı telAkkUer ,.üeud• p gelmez, Fraua Maliye aaıın M. 
İtı •~ının yapraklariyle &rttUğllnü bildiğimiz ıçın Dr. Ed·p Beyin olan mesele ben·echi atidir: tirmiş bulundatumuz halde bu meaele- Flaadia'i aiyaret etmesi .. , .. 
ı:~ e.hniştir. ÖJO çocuk morga itirazını nak ettikten •onra Ke- He1 ecanlı ameliyat anketini yapan !erde bir lcıt yıptılJmızı iddia etme· dikkattir. M. Mupaof' ... PariR 
)e il erılmiı, Emine de muayene- rim Sebati Eeyin cevabını arze- muhırriıe verdl~lm cevıpta !öylediğim miştik. Ancık hiç şüphesiz mütaleasının plmeden enel yakmcla tekrar 

ıevkedilmiştir. diyoruz. vak'a bir veremli hastada teşekkül eden kifıyetslıliğinden dolayı sözlerimizi nok· d&aeceği Ceneneye ajr ... ft 

lJ 
iskambil oynarken 1 Edip B. diyor ki c ı~piyem v~k'asıdır. Mı ılesinde yalnız san ınlıyın bo doktor Beyin yaJnıı Bulpri•tanın mall mOfldlllb bak-

ıhnd 1 ld 11- 'dd" cıger vcremınln cerraht müd.!\:at usulle- kendi oı;uduğu sayfayı esu ittihaz ede-
•- . u arda solak Sinan mahal- .. J. Bu amc iyaun vapı ı,,ı 1 11 e· landa Cemiyeti ak•ama bir mala-~•ınde t N 1 k dilen tarihle l uı.arıdn taf~il edilen ve en rlnden b::hseden Edip B. 'eremli has· rek bihaber bulundutu bir bahltte ho- d B 
11 .. _ o uraan eıet ; e ar a• t t rda te•e 1 ·u·ı d ı ı L. rm h • tara teY i etmiL iaaenaf..,L ,:-,ı R. mevsuk membalardan iktibas cdılen tı· ıı t. .. " e en ımplyemln radika cuının yan rşıru çı.a ıyı evsı ctmıf ,.... ... ,,.., 
L eıat iıkambil oynarken d tedıvısı usullertnc hiç tem•"' etmediı ·tcn bulunması bo mıselc-' ihdas - 1·tir. laer iki Ba-kU, malt '-1erle md• "'•ı rihl malômıt arısın ı bir mübayenet .... " 1• ••--. ...... -wa ,... 
t.,ı;• çıkarmıtlar Ye neticede vır, zira ilk: torakopl sti tc 1 ISO? de hışlıa benim nk'ımı ınlıyamadığını Kendilerine bu h111uıt1 mütemmim ma- detle Ye yakından alakadar ohı• 
""'· •rkadaıı keıadı başından Friedrich tarafından )&pılmı~tı !fiylemek ~uretile de adi! ve k'itlei ada- IOmat ' 'ermek ve milellifıu ~rek yorlar. 
• 1111111- t N k l li\'C ile ( plc\'U'I: i cıd•rt) · nok~anlırını -mımlımık üzere a•n- R H • • J>_ -· -ıı ır. eıet ya a anmıf, 2. Torı~oplasti'de ı emik t-xın peri· J J " nın t mı men •• 1 

... omanya ancıye nam1 ,, .. 
~tta hastaneye yatmmıtbr. yosnnı muhafaza etnıek ~ c·nıden bir neşrini temin eden " ampiyem?erin re- Jtzım gelen yazılın yazana Gika'ya gelince, o, PariH )'alms 
• Oıu . ..a. · h 1" li 1 d da visinde istimal olun:ın (ccdel ıml"li_vc· ''t.t lllden kurtuldular c-rı azcnı usu un tem n ' .n en • - ~ 1 1elmem1t· ti. Kendiıinden enel 

Q a ı I d k t crı·ı k kt 1 l 1 h sirden tamamen tep;afill ettiğini aleniyete Gelenler, -ideal-• ti ... ;:: la ede Mesel bananın yanın a 1 }1 ec;e no a ar ' "· nacı a ey • •• - Romanva Maliye ••••n M. , ... __ 
--ıırcı l f m:ı~ rioy 'lt •itin . n çıkaımaktachr. 1 - ~ da'-· ıze aganın uKa nın· h d A ı· · 1901 Hariciye mDstlll!-n Numaa BeJ •etoiana'wı on1a -And--:...a ıı;ı bay b d . at e er vaziyette < sc .. _11j, • ,f;, 1 m ı~eıı b~ c . ,Jc Gtilhanc el _.. • ,,. ..... __ ,_ 

le b 8 gau oruıu ehnmiş yoktur. Hele bunu rir ,ılıı :ılameri e:ibi scriri)tıtında )a1 ruı~tır:ı. rıc \cıem "'in L:.ı alcşamki trenle Allkaradaa Romanya Maliye auan, Part.t. 
tttıı..U yüzden ayni dtikklnda telakki etmek bir h:ıtAdır. Zira bu b'r cerrahi teduisinin unhçesinl yapsn bu hareket etmiı Ye cl•lan tara- 80llra Londravt ziyaret ....... 
l~ "' Hn · ·ı Jd · b" d B 90 a · ! ndan teıyi olun__.ar. ,. ~ ıeyın ı e rıale ze ır- fıtkı rieviye işarettir. oktor • I 1 ı<~:-csln c neye muhteH ..,. timdi tekrar Pariae d&nm&ftlr. 
\'.~~ •l4metleri g6rDlmDttilr. 3. ifadelerin aonuncJ.n rerakoplasbe·- veremin tedavişi için extraplüral tora· Balkaa deYletlerinia -•m--ıL 
~tand · nık t 'h k uı.. k kopfastl ınetotlannın me\ cut bulunma· lrtıhal 11n1 ._...... '*• ld . e itin farkına vıralmlf nın 1 arı e anş !'ı' mıınası çı :-ıror. lerinia Pariate hep te mali ... ı.:_ ~\lrıa ·ı H d Halbuki torakoplıııti ancık pncumoto· dığını söylediği halde dnhs c!ki olan ı.~b " Mıben Bafkltlbl merhum Ali 

""'tt ı e Uıeyia ölilm en rax'ın yapılmadığı geniş ilti~ııklı vak'a· ve müsait vat'ılırda tuberkolbz .ampi· Ct\·at Be ın zevcesi ve Moskova Sefa. aeleler için bahmmalan faJam 

8rılau,tardır. !arda ya ,ılır v: thoralı:opla~ti'nin nl be· yemlerinde kullanılın (şedc) acr.eliye!in- r<:ti t\lüşte;m Mehmet cevıt Beyi" Tıp dikkattir. 
lJ ~r lllaznun fakalandı ---·---.................................... dtn mılOmııttar olsaydı bu beyhude iti· f l .. ı c ı A~istanlınrıdan Dr. Hatice 

--~ •panı poliı merkezi ıon len tahkikat yapldıklan sonra razla nafile )tııulmıyıcakn. Bahu us C cut !tanımın vılidesı Mnbibc Hanım • 
~ ıat.rda Unkapanı cıva11nda evrakiyle birlikte adliyeve teslim vak'.anın sonunJ~, ciğerin cilt alun<h r:ıendlnln ima bir buta\ıktın IOIUI n· ZekAt ve Fltrentzl 

Tayyare cemiyeti
ne veriniz. 

•o'- ~ h' 
1 

d iıt cuiği tcessüıle haber ılınmışur. Ce· 
~ •..:.'r ".evleri ıovmakla maznun edilmittir. ısso un uğundan bah.e<lişim, sadır cer '\"'••111 " b f h nazesi, amı otuı: birinci Pi.zar «fjnU 
~"-- 1•aıiade biriıini yakala· Poliı Kerimle başka arkadaıları ra f5 aklında iptid~t nosyonlara malik ram on ikide Bebekte yaJıundaa kaldan· 

""· K·n·m hakkında ll11mge- 1 l d il k her heldme, ıdlA, ıdallt ve plevrayı ci· )arak Bebel camiılnde aa-·- L..1-ıp ... o up o ma ı nı aractm::ıa tadır. da · · ı. ı b ı d - •• ... -..,;;:: _. rının Çl••n mış u un ut'11 fikrini ve- Rumelllılcan ınrzarJı1ttnı dcfn~dilecekdr . 
... ~miliiiiiimiliiiiiiiiiiiiilllimiliiiiiillİİİİİIİİ--~~-~:==~~~~~~~~~~~e~·;;.;;;~~;;;;;;;;;;;;&;;;;;;;~ 

dır. Ve ı!lılz bu hususta en ~alAhivet• te ıslahı düştinülU7or. Yemen Ulllk· lirim ki kat'~ banlar ftrit •tılıll• 
1'1ah mut Nedim Bey tar bir J"ff1tltdhttiz. Shönhtht herle~ tnn sörlhıdüğU kadar konun ... .IJ.ı1. 

h 
"S -.u cNr. o aMa ba ..... 

~ ft er taraf~ makbul olacağına dir. Orayı o hale sokan ,,azık ki-• N 
( Son Yemen vallsl ) eminim. ~ •-- - • dem* llltıedtll...,. btee • -hi.zis. Bunu demtnkt beyanatı pha. 1-- -•- bir _ _...._ -·; .11. ı...1- _ 3() - Efendimiz, dedim, zanttediyo- uıv· __, ,,__ -- ..... ___.. 

Senelik Siyasi Esrarı ram ki bq1in Yemeni Josınen de nel::';.~~~ imam YaJaya! _,olmanız ihtimali,. .... r? 
., Ed. tahliye mtRleı!li, nfhaytt hafif bir _İmam Yahya istediklerini. daha Ya Hant. oıu .... T .. 
1 şa ıyor ! fldrden ibarettir. Rtiktm~ erl<Ant -lmam Yahyanm dilfijnce n .. 

da, meb'• arkadqlannm da bu tik· (321) de 11Z11n m:adıra a.rzetıMtti. O 
ri pet benftneemiş detfilenlfr. Bu hu- tarihte ordu n "rillyet San'adan çe. eiyatın• anlamakta aldllllnlf old.,_ ...,...._ ____ sm•-------Tefrlkaı 19llllfilllllllll 

..._ Tcrcünıs ve iktibaa hakkı mahfu~dur. 

~'il ":'arı şimdi onu birakalım, Okadar hlddetll idi ki ... 
~l b'U1:-k istediiim ~udur; Ye• Sultan Ha.mitle ilk defa görllşti • 
~'I&.. tıbe an eonra nasıl ıdare etme- yordum. Du ti.mirli, asabf, hırçın 
.... tt 11atJaa ~te biliyorsunuz ki hüku. haline bakank: 
'fı~linde de, ittihat ve terak- - Acaba hep böyle mi ı.ı, diye dU. 
~l "t,.._ a da, meb'~ ara.smdıı şfhıüyordum. 
1' lt '1ltetı ıneae~ bugünlerde muh· O devam edi)c.-c!u : 
'~1-rı e;de mevzuu bahistir. Hat- - Yemene maHk olmam,,ız.. Yt 

ı.ratıa emeni kısmen tahl'iye et• bu, benim günah m- o gün e;öyJe • 
ha ~ l'lflnışlar.. nen ilk söıü, dün ımbah - bu shln 
~~~kaldırdı, bir cevap ister gi· giinahmızdtr - dtyf'eek ~ekilde gelip 
hı ._1'dt.nhalnyordu, fakat söyleme- itham ettiler. 

t' ~ ld Yermeden, sinirli 8İnfrli Odada ya~ }ılY&Ş dolaşıryor, eli 
~ ...... 1ıe.. ltn attı, ve birden durarak: saluılmdı:t, başı eğik ... 
~!. hu"a şiddetle aleyhtarım, - BHiyorırunuz lq hu mtscleyt hal 
l!araı d için imam Yn.hya ın p,c.ıd rdfl-i bir 
.... c:tı. aha YMdastı heyetle milul.crat cereyan e-tmekte • 

t ~6&, ); ' d. 
-.~a d 111eb'us arkada§lanntz a • ır. Fakat bu heyete - biı ~irJ iste-
~ dıtıllrı,' bir toğunu yakından ta· mfyo.ruz- denilmiı; ... O hnld~ bunln.n 

tlltt'~ bir Çofq dostnnuz olan hü· ne dıye burll)a çağrı •,.. E en-dirn .. 
• t..t..a_ E 1 • • t'le l'llO-.aı arasında bu yanlı.. _,~ ·ı renne otm·du Mnt de J..aT• 
!( .... (&dele e+--J'-'-" ~ şısma ~nğrrdı .. 

-••<h 1• •nrc r~ız. ~· d. . . 
...... '\> l\eJ\dine QX 

1 
.. 

1 
. d - rm ı ftkrımj nladınıf. zanne-

ı.._ ı ~~ yvy e soy en .yor u: derim 'edim be ' lo 
~I\~ -··"711e ntalik • ) • ~menı ıınncn 

,... l'rtalfk 01111 olmam~- 1 e- dah; olM bıhlive etme kan a.kıl dt· 
"lr~. ıınuıı;1r,' (*) ~,.,,. n .,.1 . h . 1 
~Clf hid •• ı..;ı nn• ı·1J Ti. U Til\ ı \' Mfl !ftdt 

detli idi ki- ortadan tamamen knldı:r nıık lamn ·ı 

suwta mlılt.erih olmal&nm- kilm)flten, Y&n.i imam plip vaziyette farzedilse bile, Cet'ıhettilarablll" bllıı 
- ETet, evet.. Bunu belkf de be- buhmvrken iradei Beniyelerlle ve me- tU:n iellm Aleminin YUlyeU.. 

ili itham e11nit olmak itin yapmak ı. muriyetl mahsua ile Yemene sf1ımlş Sultan Hamit elfle ifa.ret ...... 
tiyorlar- Anlamıyor dejiUm .. Fa • tiin. lma.ntla ilk temaslanmda bu za IÖ&timU kellti, ve ataJsnı ....,.._ 
kat, biyle bir fikrin hntta hatıra ge- tm ı:iklyetlerini , düoüncelerlni, arzu• gözleri gözlerime dldlmJft 
tirilrnesi bile_ lamn, f'melJerini tespit etmfştım. Ve - Yani, dedf, ba tehlike ......... 

Pı:C:l"h ned•n kork..:~ordu? İmam te'klifhn ür.eriM atebcl tıen1ye. bahis değildir, demek Wiyonn111u. 
~~ tan Hamidin üıktüğu mesele ]nine u:mn bir ~ftn fJe htr ~yi aÇTk - Asla mevzuu bahk cltfildlr Jm.. 

fiU hh: e ~ınr~ "'dtuı~rl lrıt. m ) ah- t u1.e7lnnifti. Gayet iri hahrlanm, naatindcyim ef'endbn. 
ya.mn hahfe olmAk Urtedfti •"1di. Imn.m Osmanlı e!lllliMmdu ayrılma• - Belliydi ki inanmak istedifi hl 
Denim blr bu~uk ~ne nvel tc\idf '-e ), asla akıl ve hayaline getirmediiini de, i~nde hala şüphe ve enci• Tarch, 
hapsim de bu yüzdendi. Sözde imam arıcak bir ~ memurlann zulüm ve başını Mlladı: 
Yah)a Hi~aza yUrüy~cek, Meldceyi, . tibd d d ü t . - llelkı· hakl:suuz.. Fakat. Ded: 
Medtneyi r.apt ft hflUethıf ilin ede- U!I a m an m ş t"gt olduğun.g ba • 
eekti. AhdUlhıtmide nrileın milt"d. hal müınd~i olunca nrtııda mesele kal Bir müddet fldmiz de nstok. Sul • 
dit jurnaller o:nun kııfasında. bu veh- mıyıtcaftnı arxeylemişti. tan Hamit .-özleri penıcerede ufukla· 
mi doğurmuş, bfı:!!ılemiş, bUyiitmüş • - Jı;vet hatnhyorum ••• Haftrltyo. ra Mplı, dalgın Te düşünceli. Blr 
tü. mm... mtiddet öylece kaldr., sonra gene ı,.. 

Şiınd'' · tc~ 1,,~be.bir. ·, anlr • -·Zat; ı;.ahaneleri tahattür ediyor. nft dönerek: 
yordum kf, htmdıuıdır. Ne <ılursa ol- lu ki lmam her görlşU,ii'nrikde bu - Si2'.i Y~nden, tıtm orada Jl. 
sun açık konuıı;mak ihti:racmı duydum h·~ıl ntuıı tekrar Te telddeder ve bu zım nldoğunu7. bir zamanda ~ekip İ .. 
Te tereddüt tmeden "lle .. ö ·led+m: nu 7.ıth şatıa11elerlne an~ylemeklfl!imi 

lf 'ı'• . .«.m•tm· , A.....a.anın, Y--... nr·n ı..:r • ta.rıbunln getirdiğime ~ok nadimftn.. 
l "u .., ı ı rt\ , , ,.,,.- ın rıra ~))erdi, ki bunlaı1 matazaınan 

1<Mmını, yani lmam Yahya rn. takası ıırzeylerni;imdir. {"') Ru söz 8 klinun;,am 13!4 pn.. 

nı tahliye ederek kendi haline bil"l"..kn· imam Ya.hyaya atft'dilf'fl hım fi. ~mbc oünkü nvt:Ua celM!cinde (Y•~ . 
eafrnt :ıı:annetmiyorum. BiJAkis Ye • kir ,.e ınaluı&Uar vardır. Onunla ya• ma oiimrüklcri) nıüzakcre edilirktffl 
merıdf'! kuvn•tJi 'fe adil h1T idttn te,· kından u QZQft mNdet temM etmiş Kozmid; efendi. tarafından 1tö11leaınJ.,. 
kili, bu suretle oraJMn esaslı bir su"'t olmanm nrclifı salWyrile aıudebi- ti. 
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İngiltere'nin Dartmor ~~::!:nu (Filomeli) hadisesindeki 
hapis e · i ha i e f!~.!~n ~~ıct kadın parmağı ! 

h u arın 
bas adı, nası 

·syanı nasıl 

bastırıldı? 

r yan e nasında hapisanenin görünUşU 
1
?gilterenin Dartmoor hapisa- ' bagmp çagırmıya ba ladıkla-

rıesınd k' -
d b· e ı mahbuslarm hapisane- rmdan odalarına sevkolunmuşlar 
trı.e 

1 
1~ Yangın çıkararak isyan et- ve bunların ancak ellisi kiliseye 

le \~rı. çok mühim bir hadise girebilmiştir. 
"ı~ ıl etmiştir. Yangın ve isyan Bu su ada mahpuslar, tedarik 
) i\tnası ·· · h d h 1 1 tnuh uzerıne apısane er a ettikleri ta~ları atıyor ve cam arı 
tn asara altına alınmış Ye kaç- lcmyorlardı. Muhafızlar, bu vazı-
a·'Ya teşebbüs eden .:nahpuslarn yet karşısında geriliyerek mab-
ceş d"I . 

'i e ı mış ve bunların 95 i puslara ateş açmışlar, fakat 
a~lanmıştır. mahpuslar hapishane idaresine 

lah abanca ve sopalarla müsel- hücum ederek etrafa ateş sal-
l>u 

1 
olan polisler gelmışler mah- mışlardı. Oı talık alev ve duman 

tıe:· arla mücadele etmişler ve içindeydi. 
lir ıcedc isyan bertaraf edilmiş- isyana bütün mahpuslar iştirak 

etmişler ve bunlar bir aralık bü-
llıaM=bp~slar arasında isyan te- tün hapishaneye hakim olmuş-
ta Yullerı bulunduğu geçen haf- lar ve hapishanenin bando ali· 
'ic'flın ba§ından beri his olunuyor tnıı bularak bunlarla "Kızıl bay· 

tetb~uhtemel bir isyana kar ı rak11 marşını çalmışlardır. 
Dırler alınmış bulunuyordu. Fakat polislerin ve askerlerin 

kad artrnoor hapisanesinde ] 500 yetişmeleri üzerine isyan derhal 
ar ın"' . d G tar .. .. ucrım var ı. eçen pa- bastırılmış, ve mahpuslar bir ta-

til Kunu bunlar, kendilerine ve- raftan üzcrlrrine açılan ateşi, 
en 

trıad Yeıncklerden memnun ol· diğer taraftan sırtlarına inen so-
sa ıklarını göstermek için hapi· palar karşısında odalarına dön· 
di;edt bagırıp çağırmışlar, gar- miye mecbur olmuşlardı. 
bir ah a~ı tehdit etmişler, fakat Vak'a esnasında iki , ki i vu-
tdit ~dıse vuku bulmadan teskin rulmuş ve ölmüştür. 

ı:o llıışlerdir. b 
ı:. isyanın se ebi, mahpuslara ve-

ilyjtı~tesi gUnü mahpuslar, kilise rilen gıdanın azlığı ve dayak ce-
•ııe girmeden evvel tekrar zası tatbik olunmasadır. 

Deniz ortasında ! 

l'vteşhur Japon milyarderi 
nasıl öldürüldü? 

~Ilı 'k b\lr crı ada ve Japonyada meş-
t'\ı~i Japon ınilyarderi Hasasi Fi
}'Uk ~~ra,, nın gaybubeti çok bü
}'ilrd ır alaka uyandırmıştır~ Mil
~trıf Yr çok muhteşem olan «Bel-

ıtnt» l h k lllın,, Yatıy a seya ate çı -

'Bu . 
tftıde ~ahn Aksayı Şark seferle-
filde n Aınerikalılar da çok isti
Si F· edermiş .. Milyarder «Hasa
titrıelt~zinıura» 17 yaşındaki ke
il'ide;ı ~r.osika» ile Amerikadan 
~ok edıyormuş; ve yatta bir 

ıen · 
earıad 21n yolcular varmıı; bu. 
tg.ı,n a Yat yolcuları her gece 
h)Ua,.Celcr tertip etmek suretile 
~u ..,~~a devam etmekdeymişler. 
fe11 

2
'Yet karşısında milyarder 

~ilca;~ memnun 18 yaşındaki 
~elld· ı_ ressamı " Jak Ribars a '" . " a:. d atı!<at·· .. .. .. "il e . orunu yapmıya mu· 
~es etınıştir. 

k,. ·ı sanıın d · d'~ · "l'lttat·· ıney ana getır ıgı 

llıernnu Otden milyarder , cok 
n olrnuş ve ressamla iç-

miye başlamışlardır. Eğlenceden 
yorularak ayrılan küçük Tosıka 
mürebbiyesile beraber pek zarif 
olan kabinesine çekilmiştir. Fa
kat bu esnada babasının oda
sında el'an aydınlık bulunduğu· 
nu görmü' ve derhal oraya git· 
miıtir. 

Kabineye girince babasıoın 
karyolasında bulunmadığını gör~ 
müş ve derhal mürebbiyesini ça
ğırarak babasını arcmasını söy· 
lemistir. Fakat beş, on dakika 
sonra mürebbiye milyarderi bu· 
lamadan kabineye avdet etmiştir. 
Busefer mürebbiye, kaptanın ya
nına giderek milyarderi yat için· 
de beraberce aramalarını rica 
etmiştir. 

Kaptan evvela milyarderin ka
binesine gitmiş, herşeyi yerli ye• 
rinde bulmuştur. Yalnı:ı masanın 
üzerindeki küçük bir kutu kap· 
tanın nazarı dikkatini celbetmit· 
tir. Evvelce milyarder, bu kutu-

çok müterakk' (Agabekof) Bolşeviklerin esrarını para 
denilen Fransa· 

da, elan falcı- değil, bir kadın mukabilinde satmış! 
lar, ele, kağıda 
bakarak gaipten 
haber veren ba 
kıcılar vardır. 

Bunlardan bi 
kısmı da "fn 
)erdir. 

Bir miıdd"'l 
evvel, Parisle ı-aıcı Birman 

oturan madam Zevaes, Birman 
isminde bir bakıcıya gitmiş. Ba
şında bir sarık bulunan siyah 
sakalh ve ateş gözlü adam, onu 
görür görmez: 

- Madam, demiş, bir l{elinıe 
söylemeden oturunuz ve beni 
dinleyiniz. Sizi buraya getiren · 
sebebi biliyorum. 

Heyhat, ne yazık ki musuki, 
ve siz, zevcinizi tatmine kafi 
gelmiyorsunuz. Esmer bir kadın
dan kendinizi sakmınız. Bu es
mer kadın, zevcinizin pek yakı· 
mndadır ve bir san'atkardır. 

Madam Zevaes, fakirin bu 
sözlerini duyar duymaz hayret 
ve dehşetle yerinden fırlamış. 
Bu daha ilk defa gördüğü 
adam, kocasının bir musikişinas 
olduğunu ve kendisini ziyaret 
sebebini nasıl bilmişti? Zira, 
hakikaten kocası musikişinastı 
ve endişesi de fakirin sö2lerine 
uyuyordu. Madam Zevaea der
hal kocasınm çalıştığı müesse· 
seyc gitti ve orada piyanist bir 
kadın, hem de esmer bir kadın 
bulunduğunu gördü. Madam Ze
vaesi fakirin sözlerine inandır
mak için bu kadarı kafiydi fakat, 
durendi madam, tahkikatını 
derinleştirdi ve aldığı malumat, 
kocasıyla piyanist arasında or
kestra ahenginden başı<a da bir 
anlaşma olduğunu teyit etti. 
Bunun üzerine kan koca ara· 
sında bir dmltıdır peyda oldu. 
Fakat şimdi M. Zevaes, karısı
mn malumat aldığı menbaın fakir 
Birman olduğunu öğrenmiş ve 
n:ahkemeye müracaat etmiştir. 

Bu doğruyu söyliyen bakıcıdan, 
aile ocağının istirahatini kaçır· 
dığı için 3000 frak zarar ve 
ziyan istemektedir. 

yu kaptana göstermiş, içinde 
bulunan elmasların dünyada en· 
der bulunan kıymetli ta~lardan 
olduğunu söy!emişti. Kaptan, ku· 
tuyu açtığı zaman bunun ihtiva 
ettiği on iki elmastan dokuz ta
nesinin kutuda olmadığını hay· 
retle görmüştür. Bu vaııyet kar
şısında keyfiyet yatın polis hafi
yesine bildirilmiştir. Yatın polisi 
Çarli Gutman böyle esrarengiz 
hırsızlıkları meydana çıkarmakta 
pek mütehassısh. Şimdiye kadar 
yatta iki meşhur hırsızla üç ka
tili yakalamıştı. 

Poliı milyaderin kabinesine gi
rince kırmızı paravananın yerin· 
de olmadığını görmüş, bu işte 
bir aşk macerası olduğu kanaa
tini hasıl etmiştir. 

Kaptan, Macar ressamım İs• 
tindak için çağırmış ve milyar
der hakkında malumatına mü
racaat etmiştir. Ressam, milyar· 
derin karikatörünü yaptığını mil
yarderin karikatörü pek fazla 
beğendiğini ve pürneşe ağzında 
pirosu olduğu halde kabinesine 
gittiğini söylemiştir. 

Mürebbi) e, derhal efendisinin 
sigara içmediğini iddia ederek 

-.· 

lzabel ve Agabekof 
[ Kenardaki imza Ağnbckofun Jstanbulda tkaretle 
meşgulken kullandığı müstenr ismini gösteriyor ] 

Köstencede Romanya zabitası yaşı rüşt derecesini bulmamış 
tarafından tutulan Filomelames'- olan lzabel'in bu adamın elinden 
elesi içinden mühim bir Istanbul alınarak kendisinin hudut hari

hadiıesi çıktı. Bu hadise çıktık- cine çıkarılmasmdan ibarettir. 
tan sonra dırki Fransız gazete- Fransa hUkflmeti lngilterenin bu 
lerinin Agabekof hakkında ver- talebini kabul etmiş, lngiliz ka
dikleri müphem malümatın iç dınt Agabekof'un elinden alın• 
yüzü anlaşılıyor. Ortada Aga- mıı, kendisi de hudut haricine 

bek of) isminde Rus ihtilil idare- çıkarılmıştır. Aynı zamanda ken• 
sine hıyanet etmiş olan ve(G.P. dtıine para teklif edilmiş, Rus· 
U.) teşkilatı tarafından takip ya aleyhinde bu adamın yapa· 
olunan bir adam var. Fransız 

cağı ifşaat satın alınmak istcnil• 
gazeteleri bu adaman (G. P. U.) miı. Fakat Agabekof bu ifşaatı 
nun esrnnnı satmak için Fransa para mukabilinde yapmak iste .. 
hükumetıne müracaat ettiğinden, 

memiş, elinden alınan kızın iade. 
fakat bu adamın Fransa zabıta· 

sinde ısrar etmiştir. Bunun için 
sanca itimada şayan görülmedi- Fransız zabıtası yeni tertibat al-
ğinden, aynı zamanda lngiltere mış, araya koyduğu iki kadın 
hükumeti tarafından vaki olan· 
bir teşebbüs üzerine Agabeko· vaaılasiylc mevzu bahs ifşaata 
f'un bir hukuku umumiye mes'• almak mukabilinde Agabekof'un 
elcsi dolayısile Fransa hudutlan istediği kadın tekrar kendisine 
haricine çıkarılmıı olduğundan verilmiştir! 
babsçtmişlerdi. Fransa hükumeti -----------
neden dolayı bu adamı itimada Mihanikİ 
layı~ bulmadığını, lngiltere hü· kalp yapıldı 
kümeti tarafından yapılan teşeb· 
büsün ne mahiyette bir iş oldu· 
ğunu izah etmemişti. Şimdi 
mes'elenin bu safhası da meyda
çıkmışhr. 

Agabekof bundan evvel Istan
bulda oturuyordu. Burada bir 
lngiliz ailesinin kıziyle tanıştı. 
Bununla evlendi. izabe! isminde 
olan bu kız henüz sinni rüşte 
girmemişti. Ailesi bu izdivaca 
aleyhtar oldu. Bununla beraber 
Asıabekof lzabel'i alarak Fran· 
saya gitmiştir. Orada Fransa 
hükhmetine Rusya aleyhinde if
şaatta bulunmayı teklif etmiştir. 

Fransa hükumeti buna muva· 
fakat etmiş, fakat bu sırada in· 
giltere hükumeti tarafından Aga
bekof hakkında bir teşebbüs vu
ku bulmuştur. Teıebbüsün sebe
bi de lzabel'in babası tarafından 
vaki o an şikayet üzerine henüz 

ressamın sözünü tekzip etmiştir. 

Bütün bu mükalemeyi kenar· 

San Frıınslsko'd.n Lonra gaıetc1erlnı 
bildiriliyor: 

lstanfort darülfünununun bp 
medresesi talebesi hayvanlann 
vücudunda kanın nasıl deYeran 
ettiğini görmiye başlamışlardır. 
Bunu temin eden cihaz, lngiliz, 
Alimlerinden Mister Gibbs tara• 
fıodan imal olunmuştur. Mister 
Gibb in imal ettiği mibaniki 
kalp, tabii bir kalp gibi kanııı 
deveranı ameliyesini idare et• 
mekte ve onun muhtaç olduğu 
kuvvet bir su tulumbasıyla te~ 

min olunmaktadır. 
Bunun için kalpleri alınan ke• 

di köpek, tavşan vesaireye bu 
sun'i kalp geçiriliyor ve bu kal• 
bin işlemesilc bunlar adeta ye• 
niden hayata kavuşuyorlar. 

Maymundan mı 
Geldik, 
Barıktanmı? 

dan dinliyen hafiye derhal reı· insanların maymundan azma 
samdan şüphelenmiş, Ressama oldukları nazariyesine karşı pro• 
bir kağıt vermiştir. Bilaharede fesör WiUiam Patten yeni bir 
verdiği kağıdı tekrar geriye al· nazariyeyi müdafaaya başlamıı· 
mıştır. Sonra bu kağıdın üzerin- tır. Amerikalı profeıöre nazaran 
deki parmak izleriyle, elmas ku- bugünkü insanın !İması 500 ili 
tusu üzerindeki izleri muayene bin milyon sene evvel tekevvün 
etmiş her iki parmak izinin yek· etmiye başlamıştır. ilk insan su• 
diğerinin aynı olduğunu gör· reti maymuna değil, fakat bah· 
müştür. \ ğa benziyordu. Halbuki balık 

Netice, ressamın milyarderi sırt gemiği olan ilk hayvandır. 
öldürerek denize attığı, kutuda Bu suretle insanın m~nşei mese-
ki dokuz adet elması da onun lesi dahabaıka bir mahiyet ka-
çaldığı meydana çıkmıştır. zaomış oluyor. 



~ VAKiT 30 Klnunusani 1923~~~~~z::::=::~~~~~~~~=~'="~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~""""'!'!~ ....... ~~~~~~~-~~ 

Son telgraflar 
,,. -. . .. ,~,.., 

Çin ne söyleyor 
Cenevre, 29 ( A. A. ) - Çin 

murahhas heyeti CemiyetiAkvam 
Meclisne kAtibi umumi Sör Er:c 
Drommond vasıtas: le verdiği bir 
muhtırada şu tebJiğatta bulun· 
maktadır. 

1 - Cemiyeti Akvam azası 

olan Çin ve Jiı pon bükümetleri 
arasında bir ihtilAf, Japonyanm 
Cemiyeti Akvam mısakına riayet 
göstermiyerek Çinin mülki, idari 
tamamiyeti He siyllsf istıkllline 

tecavüzde bu!unmasından ileri 
ge!mi§tİr. 

il - Bu ihtilAf Cemiyeti Al<
vam misakının herhangi bir mad 
desi mucibince ne hakem ne de 
bir mahkemeye tevdi edilmiştir. 

Ill - Bu ihtilif Ç inle Japon· 
ya ar~sında siyasi münasebetle
rin hemen inkitaa uğramasını hasıl 
edebilecek bir hadde varmıştit. 

Jy - Çin hükQmeti Meclise 
yaptığı bu tebligatla "Cemiyeti 
Akvam Meclisin n m ukın 11 inci 
maddesi mucıbınce aldığı vey 

alacağı tedbirlerin feshini değil, 
fakat munıam bir tedbir o'mak 
ilzere Cemiyeti Akvam m"53kının 
lo ve 15 inci maddelerinin bu 
ihtillf bakında tatbikini istemek 
tedir. Çin hükfımeti, meclısin bu 
iki maddede zikredilvn münas p 
l'e zaruri her türlü tedbirleri 
alması için bu mcı'cleyi meclisin 
tetkikine kati surette arzetmek
dir. 

V - Eu maksatla Çin hükfı· 
meti Cemiyeti Akvam Mec'iıi 
misakının 11 inci maddesi muc· • 
bince bu ihtiJlf hakkında 18 
Eyini 1931 taribınden beri mec
liste cereyan eden müzakre!crde 
Çin murahhas heyeti tarfından 
takdim ve tevdi ed en jzühname 
ı~rıe t.vrakı mii!bite\•İ ı:ilcre lüzum 
~rü;. ~ c bu ve.!İka arın Çinin 
gütüğü davanın lzahm ve esbabı 
mucıbeMini teşkil ettiğ~ni bu teb· 
ligatla beyan eyler. 

Bir Sırp miiderrJs 
intihar etti! 

Be!gTRt 29, ( A. A. ) - Tıp 
F.alcültesi Müderris 'erinin en kı· 
demlfai (Doyen Profesör) ü olan 
ıat kendini asmak zurctile inti· 
bar ctmi~tir. 

Arşldok Oto 
Kral mı oluyor? 

Sof ya, 29 ( Haber ) - Büda· 
peıteden a!ınan haberlere göre 
sabık Avusturya Macaristan im· 
paratoru müteveHa Şarelin oğlu 

prenı Oto Peşteye gelmiştir. 
Otonun bir beyanname neşrcde· 
rek krallığını illn etmesi bek· 
lenmektedir. 
Manl~ada vefat eden doktor 
Servet beyin yUksek duygusu 

Maniıa, 29 (A.A) - Şeh,i· 
mizde vefat eden ~oktor Servet 
B. , ölmeden eV\'el kliniğindeki 
bULOn allt ve mah:emci sıbhiye
sini memleket hastanesine te:--
kctmiıtir. Bu malıemenin oıı bin 
lira loymctinde olduğu tahmin 
edilmektedir. 

lzmlrde de mektepler tatil edHdl 
Jım ·r, ~9 (A.A) - Grip sal

ıın surette ·devam etmekte ol· 
doğundan evvelce bir haf ta 
mOddetle tatil edilen mekteple. 
rin tatil mliddeti ıubatın on 
üçOne kadar temdit ediJmiıtıt. 
BrUnıng•Llt~lnofla konu~tu 
Berlin 29. ( A. A. )- M. Brü 

ning, CencYreye gitmekte olan 
M. Vtvinof ile görüşmüıtür. 

Yeni Avusturya kabinesi 
Viyana 29, ( A. A. ) - M. 

Borescb yeni kabineyi teşkil et· 
mııur. 

f SPOR 

' Galatasarayla 
Fenerba çe .. 

Dün futbo.tde ve Vo:eyholde 
karşıla~blar 

Havanın muhalefeti dolayıslle dtin 
Taksim stadyumunda maç yapılma -
mıştır. 1''nkat buna mukabıl Kadıköy 
sahasında gün, haylı hararetli geç .. 
mlştir. 

Evvel! Galata.sa.ray - Fener ikin 
cI takımlan karşrlaşm:şlar Fener ta• 
kımı 1 - 8 galip gelmiştir. 

Bundan sonra Galatas:ıray birind 
takımile Fenerbahçe B takımı arn.c;ın
da bir talim maçı yapılmıştır. Çok 
heyecanlı cereyan eden bu milsabaka 
da Galata araylılar altı, Fenerbahçe
liler dört sayı yapmışlardır. 

Dundan sonra Pera ve Moda birin 
ci takrmlaTı ikişer sayı ile berabere 

kqlmışla.r, Fcncrbaçe ile Jstnnbtılspor 
birinci tn1nm1an aras:nda yaplan 
maçı da Fenerliler ilçe karşı dört ea. 
yı ile k:ızanmıc;Iardır. 

Vo1eybol 
Dlin Galatasaray kulühü.'ldc vo • 

leybol mndarına da dE:varn edilm'~tir. 
Vefa Beşildaif, t~t<ınbulspor da Ifa
~mpa~syı yenmiştir. Galatnsn.PRy -
Fencrh"hçe an•rndaki ma~ çok heye. 
canh olmuş ve Gnlata5aray takımı 
8 - 15, 9 - 15 mac· ar:anmrştır. 

Ankaı ft 
Spor kongresi dUn fevkalftdo 

toplandı 

Ankar~ 29 (A.A) - Ankara mın • 
takası spor kongresi bugün fc~knl! .1 
de bir içtima a.ktetmiştir. Ruzname
de yalnn intiharot vardr. Kcndis'.ne 
evvelce riyaset teklif edilmiş olan Mu 
vnffak bey, tema.slannı bitirmiş ve 

[ OilnUn Muhtarası 
Takvim - Cumartesi ı:ıo KAnunusnni 

J incin,· 1932. 22 Ramıızan 1351 Senenin 
~eçen şı:ünleri ao kalan ~(inler 330 

GUneş - Doıtu~o: 7,23 Hnnşı 17.r 

Namaz vakltlerl - Sabah 7 2' 
Ogle 12 2J4. ikindi 14 52 Ak~am 17,? 
Y:ıt•ı 1841 imsak ~.:30 

Hava - 1 >ün !ıcıklık ar.ıml 4'. 
ııcgart 1 derece olarak hvdedilmi~tir. 
Bugün rü,.g!r poyru:dan muıa\·assıt ese· 
c-k. hıı\'a kısmen kaoıh olacaktır 

Ray o 
lstanbul - 18 den 19 a kadar 

gramolon. ı 9,30 dan 20 30 a kadar bt 
tinci kıcım !87., 2030 dan 21 e kadar 
konfeıan!I. 21 den 22 e k:ıd:ır ikinci ı..,. 

sım ıınr .. 22 den 22.30 a kadar cırke!tı a. 
Hellsberg - (2'." 4 4 rrı. 7~ ıdlo

''at) q 30 clmnııstlk - ı~,40 Rus mu· 
sikisi konseri - 14,"i orkestra kon~erl -
17.15 ncr~s ınztıın konseri - fQ,54 pi 
yano sonatt - 23 h:ıbcrler. 

Virana - ı5 l 8 2 m. 20 ilMatı 
12,30 konser - 18 operet ba\·a1an -
20 30 HethO\'en ,.e Veingıı.rtenden so
n:ıt - 2f Avusturya senfonisi - 23.20 
orkestra kon eri ($trans, Fıll. Zelber, Le 
hardan oarçalar. 

Lehtl - Cl796 nı 54 1.ilo\'at) 
19 15 halif musıki - 22.15 den 24 e 
kadar dan~ - 24 40 mu•iki 

Roma - (441 m. 75 kiJo,·ııt) 

1345 eolo honser 18,30 şarkı kon· 
!eri - 22 opera. 

BUkreş - 390,5 m. 16 kılovat) 

f.'l,45 haber - 18 orkema - 19 10 
or cstrı - 21 orkestra, koro - 2 r '15 
orke~tra - 22 45 haber. 

' • 1 

Praga - 1486 m CO kilo oı ) 

18 35 den 23 25 e kadar rıeş,.i ı; t 

Moskova - <ı 481 m ~O ' 
ıs den 20,30 a h:!tr. 

müspet neticeler almı' olduğundan -------
intihabata geçilerek kendi'5.i i1tlfal ı 
lra ile mmtaka merltez heyeti ve fut .. 
hol heyeti riya.setlerine se~flrniştir. 

Mcrheı heyetine ikinci reis olaral> 
Mümtaz bey, aza olarak ~ rr:ih Nnfi7 .. 
Asım ve Cemil beyler; ftt.b-:ıl heyet' 
ne Salc\hlftfn n Mlibarck l •ylcr; ,..·, 
r~ş hl'yeti riyMtfir.e Şe!ik ~·· l 
na Sednt ve Esat bey!er: ~·-ı r 
yeti riyaset'.nc Nınnrk. 

Hnyri ve JhU·· beyler i · 
muı;lardır. 

lntih ptan . mır 
bütiin hcvet rc;s "" • 
yarak Ankl'.m mı~•.,· 
m"-=i lftr,ım ~ ı .. ,, ~r--r 
lrmda ~'il<1 vf''"' ,.rı 

nu,~nn sonra m .. ,, " 
rn'< btı pr<'"T"- h"' 

fımir, 29 ( A . .'\ - Pu 
cıık ~por •ı:ıhaı;ındı ~ilt m:ıç'ıınn 

' . 

edildi. ırıküctür mtıdb'nc:e T7n• 
TUrkspor ikinci t kımlan r1 ındR 

edilf'n maçta hrr un tll ·ım da ~'01 • 
mıya muvaffak olamıurnk onmu ıfır 

51fıra bitirdi'er Bu oyund:ın onra aynı 
ta ·ımla!!n birincl'cri ~arsılaşrıl:ır l!ıı\•a 

l!.ÜT.el olduJtundan oyun heyec:ınlı oldu. 
f ler iki tnkım da ııtıl~n ve M Mno· 
yorlaıdı. l\frinci haftaymda her iki tıkım 
da ikişer tayı vııptı, iklrıci huftaymda 
oyun vaııveti dğişmcdi \C bu !Urctle 
maç ~ - 2 beraberlilde hitam buldu. 
Aynı takımlar bir defo daha kar~ıh~a
caklırdır. 

( Kısa haberler 

Borçlar mDzakeresl - Dil· 
yunu umumiye meclisi hiıkOmetlmi~e 

bir mektup göndermiş ve müzal..ere yeri 
olarak Parısin int habından ve murahhas 
gönderilme~inden te~ekkUr etmiştir 

Gelen hıherlere ıçöre hım llcr mü 
messilleri ile hryetimiz ara~ındn müza· 
ke eye baslanmıştır. ılk temı:clıırc!ın lıı 

~ıl olan fntiba muza' erııtın iT l sbı:t bir 
eahada ilerllrehlleceğln i göt terme ·redir. 

Şehrin ihtiyaç! rı - ehrimlz· 
de bulunan mülki\'e müfctti~lerl l tanbul 
belr.diyesi ve halkın münasebatı bkkın 
da tetkik ta memur c:dı lmlşlcrdır. Mu 
Cett ~ter esnaf iflerini. nakl• 
halkın nelerden mü~kiılAt :: 
bunların ıslahının neye mutc 
dup;unu tetkık cdec.eklerdir. 

c 
t 

olan r,· \1 

essürle ka 

.. 

il t ı.:.

<ederdide 
ailesine beyanı et ederiz. 
Merhumun ccnaıesı buglln ~~le 
vakti Kadıköyllnde Altıyol ağ· 
ıında 8 numaralı eTden kaldm
lacaktır. 

Belgnet ormanı hazınenlndlr 
Mahmut Muhtar paşauın zev· 

ceai prenı~ı Nimet hanım tara· 
fından bet sene evTel, Belırat 
ormanının kendi çıfliği hududQ 
dabilnde olduf u iddiası le hazi 
ne aleyhine açılan dava netice· 
lenmiı, temyiz nmuml heyeti 
hazine lehine kırar vermışt'r. 

/ 
Vefa M. • 1\1. · 11z:ısından esbıık 

7.onguldak hymlkımı Nıko1akl Danye
lo1tıu l':f. Macnkı ebediye inti al ermi~tlr. 

Cenazesi 30 • J • 93 1 Cumartesi günü 
caıa birde Galıta«arıyda (Panaiya) kili
se.sinden kıldın:arak metfeni cbedislne 
goturu eccğın i büyük teessürle kardeş

lerimize ıırzcderl7. 

1 
Tefrika 

29 Davld Oolder 
Y az.,nr lren Nemirovski 

Küçük lokanta oldukça temfu ben 
zlyordu. Masalann UstUnde renkli 
kfiğrttan pe~eteler l"'D.rdı. Bir köşede 
parlak bir tencere duruyordu. Kim.o;e 
yoktu. 

Sof!er bir tabak balık umıarladı. 

Gelince aldı, bumuna doğru götürdü 
ve: 

- Oh, ne güzel kokuyor, 
DedL Golder mınlda.ndı: 
- AJJah aşkına ye, bent de rahat 

birak. 
Golder ba§mı ~i ve kırmıulı 

beyazlı perdenin bir ucunu ka.ldınp 

camdan dışarı baktı. İki adam, pen• 
cereye yaslanarak konuşuyorlardL Ne 
eöyledikleri duyulmuyordu, takat 1 
Golder, hareketlerinden, mU!.Alem<?yl 
a.nlayıverdi. Birisi, kulaklı bfr 
kalp&k gfymiş, uzun kınrcrk sakallı 
bir ihtiyardı. Öteki, alevler gibi 
her tnrafa fırllyan kızıl saçlı blr 
gençti. Golder düşündü: 

- Ac.'\ba ne sanryorlar? Benfm 
Taktile yaptığlm gibi eskiler mi? 

Gözleri.r.ı kapadı. E~kj zamanlan 
dti:.ünmiye başladı. müphem bir şeldl
de düşünüyordu: 

- lnsım bir çok kim~lerin öldü • 
ğünü gordükten sonra böyle ha)allc
re daJahilir. 

Soır~r. önündeki, içinde kıl~ı1dar 
katmış olan tabağı itenk sordu: 

- • b:ll:Y)orsnnuz? lnsan ihtiyar 
ladı mı bü ·1 d:r. E~kiden ola..c;ydı. 

hu n t yiyebillrdi. Şimdi 

't 

.,neden yutayonım, 
.., .. _i:nüyor.:;unuz? 

.. riyordu. Gol • 
· ı ' «'deı·ek başını 

us mtisteltz:i 
'le: 

'nlar emin ol 
Vak1a ~rn ve 

ınin ~ok bir ~eye 
'fuz nuıl balığı 

"'{alet de öyltte ya
'Mer. };ğf'r l>uram 

n"11ı olmMa her ak· 
•mek yerdim. 

· ı do~ru uzattı. 

1n bi:r koku olsa 

• . nahk duyma· 
rluymadrğı ga• 
• bir hararet, 

·t·du. 
yllnan uzun 

•• lokant:1nın 
yakb. Rir-

Nakled,.n: fa. 
.. -- --~ : .. 

Golder yemeğini yedi sonra 11 .... 
met5i gidip yatınca apartmanı dol~' 
tı. kapının sürmesini sürdü. Glor)11 ~ 
pnrtmamndnki bütün avizeleri kaldı 
mıs:tr. Odalarda, elektrik tellerine a:ı 
Jı birer çrplak ampul hava cereyanlll' 
nna. uyarak salnıyor, donuk aynıılat 
d, <"ıplak ayaklnn terli~dcrlnde, elit' . ~· 
rinde anahtarlar, beyaz saçtan da .. t 
nık, ~özlerinin etrafında.ki mnviJit<lt 
gittikçe arkın birer Gol der görünli' 
yordu. 

Kapı çalrndt. Açmadan evvel Gol· 
der hayretle saate b:ı.ktt. Akc::ıım g:Jıf 
teleri ço1\tan gelmişti. ~oifcrin bir 1'1' 

rtt 
ınyn n~n rara.k doldor parasını o ~ 

s!n diye kcn<' ':ni burnva nal lettirıt' 
olrıın51 iht'malini düşündü. Kapı ııts' 
lığından sordu: 

- Siz misiniz Soifcr! 1\irn ot 
Bir ses cevap '\'erdi: 
- Tuhingen. 
Gol·der, heyecanla titriycrek kaP' 

nın zincırini açtı, ellen tıtrıyorclu, ~ıt' 
pıyı bir türlü açamıyordu. Fakat 'fil' 
bingen beldiyordu. Goldcr onun bÖflt 
saatlerce bekliyebileccgini 6üşündU 
ve içinden: 

- Hiç değişmemiş.. 

Dedi. Nihayet, kapiyı açabildi. ~ 
bingen içeri girdi. 

- Hcllo!.. it 
Şaplrnsını, pardesilsUnü itina ı., 

çrkarıp astı, ıslak şemsiyesini açtı, ~1 • 
kenara koydu v~ sonra (Jolderin ctil'1 
STkt.ı. 

1'ubİngen'in sivri baffi o kadar gs' 
ripti ki, donuk ,.e aı rai·a altında. u~ 

'IC' 
yor ve çıplak tepesi parlıynrak lıııl , 
vi bir şekil alıyordu. Donuk bir çeb 
re. Salonu göstererek sordu: 

- Girebilir mi~;rn? 

- Evet. Duyurunuz. . ~ 
GoJder. onun boş Ealonl:ıra baktı 

nı, sonra, bir :sırra agah olmuş bit' .. ~ 
dam g'ibj başını önüne eğdiğini go 
dU. • 

- Karım gitti, dedi. 
- Riyariçe mi? 
- Bilmiyorum. 

- Ya- ~ 
Güı;Iükle nefes alan Golclerin kil ', 

d0• 
sına oturdu. Goldere nfüayet sor 

- t şlcr na.c;ıl? 
- Her zamnnkj gibi. Bazrlan iyi baİ 
lan fena .. Amnnımun Rnslarln mıt"': 
velevi imuılnd1klann1 biliyor mu5° 
nuz? 

- Ne, 'l'ci~k işi için m;'! 
fır' Golder, bir hayali yak;tlamıd< ti 

ter gihi ell~rini uzatmıs. fakat 5(11' 

mdirm;<ıti. ldni ~f"kerek: 
Il!imiyordum. dedi. 

rmtmrdiJ 

' 

I· ıhanın arka8ında, 

• ... ırlar a.C'Tlr karanlrk bir 
· iir.dU. Golder. birdenbire, 

u dükk~nTn kallı tarafmdakl l 

n huna be'tJ:U ~ncereoıhi h"'• Dört mahkumun r.e' 
rJ ılfr. Tiu kuh n ri!ıgftrh M't~lrı dl 

son r,amP.nlar ~ık ~k rUyll...-,,da 1tö~- Z818rJ tecil ediJ 
~~ye hac;Jam1ştı. Hemen hemen yü!:• Hap:s1nede bu'unan mahkUOl-
sek bir s~le: )ardan birço1darı son ıamanlar' 

- Uzun bir yol- . d h l hd ki "dd' ede-
n ..J' lht' S if • 1~ . a asta a ı aranı ı ıa lı 

t'ul. ıyar • o er l ave ett.ı: 1 • • • • e ' 
- f;vet, uzun. sert ve lUzum!IDZ rek ceza arının tccıl ·nı ıstedJ t 

bir ,·nL . tedirler. Bu şe\.ıilde mUracaatl~ 
İl<i•i birden uzun uzun, iç1erlnf ıon bir ay içinde yirmiden fa 

ff'
1<e ele camlarmı ~aınaşırfarm dö~. ladır. Bunlar sıkı bir muayene1; 

dil~ii pe,.,cerf've Jmkt-lıtr. Bir bdtn, tabi tutulmuş, ve neticede anc•~ 
nenc,.revi anı1adr, eıımıt<nrJ"n ct-.k • dördünün hasta olduğu anl•f' 
ti. ~alladr. fçeri aldr. Sonn. yU7.:U
nü hın·a ıur.-nrn Aydmh~a uuıttr, 

küçük bi,. ;\vneda. dodaklanna boya 
sürmi ·e bn.c:Jndr. 

GoM~r hirdt-nhire kalktı: 
- Hadi, dedi, hadi gld-eltm, gaz 

~obn•ının koku~ fen alık veriyor. 

Y!R il BEŞiNCi KISIM 

mışhr. ti 
Bu vaııyet üzerine cezai• 

tecil edilerek kendileri polis .,~ 
zareti altında olmak üzre ,er 
best bıralulmışlardır. 

~~~~---·~~~--__.,,. 

Get.e, rilyn."1nda Jo~a gördU. Si. 
mrun :pencerede J{ÖrdUğU yahudf ka • 

' drn!lfl~ ... ile meı:colmu, btr half!tydi. 

Troçkt hakk1nda 
Verllen yeni kar8~ 
Bükreş, 29 (Haber) - « ~ o 

•ersul• gazetesinin Mosko\'B ~t .. ,,.,. 
tldıiı mal6mnta göre komu I' Ayal<lan sanki kilometrolarca yol 

yüriimilş ~ibi yorgun bir halde uyan• 
dı. O J,?Ünden !'JIOnra, i!'Ckambil oyunu -
nn terl<~derk, &yak lan bir örtüye sa .. 
nlr, 'M"'Cerenin önünde oturmn.kta fk
tlfK etti. 

tassa! rapm'la Dıhilire VeU1etln- b, dı 
nlecektir 

c:===========================•I 
Mf;temadfyen trtriyordu. Tnce siMi 

hu c.-or.uk keım1<1erfne r~1h·ord~. 
Bfr ka~ gün Mnn\ Soiftr geldi. O 

dıt h" ~ta ve mnhıundu. Kor1ı~mı1yor 

du. Her zamRDklnden en·el döndü. 

fırkası siyasi bürosu, Troçki. ~if 
daı h!!kkında ev•elce verıl ~
olan nef kararını iki sene d~,o 
temdide karar vermiştir. Burı I' 
başka Troç <inin ikinci enter"~ı 
yonal teş .ilatile tes ı iki raıe ( 
elliği de ic!dia edildiğindeo • 1~.~ 
hinde bir de ihtillla hivanel '" 
maaana karar vcnlmıştır. 

Bhakıl•r. !.o:lgre- .. tt ıo • 
teplen mezunlar cemiyeti kongre·i dan 

eabah saat onda l laik t:.v nde toplan mı' 
fıkııt ek r İ\ er o1mır1ığından kongrenin 
ha[Lıı) & bıralHıroa&ına kurar 'crılmı~tır. 
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Balkan konferansı 
Dün geceki ziyafette Hasan B. 

rnühim bir nutuk söyledi 

Sultanahmet 
Camiinde 
Dan Mk&z hafız Tark~• 

tlllwet etUler 
L Üst tarafı birinci sayfada J 

Celtıl ~s! tarab ı ınci sayı fada 1 
de.. YUl (Ayna.roz Kadısı) piyesin ._bir Perde oyııanuılardır. l\lurah·ı 
~ ~ reldikten BOnra talebenin te,. 
lllı e tıift orkestra Balkan birliği mar 
1' c1:U•aff alayetle çalmıtlar, ayak• 
._ lenen bu ma11 şiddetle alkışlan 
._..nr. 

dta B::daa llOllra Yunan klblklerin
hrd Phoele'o kral Ödip atlı be§ 
te.. elik trajedisi FraMrzca olarak 

~I edilllWştlr. 
ıı_ Galatasaray lisesinin fizik hocası 
elen ~uriee Bayen kari Odip rolün ·ı 
ben· a~\a diğer bütün rollerini tale
edilııı aldığı trajedi çok gilul temsil 

lllfştir • 

eat~of esyoneı aktörleri kıskandıra -
'e"d r ınuvaffakıyct kazanan M. Ba 
li~ e~ başka; kraliçe JacMte rolüntle 
lrıa 11111 ınüdürü Fethi beyin oğlu 09-
l'nl: Fethi, krali~enin kardeşi Crcon 
Sua~C:e AdH, kahin Tiresias rolünde 
tak bc:rlcr temsilde bilhassa muvl\f 

01 nıuslardır. 
taı~al .ö~ip piyesinde Galatasaray 
lan lennlll izci cazbandı bir kaç 
l'an~: ~~l'llt!Ş, müteakiben Luigi Po. 
atı 110 nun (Aptal) komedi.si Fran
•~ c~ olara,k oynanmıştır. Bu piyMe 
~Ok lebeden Bülent ve Suat beyler 

muvaffak olmuşlardır. 
ıc Tokatllyanda 

darı :~f trans rei9i ff 388n bey tarafm 
Clttlift un akşam saat 21 de Tokathyan 
l'ilıtH~e btiyUk bir akşam ziyafeti ve-

-·"'9dr, 

LdSarnfınt bir hava içinde geç vakte 
'• ar ü ~I 8 ren zhııf ette misafir murah 
bır •rla nıurahhMlanırnrzdan başka 
ltıan~k nıeb'uslar. valf, kolordu ku • 
Jeli •11t, Balkan h Uk'Gmetleri sefir -
!ta- "e ınatbuat erk!nı n daha bir ~ 
"""Vat h 
kası ILZ!r 'bulumnu~ bahriye mm -

~l'ltrıııttr Zt • 
ledı hfetten soara Duan beyin 8Öy• 
~ dzel bir naika Papanastas~·o 
br. hk 1111tl* vena.it ·ve allaşlanmf'9 

~ !lean bey aşatıdaki mtihim nut -
Yleıttf.-ı.r. it i'W • 

'\' llltrnlar, Beyler; 
,.. &ıffenım bu akfam sfsf ctmlemi • 
~ llltebur bira.katalı bu hitabenin 
~er llatuk oldufunu tayin edemi -

l 111. 
~ llnnda toplanacak konferansla• 
~lal Mrhain !'Nllll f(tftilalardan 
._la. ftrlerde Te zamanlarda murah 
._._ l'l1l nutuk slyleme1erinl men hak 
.. ,.._ bir karar Tereftff sine kadar 
"'Ut ilql&rnHla yapılan Ye en iyi 
"" ~lan olcl11ta iddia edlleblle
oı~ llı llliisahahelerf böyle Taldtsiz 
lılt eekteye ulratacak bu kabilden 
~~beler ihtimaline tntizar 

1"' ;r~ ifadelerimde biraz yelmaeak 
teılt ?81iiyor, fmt bu kabahat muh 
~ilerde tnahur eden yalana 
lıl~ tek )'flzlil olan hakikatin ba 

itte 1'la \'aefma racidir. 
~ bir hundaa dola)'lclır ki sevifnıek S lebebe ihtıy~ ftl'llllŞ gibi br 
~ ..... ~ t&nnm,. Ye 9fflllye ne kadar 
~i:: Oldatu.mazu ve bUlldaa ne bti 
it ile fAı.e '-'«. duydajumua her vesi
~ille t.krar etmekten kendimi a. 
~:::-.. Aaak fil dMt de bir ha 
~-

4
kt doat11* hueusunda kendili 

4t b...._ -otan Bıtiyaca harici sebepler 
'- ,.;·~ oluna bu doetluk zama
'-tJ~lla her tirli teerllbe n mih 
'-t htaı dtUa preeek dereede kuT 

il ~. 
~ar. Beyler; 

~ ._..d lftllletlerf aruında dG8tlak 
'it oıa:'llk f&urlerbıln büyük mtkla 
~... ._ llenlz beJlnnfye bql~ 
~ ~aba fiındlden mflletleriıni • 
"' ' \'e teyidlnf banan nlerf 
~ 1&111a batında toplanmıt gör• 
t ~'h 'l'lrlr murahhas heyethHn 
' ' ~ ve memnuniyeti bir de 
"" l'fca - 7 an etıneldlfhne mUsaad&-

'r •derim. 
~ ~betıertımllde gittik~ hl • 
t "'-~r tlıtaa ittmat Ye .... m.ı • 
~ı,11 la•anlarda bir fok ihtira• 
\t" "'8tı koparabfleeek •ahiyette 
~ _..,;.1ert bfr 11ttlc1c1ettf!llberf Ha 
_ ~ '-kike m11nffatn,.t 1111-

lllll oldawauz dlaulet tet• 

kilatımızın bir lüzum ve J ıtiyaca ne 
kadar kuvvetle tekabat ettiğ·ini ve ıeo 
lecek zamanlarm b! n & rh hal 
suretleri hazırlayıp r:: • ~a.dı~mı ispata 
kifayet eder. 

Bu ilk netiec ... rl .... yd~cr!m1 <!ey 
duğum memnuniye i, sız de benim \n 
dar himetmekte olacaj'ınız i~i11, tak -
dir edecek vaziyette bulunuyorsunuz. 

Geçen konf eraru;la meclisimizin 
bo içtima devresi nrasmda g~en za • 
man zarfmda Bulgar ba§veıkili M.. Mu 
şanof cenaplarmm nai'likane ziya ret -
lerinj hUkfimet merkeTJimhde kabul 
etmekle ba htiyar olftuh. 

M. \ 'enJzel06Un ziyaretinden sonra 
vuku bulan bu ziyaret bUy lik Balkan 
ailesi azasmı birleştıirmcc;; lazım gc -
len do5tluk r abrtala •• a yen bi roat 

Biraz sonra öğle ezanı okunda ve 
namaz kılmdı. Sonra hafızlar mUez• 
zin :mahfeline ~ıktılar. Burada polis-1 

ler hafızların •rbest~e kur'an okuya 
lıilme' ri jçin tertibat almıtl rdı. Na• 
n ar.dM. !!O ra J !.k Mnu ~ıdıa. o:~·;ıtr. 

Difa.rda kalAnl ~mı bir t.oiu da ıçcri 
girdiler. Eneli hafız Yqar bey se 
glh ınakammdan Fatiha sur~ini O• 

kudu: 
Fatihe aureel 

u Bamd o Allaha ctlUlr ki bDtün 
alemlerin rabbulır. Rahmandır, Ra
Tılmdlr. Hesap günü.nde hüi.-ilınrandır. 
/IUJıi, yalnız ~ana kullllk eder, yalnız 
acnden ya,.,d.ım dilcı i:. Blzi doğru yo 
la, nimetine erenforin, gazabına uğrı 
mıganlttnn1 f"fırmıynnlann yoluna 
götiir. Amin,, 

daha ilAve etti. 
B u büyük de\ ıet ada.mi m Türk Bundan sonra hafız Ya§ar bey Da 

knre suresinin de baS1ndan bir kısım 
tilft.Yet ctmfc;tar. 

ruhunun müş:ıhhru timsali olan G.,zi 
Hazretler.inden gördmrleri hararetli 
kabul tarzı h iıkumet. •·ımlz arasında· 

ki tesanüt ha.kkn .ı·r.. i .... 1 .tah1! " ' l:itc.p, ı iç §Ü lı r ı, Ali lı, 
ilk günlerde, b •. l. '•~ır.ıı.ı: itimat ,. t r ı l , 1 ıU dir. , 
emni:>eti b'r L.n .. c.: l ..ı l U\"\ thndir ·ı O lann l':i gar b<> iman, nam<m ,., '· .. 
mi~tlr. l.üc eda ı;e •~<J«tlücrıne ı ..ı dlgi .• iz 

Bir kn~ güne k2cl~r c~ne·qede tnh n.ıklcırdan lıarc~derlcr. Sa uz g;.; ı. 
didi tefSliha.t konfcrant,ı ııcıl!\caktır. derilen kitaba 1'e 3cnde11 a ı; clhi p y. 
Avrupanın cenubu · t1dE'ı d<' ,-aşıyan omnbcrlcrt: gönderilen l.:itaplura iruı
altı milletin fikirk ı ru:ndald bir- mrlar ve dhıreti ııakinen bUlr l cr. /..! . 
Jiğj ve onlarm su11 p r verane tema • t e tanrılanmn doğru ynlu üzerinde 
yüJlerhtf bütün dün' a halkı o konfc- bulunanlar ~ umduklarına eren!cr 
ransta da görüp ~ıe.neccktir. bunlardır. 

Balkan konfernn muz birer harp, Herlcet!ı eaın kalağile türkçe kur"a-
tahrfp, ölüm alet ' ,., .tnlarından nı dinliyordu. Hafız Yapr beyden 
başka bir ~Y olmt) .. .n her t ürlü testi• 8onra Hafız Burhan bey Bakare eu. 
hatın. ortadan lml 'rııl ı alarma ka - resfnjn nihaytti olan Amt'ffrresulü 
rar veril ecek gi~ne kadar, el blrliğile iyetmi kürdi hicazkar mllkıunmdan 
tenkis ve tahdtt:li Jçin yükaelttifl ada okudu. Bu Ayet şöyle bqhyor ve biti
Jet ve insaniyet &edumı artık kuvvet ) ordu: 
le i!'ittirebilecek kabiliyeti haiz bir ko "Peygamber, kendlalnc tanrwn .. 
Jun mütesanit Yazıyeti dolayısile ken dan gönderilene iman cW. .filimin • 
düı>fne terettüp edecek şer\!! hissesini lcr de inıan eltUer. Bepıi de Allaha, 
iftiharla talep edccektfr. Allalıın melttklerine~ Allahın kitapla. 
• B!r.'~Ulh'Ü elde etmek · 'n, eski hir nna, Alluhm pelJgambcı leriM inan • 
m~~ı hıtUfta olaral<. harbe defli ta- dılar. Allalaıll l#llt1ambcrlmm birbir 
"8.t n1he hazırlan du tunınu ha· lerlntlen oınrl eıme,u. Mlbrtlnln: 
reketlerlfte P >t- ""d'nen ilk eiha.n te• Dlıtledllı H a.,fulr. dMUn-, .-"'661 
~kkülthtü, ilk ş:ırl\ ın tie!oi. ·sesıni ~ w.ı,,.,.,.,., ,,,.,,,,,um. dönüp pltltte• 
idi ediyoruz. il 11•r, .. ,.,,. Jıu•urundur. 

Bu esere iman eden, onun için ~ • .Allar. la~ kümege takat getireml • 
hp.nlann. yij.ksek vazifem.izin muvaf• yeeeğı yükü yQklmıer. Herke.in yap. 
fakıyetine yorulmadan hizmet edm • tıldcınntltm kazmadılı da uiradılı ~a 
lerkı, bu teşebbüs yolunda bUytik mtir nır tla kendine aittir. 
şfdimiz olan ve Balkan konferaDll'llltl Yarabhl! Unutur ııega ganılırıak 
her saman ilk refr i olarak kalaeak &izi mualtaze etme! Yara;ıbi, bizden 
bulunan M. Papanast.ıuıyunua, dfPrı---=:m::::aıı::11--ı=:::a::-=====-
murahhu heyetlermi.ı reis Te azala-
nnm sıhhat Ye Afiyetine kadehimi ka1 
dınyor, ba da.klca doydutum eenneı 
ve bahtfyarltfa bütün Balkanhlann 
da iftirakin( temenni edl.) onım. 

Bu c11baıh 

Bu eabah Balk ?l m a.elM bf r top• 
Jantı daha yapat'llr ö~ " de" sonra 
murahhaslar Ça'11h • a :_-:idecekler, 
akp.ın tistü Göksu kasrında bir ('ay zi 
yafet{ verilecektır. 

Akpm saat 21 (le Balkan birliği ce 
miyett İstanbul ~uh~,i ve hukuk fa
kültesi reisi Tahir bey ta .. fından Pe
ra palas otelinde murahhaslar şeref le 
ne bir ziyafet verilecektir. 

Belken konferansı konse· 
ylnln tebllll 

İ•tuıbul, 29 (A.A) - Balkan kon 
feransı koneeyı Yılda sarayında A· 
bah saat on bu~kta reis Hasan beye
tendlnin riyasetinde içtima etti. Ruz
namef müzakerata Setilmeden evvel 
Yanan grubu reisi M. Papanuta._"'Yll 
latanbula evvelki sabah geJeeek olan 
vapurun tırtma huebile a.neak dtin 
sabah viıınl olmMından dolayı eneltd 
gUnkü küpt celsesine iftirak edem~ 
mit olmaktaki mazeretlerini anlattı. 
Bulgar srubu re.iAi M. Sakızof kenGi 
gnıplan arumdan M. Mitef"in vefa
tını bildirdL Reis müteveffanın hatı
l'Ullla hinneten eelseyf bir dakika ta· 
tfl etti Ye ailesine taziyet telgrafı ~em 
kihneelne karar veriJdt. 

Reis. Kt~enlerde vefat e-tıniş olan 
Jstanbuldald Yog09laTYa el~iııri M. 
NeteMch'in ml•ine konferau namr· 
na tazfyet tel~rafı cekihı•i oldutn• 
bildirdi. Ve ee1• onvn da hatıl'UI içİll 
Mr "ttkfıka tatfl olundu. 

BIJAhtlre sıra ne AmaTUt S1'11PU 
nMI Mehmet be7 .u<li ~e, Ba)f.v sn 

bu relal M. Saim.of, Yuna.n grubu ref 
isi M. Papanutuyu, Yugoslav grubu 
reisi YovanoTlç ve TUrk gr ubu reisi 
Huan bey konaey gruplanrun kon -
fera.nstanberi vaki ola nfaaliyet ve ic 
raatı hakkında mubsaal izahatta bu 
Jundular ye bu nriiza.kerııta gruplarm 
d'fer bazı azasr da iştirak t .iler. 

Bundan sonra tt.is bey konseyden 
manda Balkan ndllakı ve n ikan deT
letler i tebaurnm re m4 h:ıkk'Titd~ki 
iki komitenin de içtima edeceklerni 
n konsey ~maı :hitam buldufu tak 
dfrde bile lüzumu olunıa bu:nlarm 
meMilerine devam 
tebliğ etti. 

edebileceklerini 

Reis bey, geçen konferans milsake
ratı esnuında verilen bir karan ha -
tırlatarak 2 ,ubatta Cenevrede ~ma 
edecek olan terki teslihat konferansı 
run muvaffaJayetf hakkında temenni 
yl mutammmrn bir telcra( çekilmesf
nl teklif etti. Bu kabul edilerek tan • 
zim ve inali riyuet.e havale olundu. 

Huan bey, M. Pa~nutuyo Ye 
konf eraM 111nml kltlbl Ruşen Efftf 
hey, pleetık konfen.nlml BUkreşıte IDo 
.. dı tekaniir ettrtfıni fzaJt ~ttiler. 

'Runa•ef mtiakerata öl-leden sonra 
devam tdilnwk üsere celse tatil eMJ. 
di. 

Öğleden 80Bl'a .. t Ü~ kouey ~ 
timarna Huan beyin riyasetinde bat
Jandr ve Balkan m.iMkı komitftlmW. 
toplaım11unına karar verildi. RNMff • 
ne Huan bey lftltthın eclf1dL Mullf.eltf 
aarahhu lleyetler'f Yu11n heyeti ta
ratmda11 tıfııttlff ~ tB111tfaft 111"-a
b) pro-..... a111a•I mendr haldmt 
da ffldrlerini t.tl etıtflel'. Mhabn 
t& ert.I ahü u.at dolnn 'ba~ukta 

buJa,,.mak Ü!M'N M&t be,e sıe1re1< ka
la hffam ft1ildt. 

1 a. K. O. SA. AL Ko. •n 1 
Ordu SıhhJ:re ihtiyacı 1"" kapalı 

arfla ihaleleri icra lulmaeafı en-elte 
illa edilen 351 adet Sıhhi:re arka~ 
tur ile 8 kalem harp pabU malzeme 
eine verilen fiatlar haddi ttMalde ıl 
rülmedftfnden pazarlık nretlle 1 
Şubat 932 tarih Pazartesi g11ntt saat 
15,30 ve 18,30 da pazarlık nretlle iha 
lesi icra kılrnanktır. Talfplerin p.rt 
namesbli almak T& pazarlrt& iftlrak 
etmek üzere Fmdıkbda komt.yonu • 
rnt'~~ ~urnca.atlan. (58) (382) 

• • 
1atanbu1da bulunan kıtaat ve mtl

esMSatın Mayıs. 932 ıarf.81.ne kadar 
ekmek Ye erzak ve yem n&klfyatlan• 
na Yerilen fiat haddi itidalde prUl • 
!Mdijinden pazarlrfa kenuhnaştur. 

ihalesi 30 - 1 - 932 eumarteaı rn.,u 
aa.t 15 te Kom. da yapılacaktır. Ta -
Hpler1n şartnameafnt almak Ye puar 
irin. İ§tirak etmek bere ynml mes -
kkurda Kom. a müracaattan (51) 3:?0) 

• • • 
Ankara mulcu ihti1aea için 

500 ton llvemarin k6m0rl ka· 
pala zarf usulile mhalcuaya kon· 
muttur. ihalesi 15·2-932 tarihine 
müıadif pazarteei g(lnü ıaat 14 
te icra edilecektir. Talipler prt· 
nar: yi aörmek lıere her ton 

•e mlukuaya iftirak etmek 
iab1ealeria prtnamede mahamir 
teminat Ye teklif mektuplarlle 
muayyen ,Onde Ankarada M. 
M. V. aatm alma komiayoma 
milracaatlan. (45)- 283 

• • • 
bmir M8L MY. latalarma la..,. 

a ~ha 500,000 kilo ma kapalı sarf• 
suliJe mU11akuaya konmuştur. tıaaı .. 
si 1 - Şubat - 932 pazartesi sini 
saat 15 tir. Taliplerm prtnameJi 
ra Merkn Satın Alma koadsyon1111a 
h teminatlarile birlikte teklif mek • 
twplarile maa,.,.en olu ıünde Anbııt 
iştirak edeceklerin de ihale tarihinde 
Jzmir M!rt. MY. Satm Alma Komiea 
yonma& müracaatlan. (23) (158) 

"' . . 
Hava kıtaatı ihtlyac:ı i~ 29 u1em 

muhtelifUlciıw çelik ınilnak&Aya kODI 
muotur. ihale tarihi 12 - Mart -
932 cumartem gti"nti l8M 1' tür. Ta
liplerin prtnıtmeyl girmek üzere ı.. 
tanbulda III. K. O. ve Ankarada mer
kez l!ltltrn alma komi8yonlarma Mı' 
gün mtiM.kıuya işttm edecekluln 
be teminah muvakkate ve teklif meb 
tuplan1e blrltltte ihale tft.rlhmde An
kara medtez atr nalma komisyonuna 
•tlracaatlan. (Zl) (114) 

·~~an bul polis müdürlüQünden 
Menıuı·iai zabıta içia imali maktui 2250 ill 2420 çıft fotia 

kapalı :ı rf 111ulile mhakaıaya ~ıkanlmıfhr. Teklif olanacak 
fyat h !di Jlyık ı&rOldOğO takdirde 1.C.2-932 tarihine mUsadif 
paıar glidi ibalel lrati'yeai icra lnhnacaf mdan taliplerin teraiti 
öğrenmek Ye nlmeyi 16rmek llıere idare komisyonmta mtıra• 
caat etmeleri ve teklif mektuplarile teminat akçesini de yeYmİ 
mezknrde saat 14 de kadar mtıbayaat komisyonuna teTcll etme
leri ilAn olknur. (277) 

Polis memarlan iPn imali maktui 2000 ili 2191 adet tap
ka alenen mlhlak ... ,. pkanlmlfbr. Taliplerin ıeraiti 6ğrenmek 
"Ye ntimaneyi g6rmek üzere idare komiıyonuna Ye mUnakasaya 
j~tirak için de. yeYmi ihale olan 14-2-932 tarihine mOudif pazar 
aıün& ıaat ı 4 de Defterdarbk dairesinde mütetekldl mabayaat 
komilyoauna mDracaallan ilb oluur. (278) 

•'* oelnl•• .,,.,.,..,. 1111H ,. • • ~V AKIT ın 
lfll/dnne. Y ara66l. 61.re talrat o.tire -
..,ger,.#imh ~ l/IUrlftll& BW ol• K • • • • k il"' l 
lef. ilin ,,.,,,,,,.. _,, ...... ,,..,.. uçu an 
lıa1Mt et. Bize doel Mitin. /,.,,.,,,, • IOdeful ,az karattar ••• 
llanlara lccırfl bize llGf'dun dl. fehrln naertlealnde _ M"'1af 

Bundan 90llra Befiktqb Hatm Rı n bandar bir oda. Fiar ehftlL 111. P. 
za bey segih maka.mıMlaa Sarel K. 46 v. B. adrlllnl ,.111hnaa 
lli Umran, Hafız Nuri bey lllfahan ------------
ınakamlndan Sam Zlmer, SaMa Se- Kelepir bir •k•r .. bllJOl'
limlf Hafız 'Rıza bey -s&h malwm:n Oı .. Udarda iıkılt dfınnd& bir tarda 
dan 8a~i Mündn, Hats l'alu1 bet Roma butla eski nnıit deposu dlltf 

tarafı Raa pı efrked, &IUndı senit 11-
~anglh makammdaa 811ni BntaJ, Ha maı. kaJlkbane. pzino. büfe n oda· 
fız Zeki bey hU.ynl -h da A • lan ban " yalnas enta11 (ISOO) Ura 
rif, Hafız K .... ı bt1 h...,.. ..,. man "'' arulsi (ISOOO) lfn bymedncle 
dan Surei lnfltan okadular. S. ola- olan ba ak• (8000) U,.,. 1 tabana ' 
rak Hafıı Yapr be7 tlrkte Wr dua Gnetl len waflndan •almaktldır. (1379» 
okudu. Herkes Amin dedi. Sekts ha• -

Loko111otlt •• la• lolcomofız sıra ile türk~ kur'aa tillfttl dta ltll ••klRlatl _ Deto'11 ıotomo-
Jiyenleri mestetmifti. ~ Ölme ea- lifttrlnde lanı volf lllr lokomobl! .. 
miden aynlamyor, haf•lana ...._. makinistlik tabal eder lentytd " -
duğa mı:hfele rideNk 'hem •aı•I•· HetT1m fetıitı malikim. (UM) 
n yalandan girmek ft hem de lııtr da - Adres : Adapuan pa. 
ha böyle toplu bir halde net.de elna • kanara 12 •Uatullı Jb. 
yaeaklarını öiremnek İ11Ü7onhl. Ba· rahim Zett. 
zılan da ikindi n&m• .... •• .. ra 
tekrar türkçe kar'aa .._ .. .._ ... 
ya.cağını soruyor, bir k..m ualar 
da l>o~lan yerlenle l:en4Jlertne Wrer 
koşe tedaı "k edi10rlardı. Mahfet po • 
lıs1er tarai'mdan g~ halle bofaltıJ. 
d ı n hafızlar inerek cNtan ~lar. 

lledanda• 1IOOO in -
ÜRtidarda ilkele clnnnda betylk b· 
yıkllant painoea. mütuddlt odalan Ye 
dlfer mtlftemllldlt entm puana ,.. 
tslıl• ve 15000 lfrabt arazisi alaa be
den kalıyor. 3 tabltla cl&dtlaell lcnlla. 

Bir çok kimseler uiltaa n ,..... • --.. -ta-lı-k-kl-... -lr_h_• _____ -,-oda-
dan türkç.e kur'aa .. uyulan tebı* t banyo 2 mutfak bir dflktta t adınla 
ed~yorlar ve ttlrk~ kar'aadaft ~ omrmuını elnrltll mBced.lct Jlı'llant
mittehaseis oldülanıu bUdiriyorlv • ar. şı,u Edıl l~slJOfta yabanuladar. 
dı. Saat 9. 12 arunıda mUracat. Bcbp-

Dlln aynea SuHan Selim eaablıl tapı dördüncü nkaf han uma bt No. ti 
eski imamı Hafıs Sadettin bey Fatll, 
Burah Hafız JUfat efendt Yem tantf 
de, talm•lf bas ha.tıslar da Beya -
zıt. Abaray taallerWe flln~ kur'• 
an olnl•.,ıardv. Din tfbtı~ lnlr'aa 

Doktor 

Dalız Cemal 
olunan ca.mtlel"de hff Mt yer kalıne- O.hin hetallkl•r ............ 
dıfı lffM, 8R'Ml1e blT kq eaınlfn dola· 
•lmuı ytlsW.11 Wlaam olmufttal'. 
Hafrs Yqar bey barin Cihugfr ea
mtfttde, yan11 da Klpri118 eam.tlnde 
tlrk~ br'aa okuyaaittrr. s-•• 
bqlla kadir reetttf hf'9left bitin n • 
milercle t&rlı~ hr'M okaMntU!ll ~ 
bir (M hafızlar fl-IWen lumr1&11 -
mtıktadır. 

Sıra na .. ruı bekleme.- 1.tl • 
,..ıer, kablne1• •lracaatla ft1& 
telefo11la randın su.tı al•ahdl1'1&r. 

Camadan ..... laer sb iti .. • 
BODra saat UO daa I •)kadar ima. 
balda dlT&a70Juda 118 •-rah ._ 
nal kabm-.de dahnt hutallklan 
•••1ıae n tedaTI ecler. Telefn: ı.. 
taabal Z. .._ 
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No. 479 

1850 Senesinde Müesses Türkiyenin En Eski Ve En Asri Mağazalarıdır. 

Mevsim Sonu BÜYÜK SA TJ J Devam Ediyor. 
Şimdiden Yeni Fiatlarla Mübayaa Etmek EN DUN FiATLARLA Tedarik Ve Temin Etmek Demektir. 

EN iYi ve BiRiNCi NEVi MALLAR·CiNSi iTiBARiLE GEÇEN SENE MALLARININ AYNl-l\1USTESNA FiATLAR 
Mağazalarımızın Prensipi: En Mükemmel Ve iyi MalJarı, Her Yerden Ucuz Salmaktadır· • 

J • _ ... ..,:-.......... : •• , ·' A..~ J \ ~ .,::. ~·-· ~ ......... :· ·-·~""'" • :'ltla. ••• "" .. ·(,.),,.. .... : ''4."'•(loh ,;.· •• • •• • ...... ' ••• •./. • • 1 • ' ... 1. ·..: • .,. ~. '. _,· ~. ...1 • ı ... ,_,.: 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem lstanbul Evkaf Müdi
riyetinden: ..._ YERLi MALLAR PAZARI~ 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasına ait 

HEREKE,FESHANE,BAKIRK Ö Y,BE YKOZ 
Fabrikalarile sair Milli FABRiKALAR MAMULATI 

Flatlar Artmamış 
Hatta tahdidi ithalattan evvelkine nazaran 

DHHfl UCUllHMl~ll~ 
Mallar Ve Nefistir • 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Büyükadada kiralık Otel 
Esas Mevkii ve Nevi Teminat 
168 Büyükada Altmordu caddesi Otel Dö La Plaj 150 

Balada yazıh Otel bir sene müddetle bilmüzayede kiraya 
verilecektir. Mezkur Otel 32 odayı Gazino ve molör dairesini, 
sinemayı müştemildir. Taliplerin ihaleye mUsadif 4-2-1932 Per. 
şembe günü saat on altıda Şubemize müracaatları E. (246) 

Köprü inşaat Münakasası 
Nafia Vekaletinden: 
Antalya vilayetinde Antalya - Serik yohi üzerinde bulunan 

beton-a:-ro3 Aksu ve Sinop vilayetinin Taşköprü - Boyabat yoiun
d{l Gakırmak üzerindeki beton-arma lsp:r oğlu köprülerinin in· 
şaatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. iki köprünün 
bedeli keşfi cem'an 102242 liradır. 

Münakasa 15. 2· 932 e müsadif pazartesi günü saat 14 te Nafia 
veki.letinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenni
ye vesikalarını sekiz 2ün evvel yollar umum müdürlüğüne ve 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını münakasa günü 
saat on dörde kadar Nafia Vekaleti müsteşarlığına vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekaleti yol
lar umum müdürlüğüne, lstanbul, lzmir, Antalya ve Sinop Baş
mühendisliklerine müracaat ederler. Münakasa evrakı 10 lira 
bedel mukabilinde Nafiat vekaleti Levazım memurluğundan ve 
mezkür viliyetler Başmühendisliklerinden satm alınabilir. (249) 

Çanakkale Vilayetin
den: 

Keşif bedeli (564072) lira olan Çanakkale Vilayeti dahiline 
müsadif 79 + 450 kilometre tulündeki Balya - Çanakkale 
yolunun makadam şose inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuıtur. Münakasa 14 - Şubat - 932 Pa~ • günü saat 15 de 
Çanakkale Valiliğinde yapılacakhr. Münak~s-) a iştirak edecek
ler teklif mektuplarını ve muvaklcat teminatlarmı aym günde saat 
15 e kadar Çanakkale Valiliğine vermeleri lazımdır. Talipler 
münaka1a şartnamelerini Balık~sir, Çanakkale, lstanbul, lzmir Baş 
Mühendisliklerinde ve Ankara' da Yollar Umum Müdürlüğünde 
mütalea edebilirler. Ve (l O) lira mukabilinde istihsal edebilirler. 
Mahalli tetkikat icrası için Çanakkale Ba, Mühendisliğine müra
caat edilmesi lazımdır. (171) 

Jandarma satın alma ko
misyonundar1 

Jandarma için 12000 çift yerli yün çorap kapalı zarfla alına 
cakhr. Taliplerin ,artnameyi görmek için her gün ve münakasaya 
iştirak için de 4 -2932 - Perşembe günü saat on bire kadar 
Komisyona müracaatları. (193) 

SEYRISEF AIN 
i\lcrkcz accntası: Galata koprıi ba~ı B. 2362 
Şube A. Sirkeci ~luliurdarzadc han 2. 2740 

TRABZON Postası 

Kıymeti muh:ımmencsi 

l ,ira Kuruş 

551 

188 

1331 

1160 

25 Tamamı 2105 zirağ terbiinde Üsl<üdarda Çakırcı 
Hasanpaşa mahalle&inde Tunus bağı caddesinde 
atik 31 No. ile murakkam bir kıt'a bahçenin 
nısıf hissesi. 

12 Kocamustafapaşa sokağiJe mektep Çilingirler 
sokağının birleştiği köşede kain 2 No. lı ve 75 
arşın 20 santim terbiinde bulunan arsanın tamamı. 

00 Beher metrosu 11 liradan 121 metro terbiinde 
bulunan Fatihte Fevzipaşa caddesinde müne
dim HaliJpaşa camii şerifi arsasından müfrez 
4 harita No. lı arsa. 

00 Beher metrosu 10 liradan 116 metro terbiinde 
bulunan Fatihte F evzipaşa caddesinde münhedirn 

i~ Sadık Zade Bira- i~ HaliJpaşa camii şerifi arsasından müfrez 5 ha-

i:=:.·:===.·==· •• ri ta N o. lı arsa. derler vapurları ~i Balada semt mahalle sokak ve numaraları muharrar emlaki 

Karadeniz ~.!. mah1uı~ satılmak .üzere ve 21 giin müddetle ilan ve müzayedeye 

::::::
i::.=====:=:~. :: vazedilmiştir. Müzayedesi şubatın 2 inci salı günü saa! on beşte· POST ASI :: dir. Talip olmak isti yenler balada muharrer lnymeti muhamme· .. 

S k i~ nenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte a arya ~i Istanbul Evkaf müdüriyeti binasında Varidat müdüriyeti mahlulit .. p H kalemi~ müracaatları .Jlan~ olwı'!r._ _ _ _ [ 89] _ ~ 

H Vapuru 31 azar H 1 K R A M 1 y E L~ i ... ., . ·U 

:: K. sanı :: E • Ç 
~j akşamı saat 17 de Sirkeci H mnıyet ayını 
H rıhtımından hareketle (Zon- H Arayı~ 
~i guldak, lnebolu, Ayancık, H 

1 
J 

H Samsun, Ordu, Giresun, ii As. Mk. sa. Al. Komisyonu ilanlan .. .. 
~~ Trabzon, Rize ve Hope ) ~~ Kuleli Askeri Lisesi ihtiyacı için günü saat 14;30 da Harbiye me.ktebiJI 
r •• 27:>0 metre ve Erzincan Askeıi Orta deki Satın alma komisyonunda icr' 
.ı . . k l 1 1 ı: ıı H ya azımet ve aynı ıs e e ere :: mektebi ihti)acr için de 840 mctıe ki edilecektir. 1'aliplerin şartnameler• 
H Görele ve Ünyeye uğrı- iİ cem'an 3590 metre elbiselik lfıcivert görmek için komisyona müracaatlıLı1 
iİ yarak avdet edecektir. !j kumaş kapalı zarf suretile satrn nh· ,.e iştirak i!;in de ~artnamesi veç.ltilt 
ğ Fazla tafsilat için Sirkecide !! nacaktır. ihalesi 14 - Şubat - ~f?:! hazırlıyacakları tekJif mektupla:"'~ 
~~ Meymenet Hanı altında acen- E~ Salı günü saat 14,30 da Harbiye !\fek· ihale gününün muayyen vaktinde 1\ 
.. •. tebindeki mahalli mahsusunda icıa misyon riynsetine vermeleri. (18(5

2
>"°) 

~i leliğine müracaat. Tel. 22134 H edilecektir. 'l'aliplerin şartnam~!.!i V" 

:::::::::::::::::::::ıcı:::::::::::::::::::::::::::::::::::: görmek için komisyona müracaa t1arı * * * 
:\laltepc Piyade atış Mektebi ıhti -

-Doğum ve Kadın hastalıkları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
11 Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tel. 22622 

,..--YAllMf .. ., 
Adres: lstanbul .\nk:ıra caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon : Yazı işleri 
2.3872 id:ırc 2.4370. 

2.43;"9 ve 
1 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: Jmınbul \~:ıkıt 

Abone şartları: 

1 3 b 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

1 

ve iştirak için de şartnamesi veçhile 
hazırhyacakları teklif mektuplarını 

ihale gününün muayyen \"ak1in<le 
Komisyon riyasetine wrmeleri. 

(1 2) (16:)) 

* * * 

yacı icin 12 adet 820 - 120 eb'adıııd' 
on iki-dıs n ic lastik aleni müııakn5ıı 
suretile ~tın -alınacaktır. l\lünak:ıSl'; 
sı 7 - Şubat - 932 pazar günii ~ıııt 
16 ya kadar Harbiye mektebindr~ı 

Çengelköy Askeri Orta mektebi ih mahalli mahsusunda satın alma ''"' 
tiyacı için ı:;7:; metre boz renkte ka misyonunda kra kılınacaktır. 'fnlİY' 
puthık n 161:> metre lacivert el!>ise• )erin şartnamesini görmek için 1'0.; 
lik kumaş kapalı zarf sur,.tile iki mi vona müracaatları ve iştira!;: W 
şartnamede olarak satın alınacaktır. , de ~akti muayyeninde hazır bnlıı11J11' 
Münakasaları 7 - f3ubat - 932 ı>'llar ları. (186) (208) 
~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,......,,,, 

Jandarma Satın Alma Kom;s
yonundan: 

Jandarma için 12000 takım kısa kol ve bacak çamaşır kapa• 
lı zarfla almacakbr. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün, 'Ve 

münakasaya iştirak için de 4-2-932 Perşembe günü saat on beşe 
kadar komisyona müracaatları. (192) 

Hariçte - 800 1450 2700 ~ , ............................ ... 
!!!.n şartlar1mız: 

Rcı:mi 

Saun 10 K~ 
Santim• 20 ,. 

1 lusu•f 
12,50 l\ş. 
o. J 

KüçUk ilin şartlarımız: 

ı 2 .i 4 1 - 10 Defalı , 1 

SO 50 65 75 100 Kuruş ~' 
A - Abonelerimızin her üç aylı-

1 ~ı için bir defa mcc~nendir 
B - 4 satırı geçen ilanlıırın fazla 
saurı için 5 kuruş zammolunur, .J 

Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

Büyük 
Yeni 

Tayyare Piyangosu 
Tertip Başlamıştır 

Altı keşidelik olan işbu tertipte 50,000 numara kamilen 
ikramiye ve yahut amorti keızanacaktır 

1 inci keşide : 11 Şubat 1932 

Büyü~ i~ranıiye 3~.~~~ lira~ır 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet ~ 

.VAK11' Matbaası ı••••••••••••••••••••••••" 
Biletler satılmaktadır 


