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apony.aya Harp ilin Etti ın 

o o o 
D_ Din Londradan gelen bir telgraf Çinin Japonyaya harp ilin ettiğini bildirdi. 
ua haber umumi harpten gözü yılmış olan blitiln cihana şimşek silr'atile dağı
t.e.1r, bntnn beynelmilel siyaset merkezlerini altüst edecektir. Netekim ilinı harp 
telpafile beraber Londra borsasında esbamın dilştnğü, devletler arasında heye
Cllllı notalar teati edilmiye başladığı da bildirilmiştir. 

Halbuki Japonya nasıl Mançuri harekatına emri vaki suretinde teşebbüs ettiyse 
bu defa (Şanghay) limanına yaptığı harekatı da o şekilde icra etti. 

Vakıa Çinle Japonya münasebatı esasen tabii bir şekilde deiildi. Japon or
dQlaruun Mançuri üzerine yaptığı hareketlerden sonra her iki taraf arasında 
1111laademeler oluyordu. Bununla beraber Çinin mllracaatı üzerine cemiyeti akvam 
da aıeaeleye vaz'ıyet ettiği için mevcut ihtiJif vazıyeti resmi bir harp şekline 
llraaeınişti. Japonlar Mançurinin işgalini ikmal ettikten sonra bir aralık uzak prk 
bacliaelerine bir durğunluk geldi. Fakat bu hal çok devam etmedi. Birkaç giln 
~I birden bire Japonlar Çinin (Şanghay) limanına harp kemilerini gönderdi
ler. AJDI zamanda limana asker ihracına giriştiler. Çinliler tarafından göriUen 
llaaka'feınet tlzerine Japon tayyareleri şehirdeki yerlilere mahsus mahalleleri 
bombardumana baıladdar. 

Onun için Çinin ilin ettiği harbi bitaraf olan cihan efkarı umumiyesi tamamile 
mazur görecektir. Japonya tecaYUz, Çin müdafaa vazıyetindedir. Fakat bu suretle 
ilin edilen harbin neticesi ne olacak? Tabii bunu şimdiden kestirmek kabil değildir. 

Japonlar bu hareketlerini mazur göstermek için Japonlara karp Çinliler ta
l'lfaadan dGfmanlık yapıldığından, Japon ticaretine Boykotaj tatbik edildiğinden 
'llairedea babıediyorlar. Fakat bu sebepler hakikatte birer bahaneden baıka 
~ tey değildir. Asıl maksat Japonyanan Mançuri ilzerinde yaptığı emri vakii 
Qnıiıere kabul ettirmek için tazyik icra etmektir. 

Bundan sonra en ziyade ıayanı dikkat olan nokta Çin fopraklarınd2 resmen 
başlayan harbin ihtilltlar peyda etmesi ihtimalidir. Hakikaten şimdi hiç bir kimse 
temin edemez ki Çin - Japon harbi birkaç gün sonra aynı zamanda yeni bir 
Rus - Japon harbi olmıyacaktır. Zira dün (Tokyo) dan gelen bir telgrafta Japon
ların askeri sevkiyat yapmak için Mançurinin Rus lrnntrolü altında olan kısmındaki 
demiryollarını işgal etmek mecburiyetinde olduklanndan bahsediliyor ki bu tarzı 
hareket doğrudan doğruya Mançurideki Rus menafiine açık suretle bir tecavuz 
teşkil edecektir. Böyle bir hareket tahakkuk ettiği takdirde (Moskova) bakalım 
gene sükut edecek midir? Rus memurlannın ve aslcerlerinin işgali albndaki yer
leri tahJiye ederek Japon kuYvetlerine terkeyliyecek midir? 

Eter Japonlann yapbklar harekatın sebebi kendi iddia ettikleri şeylerden ibaret 
oJ.aJdl (Şaagbay) üzerine sevkıyat yapmazdan, ıehri bombarduman etmezden 
9'Tel Raaya, Iagiltere, Amerika gibi Çinde bOyük menfaatleri olan ~evletlerle 
hir kere f&rUflrdil. Jhlimalki bu devletlerle beraber müıterek bir tedbır abnırdL 

Diğer taraftan Japonyanın (Şanghay) üzerine yaptığı harekita Amerikanın, 
lngilterenin ve hatta Fransa gibi Garp devletlerinin Çindeki iktısadi menfaatleri 
ni tehdit ettiği de maltlmdur. Onun iÇindir ki Londra borsasında esham illnı 
harp haberi üzerine derhal dlişmiye başlamışlar. Onun tçindir ki Londra, Vaıing
ton, Par:s kabineleri arasında hummalı bir nota teatisi meydan almışlar. Acaba 
lngilizler, Amerikalılar Japonyayı Çini ezmesine karşı hiç bir ciddi hareket eseri 
göstermiyecek midir ? 

Hullsa blitlln dOnya bllytik hadiseler arifesindedir. 

zaa-Okada 

...... olcuran Hafiz Rlfat Efendi ve •nlerden bir lnsmının minareden g8rana,a 
.. ~- httla omtlncle lldndt ezanı fendi iki ~lda Ayasofyada Yere· Aldalen 
~.._. Olarak Tlıkçe okwunuştur. batan camfinde, Hafız Rıza efendi 
......... ~ Bursalı Hafız Rifat yatsıdan evvel Dolmabahçe camiinde En şık mecmua 
~--..ar. Bine yakın halk dinlemek Türkçe kur'an tilavet edecektir. Birkaç gün evvel, Beyoğlundald 
"-'-~ etrafma toplanJDişlar ve Hafız Rıfat Ef.nln tercUmel hali Librairie Mandüıle'de d°"lfıyordum. 
~ aonra çok mütehassis ol- Hafız Rifat efendi idadi tahsili Uzun bir tezgdlun üzerine baıtan ba-

ltaıat • görmüştür. Otuz seae imamlık, Fa- fa mecmualar. dizUmifti: Fratunzca, 
~ d efendi Ezanı evveli arapça tih camiinde de bir müddet baş müez. lngilizce, Almanca, ltalganca mec .. 
~ • TUrkçe okumuştur. Ezanın zinlik etmiştir. mualar- Sinema, kadın, filim, mi. 

'-1 tiyle okunmuştur: zah, polis, macera mecnwalan-
~ _bilyüktür, Allah büyüktür. K d• • Birdenbire, bu renk renk, boy boy, .-.... , a ır gecesı çeıit çeıit rlaaleler araaında bir tan~ 
tt.,. an baıka ~ yolı.-tur. si gözlerimi aldı: Acı, aan bir ka • 
~..,~im ki Tannm büyüktür. Aya •ofya camUnde okunan JHJk kanflk çizgUerden bir yan-
a.,. ulıammet Allah resulü TUrkçe Kur'an ve mevlOdU Blltün Aorupanın, neıriyat çe1ı .. • • .::!:!!'~ ld, o Haktan geldi radyoyla bUtUn TUrklre releri araaında, saçları obijnle, 
~,, ~er; geliniz namaza dlnltrecek · kl ı bo 
.... 'Ola~er,· ko•unuz feUıha çelıre1l acaıp ren ere Y~ ıı-
oq, r Kadir gecesi ıehrimizin maruf .. ft.,, k.u. - ı- ı b. -.. ..,. b&l/Üktu'·r Allah bu"yüktu'·r zun ~ı, çe .-~ goz u, yen ır yuz 
,., hafız an tarafından Ayasofya ca- -''"i L il b *- - ha · "'dan "--L- tapacak yoktur. . ,,.., ue ren u mecmaa, a~aa ngı 

"""ı-« miinde Türkçe Kur'an okunacak liİanla çıkıyordu?. ismini gürlükle 
il F•tlh Cllmllnde ve mevlüt tillvet edilecektir. heceledim: Darülbedailf!. · 
~ llllat efendi ikindi namazını MGtemm m malumahmıza gö- Maamafih, ıtıfmadım.. Çünkü. 
'- ,: Paw. camiinde surej Yusu- re bu camide radyo tertibatı kafesleri çürümüş, temelleri çarpıl. 
: ~ AraPÇa sonra Türkçe ola- yapılarak bu tarihi gecenin Tür- mış, tek katlı, harap mahalle evle-
~ 11ftur. Cihangir camiinde kiyenin her tarafnda dinlenme rintlen, karnı aç, kesesi boş, lakat, 
~ ~q Y8Jar bey tarafından Kur• h uzun euklı· tüylii --ı.aı, dünya fık-1-. ~ele T sine izmet olu.,"c"~t r. ,._ ... 

.... il iirk~e olarak bazı sure- lanmn çıktığı bu özenti aleminde, Te-
8'1ta 

111
'1ftur. ı-:- • t.J peba•ı ti11atrosu tlenUen o tahta bi -

" ... 
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Selimli Hafn Rıza efendi uO.Zf nz. nadaiı · böyle son moda kapaklı hir 
~4 lllat Uç buçukta Beyazıt ca- Gazi Hz. dün sarayda iatira- fftecinııa pkin(ıirr fflf'laeak şey değil-
-~ e:._.~ıız Sadettin elendi 2 de hat etmitler bir yeri tetrif bu- diri 

~de, Hafız Falı~ e • yurmamıflardır. YU8Uf Zl~e 

Mehmet As1111 

Bitin Çin ordalan 
ve halkı 'birleşiyor 

Halk teşkilatı ve 
harp kasasına 

mektepliler. 
para topluyor 

Şanpaym Japon 
askerleri tarafın. 
dan iıgalı üzeri
ne Cemiyeti ak
vam meclisinde
ki Çin murah
hası Akvam mer 
liaine mliracaal 
ederek bu hare 
ketin meclis mic 
sakının onuncv 
ve on bqina' ,r 
maddelerine mu
gayir olduğunv 

s&ylemiıtir. Bf 
maddeler Ce

miyeti akvama 
dahil devletlerin 
birbirlerine ait 
araziye taarruz 
edemiyecekleri • 
ne dairdir. Ja· 
pon murahhası, 
Cemiyeti akYam 
meclisinde bu 
iddiayacevapver
miı, Japonyamn 
Çinin arazisinde 
gözli olmaadıjı
nı ve orada yer 
leımek niyeti 
bulun m dı jı nıa Çarpı,ın Çin ve Japon kuvvetlerl 
kaydederek Japonyanın hareketi- doğruya Nankinden gelen ha
nin bu maddelere temas edemi- herler, Çinin Japonyaya liarp ilin 
yeceği cevabını vermiıtir. etliğini tamamen teyit etmekte-

Cemiyeti akvamda bu müza- dir. Şıingbay hadise1i ve Çin • 
kereler cereyan ederken Çinin Japon münasebahnın aldiğı son 
Japonyaya harp ilin ettiği ha· şekil etrafmda gelen son haber-
beri gelmiftir. ler şunlardır: 

Cemiyeti akvam meclisindeki Londra, 30 (A. A.) - Çin, 
Çin murabbası, içtimad'm sonra Japonyaya harp ilin etmiıtir. 
bu haberi tekzip etmiıtir. Fakat Londra, 30 (A A.) - N5nkin 
neye istinat ettiği biJiomiyen bu hükumeti Japonya'ya. harp ilana
tekzibe ratm.en gerek Londra- na karar verm·ştir. 
dan, ~rek doğrudan doğruya Ghanghai, 30 ( A. A.) - Ja• 

(LWen •tlflffllll geRrlnUJ 
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Bitin Çin orduları ve balkı birleşiyor 
ponya'ya harp ilanına karar ve
ren heyet, bizzat Nankin hükii
ınetinin de tabi bulunduğu kuo
mintang merkezi icra komitesi
dir. Nankinde hararetli bir faa
liyet büküm sürmektedir. Gece 
gündüz asker yüklü trenler, 
Changbai'dan hareket etmekte
dir. Çin - Japon ihtilafrnm veha
met kespelmesinin önüne geç· 
mek için bütün kuvvetlerini sar· 
fetmiş olan Japonya'daki ecnebi 
messilieri, Nankin bübfımeti 
tarafından ittihaz edilen karar 
karşısında dehşet içinde kalmış
lardır. Bu mümessıHer, şimdi 
Joponyanın bütün Çin araziı ne 
ası<er ÇJkarmak ve sevkülceyiş 

limanJarinı işgal etmek hakkına 
malik olduğunu ileri süreceği 

mutaleasında bulunmaktadır'.ar. 
Harp hali bundan başka beynel
milel mıntakaların müdafaası 

meselesini de ortaya almakta· 
dır. Bu mıntakalar umumiyet:c 
kafi derecede mücehhe~ ve mü
aeUah telakki olunuyor. 

Çin takviye kuvvetlerl 
Nankin, 30 ( A.A ı - Çinli 

askerlerle do'u bir çok trenler 
mümkün olduğu kadar süratle 
Şan1baya müteveccihen hareket 
ediyorlar. Ellerinde müstevlilere 
karşı mukavemet ibareleri yazılı 
bayraklar bulunan halk asker:eri 
alkışlarla teşyi etmektedir. 

Nankio, 30 ( A. A ) - Halk 
teşkilitı ve mektepliler hükume
te yardım etmekte, "harp kasa
sı,, için pua toplamakta ve gö
nüHü kaydetmektedir. 

Şanghay ateşler içinde 
Şaoghay, 30 ( A.A ) - Şang

hayın Çın mmtakasında çı kan 

ve 6 kola ayrılan yangın şimdi 
birleşm;ş görülmekte ve muaz
zam bir alev kütlesi ha1ini almış 
bulunmaktadır. 

10,000 gönüllü, beynelmilel 
mıntakayı muhafaza etmektedir
ler. Şankayşekin en iyi asker
lerinin Nankinden ge'.miş olduk· 
ları söyleniyor. 

iyi malumat alanlann söyledik
lerine göre, Chapei'deki tüfek 
ateşinin sabahm saat dördünden 
beri kesafet peyda etmesi bu 
askerlerin orada mevcut bulun
malarından ileri gelmektedir. 

Chlang Kal Shek'ln 
beyannamesi 

Şanghay, 30 ı A.A) - Chiang 
Kai Sbek Çin'deki bütün ku· 
mandanlara şu telgrafı gönder· 
miştir : 

"Biz ne kadar sabır ve taham· 
mül göster yorsak Japonlar'da o 
kadar mütecaviz davranıyorlar. 
Çın'in mukadderatı tehlilıede 
bulunuyor. Vatanını seven ber 
hangi bir kimse Japon tazyıkma 
Ye zulmüne daha ziyade taham
mül gösteremez. Çin milletinin 
varhğını ve ~erefini kotumak 
için hükümetin ve ordularınm a· 
yal< lanması zamanı gelmiştir. 

11Cıhan sulhuna olan itimat ve 
emniyeti ihlal ve mahveden Ja· 
ponlara boyun eğmektense çar
pışmıya ve fedakarlıklara kat
lanm~ya lıa21r bulunuyoruz . ., 

Naokin, 30 (A.A) - Chang 
Kai Sbekle geç~nlerde ba,veka
lete tayin edilen M. Vang Ching 
Vei ve bükümet reisi M. Linseo 
öğleden sonra meçhul bir semte 
gitmek üzre hareket etm şlerdir. 
Bunların Şanghaya gittikleri zan
noluomaktadır. 

Berlin, 30 (A.A) - Berliner
Tagablatt gazetesi, sabık Çin 
hariciye nazın M. Chen'in Chan

sıhaydaki mukavemet haıeketinin 

başına geçmes;ne büyük bir e
hemmiyet atfetmektedir. 

Top sesleri 
Şanghay, 30 (A.A) - Nankin 

şehrinin Çinlilerle mest.ün kıs. 

mmdan ve Fransız mmtakasmm 
cenubundan saat 7,30 da hızlı hız· 

lı tüfek sesleri duyu'. maktaydı. 

Chapei'incenubunda top ateşi 
tekrar başla mış~ır. 

Japon tayyare gemllerl 
Şanghay, 30 ( A. A.) - iki 

Japon tayyare gemisi Şanghaya 
vasıl olmuştur. 

Harbinde 
Pekin, 3J (AA.) - Şarki Çin 

demiryol 'arı üzerinde ml.inakalat 
inlutaa. uğramış o · duğundan Ja· 
pony kıtaatı, Harbine kamyon· 
lar!a gelmektedir. Ecnebi mües· 
sese!er şehri terkediyor. 

Amerika ve lngiltere ne 
yapacaklar? 

Vaşington, 30 (A,A.) - Hari
ciye nezareti, Amerika hükiime
tinin Japonyadan diğer dev!et
lerin reyine müracaat etmeden 
evvel beynelmilel imtiyazlı mın· 
takaya müdaha:e etmemesiai 
talep etmekten ibaret o:an Ingi
liz battı hareketine mümasil bir 
te ci bir ittihaz edeceğini bildir
mektedir. 

Sıngapour, 30 (A.A.) - lngi
tereye gitmek üzere Çin sularını 
terkelmesi muı<arrer bu:unan 4 
fogiliz torp;to muhribinin azi· 
metlerini tehir emrini almış ol
dukları zanno!unmaktadır. 

Vaşington, 20 (A.A.)- Şang
hay'a gitmek üzere anille'den 
hareket etmiş, o :an 3 torpito 
muhribinin ManiUe• de fo.vakkuf 
edeceği ve dördündi bir muh-

ribinse Mavi nebjrde tarassut 
;crasına memur cüzülamhrı tak· 
viye için bunlara iltihak edece
ği haber verilme'<ted ı r. 

Nev-York, 30 (A.A]-Ame· 
rikanm Asya su larındaki donan
ması Çindeki Amerikan tebaası
nın, lüzumu halinde, tahliye ve 
himayesine hazn bulunmak için 
emir almıştır. 
Nankindekl Amerikan konso· 
losunun Amerikan tebaasına 

b ir tebliAi 
Naokin, 30 (A.A.) - Nankin

deki Amerikan konsoloshanesi 
kendilerine malu:nat veri ıir ve·· 
r ilmez Nankin şehrinden iki sa· 
at zarfında çıkıp azrılmıya hazır 
bu lunmalarını Amerikan tebaa· 
sma bildirmişt i r. 
Japonya Amerikaya teminat 

veriyor 
Vaşington, 30 (A.A.) Japon· 

ya hükumeti Şanghaydaki bey· 
nelmilel mıntakanm tamamiyetine 
sıkı bir surette riayet göstere· 
ceğini Amerika hükumetine tek
rar temin etmiştir. 

Rus • Japon mUnasebab 
Tokyo, 30 (A A) - Sovyet 

makarnatınm Harbindeki Japon 
kuvvetlerin;n şarki Ç n dea:.iryo
luyla nak '. ine müsaade etmeme
lerinden mütevellit olan Rus· Ja
pon gerginlığı fazlalaşmış görün· 
mektedır. 

Harbinden bildirildiğine göre 
şarki Çin demiryolunun 3000 
Sovyet memuru silahlanmışlar 
ve Tıngchao Çin kumandanına 
da sılan vermişlerdir. 

Çin kumandanı demiryolunun 
Ruı müdürüne, Sovyetlerio Man· 
çuriye asker göndermelerini ta
lep etmesini tavsiye etmiştir. 

Bundan başka Changchun'dan 
işar edildiğine göre, Çin ve Sov
yet memurları çalışmaktan imti· 
na ettikleri takdirde Japonlar, 
ııletmeyi temin mab.aa<liyle ıar-

Son dakika: 
Çin kararını tehir 

edecek mi? 
Şanghay, 30 (A.A.) - A

merikan ve lngiliz ceneral 
konsolosları tavassutta bulun
mak için hararetli bir surette 
çalışmaktad1rlar. 

Nankin hükumetinin harp 
i lanı hususundaki kararanın te
hiri mümkün o'acağı hali ü
mit edilmektedir. 

Vaşington, 30 (A.A.)- A
merıka ve lngiltere Sangha· 
yın Japonlar tarafından işga
lini protesto edeceklerdir. 

Nankin, 30 (A.A.) - Çin 
hükumeti neşrettiii bir beyan
na:nede Japonların tecavüzünü 
takbih ve cemiyeti akvam 
misakıyla Kelloğ misakına ve 
dokuz devlet muahedesine 
imza koyan arı derbal icap 
eden tedbirleri almıya davet 
etmektedir. 

Cenevre, 30 (A.A.) - Ce
miyeti akvam meclisi Pariste
ki içıimada teşkili kararlaştı

r1lan Mançuri tahkikat komis
yonunun biran evvel ve Siber· 
ya taıikile Mançuriye ve 
Şanghaya gitmesine karar 
vermiştir. 

~! ______________ _, 

ki Çın demiryolunun cenup kıs
mının kontrolünü deıubte etmek 
karannı vermişlerdir. 

Moskova, 30 ( A.A ) - T ass 
~jansından: 

M. Hirtoda. hükdmeti tarafın-

dan hariciye komiser muavini 

iki taraf nekadar 
Çin devletinin mesa.hasr (4.278.352) 

murabba. mildir. Moğolistan, Çini 
Türkistan ve 'l'ibet de buna dahildir. 
1910 tahriri nüfusuna göre Çinin nü
fusu 342.639.000 dir. Tibetin 6.500.000 
nüfusu da buna dahildir. Çin devleti 
uzun bir :ıaman.danberi adeta bir in
hilal devresi geçirdiğinden, milli bir 
müdafaa teşekkülü olmak haysiyetile 
onun bir ordusu bulunduğu.na hükmo
lunamaz. Bununla beraber bu gün 
Çin askerlerinin Man~ola.r devrindeki 
askerlerden fazla oldukları muhak • 
kaktır. Askerlerin teçhizat ve intizam 
noktai nazanndan vazıyeti birbirine 
benzemez. Bar.ı taraflardaki Çin a.s-
ke:r1 eri, mükemmeJ teşkilata tabi ve 
iyi bir şekilde mücehhez olduklan hal 
de diğer askerler çeteden farks1% bir 
haldedir. Bununla beraber çt.te ha
lindeki askerleri niza.mi bir şekle sok
mak, ÇinJiler için müşkül değildir. 

Elde mevcut malfımata nazaran, 
bu devlet, dünyada en çok ıdlah al • 
tında askeri olan devlettir. Bu adedi 
iki buçuk milyon olarak tesbit ediyor
lar. Fakat bu askerlerden binlercesi 
şimal şarkmda, binlercesi, cenup 
garbında bulundukları için Japon• 
larla karşılaşamazlar. Yüz binlerce 
asker de sadece üniforma taşım:ı.k, 
sadece ayda on dolar ayhk alıp üste 
de yemek içmek bulabilmek için asker 
yazılmış köylülerdir. Bu askerler, 
parayla bir cepheden, öteki cepheye 
geçerler ve esasen, dahili harplerıde, 
bir ceneral mağlup olduğu zaman u
kerlerini galip cenerale devreder. 

Bunlardan başka yedi yüz bin ka• 
dar as!\er vardır ki bunlar hiç de ih
mal olunacak derecede değillerdir. 

Sab.k diktatör Şang - So - Lin'in 
teş!dl ettiği ordunun yekQnuysa 36:; 
bin neferdir. 

Şan Kan Şeık'in 250.000 kişilik kuv
veti vardır. Ve eğer Japonlar karşı
sında bütün Çinliler birleşirse, bun• 
tara 60 bin kişilik dağlı Çinli kuvvet
ler de gelip iltihak edecektir. Husu-
8i ordulara geJince. bunlar. rene -
rallcr tarafmdaıı idare edilmtldecllr. 

M. Kara Hanı ziyaret ederek 
mumaileyhe timali Mançurideki 
vazıyet hakkında atideki tebli
gatta bulunmıya memur edil
miştir. 

On binlerce Japonyalınm ika
met etmekte bulunduiu Harbin 
de Çin askerleri isyan etmit et

miş olduğundan Japonya, tebaa
sının can ve mallarım muhafaza 
etmek için oraya kuYvet gönder· 
miye mecbur olmuştur. 

Japonya, katiyyen şarkı Çin 
demiryolu menafiini ihlal etmek 
tasavvurunda değildir. Fakat as
keri kıtaatın göenderilmesi, bu 

yolun kullanılmasm1 istilzam et
mektedir. Japonya, asker nakli
yata için icap eden parayı vere
cektir. 

M. Karahan, Japon memurla
rının Harbin mıntakasında itti
haz etmiş oldukları hattı hare
ketin Japonyannı M. Hirote'u 
memur etmeK suretıle önüne 

geçmek iste-mİf olduğu bu sui
tefebhümü tevlit etmiş olduğunu 
beyan eylemiştir. 

Askeri kıtaatm Harbin mmta
kasma nakli meselesine gelince 

bu mesele yalmz Sovyet memur
larına ait birşey değildir. Bunun-

la demiryo!unu müştereken idare 
etmekte bulunan Çin memurları

nın da alakası vardır ve unut· 
mamalıdır ki bu bat, Çin arazi· 
sinden geçmektedir. 

Çın memurlan, Japon kıtaatı· 
nın naklinde bir mahzur görmü· 

yecek olur larsa Sovyct memur
larıD&D buna ubalefet etmeleri 
için tiiç· bir sebep yoktur, elve· 

asker çıkarabilir? 
Ve aralarında en mühimmi 30 bin kl• 
şilik ceneral Feng'in ordusudur. Bu 
ordu mavzer silahlan ve eski, geniş 
Çin kıhçlanyla mücehhezdir ve hü
cmnlan da pek müthiştir. 

Çinlilerin bahriyesi feci bir halde. 
dir. Uçer bin tondan daha ı:ı.z beş 

kravazörleri vardır ki bunlar 1898 

rir ki demiryolu menariioe ba]el
gelmesin. 

M. Kouznetsov'a 28 kAnunsa" 
nide bu yolda talimat verihniş• 
tir. 

M. Hirota, M. Kara t-lan'ıll 
mütal ealarmı telgrafla benıe0 

Tokio hükt\metine bildeğioi be" 
yan ve Japonyanın yegAne oıak
sadı teb'asını müdafaa etmekte0 

ibaret olduğunu ilave eylemiştir• 
Londra borsasında 

Loodra, 30 (A.A) - Aksa1' 
şark vakayiinin esham borsa91 

üzerinde tesiri hissedilmiştir. Io• 
giliz devlet eshamı düşmüştiit• 
Japon ve Çin eshamıoda da te" 
denni kaydo'unmuştur. 

'• Cite mahafili, logiliz - Arnefl, 
kan ticaretinin Al{ sıyı şarktaki 
tevlit edebileceğl neticelerl• 
meşc:rul bulunmaktadır. 

fvusırda 
Sabık başvekil bak• 

kında takibat 
yapılıyor . 

. b"ld._,!1dr (Kahire) den (Taymıs) e ı ıı-11 

ğine göre başvekil Sıtkı paşa .Atı~ 
fırkası reisi ve sabık ba.şnkil Meblll~J 
1\.10.hmut paşa aleyhinde takibat yar 1 

ması için emir vermiştir. Sebebi, ~s)' 
mut paaşnın irat ettiği iki nutuktıı'' 
Bu nutuklar Abrar fırkasının n~ 
efkarı olan (Essiyase) gazetesipd' 
intişar etmiştir. Mehmet l\fahn1ut Y1 
şanın bu nutuklarında bugünkü l\IJSl

1 

hüJcOmeti hakkında (Mücrimler çett' 

si) tabirini kullanmıştır. Onun ~ 
hasıran kunetle her şeyi yürütt ~ 
nü, kırbaçla vergı toplad·ı.gın1, 

hükt'\metin sukut ettiği zaman ona lf 
tirak edenJerin f ecf bir ak.ibete ıJlt' 
yacağını söylemiş addolunmaktadıf• 

Mısır başvekili kendisiyle MaJılll~ 
paşanın müşterek dostu olan bir ı', 
göndererek Mahmut paşanın bu ~ 
yanatı tekzip etmesini istemiş, ~ 
mut paşa bunu kabul etmiyerek 5' 
!erinin me8'uliyetini yüklenmfye Jı~ 
oldu;;.un11 övl~m;~ır. 

senesinde yapılmıştır. 38 topçu mu- S ) k 
hafaza gemisinden ancak ilcisi 1918 de e ani te 
almm·:ştır. Ust tarafı eskidir. Bütiin 
bu donan.mayı bir tek Japon muhribi KomUnfstler Posta bina••"' 
mahvetmiye yetişir. kıztl bayrak çektiler ı• 

Çinlilerin Fra.n8Jz ve İngiliz ordu• Atina, 30 ( Haber ) - Sel 
larmdan aldrklan tanktan ve tayya- nikte Katerin kasabasında kD' 
releri vardır ve Çin askeri cesur, dö- münıstler sokaklarda ihtilal b~ 
ğüşken bir askerdir. YaJnrz bütün yaonamesi dağıtmışlar ve bilYiJ 
bu kuvvetleri tahrik edebilmek i~in harflerle yazılmı' bu beyannaoıe
nakil vasrtalan yoktur. Tren hatla- laf' 
n harap bir haldedir. Buna mukabil leri duvarlara da yapıştırmış 
Japonya tam bir asd memlekettir. dır. r 
ve bütün ~rt vesaitle mücehhezdir. Bu nümayişler esnasmda P0.~ 

Japonya Rusyayla harbinden son• ta, telgraf binası da işgal ed~ 
ra ordusuna alt! fırka ilave t'derek miş ve binaya kızıl bayrak ç 
on dokuz fırkaya ibl:\ğ etmiş, umumi kilmiştir. 
harpten sonra ordusunu kamilen as- ihtilalcileri dağıtmak için y 

lrll~ştil rbmf iş, 1918 de mül~afada ·rkeu""vvı·nedte- lanikten asker v.önderılmiştir. 
enn r program ve p an aı " 
asrtıeştirmek icin (18 400.000) SterE- öl y 1. i 118 tttt~ • • ;J h en ugosıavya se ır 
nın !'!arlı kııbnl olunmu~. ua a sonra . . . de" 
bu prot?ram biraz te!rAmiil ettirilerek Ahıren şehrı~.ızd~ v.e:at eefj( 
,!l;arfe~ilecek para (29.600.000) Sterline Yugoslavya sefm Nınçıçm O' 1 
çıkanlmı~br. tekelimizde bulunduğu mü~d.et~ 

Japonya harp zamanında fırkala • her iki münase.: atınm takv•Y f' 
rmı kırk bire çıkarabilir ve bu suret- hususunda sitayişle anılac ak ~·,, 
le bn kuvvet bir milyon askere vanr. metli mesaide bulunması b•' ot 

Japonyanm kara kuvvetlcrj mü • bile ölümü, derin bir tee•5 

kemmel olduğu gibi onun tayyare kuv 
vetleri de mütek.'\mildir. Birka~ sene hasıl etm iştir. ti 
evvelki itııtatistiklere göre .Japon or .. Bu hususta izhar edilen ,a r 
dosu 150 tayyereyJe miicehhezd~ mi taziyetlere Yugoslavya ıl'~~ 

Japon donanma81 da çok ku'\-vetli• lahatgüzarı tarafından ger fi' 
dir. 1927 de donanmaya dört dirit . kendi hükumeti ve gerekse ıee~ 
not, dört harp kruvazörü, on iki kru- cenaplarınlD ailesi namına r ~ 
nzör, 32 muhrip, be~ gambot. on bar bir surette teşekkür 0·" 
tki muavin gemi, alh torpil gemisi, maktadır. 
ve miiteaddit tahtelbahirler ilhe O· 

Junmu~ ve Japonyanırı bahri kuvveti•••••••••··~~ 
ni ikf mi'!line ~rkarma.ırı tah.rrllr et
mf§ti. .Tapol'la"."tn ıt0niz tayyareleri 
de oldukça kuvvetlim. 

.... 
bugUn 



1 1 Glala Baberlerı 
Adllvedeı 

Cürüm 

Sulh mükiit atını 
1 ürkiyeye vermeli 
JeııSo~ relen (Plan) mecmuası dev
... erın silahlanma masraflarına dair ... , h 
illa es&p Pualası neşretti: Bu pusla· 
Da top YekGnu 102.948.9:>0 franktır. 
11 ~1 Y11karı 90 milyar Türk lira .. 
la ar eder. Bu hesap puslasının 
iat ilgi lll.IJJ~tlere ait olduğunu yazmak 
~ern, hsten.in boyu benim sütunu 
..... ~~r. 

J)· • • • 
_.1 iiıln devletleri, senede harp ~çin 
lrt bYarJar sarf ediyorlar ve şüphesiz 
..,._' ~ilyarlan de'li Jetin simyagerleri 
ttıııJ t&aiıe altına tahvil ederek elde 
hl .Yorlar. Geniş halk kitleleri batar
ı.,. 'rr sırtlarmda taşıyorlar, dritnot-

F •hn terlerinden yoğuruyorlar. ı 
lfd ranaada herkes (40) lira. lngilte 
~le 2.8 Sterling, ltalyada 1496 kuruş 
li f

1
ika 1020 kroşf, Rusya, 80ii kro -

•,. ~h!anma lçiın vergi veriyor. 
to fikıye hallet ise bütün vergiler, 
tap

7
!ek6na dahil oldufu halde 16 Iİ• 
~ kura, veriyor. 

fet!Orkf yenfın harp biitçesi i~ln sar • 
ı~k ıllnı diişUnUrsek en sulhçii mem
•ld etıertn yaptıfl masraftan daha az 
bit lfuna ıörfiıiiz. Edebt sulh ölkesi• 
tar'raf memleket lsviçreniın harp mas 

1 491,500,ooo frank. 

'htt~Ne..,,. York Times) e göre Türki· 
f,._ 11 lllfidaf aa masrafı 434,289,190 
• •ltk. 

1,._ 'tunaıııstan bizden 100 milyon 
h ilk fazla silAhlanma masrafı yapı
ıo:j 'Romanya ı .. -ıtı.ıso.ooo frank. Yu
tak '"Ya 1261,450,000 frank. Çekoslo-

h 1.279,72."l,OOO frank. 

Darülfünunda 
Mutabassıs neşriyatı 

tetkik ediyor 
Darülfünun mutabaasıaı M. 

Malı bugün f akilltelari birer bi
rer gezerek umumi vaziyetleri 
hakkında ma!Omat a!maktadır. 
M. Malı dün Darülfonundaki 
dairesinde meşgul olmuf, Darül
fünuna ait neırtyah tetkik et
miştir. 
Gazetecllik mektebi ı,ı halle· 

dllmek Uzere 
Darlilfünun divanı, Emin Mu· 

"''T'mer Raşit beyin riyaseti altın· 
çarıamba günll tekrar topla· 

ııacaktır. Gazetecilik mektebi 
itinin birao evvel neticelendiril
mesi için divanın bu loplantaıın· 
da, teabit edilen noktaların bir 
esasa bağlanması ve neticenin 
derhal vekllete g&nderilmesi 
muhtemeldir. Esasen mektebin 
faaliyete geçmesi ders aeneıinin 
ilerlemiş olmasına rağmen kabil 
görU mekte ve tatilde de derslere 
devam edilebileceji yo!undaki 
kanaatler bu meselenin hallıni 
tesri etmektedir. 

Divanın çarıaınba gDnkn top
lanbsında gene uzun miiddet
tenberi muallak vaziyette bulu
nan Ra1im Ali B. meseleıi bak· 
kında da karar verilecektir. 

A 'ikadarlar divanın vereceği 
karara bDynk bir ehemmiyet 
vermektedirler. 

.. :Qyfik devletlerin neler sarfettiği 
har·ıeaap etmek istemem. Nüfus iti -
l'la 1 e blzcten fazla olmıyan devletle· -------------
11 i 111kleftitfklerı slllhlanma macera 1 Gelenler, gidenler 1 
tt ~indeki rakamlar Türkiyeyi hakiki L----~-~~~~~ 
~ lklı bir surette sulh rekorunu kı- Felemenk ıefiri M. Van Ket· 
~e.j IUlhcU.lfitUnii fflf>n srii.dP.ren bir viş Sofyadan şehrimize gefmittir. 

et olarak meydana çrkanyor. Felemenk hlltt6metini arnı zıt-• . . 
~ manda Bulgariıtanda da temsil 

~d'a .. :r:1ne ınıBl~Und~fiktuAftatıtunırdBri eden M. Van Ketvit Sofyada 
•il .ıı er. rıan ın uş u- • • • i k al n _ _!_ L-
ı. "6n1anın A'"ak1an alev alevdir. ıtımatoamesılf ır UOl'W ~ 
'llhL.-ı :ıs 1 • • t• , 
htt ha~r ~kUyor, dünya bfr ya~g1n -~~!~~ .. !'.~~! .• '-'· ______ , 
ta..ı I{ indedir. Bu eene sulh mtikfa- ye kadar küçük kıymetteki pul• 
-.'l'fk:log mfi~~ hazrrl~yan bir A- lana basıbıı bitmit 20 kurutlaa 
~ Pro esorune verdıler. Ame · . b l 
tıe..'; Profeıııör ctn ve peri masahna fazla kıymettekılere aş anmıştır. 
il ten sulh manasını yazmıya ~lı- GUlhane ha•tahaneslnde taml· 

• lld•ntctrr. rat devam ediyor 

ttı~4'" ~kıtm1nnn dnfnt dinlenıenf,, Bir mli~~etten~e~i GO!hane 
-.., ltıhkAfatmı alacak diinvanm tek hastabaneaının barıcıye koıutla• 

01 
devlet adamı T!lllnet Pa•~fhr. n ve ameliyathanesi tamir edil-

...__ .(t A n.,.,ı 'l:'TFTJ• mekte ve binaya yeni bir kat 

~ e t ilAve olunmaktadır. Bu yOzden 
b posta pulları 60 basta muvakkatan GDmDısnyu 

'i basılıyor hastahanesine taıınmııtu. Tami-
.._ 'ili poıta pullarının basılma- ratın daha bir iki ay devamı 

' devam edHmektedır. Şimdi· muhtemeldir. 
"ti -== -

1111 ı ı w·e-:m•ı ııuın 2 

Mahmut Nedim Bey 
( &on Yemen Y11llsl ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 

............. ___ mi!! _____ &I !ASI ZPATefrlka:2:0ll•'flfll' 

\'lli Terci/M l'e Udiba laakkı mahlu»dar. 
illldc1111'-vlai olarak gönderirken, bir de muhafazaya kadir olamıyaeaimı 
!"ttı :! lonra asaleten vali tayin et - ve nihayet islim A.lemlnln onu ula 
~l'arlaştırmıştım. Fakat rahat hallf e tanımryacaiıaı kenclislnbı de 
it 3-tıı lıdır. Öyle şeyler ya.zdılar, öy bunu pek ili btld.iiinıl ve bu sebeple 
~ ~lar Yerdiler, işi o kadar izam böyle gülünç bir sergtlz11te atdamıyaı. 
"-ıc.ı ....._ ltirat ederim inandım.. eafım hesap edemiyordu. Ve tfındi, 
«~ bir IDilddet sonra, bigünah ol• bir yandan me~ruıtfyetfn ilk slnlerhı
C~ llzta anladrfl mzaman bir t:ok de (l~te Yemeni de onun ytizilnden 
1't ta teJerı. artık ıizi tekrar Yeme- kaybediyoruz) den1M8ilıden korkuyor, 
Ct.. ı::'leıaezdim. Zaten uzun sürme bu h118118tald dedikodulara kmyor, 
~di artık bir seyirciyim.. bir taraftan da hlllfetin tehlikeye dil· 

"" •lct "1un lesi birdenbire kısılmış şeeeğinden endiııe ederek, benden me-
) ' S 11. 'te yavaş yavq: det umuyordu. 't :dı_ Artık bir seyirdyim- • • • 
~.ltbıtt •eeeıe... Bence pek mühim Saltan Ha.mide dikkatle bakıyor • 
-..__ taı~li bir afhaya girmiştir .. - dom ve görtiyordum ki daha bir ~y-

' ~-ak ve beklemek- ler söylemek istiyor, fakat fazla açtl-
--•u. maktan ~iniyordu. 

'ıı.. • • • Birdenbire 10rduı 
'-1r~ llanıit hlll korkuyordu ve - Neden sizi gene Yemene gWeı-

~tmam Yahyanın hflAfet- miyorlar7 
0 dıfını, ola da Rfcuı Ve IOllra bana 8111--'i olclaı-a 

"" ........ ~.-.Qlltl .... •laat sllliı 

Arnavutlukla 
Münasebatımız 

Yeni maslahatgUzar 
Nezir beyin sözleri 

Nezir be~ 

Arnavutluk hiikimetl taraCından 
Ankara mulahatgüzarbğına tayin eıı 
dUen Nezir Remzi bey şehrimize 
•elmiş tir. 

Sofya maslahatgttzarhfrndan nak· 
len Ankaraya tayin edilen Nezir bey 
evvelce Arnavutluğun lstanbul baş 
koMOlosa olarak tehrimlzde bulun • 
muştu. On gine kadar Ankara.ya p. 
derek maalahatgiizarlık için bir bina 
tedariki i§iyle mesal olacaktır. 
MulahatgüzarJanın itimatname ver

mesi teamülden olmadıtı için Neıı 
zir bey Reisictlmhar Hazretlerine iti
matname vennfyeeek, yalnız Gazi 
Hazre•terine arzı tazimat etmek üzere 
kabultlnU rica edecektir. 

Arnavutlukla ıiyasl mftnuebatmu. 
zm iadesinden sonra httktmetlmiz 
Hakkı Zeki bey iamffıde bir hariciye 
memurumuzu maslahatgUza.r vekili 
ufatiyle Tirana •ladermlf, Hakla~ 
ki bey Tlraada YUit..m. hafl•Bllf ve 
Kral 7Aso tarafaadaa kabal edH•lt • 
Ur. 

Cürüm üstüne! 
Adliye teşkilatı mr kadın aıtı bueuk 

Yeni bir kanun IAyl- 'seneye mahkftm oldu 
hası hazırlanıyor WBir hırsızlıktan .. dolayı. evvelce 
Aıtkaraclan gelen haberlere göre Agırcezada mahkum edılen, Be

adlb e için bir teşkilat kanunu l~yiha şi.ktaft . bioba~ı ~üleyman bcyia 
SJ hazırlanmaktadır. Uyiha ite tem- bızmetçısı baaıfenm davası tem• 
yiz mahkemesi :reislerinden Fahret • yizi nakzı üzerine dün Ağırce
tin bey meşgul olmaktadır. Layiha rndrı yeniden görülm6ştilr. Ha· 
üzerinde ecnebi kanunlarından istifa· nifc, ev sahiplerinin evde bulan• 
de olunduğu gibi bütçe ve dolayısiyle madığı sırada, evin üst kabna 
kadro vaziyetiyle mahalli ihtiyaçlar ateı koyarak yangın çıkarmıt. 
da nazan itibara alınmakta-dır. Hl· bu suretle yangın süsiioü vererek 
kimlerin tayin ve tahvllleriyle tebdil· ailenin tekmil miicevberatın1 çal• 
Jerj ve mahkemeye verilen bir hlkim mışb. Bilahare hadise tabkikatile 
hakkında yapılacak muamele ve sa.frr- meıgul olan bir polis komiseri 
ye dair bu projeye hükümler konmak- «seni alacağım!• diye Hanifeyi 
ta ve adliye rihazımız:ın inkılaba il - kandırmıt ve kadın buna alda• 
yık bir fekle ifrağı için her türlU esu- narak mücevheratı çaldığım, bir 
lar nazan itibara ahnm!lktadır. anaya gömdüğünü anlatmıtb. 

Projeye hRTomuz için de miihim Bunun üzerine Hanife, bıraız ık• 
hükümler konncaktrr. Bu projenin tan maznuoen Ağırcezaya Teril
kanunlyet kespedip de tatbiJdne geçn mitti. 
difı zaman barolarda yetr!den bir ta9" Temyiz mahkemesi, hadisede 
flyeye tuzum hasıl olaca~ anlaştlmak aadece barsızhk fili görmemiı 
tadır. Hukuk mennlannm avukat o- ve kadının ayrıca taammldea 
la'bflmek için avukdlar ne~dfnde yangın çıkarmak cürmilnden de 
8ta.f yapmalın aım10 kabul edıleeek, mnbakeme edilmesi için Ajırce-
avukatlann tntfhabt için baro idare zanın verdiği karan nakıetmittir. 
heyet1erine sallhiyet verilecektir. Dün Ağırcezada nakzen ,ara-
Proje fUbat orflısmda Ankaraıfıl tnp. len dava neticesinde Hanife, hll'
lanaeak kongrede mUnakap edildik· ıızlık ve taammüden yangın çı-
ten 80nra heyetf veldleye indi edile- k k n n 1 . d 6 5 
~ti arma c r m erın en , sene 

r. ağır hapse mabkCim edilmittir • 

Şehir meclisi yarın 
toplanmıya başlıyor 

Şehir mecllef pb&t l~ma devresi· 
ne yamı ikide b&§lıyacaktır. Bu dev-
rede belecliyenin 930 senesı tetkiki he
sap raporu tetkik olunacaktır. Bun •ı 
dan batka et meselesi vardır. MecU· 
sin te,rbliaani eelaesinde et işinin 
kat'I teJr:ilde halledilmesme karar ve
rflnüt ve bvnun ~la bir komisyon ay
nl...pr. Fakat bu komiayoa mtiabet 

bir karar nrntedftfnden IMı •-le 
tekrar •eeUıdıt menaa bahıloJaeak • 
tır. 

Pollsteı 

Sabıkası oldulu lçın lfUra 
edlyorlarmı' 

Çarı• içinde Nımet isminde 
bir kadının cebinden dört Jira 
çalmakla maznun Hüseyinin mu• 
bakemeaine dün ikinci cezada 
mevkufen devam edilmiıtir. Dlln· 
kü celsede, maznon Hilseyinia 
sabıkası oiup olmadığı hakkında 
polisten istenilmit olan ma14ma• 
ta verilen cevap okunmuıtur. 
Buna göre, maznunun l>ei aabı· 
kası vardır. Rei1, aabıkalann 
çokluğuna ipret edince, mamua 
Hllaeyin f6yle demiflin 

Arna't'11tlak mulahatgüzan Nezir T t 
Remzi bey dün bir muharririmize şun- ren al ında 

- Reiı Beyciğim, aabıkua ol
mıyanı buraya 2etirirler mi? 

Elbet sabıkamız vu ki iftira 
edıyorlar ••• lan söylemittlr: yaralandı 

- Türkiye hük6metiy1e hük4me • Dün saat 8,17 de Bakırköyünclen 
tim arasında evvelce muhadenet, tabi· Sirkeciye hareket eden tren Yenikapı 
lyet ve ikamet mukaveleleri aktedil • istasyonuna seld.iti mrada Sakız ağa 
mişti. Fakat U~ sene müddeti olan emda Konu llOkatmda 23 numaralı 
bu mukavelelerin bir buçuk eene ka- evde oturan Yakof efendiye çarpmış 
dar evvel müddetleri bitmiştir. Bu iti- bqmdan ve arkasından yaralamıştır. 
barla bu m1*ave1elerin tecdidi llzım Tahkikata l>qlanmtfbr. 
selmektedlr. Ma.mall iki hfikGmet a- ----.,-.. ·-·-···-----
l'Ulndald meeeleler evvelce halledn • 
dltf ~in bu muknelelerin yeniletti -
rilmesl i(ln uzun mtlzakerelere 18 • 
zum olmıyacafı kanaatindeyim. 

Yabttz fhtimal ki, ecnebi memle-
1-"'etlerde yanf ne Tilrldyede ne de Ar-

- Hay.ı.r.. Hayır, dedi, burada 
daha aafi olabllininfz, bUhaua bu 
gtlınlerde-

Ve bir haylı takdlrklrane sizler• 
den, lltlf atlardan sonra yavat yavq 
ayala kalktı, 

- ipe böyle.. Mahmut Nedim bey,.. 
declL 

Bununla artık mtikllemenin niha
yete erdipi ihsas etnait oluyordu. 
Ben de icap ettiii fÜ!İlde milAacle •· 
larak ayrıldım. 

Nl,.zt Bey llOrayor ? 
Tekrar kızlar afasmın odasına ~.,. 

difbn zaman orada Niyazi beyi bul• 
dam. Birer kahve daha l~tfk ve bir 
p~ öt.eden beriden konUfhık, p • 
~en Niyazi bey kolama sfrdi, ka
pıya kadar benimle beraber geldJ. Ka· 
pıda ayn1rrken 10rdu: 

-Yemen .-leli defll mi! 
-Evet. 
- Bu gtlnlerde bu itle ~ m~gul, 

'ft fazla muazzep, bari kendleln.t tee
kin ewydlnfz. 

- Ettim, fakat lyle zannfffyo • 
rum ki-

- Kani elmaclt, cletn mi, t.ok 
vehim.. Bilmem ki ne yapmalı... 

- Bence J&pılaeak teY gayet ba
llt. _ . ..,., 

navutlukta bulunan arnavutlann ta
biiyetleri meselesi mevzuu bahsedile
eektfr. MUzakere1er Ankarada ola • 
c:aktır. Fakat bu hususta hl~ bir tallal 
mat a1mq delilim. Bu meeele aoara. 
dan belli olacaktır. 

den birj ıeldi ve zatı phanenkı Niya• 
zi bfyf lstedltfni bildlrdL Elimi sıktı. 
aynlnilen : 

- Nedim bey, bu meae1eyf g6rUp
cestF. yarın sbe ıeUrim, dedL 

Tallt Pll'8 
Bir kaç gün IOllra mediate kori • 

dordan ı~yordam. Tallt paşayla 

kal'fll&§tık. Y enıl dahiliye nazın kar
pda durdu, el mı uzattı: 

- Nedhn beyefendi, dedi, sizinle 
bfru konuşmak Jılterim, timdi vaktf. 
nis mUsait mi! 

- Buyurunuz. dedim. 
Kolumdan tuttu, encllmen odala

rmdan birine girdik, orada Ddmizden 
bqb ldmM yoktu. kaJll karşıya o
turduk, Tftllt bey hemen SÖR ba§fa• 
dı: 

- ~u Yemen meselesi ... Ben 3yle 
görllyorum ki Yemen heyetiyle devam 
eden mtizakereffıı bir netice ~kmrya
cak. İki daha easlı tetkik edip kökin· 
den halletmek llmn, bunun için va· 
kit ister, ne denrinlz! 

- Benee de 6yle, bu defa iş esash 
bir nrette bir netkeye rapwcmmeme 
bu (Maele) aayrp rfder. 

- Ben tirle düşUnUyorum, bu Y~ 
men lı.,... !an'aya iade edelim. 
bls burada ... -.dlya etraffyle işi 
lldtalea eclellm, aonra lea.p edenle 
... tir ........... ftlnat 

Neticede Hnıeyinin yedi ay OD 

bet gü~ hapiaine karar veril

miıtir. 
Koridorlarda yere tl1kUrmek 

sigar• içmek ra .. k 
AdJiye koridorlarında son ıtın

lerde fazla sigara içildiği Ye yer-
lere tllkDrilldOjil ıörillmOt. hem 
pislijin 6n0ne geçmek, hem de 
muhtemel bir yangına karp ted
bir olmak Ozere, koridorlarda 
aigua içmek ve tUktlrmek yasak 

(L'fıtlm •aglagı ~evlrlniz). 

buradan bir heyet gönderi!U. DMlftıt 
fık değil mi? 

·- Muvafrktrr, Yalnız bu mlltalea 
ve tetkik keyfiyetini de ~ uzatma• 
mak lazımdır kanaatindeyim. 

- Hayır, hayır- Ve bu h118118ta 
sizin mal'Omat ve tecrf belerinbd• 
istifade edeceğim, pek yakında 111 
başlan& 

Hemen o gün, TalAt bey meelfıırte 
künUye çıktı ve Yemen meeeleainf a
çarak bu işi üzerine aldrğnn fabt da
hiliye nezaretiM )eft'f geldiiiade• tet. 
kik için kendisme Takit verUmesini ve 
bu defa bu meselenin esaslı ımmt.e 
halledileceğinden emm olunmasmı 15-
trdi. 

Bir kaç gün sonra da Yemen hey. 
eti İstanbul·ı terketti. 

Haksı• muamele neydi? 
Sultan Hamidin, mUlakatnn:z eaı

ııasında: 

- Size yaptlan h&ksrz Te ya11hf 
muaJMle-.. Dediği işe gelinee, i8tJp. 
dat günlerinin fec-aatbıi ve Abd81ha· 
midin ne derece evhama ve etrafına b 
pılmrş. her söze inanan bir insan ol• 
duğunu gösteren bu hadieeyi de DJ'll 
detmeden keJdimı ala-.ryoram: 

Yemen vaU muaviniydlm. Saa'ada 
bulu11ayordum. Vali vekı1i ve kuTa,S 
mnu'lftiye kumandanı mti§fir ll'enl ,.. 
pydi. 
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T~i CARET 
V.f.İKTİIAT HAYATI 

Çekoslovakya 
tlzflmlerlmlzin ithali

ni menetmiş ! 
Haber verildiğine göre Çekoslovakya 

htikftmeti Türk kuru üzümlerinin mem
J~te Jthalini menetmişlir. Bunun tah· 
dit karanna bir mukabele olduğu söy· 
Jenmektedlr. 

Bu arada Macarlar da memleketimizi 
allkadar eden kuru üzüm, ipekli eşya 

gibi ba.zı mevadın ithalinin ticaret neza
retinin müsaıde!ine tabi olmasını karar
lutırmışlardır. 

Yeni bir narenciye mıntakası 
bmir mıntakası ziraat müdürlüğü ta· 

nfmdan Ceşme hı\•alisindeki narenciye 
bahçelerinin teksiri, fı:t.la miktarda por
takal ve mandalina yetiştirilmesi, Yuna
nistan& rekabet edilmesi için ziraat ban
kası ürafından Narenciye bahçesi sahip
lerine ve müteşebbislere ikrazatta bu
lunulması hakbnd:ı teşebbüste bulunul· 
muştur. 

Bu hususta ziraat vekılletinden cevap 
gelmiştir. Bunda lek4letin Meteoloji 
enstitüsü tarafındın çeşme mıntak:ısının 
(Narenciye mıntakası) kabul edilmediği 

ve evvel& mahdut bir sahada tecrübe 
yapılarak alınacak neticeye göre hareket 
olunması muvafık görüldüğü bildirilmiş· 
tir. 

Çeşme mıntakasınd:ı narenciye fasile
ıine mensup muhtelif mahsul yetişmek

tedir. Fakat Yunanistanın Sakız ve sair 
adaları derecesinde istihsal edilmemek· 
tedir. Mıntaka ziraat müdürlüğü, bu hu
susta vekAlete uzun bir tahrirat yaza
cakur. 
Fındık ve fasulye piyasası 

Trabzonda fındık piyasası durgun 
gibidir. Fi:ıtlar düşüktür. Kayıtları bilA
hara borsada yapılıp harcı verilmek üzre 
dışanda yapılan hususr arı ve talebe 
bakılırsa iç 69 kuruş istekli arza karşı 
talep pek nazlıdır. Dilnya buhranının fın
dık üzerinde mühim tesirleri görülmek
tedir. Fasul~a fiatlınna gelince bu mah
sulun bu sene Romanyada pek mebzul 
yetişmesi l'e piyasaya vaktinde dökül
mesi bizim piyasaya hayli tesir yapmış· 

br. Bugün fasulya fiatı 3,50 - 4 ku:ıı
şa düşmüştür. Mısır fiatlan yeni mahsul 
4,50 kuruştur. 

ç.,me enasonlan 
Çeşme havalisinde bu sene 7 bin 

dönüm anason ekilmiştir. Müskirat inhi
sarı yakında anason zürrıına para tevzi 
edecekdr. 

Amerikanın 
Türkiye sefiri 
Kim olacak? 

(Şikago Tribun) un Yaşingtondan 
is.tihbanna göre, Nevyorkun maruf a 
vukatlanAdan ve Amerikanın sabık 
:Arjantin sefiri ceneral ŞarilJ, reisi • 
dimhur Mister Hoover tarafmdan A
merikannı Türldye sefirliği için tav
siye ohmmuştur. Ceneral Şarill 1911 
Cle sıhhi sebepler dola)"l8ile diplomasi 
aeslej:inden aynlJlllf \"e Amerikanın 
;Japonya sefirHğini kabul etmenti~i. 

Ceneral Sarill 1876 da tevellüt et
miştir. Kendisi talim ve terbiye işi ve 
;.Jiplomasa1e allkadar olmuş, Nevyork 
aariilfünununda sanayii nefise kolle • 
jiıü tesis etmişti. Ceneralin siyasiyat 
hakkında müteaddit eserleri bulunduk 
tan bqka 18 inci asırda Fransa bak
landa da bfr eser yaznnF. Kendisi 
ld:r çok devletlerin nişanlarmı ve ez
dbnle Fransa.mn Lejiyon donniSrünü 
h4Jni]dir. 

Ceneral Şarill bütün diplomasi A • 
leminde maruf bir simadır. ·- ----------······-·-·---edilmiftir. Dün belediye memur-
lan koridorlarda dolaşarak yer-
lere tllkllrenlere ve sigara içen
lere mini olmuılardır. 

Hayasızca ne,rlr•t 
Haftalık "G&roğlu,, mizah ga

zete•inin 23 kAnunusani tarihli 
Ye 391 No. nüshasında "bir ıa· 
har babrası,, bqbğı albnda çı· 
kan hikiyenin hayasızca yazılmış 
olduju noktasından müddeiumu
lllilikçe gazete aleyhine dava ••me edilmiftir, muhakemeye 
ltllacü cezada yakmda hqlanı· 
~. 

izmirliler 
TOtUn kongresine 

hareket ettiler 
lzmir, 29 (Hususi) - Tütüncüler 

kongresine şehrimizden gidecek murah
haslar Ankıraya hareket etmişlerdir. Mu
rahhaslar Bornuvalı zade Ahmet ve Şerif 
zade SalAhattin beylerdir. Ticaret oda
sında içtima eden tütün tacirleri Ege 
mıntakasının ihtiyaçtan, satış Ye saire 
vaziyetleri hakkında müzıkeratta l1ulun
muşlardır. Ankarada toplanacak kongre· 
de İzmir tilccarlan namına serdedilecek 
noktai nazarlar tesbit edilmiştir 

lzmir tüccarları; tütün istihsalAtının 
kısmen tahdidine taraftardır. Fakat bu
nun için Şark tütünü istihsal eden Yu· 
nanistan ve Bulgaristanın da istihsalAtını 
tahdit etmesi şarnnı ileri sürmektedirler. 
Aynı zamanda tütün iuhisar idaresinin 
piyasadan satın almaktı olduğu tütün 
miktarının tezyidi istenecektir. Çünkü 
Jnhisar, müb:ıyaatını :ız miktarda yap
m:ıktadır. 

Zürra ve ziraat odası namına da ay
nca İki murahhas seçilmiştir. Bu murah
haslar Tire ve Ödemiş gibi mühim tü· 
tün istihsalııt mer"ezlerinin tütün istihsa· 

IAtile :ılikadar olan şahsiyetlerinden tef -
rik olunmuştur. Bütün tütün müstahsil 
ve tüccarları; Ankarada toplanacak olan 
kongreden pek çok şeyler beklemekte
dir. Gelecek sene istihsal edilecek tü
tünlerin bu seneki gibi saulmıdığı tak
dirde vazıyet çok feci olacaktır. Kongre
nin çare bulması icabeden en miihim 
işi bu olmalıdır. Şahap 

lzmlr şarap lsUhsalltı 
Hu sene Izmirdeki şarap müstahsil

leri tarafından imalAtnelerinde 127,97 4 
kilo şarap istihsal olunmuştur. Bu miktar 
satış için piyasaya \rzedilenidir. 

Hususi meskenler ihtiyacı olarak is· 
tihsal edilen 22,774 kilodur. istihsal ye
kdnu 150,748 kilodur 

Müskirıit inhisar idaresinin yaş üzUm
den kendi imal<ltanesinde imal ettiği 

8000 kilo şarap Tekirdağ1na sevkcdıl

miştir. Idarenin oradaki mahzenlerinde 
bekletilmektedir. 

Zeytlnyalları 

17.mirin muhtelif mahallerinde istihsal 
edilen ze} tinyağlannın nümuneleri iktısıt 

vekAlctince mıntaka Ticaret l\lüdürlüğün
den istenmiştir Nümunelerin ihz:ırına 

başlanmıştır 

Muhtelit mttbadele 
komslyonunda 

Muhtelit mübadele komıiyonu 
umutni heyeti yarın saat on altı 

da toplanacakhr. Toplantıda 
riyaset bazı tebligatta buluna
cak, komsiyon bitaraf umumi 
kltibi M. Vulfbajn'nın vazifesin
den istifası umumi heyete bil
dirilecek, bürolardan gelen on 
beş gilnllük faaliyet raporları ve 
GömlllcDne tali mllbadele kom
siyonunun gayrı mübadillere ya· 
pılacak 150 bin lngiliz lirası tev
ziatında takip edeceği usul mü
zakere edilecektir. 

Komsiyon reisi M. Anderıen 
validesinin cenaze merasiminde 
bulunmak üzere memleketi olan 
Danimarkaya gittiği için yannki 
içtimaa ıehrimizde bulunan bita
raf mürahhas M. Holştat riyaset 
edecektir. 

Şehrimizdeki altıncı tali mü
badele komisyonunda M. Holş
tad'un riyaseti altında ba~ mu· 
rahhasımız Şevki Beyle Yunan 
baş murahhas\ M. F okas ve tali 
komisyonun TOrk, Yunan ve 
bitaraf reislerinin iştirakile bir 
toplantı yapılmışbr. 

içtimada şehrimizdeki alika
dar Rumlara yapılmakta olan 
etabli vesikaları tevziahnın tes
rii için alınacak tedbirler görü
ıOlmllftür. 

Istanbul tali komisyonunda 
etabh Yesikalan alacak Ramlara 

Acuzenin 
iz mirde 
Bir Cinayet Delin esi 

MUelllfl : Nlzemettln Nazif Ressamı : MUnlf Fehl .. 
20 Yaşındaki dul ka
dını kim Uldilrdll ? 
lzmir, (Hususi)- Karşıyakada 

Muradiye caddesinde dedikodulu 
ve esrarengiz bir cinayet ika 
edilmiıtir. Selinikli Fatma H. 
namında henüz yirmi yaşında 
güzel ve dul bir kadın bıçakla 
kalbi ve omuzu üzerinden aldığı 
iki derin yarayla ölmüştlir. Fat· 

- Acaba aman dilesek paşamd 
gene bizi asar mı ? • 

-83-

Sorguçlu evvel! buna bir mana veı 
remedi. Şaşlan §&Şkın bakındı.. Hat -
ta kendisi de bir iki kahkaha attı. 

Fakat alaya almdığını da nihayet 
ma H. ; gece yansı öldürlilmilş f arkediverdi. O zaman yüzü kıpkrr • 
ve katil olarak lzmir müteferri· mızı kesildi: 
ka polis merkezi serkomiseri Ha- - Aaah! Benimle eğleniyorsunuz 
san beyin oğlu Niyazi ismind~ki ha'! - diye haykırdı. Buna cür•et ede 

biliyorsunuz ha? 
Bağırdı ama.. Kimin umrundn? 

Ona kulak asan yoktu ki .. 
Aksakallar, elebaşılar, yan gözle 

ona bakıyorlar, sonra kasıklannı tu
ta tuta gülüyorlardı. 

şahıs yakalanmııtır. Niyazi; ev
velce tramvay vatmanıydı. Bu 
sırada hiç bir iş yapmıyordu. 
Mamafi Niyazinin bu cinayeti ika 
ettiği hakkında ortada kuvvetli 
deliJler yoktur, yalnız zan ve 
tahminler katilin Niyazi olduğuna Sözlerinin dinlenmediğini görünce 
hükmettirmektedir, çünkü Niya- işi tehdide bindirmek istedi: 
zile Fatma H. niıanlanmıt vazi- - Gülün öyleyse. - dedi - Fa
yetteydiler. Cinayet hakkında kat bilin ki benim hoşuma gitmiyen 
adliyece yapılan tahkikat neticesi şey veziriın de hoşuna gitmez" Üç tuğ 
şudur: lu bir vezirin hoşuna gitmiyen şeyle-

Niyazi gece Fatma hanımın ri yapmak ne demktir, bunu yakında 
evine gitmiş, onun arzusu hili- öğrenirsiniz!. 
fına israr ederek Fatma hanımı Herif bu sözleri öyle iğrenç bir 
almış, sinemaya gitmişlerdir. Fat- küstahlıkla söylemişti ki, ihtilalciler 
ma hanım; sinemadan eye dö- birdenbire işi ciddiyete döktüler, kah 
nerken öldürümlüştür. Niyazi; kahalar kesildi. 
Fatma hanımdan ayrılarak evine öteden Kara yazrcının sesi işrtil • 

di: 
gittiğini, erkenden yatbğını söy-

- Yaaa! Demek ki bu vezir pek 
lemekte ve validesi de aynı ifa-

dehşetli bir şey .. 
de de bulunmaktadır. Niyazinin 
çizmesinde görülen bir kaç dam- ~imdi taş odada ses seda kesilmişti. 
la kanın da bir gün evvel kesi- Kahkahaların anide kesilişi, sonra 

len tavuğa ait olduğu söylen- ==== 
mişse de kanın tahliline ve ta- Fırkada : 
vuk kanı mı, yoksa insan kanımı 
olduğunun tesbitine lüzum görill
mliştür. Niyazi, tevkif edilmiştir. 

Halkın dilekleri tas
nif ediliyor 

Çünkü Niyazinin Fatma hanımla Halk fırkasının ocak, nahiye 
8ld&rtlld&ıiü sokak,an ıeçti~ ve aza kon r erinde t-esbit 
görenler, biraz sonra da: - '-eôilen arkın ı e lerıqe aıt hs-

- Aman vuruldum teler hemen hemen bütün liaza-
Feryadını duyanlar vardır. lardan vilayet merkez.ne gelmiş· 
Adliyece bu cinayet hakkın· tir. Bunlar fırka merkezinde tas· 

daki tahkikata devam edilmek· nif edilmektedir. Halkan dilekle· 
tedir. Fatma hanımın kürt Hü- rinden belediyeye, vilayete, hü
seyin isminde birisiyle görüştüğü kii:nete ve fırkaya ait olanların 
ve bundan mütevvelit kıskançhk ayrı ayrı birer Ji~tesi yapılmak· 
yüzünden cinayetin ika edildiği tadır. Ocaklardan başlayarak 
tahmin o'unmalctadır. 

kazalara kadar zelen kongrel~r-

Mübahat Beyin 
Cenazesi 

Matbuatımızın eski emektar
larından muallim Miibahat Bey 
arkadaıımızın vefatı haberini 
dün teessürle yazmıştık. Merhu-
mun cenazesi dün Kadıköyünde 
Altıyol ağzındaki evindan kal
dırılarak Karacaahmet kabrista
nına defnedilmiştir. 

Cenazede Çengelke>y askeri 
orta mektebi zabitan ve talebe-
si ile Kuleli mektebi talebesi 
bulunmuılardır. 

Askeri mekteplerde Almanca 
muallimliği eden MObahat Be· 
yin kadirşinas talebesi hocalan-
na son vazifeyi bihakkin ifa et
miılerdir. 

Merhumun kabrine Çengelköy 
askeri orta mektebi tarafından 
bir çelenk konmuştur. Mübahat 
Beyin irtihali gazeteci arkadat· 
larını da son derece milteessir 
etmittir. Istanbul matbuat cemi
yeti bu teessüre tercüman ola-
rak merhumun ailesi erkAnına 
beyanı taziyet etmiş ve kabrine 
bir çelenk koydurmuştur. 

Allah rahmet eyl~sin. 

ait 1050 dosya mevcuttur. içti
mada etabli vesikasa almak üzre 
mliracaat eden Rumlann nüfus 
kayıtlarının çıkarılması iıinde 
bazı tedbirler alınmasına karar 
verilmiştir. Bu itlerle meşgul 
olmak Ozre komisyon kadrosun
dan bazı memurlar ayrıbmtlar· 
dar. 

de balkm en ziyade tikiyet ve 
talep ettiği şeyler bilhassa be
lediyeye ve ikinci derecede vi
layete taalluk etmektedir. 

Belediyeden istenilen en ziya
de aydıohkla yol, vilayetten is· 
tenilen de mektep ihtiyacının 

teminidir. 
Fırka, bu talep'.erden beledi

yeye taallük edenleri süratle 
tesbit etmektedir. Bunlardan 
mümkün olanların belediyenin 
932 biltçesile yapılması için ter· 
tibat alınacaktır. Diğer taraftan 
mektep ihtiyacmın da 932 büt· 
çesile mümkün mertebe temini 
çareleri araıtmJmaktadır. 

Hamallar ı,ının tetkiki ve halli 
için bir encUmen kuruldu 
lstanbulda zaman zaman or

taya çıkan hamallar meselesinin 
Halk fırkasınca kat'i şekilde 
halledilmesine karar verilmişti. 
Bu maksatla fırkada birkaç defa 
içtimalar yapıldığını ve iskele 
hamal baplannın fikirleri sorul
duğunu yazmııtık. Hamallar işini 
tetkik etmek ilzere fırka idare 
heyeti azasından Necip beyin 
riyaıetinde fırkada tali bir en· 
cümen teşkil edilmiştir. Bu en
cümen icabında mahalli tetkikat 
yaparak bir proje hazırlıyacakbr. 

Yeni bir arkada,ımız 
Ankarada ''Ankara haftası,, 

ismiyle haftabk siyasi bir gazete 
çıkmıya baılamııbr. Tebrik ve 
muvaffakiyet temenni. ederiz. 

Kara yazıemın gür l!lıMi.le, birci• 
dmşı, sorguçluyu gene Pfl~ 
Alık alık bakındı, cevap veremeclf. 

- Acaba bu vezirin içinde bir 
yüreği mi var'! 

Oda çm çın ötüyordu. Bunl&ll 
lerken ayağa kalkmış, ellerini 
lanna dayamıştı : 

- Ha? De durursun?. Söyl 
bre? 

Bu sefer de başlar sorguçlu ~ 
ma dönmüştü. Yani, apğı yakan P"' 

elli çift göz .. 

Bu kadar gözün karf181~~~~ 
onurunu konnnak istedL ~
bura bura: 

- Bizden cevap istersin.. Vere'/# 
- dedi - Fakat sen ki'msin? 

- Ben mi? Ben.. Hayır, e~ 
sen söyle, sonra ben .. 

- Ben maHimum.. Adım auJ]lll' 
denberi bağınla bağırıla söyl 
Hadi bir daha tekrarlıyalım. 
adıyla sanıyla kapıcı başı Mehmet IJI. 
ler. Oç tuğlu vezir Hüseyin ~ 
elçisiyim .• 

-Yaa? 
- Beli.. Beğenemedin mi? 
Kara yazıcı gülümsedi: 

- Yook..- dedi - Beğendiıll-
şallah .• Cidden maşallahm var .. 

Sonra ilAve etti : 
- Herşeyi söyledin ama, bir~ 

söylemedin .• 
- Neymiş o? 
- El9iyim, elçiyim diyorsun .. J.tl 

caba Kime elçf gönderdi papa? 
- Bu da sorulacak şey mi? R"1t 

ya gelen kime gelir? 
- Kara yazıcıya.. 
- Rh h@n ,f., nna R'P.ldim ı-...-
Aptülhalim de tıpkı onun ıiMf 

nun sesini ve tavurlannı taklit 
rek muhavereyi bir neticeye bati 

- Eh ben de oyum işte.. 

Herif, hiç şüphesiz böyle bir tJJlı. 
kabeleye intizar etmiyordu. Bir ao '; 
rakladı. Karşısındaki adamm la~ 
nı ölç!Mk istiyormuş gibi gözlerbti dil 
na dikti. Baktı, baktı. Sonra A~. 
halhni galiba kendi dişine göre ı;.I 
muş olmalı ki: 

- Peki öyleyse Kara yazıcı .. -
di - Otur da konuşalım .. 

- Oturmıya hacet yok.. AY 
da olur bu iş.. 

Reisin artık canı sıkılmıştı. 
Herifi bir iki tersleyip kapı d 

etmeyi kurmuştu. 
- Kısa keselim .• - dedi lst 

nedir? 

Darülbedayi Temalllerl 
Bugün ak,am saat imnHl lıltd~ 

21,30 da ~thirTı"gatı 

f ~1~18 m~~~~!~D lllllll~W 
komedi nı 111 
Yazan : 11 m 

Bestekin : n 1110 
Hasan Ferit. l J 
Halk, talebe ve 

cesi. 
Altı yaşın fan aşağı olan 

cuklar tiyatroya kabul edile....,, . .,.. 
ler. 

Raşit Rıza Tlyatr 
(Şehzadeba,ında) 

Bu akşam 21.30 da (Bir ~ 
ma Gecesi) vodvil 3 perde -
leden: Reşat Nuri ~y. Yakında 
mlrhane MUdUrU) piyes S 
Nakleden: Vedat Urfi bey. 

Şehzadeb••• 

Ferah Slnemad• 
Bu gece tam 9 30 da 3 iinc:U fi 

ramazan programı: Bil6rnum 
numnralannı değiştirmişlerdir. a 
localar 175 koruf. 
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~~~:: 1 S T r a 11 a r f Balkan on r s meclisi 
55 m •ıyo ___ ı:ım=-_....._ __ 8_~-~-~.-~oa•<•All'!"~-.~-am-Ta-h~-~ıa•-,~ - , bugün işini bitiriyor 

M k k rin çalışmakta oldukları mahalle pek · \ alliyetler meselesinin bugünkü 
ı u avele mucibince lsveç şir etine uzak olm1yan bir noktada su üzerinde celsede ileri s .. rü mesi ihtimali var 
934 Senesine kadar bunu Vereceg"" iz geniş yağ lekeleri görülmüştür. Tah· 

telbahirlere lekelerin çıkmakta oldu• 

l\nkarada Isveç heyeti ne inşaatın 1940 ğu mahnm iyice tesbit etmeıeri için 

Senesine kadar tecili etrafında müza- talimat verilmiştir. Fakat yağ leke--
k Icrinj geniş bir sahaya dağıtmış olan 

ereler cereyan etmektedir cereyanlar dolayısiyle bunu yapmak 
F'·ı Ankara, 30 (Vakıt} - Hükumetle temas etmek üzre Irmak - rnüşkiildür. 
b 

1 
ros - F evzipaşa - Diyarıbekir şimendifer inşaatını yapmakta CM • 2) cereyanlarm tesirine ma -M Unan lsveç Holm şirketi mümessilleri buraya geldiler. Hyete ruz kalmış olduğu ve ihtiyat depola• 

· ~aınpon riyaset etmektedir. rından birinin salmtlandığr zannedil· 
İtib Şırke~le münakit mukavele mucibince hükumet tarihi akitten mektedir. 

aıt aren ınşaatın ikmal tarihi o lan 1934 senesine kadar mukas· üç büyük kitlenin bulunduğu yer 

e~ .. 55 milyon do ar tediye edecektir. tayin edilmiştir. Dalgıçlar mk'a ma-
l utçede yapılacak tasarruf sebebile inşaat aksamından bazı- hallindedir. Bir felemenk rnpuru 
e~tıııın 1940 senesine kadar tecili etrafında müzakere cereyan sahi11erin üç mil garbında geniı bir 

lllektedir. 
1 petrol lekesi müşahede etmiş olduğu-

m .stihbaratıma göre şirketle mutabık kalındığı ta!dirde hükıi- nu telgrafla bildirmiştir. Tahlisiye-
etın 932 senesinin mart. haziran, eylül, ldinunuevvel aylarının ciler faaliyetlerini bu noktada teksif 

~n beşinde vereceği bir milyon sekiz yüz bin dolarlık taksitlerin etmislerdir. Torpito muhripleri ,.e ·~ısf ı .1 • 
verı ecektir. slooplar denizin dibini taram:ıktalıır-8 k • ı • • • h k t • Jar. Amira1lrk dairesi dün bütün ha
aş ve 1 ımız n are e 1 ber verilen kitlelerin tetkik edilmiş 

olduğunu bildirmiştir. Bunlar eski teahh etti gemi enkazlanndan başka bir şey de· 
ğildir. 

t k Ankaru, 30 (Vakrt) - Başvekil ismet Fş. Hz. IstanbrJ)a ha-

V~kilı~;ün h:y~~i etb:;iin toplanıyor 
\' ~~nkara, 30 (Vakıt) - Yarın veki!ler heyeti 1 l de toplanarak 
ekaletlere ait mul:ıtelif evrak ve işleri tetkik ve müzakere ede

ce tir. 

Kadastro fen m·"dürü Izmire gidiyor 
1 ~nkara, 30 ( Vakıt) - Kadastro fen müdürü Halit Ziya bey 
i~~r rıhtım şirketi muamelatını tetkike memur olan komsiyon 
,;, ak İçin lstanbul tarik iyle hareket etli. 

• Utiin kongresine 1 bat a to lanıyor 
ot' Ankara, 30 (AA) - ikt isat vekaletinden: Tütün ziraat ve 
,•tareti hakkında vuku bulacak içtima 1 şubat pazartesi günü 
,'~t lI de Ankaradn Himayei etfal idarei merkeziyesi lcanfcrans 
ha onunda yapılacaktır. Murahhas beylerin mezkür gütı ve saatte 

llZ:ır bulunmaları rica o !unu . 

Londra. 30 (A.A.) - M • 2 Yi bul· 
mak için yapılan taharriyat semeresiz 
knlmrştır. Amiralhk ümih•ar olmıya 
imkan kalmamış olcluğunu bildirmiş
tir. 

Hindistanda kargaşahklar 

Cammu, (Keşmir) 30 (A.A.) -

Kotli şehrinin çarşamba giinü mü~l
Jılh binlerce kıyam erbabı tarafında!\ 

taarruza uğradığ1 ''e bunların orada· 
ki askerlerin üzerine ateş açtıkları ve 
banka.lan yağma eyledikleri istihbar 

kılınmıstır. 

Askerler, mukabele etmişlerdir. 

Murahhaslar Göksu Kesrinde 

Balkan konferansı meclisinin beşin•1 

ci toplanma denesi bugün bitmekte
dir. 

Konferans meclisi bu sabah on bu
sukta toplanacak, içtimada, ~elecek 
konferans Bükreşte toplanacağı i~in 

mesai nizamnamesinin yirmi dördün
cü maddesi mucibince konferans re
isliği murahhas heyetimizin reisi Ha
san beydtm Romen mlli grubunu tem
sil eden M. l\Ianasl\oya clcvredilecek
tir. 

Aynı madde mucibince konferans 
umumi kfttipliğinin ele gelecek konfc• 
rnnsm toplanacağı memlekete men • 
sup bir murahhasa -devredilmesi icap 
etmektedir. Fakat meclis içtimalan · 
na Romanya milli grubu namına yal
nız hir murahhas iştirak ettiği cihet• 
le umumi katiplik de Romen murah • 
hası M. Manaskoya denedilecektir. 

Meclis hu gün öğleden sonr:ı yeni 
ı·cis 1\1. Anaskoyonun riyaseti altında 
son içtimaını yapacaktır. 

telif murahhas heyetleri azasın· 
dan birçoğu iştirak ettiler Te 
Yunan teklifnamesinin ekser me
vaddımn gelecek konferans es
nasında müzakere edilmek üzre 
nazarı itibare alınması tekarrür 
etti. Romanya murahhası M. 
Manescu'nun lstanbulda inikat 
edecek bir bahri işler daimi ko
mitesi teıkilinin müzakere edil
mesi tekJifi de kabul edildi. 

Bundan sonra her Balkan 
memleketinde birer Balkan haf
tası tanzimi müzakere edilerek 
bu haftalar zarfında Sofyada iç

timai siyasete, Atinada etibba, 
Bükreşte turiıme ve talebelere, 
lstanbulda ticaret ve sanayie, 
Belgratta hukuki meselelere ait 

~· Venizelos, para 
Ulamıyacak mı? 

, l'ıa 1~ndra, 30 (A.A.) - M. Ven:zelos, 
ı, ?iste icra etmiş oldu3'u mali mükfL-

ltıe]e 

M. ltiiuşanofa ne 
teklif e nıiş er? 
Sofya, 30 ( Haber) - mev-

suk bir yerden öğ:endiğimize 

göre Başvekil M. Muşanof But-

J\:ıyam erbabından üç kişi ölmiiştür. 

Yağmaya nihayet verilmiştir. İki pos 
t ı h n ı .. ı, ıtıı;l'r fl'r t.ıJ..ım rnüesese• 
IC'r, k1.vvetıe mut· .faza edılmekte olan 
p lis lrnr ıı fl}unıı t•le gl'C•rml'k istiyen 

halk taraLndan a 1.eşe wrilı:tiştir. 

Romanya· Rusya hududunda 
bir hadise 

Meclis dün sahalı saat on buçukta 
Hasan beyin riyaseti altında toplan· 
mıştır. l~timada gelecek konfera ns 
ruznamesinin ana hatları te<:lJit edil
miştir. İ~tmaida akalliyetler mesele
si mevzuu bnhsedilmemiştir. Arna • 
vut murahhaslarının bugünkü toplan
mada bu meseleyi ileıi sürecekleri an· 

içtimalarda ve tezahuratta bulu
nulmasına karar verildi. Tirana• 
daki Balkan haftası için Arna
vutluk rr.urahhas heyeti kararını 
sonra verecek ve bildirecektir. 

Bilahare reis beyin teklifi veç· 
hile Balkan devletleri tebaasının 
rejimi komitesinin azalarının in
tihabına geçilerek bu komiteye 
atideki murabhaslar tayin olun• 
dular: 

lıt\'j r~ ~e.yl olarnk burada da bu 
dir hlltUkalemelerine devam etmekte· 
~t· laaınafih, b::ınkn erkfınından biı· 
haıc~n Yunanistanın mali rnzıyeti 
etli!· ında tetkikat icra etmesini talep 

l§tir. 
a· ~ıı.~tt ınahafili, M. VenizeJo-.un 

lcı tadaki ikametinin neticesi hak -
llda 

"Y Pek az nikbin görünme.~tedr. 
doıı Unan haşYekili, bu gün Parise 
l'ec:ek \"e orada M. Flandinj göre
Jctı "e evvelce başlamış olduğu mü• 

~eletine devam edecektir. 
tide Urnaileyh, müteakiben Ceneneye 
da b~ tahdidi teslihat konferansın
'-atır hulunacnktır. 

1" rneıınueı kitap sergisi 
lora 

~•la nsa, 30 (A.A.) - ilk hahard::ı 
llttt~ak beynelmilel dördüncü kitap 
hıııu i münasebetile eski ve nadir 
'tır kitaplardan mürekkep bir 
hnıu er tertip edilecektir. Bu sergiye 
lal'lal\ dUnyadaki belli başlı kitapcı . 

St:tıtikacılar iştirak edeceklerdir. 
"'1, lcı gide ıninyatürlerJe tezy!n eclil· 
t\ltt l'rntli e] yazılan teşhir oluna-

ır. 

-. ... 
nakline mahsus yeni 

'Atiı"• kuvvetli bir alet 
hıt- hu arıo, 30 (A.A.) - Ses kunetini 
l>etı.1 Stık milyon defa vükseltecek 
s... "e k d • 
~ı~d tı retli bir cihaz haklnnda 
>eııi ~ tayyare karargfthında ehemmi 
'tır e kanaatbahş tecrübeler yapıl· 

lıu . 
~~rı~ih~z Caproni sisteminde üç 
~· n hır tayyareye yerleştirilmiş-
ı:S-'rtlatı tal'Yare karargahta muhtelif 
"'t '- ta YiiheJmis. muhtelif ha,•a• 

'"tuk fıkraları neşretmiştir. 

garistanın iidısadi buhran neti
cesi olarak düşlüğü mali müşkül 
vazıyetlen kurtarılması için yap
tığı temas ve teşebbüslerinde 

Türk - Bulgar dostluğuna teallu · 
eden bir teklif karşısında kal
mıştır. Eulgaristana mali müza· 
heret vadeden' erin vaıtlarmı 

yerine getirmek için teklif ettik
leri şartlar 2rasında son Ankara 
seyahatınde alınan kararların bü
kiiırsüz bırakılması da bulunmak
tadır. 

Recep Bey f~ondan 
hareket elti 

Afyon, 30 ( A.A ) - C. H. 
Fırkası katıbi umumisi Recep 
bey bu sabah ·Afyon Karahisar
dan müfarakat etmiş, istas} onda 
vilfiyet ve fırka erkanı tarafından 
teşyi olunmuştur. 

DenizHde zelzele 

Denizli, 30 ( A.A ) - Dün 
akşam Denizlide bir zelzele ol
muştur, basar yoktur. 

Rus - Romen müzakeresi 
etrafında 

Bükreş, 30 Muhalif fırka 

reisleri Romen - Rus müzakere
sinin akim kalmasından dolayı 

hükumete şiddetle hiicum et
mektedirler. Hücumlara en ziya
de beceriksizliğinden dolayı ha
riciye nazırı hedef olmaktadır. 
Romenlerin Basarabyadan vaz
geçmeleri suretile bir itilaf akti 
hususunda ümitler vardır. 

Bükreş, 30 (A.A) - 'fichina yakı· 
nındaki hudut muhafızları Diniesteri 
geçmek suretile nusy::ıya girmek isti· 
yen dört sovyet postacısını yakalamış
lardır. Bunlardan üçii tevkif olun • 
nıuş. dördüncüsü ma:ktul düşmiiştiir. 

Zagraph bir kız, 395 milyona 
tevarüs etti 

Belgrat, 30 (A.A.) - Belçikanm 
Zagrap konsolosu oradaki genç kıza 

kendisinin kraliçe Henriette'in va
risi olduğunu, Belç.ika kralı Leopolt• 
un zeYcesi olup mirasım Orv:!te ha
d:ını ahfadına bırakmış olan krali
çe Hanrictte'ten kalan 39:> milyon al
tın frankı almak için teşebbüslerde l>u 
lunın:ısmı bildirmiştir. 

lzmlr belediye reisi 
Ankara, 30 ( Vakıt ) - Bele

diye işleri hakkında temas et
mek üzere buraya gelmiş olan 
lzmir belediye reisi Behçet Salih 
B. avdet etmiştir. 

Hariciye müsteşarı 
Ankara, 30 ( Vakıt) - Hari

ciye müsteşarı Numan Rifat B. 
geldi ve işine başladı. 

IRTIHL 
Tüccardan Erzurumlu Hacı Ah • 

met zade ı~ecip ,·e Nafiz be) !erin ,·a
l ideleri Esma hanım ''efnt etmiştir. 
Ce,nazesi bu~ün saat on bir buçukta 
Feneryolunda Kayışdağ caddesindeki 
köşklerinden kaldırılarak cenaze na• 
mazı Ziihtü paşa camiinde Julrnclıktan 
sonra Ifarnca Ahmetteki aile kabris
t~ı ın"t df'fnedilece1·tir. 

laŞTlmaktadır. 

Mamafi Arnavut murahhasları 

Yugoslav murahhaslaı1yla an1cı~abi • 
lecekleri ümi,dini izhar etmişlerdir. 

Bulgar murahhasları da Yugoslavya
daki Dulgar akalliyetiniı:ı Sırplar ta
rafından ink<ir edidiV,ini ileri sit nnek
te ye 1ıu•1il"n c:'l aı-et etm21ı:tedirler. 

Göksu kasrında 

Arnavutluk: M. L. Natchi, Bul
garistan: M. D. Pandoff, Yuna
nistan: M. Eskalbassis ve M. Ka· 
litsounakis, ~omanya: M. Manes· 
cou, Türkiye: Vasfı Raşit, Mus• 
lahiddin Adil, Mithat, Nizamet
tin Ali beyler, Yugoslavya: M. 
Y ouvanovitch ve M. Topalovitcb. 

Müzakereye, yarın sabah saat 
l O da içtima edilmek üzre hitam 
verild i. 

l\lurahhaslar cliin öğleden sonrn 
Üskiidar cihetinde bir gezinti yapmış 
lardır. Saat on dörtte Sey1isefain 
rıhtımından kalkan, hususi \'apurla 
Cs~ı:Üdara geçen murahh:ıslar Ye bad 
zı cl::ı.vetlilcr oradan otomolJillerle 
Çamhcaya cıkmışlnrdır. 

Çamlıcadan sonra gene otomobil- Begenmediğlmiz 
lerle Anado!~ıh isanna ~·dilmiş, m~ · fotografın da bedelini 
rahhaslar Gol su lmsrında ş~r:ıflerı · 
ne verilen cay ziyafetinde b.ulunmuı:-a vermemiz lazım 
lardır. 

Akc::trn sa.1t yirmi birde Pera P r 
l:l otrlinde murn h" hır set"(' finc 

naPtan birliği cemiyeti l stanlml ~mlJnci 

Bir insan bir forograf çıkartır 

ve ondan memnun olmazsa be· 

delini ödememek hakkını ha-
rcisj müderris Tahir her tnrnfından izmidir? 
bir ziyafet verilmistir. 

Dünl·ü m2clis ictiınnı h"l.kmda u
mıı"li l ·{ıtl"l'J· c: •ı ttıı ı; ;;.1 r.c.c:reh•ictir : 

Tstanbul, ?Q ( A A \ - ikinci 

hallrnn honf Pransı lrnnse\· İ 1 u 
sal,ı:ıh saat 10 hnçııkta lrnf'ferans 
reisi Hasan Bf. l"İn r·yaset; a1fın

da içtitl'a etti. Ruznameve t ev
fikan r çüncii Balkan konferansı
nın ruzn:1mei müzal<eratı hakkın
da uö .. üşüldii. Yunrn ~rupu re.si 
M. Papanastassiou bu ruzname
ye ithal edilecek mcvada dair 
Yunan teklifnamesi hakkında 

iuıbat verdi. Müzakereve muh-

Eu mes'ele Pariste bir mahke
me tarafından tetkik o?unmuş 
\'e haki m bu sunle cevnben"ha-
yır,, demiştir. 

Dava Purisli bir zenginle 
genç bir l> a dın foiografçı ara
sında tahadd '· s elmişt ı r. Fotog
rnfcı müşte isinin 22 resmini çek
miş, fak at zenginin knrısı bunlar· 

dan hiç birini begenmediğinden 
müşteri fotogratların bedelini 
ödemek istememıtı nihayet mes'
ele mahkemeye gitmiş ve mah· 
keme fotoS!tafcıya hak vcı miştir. 



Kur 
....... 6- VAKiT 31 Kanunu!ani 1923 ~~~~~~~~~~~~=~!~!!!....~-~~~~~~~~~~~ .... ~;-;.~.~;-;.~-;;;;;;;;;;;;;;.-ı.._.!Giil:! _____ p• __ ., 

Muhtırası 1 na 

• 
ı ta 

1 aya ını an atıyor va Çar 
a· esinden ba sediyor 

"Agabekof,, günün kahraman
larından bir:si olmuştur. Bütün 
Avrupa matbuata bu hadise 
hakkında bir çok haberler neş
rE"djyorlar. Son haberlere göre 
Agabekof Brüksele vasıl olmuı
tur. 

Kendisile görüşen (Şıkago 
Tribün) ün Brüksel muhabiri şu 
ma umah vermektedir: 

Aga 'Jekof bugünlerde pek 
mühim bir takım ifşaatta bu'.u
nacaktır. Bugün kendisile görüş
tüğüm zaman bana şunları an
lattı; 

"Umumt harp başladığı zaman Rus 
ordusunda genç bir zabittim. içimde 
komünizm fikirleri kaynıyordu. Onun 
i~in 1915 tc ihtfüiJ propagandası yap. 
mrya başladım. 1916 da, kısa bir 
mezuniyeti ailem nezdinde geçir
dikten !lionra cepheye g:tmek istem~ 
diğim i~in tevkif olundum ve muha: 
keme edilerek idam hükmünü giydim. 
Kurşuna dizilecektim fakat 1914 teki 
par] ak hizmetlerim nazarı itibara a • 
Jmarak Siberyaya nefyolundum. 

"1917 ihtilaliyle serbestiye kavuş
tum ve bana ihtilal hareketinin en 
parlak mevkilerinden biri olmak üze
re Halk komiserJiği verildi. 

Çar ailesinin (Ekatrinburg) a gön
"derilmesi üzerine ben de bu şehre ha
reket ettim. Çar Nikolayla dört Jn. 
Zinrn, oğlunun ve kansının, maiyeti 
erkanımn k!i.miJen katledildiklerini 
temin edebilirim. 

Bu r..klbetin sebebi onlardan kor -
kulmasıydı. nu sırada amiral 
Kolçakrn beyaz kuvevtlcri Ekatrin • 
burg şehrine yaklaşıyordu. Onun kin 
ne ynpacaı?ımT7.ı sormak ve talimat 
ılmak istedik. Bütün telgraf ve telefon 
hatlıtn kesiJmic;ti. Çar ailesinin kat
line karar verileli.,, 

Agabekof Grandüşes Anas
tasvadan bahsederek onun da 
rivayet o~undu~u gibi Almanya
ya kaçamadığını, bilakis orıun 
da katledildiğini temin etm:ştir. 
Agabekof bu mPseleden bahse
derken şu sözleri söylemiştir: 

"S" . ' . ızı namusum.a temın ede-
rim ki Grandüşes ölmüştür.· O
nun kaçabilmesine imli an yoktu. 
Çar hanedanının mahpus oldu· 
ğu ev askerlerle do'uydu. Çar
la akrabasının hepsi bir odaday
dılar. Ve hepsı roververler e 
öldürüldüler. Bunların cesetleri 
yakılmadı. Bunların cesetleri 
iki asırdanberi işlememekte o'an 
bir maden kuyusuna atılmıştır . ., 

Agabekof Ekatrinburg'u terk 
ettikten sonra 1918 ve 1919 da 
beyaz kuvvetlere karşı harp et
m·f •e 19l0 den 1930 a kadar 
Çekaya hizmet etmiştir. 193Dda 
Parise gelen Agabekof, kızıl arın 
gözünden düşmiye başladı ve onln· 
rın intikamını davet edecek bare
ket1erde bu'undu. Onun yaptığı 
işlerin başlıcalarından biri Çeka 
hakkında iki kitap yazmaktır. 

Agabekof, her nakadar Ce
Df'ral Kutiepoff hadisesiyle a
lakası olmadığını iddia ediyorsa 
da, Ceneralı kimin kaçırdığını 
bildiğini söylemektedir. 

Bu ifşaat yarın beklen;y r. 
Agabe1.of'un ifadcs'nc gö e 

Kıııllar Köstencede Alehandr 
Lecok'u, lr filiz Stepford'u, v~ 
Yunanlı Pano~·etis 'ı ele geçir
m"şlerdi. Fakat bunların hazır

!anan suikasttaki mev!<ileri ikin
ci derecededir. Aga,bekof işin 

asıı dizginlerini tutan Sovyet 
memurlarının isimlerini de ifşa 

edeceğini söylüyor.,, 
Vak'a nasıl olmuştu ? 

Diğer taraftan Fransa ve Ro· 
men gazetelerinde okuduğumu

za göre Köstence hadiıesi 
hakkında Romanya ve Pariı 

polisleri, tahkikatını derinleştir
mekte ve bu hususta pek ke
tum davranmaktadırlar. Şimdiye 
kadar alınan ve tahakkuk eden 
malumata nazaran, Vak'anın 
ceryanı kat'i olarak şu şekil
dedir: 

9 Kanunusanide, Filomela is· 
minde bir Yunan gemisi, lstan
buldan kalkıp Kcsteceye gidi
yordu. Gemi defterleri munta
zamdı. Vapurda, kaptan, beş 
yolcu ve yirmi beş taife vardı, 
Bu bef yo'cu Fransız Lekok, 
Varnada oturan bir Rus, lstao· 
bulda oturan bir Rus ve Kösten
ceye gelir gelmez derhal Paris 
trenine binen iki esrarengiz 
yo'cu idi. 

Gemi rıhtıma yanaşınca, geri 
kalan üç yo'.cuyla kaptanın ya
nına bir kadın gelmiş ve hep 
birden gidip Regal odasına yer
leşmiş!erdi. Bu adamların otur
duldnrı odalarda, Romanya em
niyeti urnumiyesine bağlı g zli 
mikrofonlar vardı. Yani, odada 
konuşulanların hepsi, Romanya 
polisi tarafından duyuluyordu. 

Diğer taraf tan üç ay evvel, 
iyi bir teldifle Parise davet edil
miş o~an Agabekof, indiği otelde 
güzel bir kadınla karşılaşmıştı. 
Bu kadının, kendis:yle a akadar 
olduğunu gorunce Agabekof 
Brüksele kaçmıştı. Bir müddet 
sonra, Ber line giden Agabekof, 
orada aynı kadınla karşılaştı, ve 
artık kendisinin takip edildığme 
katiyen karar verdi, ve tekrar 
Brüksele döndü. Sonra, evvelce 
yazdığımız gibi eıki Rus casus
larından birini meydana çıkar

mak üzere Viyanaya gitmişti. 

Agabe'•of orada da bu esraren
giz kadınla karşılaştı, ve izini 
kaybettirmek iizere Bükreşe 
kaçtı. 

B:itün bu müddet esnasında 

Agabekof evvelki yaıılarımızda 
söylediğimiz ~ibi kendisine tek
lif edileıı Rusyadan adam kaçır
mak işini takipten de hali kal
mıyor, daha doğrusu öyle görü
nüyordu. Bir taraftan da Roman
ya polisinin nazarı dikkatini cel
betmişti. Fa cat Romanya poıisi, 
kendısinl tarassut ettirme de be
raber, bir taarruz o!madıkça 
elinde ves.:ıik de o!madığı için 
müdahale edemiyeceğini bildir
m şti. FilomeJanın Köstenceye 
geldiii gün saat 4,30 ıa doğru, 
Agabekof otelinden so {ağa çı

kıyor, ve tesadüfen orada duran 
bir taksive biniyordu. Bu taksi
nin arkasından üç otomobil da
ha lıalkmışh. Ve bu üç otomo
bı!ın ark asından da bir de dör
l:üncıJ otorrobil vardı. Bu sonun
cuda Agabekofu tarassut altmda 
bulunduran polisler vardı. 

Otomobiller rıhtıma, Filomela 
nın bu unduğu hizaya ge ınce, 
Agnbekof'un otomobılinin öniine 
bir otomobil geçıp duıdu, onun· 

Takvim Pı7.ıı.r 31 l\tınunusani 

1 inci ay 1932. 23 Ramazan 1351 Senenin 
geçen ~ünlerj 31 kalan ~nler 329 
GUneş - IJojtuşu 7,23 Hacışı 17.7 
Namaz vakltlerl - Sabah 7.2.J 

Oj!;le 1224. ikindi 1452 Akşam 17,7 
Yat!iı 1841 imsak 5.30 

Hava - 1 >ün sıcaklık en fazla 'l, 
en az 1 derece olarak kavdedilmiştir. 
Rugün rfü~gAr lodostan esecek, hava ek· 
serivetle 11çık ol:caktır. 

1 
Radyo 1 
-~ 
lstanbul - 18 den 19 a kad:ır 

gramofon. 19,30 dan ~0.30 a kadar Mak· 
bule hanımın fştiraklle saz, 20,30 dan 
21 e kadar gramofon vasıtasile Mınon 
operası, 21 den 22 ye kadar Kemal Ni 
yazi bey heyeti, 22 den 22,30 a kadar 
tango orkestrası. 

BORSA 
JO K.sani 931 

Kambiyo 
Frnsız frangı 
1 lnjiliz lirası Kr. 
• 1'~ mukabili Dolar .... 

• 
• • . . 
• • 
• • 

Liret 
Btl~ı 
Drahmi 

Is. Franl: 
Leva 
Florin 
Koron 
Sllln~ 
Pezctı 

Mart 
Zloti 
!'en ıtri 

.. • 1 .-e\ı 

ı Tlirt lirası Dinar 
1 (,'rrvonct huru, 

Nukut 
!O Frank (~·ransıı 

ı !sterlin ( lnı:lllı 
ı Do'ar (Amerlt:ı 

20 Liret f hal)'A 

A-;ıd 

71 

20915') 
2151 

BORSA HARiCi 

ı<no scıdt 

1~5 

Altın l 945~:i0 1945~.20 Mecidiye 
Bankonöt 23~ 23 

'. A 

. 

Şeker fabrikası 
fraka giden heyet 

işini bitirdi 
Irak kıralı Faysal Hz. nin mcm· 

leketimiıde bulundukları esnada 
Alpullu şeker fabrikasını gezdik-
leri, çok beğendikleri ve kendi 
memleketlerinde de bu gibi fab
rikalar vücuda getirilmesi ıçın 

bir heyetin lraka gelmesini rica 
ettikleri malumdur. 

Bunun üzerine lra'ca giden 
Uşşak ve Alpullu şeker fabrıka
ları idare mec'.isi azasından Hay
ri ve Şefik beylerden müteşek
kil heyet dönmüştür. H\yri B. 
kendisile görüşen bir muharriri 
mize şunları söylemiştir: 

"Sevahntimir.den memnunuz ve frak 
ta ıtördügümü7. hüsnü habulden son de
rece müteşe ,kiriz. Seyahatimizin mev· 
zuunu teşkil eden seker fabrikası me 
selesi hakkında tetkikntta bulunduk. 
Memle etın ah\•ali ve saire5j hakkında 

izahat aldık Ve her şeyden evvel hu 
sahada küçük ve esJslı tecrübeler yapıl· 
ması !Arım ~cld ğini ve ancak bn ıecrü

belerden alınr.col: nct"celere göre hare· 
ket cdi imesin in do~ru olııcağını işaret 
ettik B"r dııha seyahat t>dip etmiyece· 
,:timiz malOm dcıtild r 

ki de durmıya mecour o.du. fam 
bu esn4da üç kişi Agabekof'a 
hücum ed.p bağladılar, ve ağZl
nı tıkıyarak otomobilden vapura 
nakletmek üzrey cen poli,ler ta
rafından yakalandılar. Yakala
nımlar Leko1

{
1la Varna ve Iatan

bu dan gelen Ruslardı. 
Bunun üzer:ne Romanya polisi 

bütün vapur tayfasını ve esra
reng z kadını da yakaladı. 

Hadise burada bitiyor. Şimdi, 
po.is bu esrarengiz ve "bejli., 
dediğimiz kadının kim olduğunu 
tetkikle meşguldür. Bej i kadın 
bugüne kadar, tek bır 1'e.ime 
söylcmemıştir. 

Yazan: lren Nemiro~ 

- Teisk için değil, sadece lstan -
bul, Kolombo ve Port Saitte senede 
yüz bin ton Rus petrolü satılması için 
beş senelik bir mukavele imzaladılar. 

- Fakat Teisk ne oldu? · 
- Hiç? 
- Ya. 
-Sadece Amrumun l\foskovaya iki 

defa heyet gönderdiklerini biliyorum. 
Bir şey çrkmadı. 

- N~in? 
-Niçin mi~ Belki de şunun için. 

Ruslar. Amerikadan yirmi üç milyon 
alttn ruble ist!Xraz etmek istiyorlar. 
Amrum ise. üç hük6met adamrnı sa• 
tın almış. Bunlardan birisi ayan azasr 
Bu bir, sonra, makbuzlar matbua
tın eline geçmiş, neşriyat yaptılar. 

-Ya? 
- Evet. 
- Fakat Golder, Amrum, lrandaki 

petrol araz.imiz için para verdi. 
- Yeniden müzakerata mı girdi

niz? 
- Tabii. Derhal. Kafkasyayı tama· 

men elime geçirmek istiyordum. l\fak 
sadım, Rus petrolünün bütün dünya -
da yagane bayii olmaktr. 

Golder güldü. Tubingen devam et
ti: 

- Demin söylediğiniz gihi bu knda 
n da fazlaydr. Ruslar yabancılarn, 

büyük bir iktısadt kuvvet yani bin ne• 
tice siyasi bir kuvvet vermek istemi • 
yorlar. Apta1Jar. Siyasetleri bizi al! -
kadar etmez. Herkes hudutları dahi -
]inde hürdür. Fakat burunJannı be • 
nim işlerime sokmalarını istemem. 

Gol der yük.c;ek ı;e51e söyleniyordu: 
- Ben, diyordu, önce Teisk ile 

Arunci'ten başlanın. Sonra, yavaş 

yavaş hepsini toplar, bütün petrolleri 
elde ederim. 

- Buraya, işe tekrar başlamanızı 
rica için geldim. 

Gol der omuzlarmı silkti: 
- Hayır. Ben artık yokum. Ha.c;ta 

yım .. Bir nevi öldüm demektir. 
- Teisk his~Jerinizi sakladınız 

mı? 

- Evet. Bilmem niçin_ Bari para 
etseler. Okka ile satmak daha iyi. 

- Niçin? Size ihtiyacım var. Si · 
zin de bana. 

- Biliyorum. Fakat art~k çalış -
mak istemiyorum. Kabil değil. Ha.c;t:ı. 

yım. Kalp •. Eminim ki tekrar çalışın:· 
ya başlarsam, bu ısef er, muhakkak ö • 
Jümdür. istemiyorum. Niye yarar? 
Bu yaşta fazla bir şeye ihtiyacım yok. 
Sade yaş:ımak kAfi. 

Tubingen başını saJ1adı: 
- Ben, dedi, 73 yaşındayım. 22, 

25 sene ısonra., Teisk kuyularrndan 
Petroller frşkıracağı zaman ben çok -
tan ölmüş olacağım. Bazan bunu dü
şünüyorum. Bununla beraber, 99 sc • 
nelik bir imtiynz imzaltyorum. Bu 
müddet bitince yalnız ben değil, oğul 
Jarıım ve torunlarım da ölmü' olacak• 
lar. Fakat dalma bfr Tubingen kala
cak. işte bunun için çalışıyorum. 

Golder b:ışm1 sallry:ırak cevap ver 
dl: 

- Renim kf msem yok klH Niçin ça· 
Jr~:ıyım • 

- Si1in benim gibi çocuğunuz var. 
Gol der, şiddetle tekit etti: 
- Benim kimsem .yok. 
Tubingen gözlerini kapayarak: 
- Yarat:lan ~ey kalır, dedi. 
Tubingen gö:ılerini yava~ yave~ 

açtı. Ilaşrnı kaldırdı. Kalbinin en 
derin köşelerini veren bir adam imani
le konn5uyordu. 

- Ynra.hlanw Bina edilen_ De• 
vam eden. .. Kalrr. ! 

- Bana ne kalıyor? P:ıra mı? 

Değmez. Beraber toprağa giltlirecek 
değilim ya.. • 

Tubingen. çocukltıiTuııdan beri di
nf bir muhit içinde biirümiiş. biı· mu· 
tekit gibi, alçak sesle, tevrattan bir 'f 
parça ttkudu: 

- Rab onu hana verdi, rnb onu 
benden geri alıyor. Bu, kanundur. 
Yapılııcak bir şey yok. j 

Gol der. derin derin içini çekti: 
- Havır. Hiç bir ~ey. 

YiRMi ALTINCI KISIM 

Joys ona dokunacak. kadar yanaştı. 

- BeGim. 

Tefrike 

29 

Nakit;_~ 

Dedi. Golder kıpırdamamıştı. 

- Görenler beni tanımı:rorsııo 
zannedecek] er! 

Golder gene kıpırdam:ımıştı. Jof.' 
eskiden olduğu gibi haykırdı: 

- DadI. 
O zaman GoJder titredi, ve f~ 

bir zivadan kamasmış gibi gözle 
• '° kil' 

kapadı. elini o kadar istemiyere 
zattı ki Joys'ün eline değer de&rrııt 
düştü. 

Joys gidip küçük bir iskemle ııldl" 
koltuğun yanına çekti, oturdu, ş:ı,. 
kn5ın1 rıkardr, başrnı, malUm bir b ıı. 

~ ··ıır 
rekette silkti, sonra, orada, bU 

1
, 

lüp, bir tek kelime söylemeden J\fl 
dr. Golder. istemiyerek: 

- Değişmiş.sin!- dl 
Dedi. Joys (Evet) dedi. Şfıtl tı

daha büyümüş, daha zayıflaınıŞ f/ 
Fakat tarif edilmez. garip bir yorı;ıı , 
lok, bir şaşkınlık hali vardı. Arl>"'r 
smda fevkaUıdc güzel bir manto \i\

1 
dr. Seri bir hareketle omuzundan 111' 
tı. Golder, boynunda, eski pırlıı~ 

1 
gerdanlığın yerinde ş:mdi, çimeJI t, 
gibi bir sıra iri zümrüt gördü. J1U~1ı 

··kt• lar o kadar temiz, o kadar büyu cı 
ler ki, Golder baka kaldı ve acı ıı 
gülerek: 

Türk - t~lyan 
Turfzm komitesi teşekkUI etti 

Bildirildiii'ine göre bir Tür~l 
ltalyan turizm komitesi teşek~~ 
E>tmiştir. Bir k?mite, beş Tur 
ve beş Italyan azadan mürek; 
keptir. Merkezi Galatada Adale 
hanındadır. 

Komite tarafından ittihaz o 'il' 

nan karara göre Türk mektep' 
lerin~e tahsil gören taJebeJerdeı 
en İyilerinin menfaatine olars 
tki ıeyahat ve tahsil tabsisstl 
ihdas edilece" tir. Bu tahsisat• 
hak kazanan talebe Italyaııı!I 
hars ve san'at müesscsatını gor 
mek vesilesini elde etmit o!S' 
caktır. 

6
, 

Gene bu komite kararına g 
re her sene bir Türk - ltalyııfl 
haftası tesis edilecek, TürkiyeYe 

ıs' gelecek ltalyan, seyyahlarına ~ 
zami tes'ı lat gösterilecek, ot 
fiatlerinde % 25 tenzi~it yap•' 
lacaktır. __./ 

( Kısa haberler ) 
:-=z:::::= ,,,.., ,,~ 

Adatepe - llir ~aç gün t'' 
1
,0 

Haliçıen çıkarak Karadenize gıtmiş ~ ~ 
Adntcpc muhribimiz dönmüştür. )~ 
~emimız muhtelif suretlerle tecrübe c 

miştir. ~ 
Ankarada bir facia - it!. 

110
, 

e\'\'el Ankırada Ilasan oğlu kö).~~ 
Saıılm ş isminde bir genç babası ~o JiJ' 
ile ~avga etmiş ve babasını odunla P . ;.ı 
\'erek ölümüne sebebiyet vermiştır f 
kö,·de iki kardeş de 8p;a1'evlcrilc ~111 

f 

etmişler ve küçükleri bilrüklerinl )ır 
lamıştır. ~ıl' 

Fırtncılar arasında - Set 1 
miz fınncılm bır topla rı y:ıparok ',~ 
idare he~etinl seçmişlerdir. Yeni (ıc) 
Funt. 1eh'Tlet Zeki, Ahmet Rıza, I{~ ,. 
ı~maıl Hakkı, Reşıt lsmail Bııydnr, [\ () 
tara. gm n, Şerif. ihciy:ıt azatıklıı~e~ 
Mehmet Ali, ;\1us ıaf:ı. Elem, Koço. ~ )( 
met Nuri, Numan, Rı:r.a. Accmi)an. 
nı 'e KArnil beyler stç imiş' crdır. / 

Yo~a.:rUar r:asll sattlacsf< 4 
Oaiıni encümen yoğurtçular a yoğll \ı' 
tı~.ı hakkındı bir nlimntname ,·;ıpıt1' t~ . ,, 
dır. Bunda yo~ıırt \apıcılar hın~• "r 
'e ferıni şnı ti ora tdbl tuıu'duklıırı ~( 
yojtt rı s:ıtrr ıık için de bazı kayıtlar ,~~ 
nulrraktadır. Ezci mle yo~urtlar •;,ı: 
s:ıtılmıyacak, s:ıtıcıl:ır lengerleri caf1l' 
~ ı:plnr iç:nde bulundur:ıcal. lıırdır. t! 

Haydar bey iyileşti -
mtiddcttenberi hnsta bulunan lst•

1 
ti 

m:ıa~if müdürü flaydar hey lyileş(ll 

dün \'azıfe 'ne gclmi~tir. t 
Cevdet Kerim bey - ' 

fırkası lstanbul vi'd\ et idare hrvt~ f 
Cevdet ~ erım bey bir haftadanbırl 
ten hasta bulunmaktadır. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!'!'""!!"""'!"!!!"'~~~~~"""'!!!!~7- VAKiT 31 KAmınnsani 1932 ~ mv 1Hli.!.t=:~r 1 1 Memleket Haberler! 1 ı a. K. o. Sa. Al. Ko. dan ' ·~ 'AKIT ın~ı 
~ ~J] ! ?] E f ı Ordu Sı~biye ihtiy•cı için il Küçük na lan' 
Zonguldakta tavuk- Sila Ve ame e ::;~• :':'.'!~~c!ba!i~~~i ;~~~.:ıl~;6 !Odelısı y6z kuruş~ ; 

ÇUluk ve balcılık Izmlrde teşkllAta me- adet Sıhhiye arka çantası ile 8 Şehrin merkezinde - Mefrnt 
Zonguldak H ı bl h" mur edilen Cevdet kalem harp paketi malzemesine ve havadar bir oda. Fiıt ehven. lst. P. 

}or usus mua rm ıız yazı- b dl ? verilen fiathır haddi itidalde gö- K 46 V. B. adresine yızılmasL 
Zon . . . ey ne yor 

la f guldak vılayeh 932 seneaı lzmirde ticaretle mcşıulken bila· rülmediğinden pazarlık surrelile 
l r ıoda huausj bütçeden geliri- hara Zonguldak amele birliii nıüdiri• I 1 Şubat 932 tarih Pazartesi gü-
ecek fıdanlıkla Nümune tavuk yetine tayin ve son günlerde Halk fır- nQ saat 15,30 ve 16,30 da pazar-

\'e Balbanelerinin nerelerde ya- kasınca esnaf ve amele teşldlatiyle Jık suretile ihalesi icra kılınacak-
Pılınasıoın m f k 1 v k meşgul olmıya memur edilen ve lz.. tır. Taliplerin ~artnamesini almak uva ı o acagmı a- 1 d 1 . . Y 
2a ziraat d l d m r e bulunan Cevdet bey, :ımırlı p ıarhgw a 1·şt ::.k t k -
•o o a ve memur arın an arlrnda~larımıza vermiş olduğu bcya• ve a ra e me uzere 

93;rnuştu •. Öğrendiğimize göre natta demiştir ki: Fındıklıda komisyonumuza milra-

tt . •enesınde Ereğlide teşekkül •urürkiye cümhuriyeti halkını ayn caatları• (58} (362) 
~ış olup birçok masraf ihti- ayn sınıflardan mürekkep değil, ve • * • 

Yarıte kıyrnetli cinsler teminine falcat ferdi ve içtimai hayat için iş Oinsi Miktan 
~uvaffak olan tavukçuluk tirke· bulumu itibariyle muhtelif mesai er- Mat düğme 10,000 
b.ı:ıin terakk· d ._.

1 
. bııbına ayrılmı~ bir camia telakki Makara 1,461 

d'k ı e cuı mesı nazarı t k . 1 • 1 d d' Makara "41-;: ı .kat 
1 

_ e me esas prensıp enm z en ır. •), ., 
Çe e a ınarak bu hususta but- Fırkamızın himayesinde yeniden Müi:eahhit nam ve hesabına yukar-
y ~~ konulacak tahsisatla vila- teşiril edilecek ve yahut Lr;lAh ve tak- da cins ve miktan yazılı elbise maı .. 
"'e ın bu şirkete yardım etmesi viyelerl esbabın:ı tevessül olunac3k zemesı alınacaktır. 7 - 2 - 932 pa • 

t e . bu suretleşirketin inkişafı bütün cemiyet ve birlikler eskiden oJ- zar günü saat l5 te iha:esi yapılmak 
ernın edilerek kazalardaki ta- duğu gibi yalnrz heyeti idareleriyle Uzere aleni münakasaya konmuştur. 

t k Taliplerin ~artnamesini almak üzere 
u cinslerinin vı"Jı:.yet tarafından deği. ·ı .. bütün efradiyJe fıri<amıza mal hl tı d 1 1 her &'iln ve münakasaya iştirak için 
~ccane d .. t l k k 1 k e ı mış o ması vt bu suretle her bir• d 

Yurnurta n . agı ı aca u uç a llk ve cemiyet efradınrn vereceğimiz e muayyen saatte komisyonumuza 
la k larıJe ve pek ucuz sah· direktiflerle hareket etmesi en rJyade müracaatları. <35> <241> 
e:·~ . olan cins çiftlerle ıslah di11mt ve itina edeteğimiz ~a.slard:ın- • • • 

tek, 1~bdeceği hakkmda vilayete dır. Yoıgattaki kıt'alann ihtiyacı olan 
ıfJ d 96624 kilo ekmek aleni münakasa n • er e bulunulmuştur. Bu husu5taki m~:ıimir. bu !lene ~-

h 
Bartın ve Ereg-li havalisinden kanlmasrna çalı ılan iş kanununa su!ile münal.as:ıya konmuı::.tur. Ihıı1f'Si 

e b ğl c1 X.'Jd' B · · · I f k 13 - ~ubat - 932 cunııırt~i gür.Ü sa· .... r sene yüz binlerce liralık yu- n r c,.ı ır. u ı~ımı:r.c e ~ anu M 
•uurt nt1''"'11n he!rl~diwimiY ~n hüyük fa.rdı> at 15 tir. Taliplerin §<ı.rtnameyi gör-
PiJ ~ ihraç edildiği bilhassa belediyelerde tekşili mutac.an·er (t~ mek üzere İstanbul ve Yozgat SA. 
t 

8

1 ısılya piyasasında bu yumur- bulma) evlerinin memleketimi7:in her AL.KOM. larrna her gün miinıılcıı.sa-
a arın . . b' k.. b l d v 

n ıyı ır mev ıı u un ugu kö~esin teşmili sayesnde ıı;ana)i ve mt• ya iştirak edeceklerin ise ihale tari· 
aıarı "t'b ı b b 1 • f b ı ı ara a ınırsc vılfiyetin sai er a ına ş ve ışçj iç n bir merti hinde Yo:r:gat satın alma komisyonu. 

t u husustaki projesinin kıymeti bulunacaktır. na müracaatlan. (33) (228) 
ez.abur eder. Bliyo~unuz ki meml~ketimfade en • -. • 

Nürnu b l 1 .. l büyük sermaye t>alr~mnktrr Rer. me-m· lstanbul Beylerbe ... i sıhhiye aktar 
V ne a cı ıgma ge ince: le '!'tte olıh1~ .,.lbl !ervct terakki n .J 1·aveti t f ' l t ı ·d "' ma ambarında mevcut iki kalem ec-
d. e ra ı e anıyan arın ı • saadeti d'>.l?unm t.al'!'lma haTe-ketine 

Keleplr bir akar sabhyor -
Os üdarda isl\ele civıınnda bir tarafı 
Roma bankası esıd uınsit deposu diğer 

tarafı Rus gaz tlrkctl, önünde geniş li
manı. kıyıkhıme, gazino, büfe ve odı

lan havi ve yalnız enkazı (35C>Jl lir.ıı 

tutan ve arazisi (150001 lira kıymetincl~ 

o!3n bu a.l:ar (3000) liraya 3 şubatta 4 • 
üncü icra tarafından satılmakuıdır. \23791 

Lokomotif v fana lokomo• 
bil makinisti - Dekovil 101.omo· 
tiflerinde lans volf sair lokomobıl.erde 

makininlik bbul eder tesvivecl ve tor· 
nıcıyım nsaike malikim. (2J86ı 

.Adres : Adapazarı posta 
kutusu t 2 vısıtaslle lb 
rahim Zekl 

Bedavadan 15000 Ura 
o~küdarda iskele civarında büyük ka
yıkhane ,;azinosn, müteaddit odaları ve 
diğer mUştemilAtlle enkazı paruına sa
tılığa ve 15000 liralık arazisi ılanı be
de va kalıyor. S tubatta dördüncü icrada. 

Sabhk kargfr hane - 9 oda 
2 banyo 2 mutfak bir dükUn ! ailenin 
oturma~ını elverişli mUceddet y11pılmı' · 

tır. Şişli Etfnl imsiyonu yakınındadır. 
Saat 9 • 12 arasında müracaat Babçe-
1.:"apı dördüncü vakıf han asma kıt No. 29 

ıas111 .. b b " zayı tıbbiyenin ısatrşı 1 - 2 - 932 pa 
. a gore u ususta en müna- memleketimizde bahis olıuı Mrma."'e · 

&ıp zartesi günü saat 15 te yap·lma.k üze ---·-----------.. ı k Yer Zafranbolu ve Devrek Av-ın1:ı ve Ame r'li'l\da olduı?u gibi re pazarlığa konmuştur. Taliplerin 
az.aları hududu üzerindeki Ha- tröc;t e:lİcj olm:tktan çok u~aktTr. şartnameyi almak üzere her gün ko- ..-.-------------.. 1 

hlllaz.kıtan, Keyfaller ve satu'< Adanada bir kaza misyonumuza ve eczayı görmek tize- Merkez ıcentasL Galata koprü b~ı B. 21162 
av f' Sube A. Sirkeci MllhUrdar:r:ade ban 2. !:'40 

B a ısidir. Yenice nahiyesinde Evvelki sabah Adanada pabuççu re mezkur aktarma ambarıra, ve mü 1---------------1 
'b a~lıkısık ıstasyonu civarında Aziz efend(nin ciroır fabnkasının kaM nakaMya i.Ştirak edeceklerin de vakti TRABZON Pos lası 
a~ Unan bu haYalide kestane zanr p:ı lrunış e fatir.ı!ta tamamen ha- muayyeninde komisyonumuza müra-

Bgacı ve acı ç içekler yokmuş. rap olmuştur. Otuz ameleden dört 8 • caatlan. (341) (KARADENiZ) Vapuru 3 
Ura) ğır yaralı, dört hafif yaralı vardır. • • • ç b saat 

arda pek iptidai şekil ve Şubat arşam aı8de lesa·u Bir amele de ölmiiştlir. Kolordu kıtaatınm saman ihtiyacı 
1 e temin edilen bal halen İnfilak pek ıııedit olmu•, bütün ma paıarhkla alınacaktır. lhal~i 3 - 2 rtıah il :t :t Galata rıhtımından hareketle r a inde 50-80 kuruş kıyma· halle sarsılmıştır. Tahkikat devam et- 932 tarih sarşamba gti."tü saat 16 da 

•ncleyıniş. mektedir. kom~yonumuzda yapılacaktır. Talip lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 

ı Ziraat odasmın tetkikatına na· idamdan beraete le.rin şartnamesini almak üzere her Fatsa, Ordu, Gircsoo, Trab· 

b~rao Ereğlide 3,00u lira kadar lzmirde Kuş.adasında Selçuk nahi.. gün ve pazarlığa l~t'irak etmek üzere zon, Rize Hopa'ya gidecek 
ır rna fJ 20 d- Ü • d F de vakti muayyende komisyonumuza ih sra a on· m arazıyi yesın e annesi at.ma hanımı parası - dönü•te mezkur iskelelerle bir-

d t va edecek bir fidanhk vücu· na göz dikerek öldürmekle maznun müracaatları. <59> <363> Y 

b
a getirmek mümkünmüş. Henüz olarak ağır cezada muhakeme edilen • • • likte Pazar, Of, Sürmene Po-
U hu k ' Ihsan efendi evvelce idam cezuına K. O. ve birinci fırka kıtaatı ihti· lathane'ye de uarıyacaktır. 

t .1 susta al i bir karar ve- · 1 l · il k il & 
ı rne · mahkum edilmişti. Evnlki gün muhn yacı ıç n ısonn n enı m na asa e 

.... 1.ınış o.makla beraber Ziraat ısatm alınacaktır. lhnlesi 6 - 2 -932 lzmir • Pire • lakenderiye •.. kl'meye nakzen devam olunmuş ve 
h ıcaret vekaJetlerindeki ra· Ihsan efendi beraet karan almr•tr"". tarih Cumartesi gilnü saat 15 te ko- POSTASl 
,.orlar :t •A d l e\' a nazaran, umumi harpten misyonumuz a ynpı acaktır. Taliple .. 
l'a Vel harıce mühim miktarda T rin prtnamesinl almak Uzere her 

(IZMIR) 2 Şubat Salı 11 de 

Galata rıhtımından kalkar. t .. ' ~e kuru meyva ihraç etmek· ebrik gün münakasaya iştirak edeceklerin 
" oıd Telgrafoamelerl de vakti muayyende komisyonumuza-------------~ 

1 
As. Mk. S • Al. komlGyunuJ 

..,_._. __ _.;,~ nl~----------1 
Çengdk<~y Aske i Orta mektebi ik 

tiyacı içw 875 m ... tre boz renkte ka • 
putluk ve 840 metre lfich·ert elbisel 
kumaş llii şart mcdw n :.tl m:inu:Jm.. 
sa suretile satm al aca tır. l\Iünnkaıo 

ııalan 15 - Şubat - 0 ": paz::ırlesi gfl 
nil saıı.t 16 ya ka<lnr Harbiye mekıte
bindcld satın alma komisyonunda i~ 
ra edilecektir. 'l'aliplerin şartnanr.• 

Jerini görme.'< itin omisyona müra • 
caatlan n işt için de tah"'ti mu• 
ayyeninde ha.zır bulu malan. (189) 

(296) . . ~ 
Maltepe Ask~rl Lisesi lhtlrncı i 

• - ŞD;ıtna.rn de aleni münakasa s 
tile 144-0 m~tr-0 boz renkte kaım. 

kumaş ve s 'z kalem spor ı:r.alzcm 
satın almncc: .tır. 'lü!lakasaları ı· -
Şubat - 932 paza.r•esi cünü sa t ıe 
ya 1 adar Harbi,) c me-ktcb:ndeı · e;a.b'1l 
alma komisyonunda fora edilcc<'J~tir • 
Taliplerin şartnamelerini görmek fç'n. 

komisyona mürncaatlnrı ve iştirak 
foin de vakti muayyeninde hazır bu• 
lunmalan. (191) (29 ) . "' . 

Harbiye IMktehi t lebelerhl".n nü• 
muncsj veçhile yaka çuh:ı.sı yalaı ald
met ve numaraları nleni münalaum su 

retile yap nlacııktrr. Mtlna.kasası 11 
- Şubat - 3~ salı g linü ~sat 16 )"a 

kadar Hnhiye meldehind 153.tn al· 
nı. om· ;>onunca ic,a edil cc'rnr. T.ı.-
lipl<'ıin şartnamesini görmek içtn ko • 
misyona müracaatları ve iştirak iç'n 
de muayyen vakti.."lde kom isyonda h.a.. 

zır bulunmalan. (192) (299). 

Ton 
45 Harbiye mektebi 
60 Süvari Binicilik mel.-tebl 
70 Topçu Nakliye mektebi 
10 Topçu Anş • 

185 Yektln 

Yukardakj yazılı mahallere ht~ 
Janndaki miktarlarda kuru ot bir 

şartnamede kapalı zarf suretile sa • 
tın alınacaktır. İhalesi 15 - Şu-;,nı 
- 932 pazartesi günü saat 14,30 da 
Harbiye mektebindeki satın alma ko • 
misyonunda icra edilecektir. Taliple. 
rln şartnamesini görmek için konıi3-
yona müracaat.lan ve iştirak için de 

şartnamesi veçhile hazırlryaeakJan: 

teklü mektuplanru ihale günlin!lıl 
muayyen vaktinde komisyon riyaseti
n~ vermelerL (190) (297) 

• • * 
Harbiye mektebi anbannda mel'. 

cut 220 kalem köhne eşya aleni mü. 
zayede suretile satılacaktır. Müzaye.. 
desi 2 - Şubat - 932 sah günü saat 

16 ya kadar Harbiye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edilecektir. 
Taliplerin şartnamesinj görmek için 
komisyona müracaatlnn ve iştirak 
f çin de vakti muayyeninde hazır bu• 
lunmaları. (lSO) (142) .. "' 11·,.,. uğu müsbet bulunan Ereg" -...,111 b müracaatları. (30) (214) mm::·-·-.. - ........ - .... -r:-ı1:1J 11 

t~bırninue~~=:~~e~:~i:s:~~=c:!~ ğu!~!1~.g~~;:~~~le~~!r~:~~~~~~n~z:-. L y 11 •• üd~ 1..... 3 N 1 1 s;~· .. Z;d; ... -Öİra- H 600 ~!~~:~:;:e:e ~:~d~:i= ~~ 
" et · dostlarınıza vazacağınız tebrik telgraf- v. 0 ama m ur ugun • 1 d l H puş elbise iki şartnamede alenf müna-

tcn e ııraat mmtakalıuınm harp- namelerini Himaye! Etfal Cemiyetinin et kayığrnm tamiri pazarlıkla yapıl - er er V&pur(an li kasa suretile imal ettirilecektir. l\Ul-
llllk ~Velki vaziyetlerile yakınan .. Şefkat,. telgnf k~ğıtlarile göndertiniz mak üzere 1 - Şubat - 932 T. ve pa Kara den •. z !i nakasalan 20 - Şubat - 932 cumara 
~ olmaktadır. Bu suretle hem büvüklerini7.e ve dost- zartesıi günü saat 16 da komisyonda p f.esi günü saat 16 ya kadar Harbiye 

Jannı7.a !Ayık oldukları fazlı hörmeti yapılacaktır. Taliplerin kayığı gör POSTASI !İ mektebindeki satm alma komisyonun· 
'-'ahkeme ve icra 1Uinlar1 1 göstermiş, hf'm de hilyük bir neşe mek üzere Yollama mtidürltiğüne ve j! da icra edilecektir. Taliplerin §art• 
Çorıu . I - gününde sizin hlmıt}e v~ ~efkatinizi şartnamesini görmek 'için komisyona ·Dumlupınar·i namelerini görmek için komisyona mU 
1, ıcra memur ugundan: b ki' vc .. ihale gününde de :·ine komJsyona :! ji1 1 1., k 

... 
1
.r arnamına 40.000 lira kı ... ·met tak.. e ıyen binlerce yetime yardım etmi~ tl (57) (3_,9) racaat an ve .ştira için de muayyen 

l'ur 0 
.unan (Paşalı ağıl) nanıile ma - • 

\1 1 .J olursunuz. "Şefkat,, telgrafnameleri her muracaa an .••.• u 1 v 1 p 8 Zurt es,. E:J. vaktinde korni.o:yonda hazır bulumna• 
Çıft telgrafhanede vardır. Ve bu telgraf apuru :• lnn. (195) (388) 

hitJ'ıkt liğin arazi \'e müştemilatı ile 100,000 adet .~ar:ıciye bobini ipliği • Şubat ıı. ---.-----------e t nameler muhatabınız içindir. Siz tel- ı 
ıı 111 1'tt amamı açck artırmaya ko· kııpah zarfla münakasaya konmuştur. • akta 1 saat 17 de Sirk · !•I Y nı Ne$rİyat: 
932 U§tur ve şartnamesi 24 - 1 - grafınızı alelade bir kığ.da yazınız. İhalesi 1 - Şubat - 932 tarihine mü.. m 

1 
ecı ı · 

tlıişt~tihinde dh"anhaneye talik edil· Uzerine "Lüks veya Şelkat1 kt:lime- ıııadif pazartesi gün il saat 15 te yapıla nbtımından hareket.e (Zon- ~ Çocuk kitaplar1ndan ı 
dir r. 20 - 2 _ 932 tarihine müsa ~ rini il4ve edıniz Muhatabınız telgrah caktır. 'l'aliplerin §artname ,.e nUmu guldak, lnebolu, Ayancık, t! Orhanın tayyareciliği 
~ad~Uınartesi günü saat 14 den 16 ya itina ile hazırlanmış papyekuşe ve nesini görmek fü:ere her gün Ankara Samsun, Ordu, Giresun, U N kT M h B 
lırltı r Çorlu içra dairesinde açık art- renkli bir k4ğıt üzerinde okur. Hi merkez satın alma komisyonuna mU. H !! 1 1 ı: e met cbçeı 
~ il! a. sureti)e satılacaktır. Arttırma mayei Etfal tebriı. telgrıfnameleri, Hi racaatlan ve m~nakasaya i~tirak ede· Trabzon, Rize ve ope ) ff Ç.ocu~~nuza. en güzel b~yram 
Çı~lttcıdir. Birinci arttırmada alıcı mayei Etfalin yetimleri içindir ceklerin de o gun ve ı5aatinden evvel ya azimet ve aynı iskelelerle ~ hedıyes dn. Fıatı 75 kuruş.ur. 
Ço~ all\ıştır. Bu kere en son ,.e en teklif ve teminat mektuplannın mak- G.. 1 O v i lstanbul vilayeti tayyare şu• 
, arttı 1 k b k b'l' d kQ k . rl ·ore e ve nyeye ugrı- ı 
.,_tttı tanın üstünde brrnk: aca -tır. No: ih memuriyetimize müracaatla- uz mu :l ı ın e me:r:. r omısyon • k d d k . i besinde satılır. 
:ıı. tll\ıya . t' k i . "zd 7 t 1 vuetine tevdı' e .. ·Jemelerı·. (15) (69) yara ;ıv et e ece tır. ---------------''<tt 1 ış ıra çın yu e em· rı ilan olunur. .;_, .J 

~ı,:. 11llt, Müterakim vergiler ile _ ----------- • • • Fazla tafsiıtU için Sirkecide 
leriy ıye resimleri vakıf icaresi mü~· Sekizine; icradan: Ezine ve Bayranrlçteki lataatın ih- Meymenet Hanı altında acen-
'abite aittir, Hakları tapu sicilli ile Bir dcyinden dolayı Beyoğlunda tlyacı için 142.000 kilo un Jrnpalı zarl'I tetiğine müracaat. Tel. 22134 
~l\t 11~1ntayan aHikadarlarm iddiaJa .. 

1 

'1'8ksimde Şi~li sokağında 15 numara• usnlile mtlnakıesya konmn~tur. 1ha- 111nmr.1ım::mum:aeu::a:::: 
tiirı 1 f n tarihinden itibaren yirmi da pertikAr dükkanında mahcuz otuz le talihi 15 - Şaba.t - 932 p!\ı:art~i rindeki Kanij motöril mliuyedetııi 13 
l'll°C!tf ~~de vesikaarile birlikte rnemu• üç şişe kolon) a, ayna, koltuk ve sa· giinU Mat 15 dir. Talipler ~artname- _ Şubat _ 932 cumartesi günll Aaat 
tı~ ~d le bildirmeleri aksi halde sa- irenin füruhtu taknrrUr ettiğinden Y1 cörmek için her rlkl münakasaya 
'-'lırıa elfnin paylaşmasından harlç 3 - 2 - 932 tarihine mmadif ça~- tirak edtteklerin iM ihale tarlkfndtı 15 te yap:htcaktır. Taliplerin §artna.. 
\arıun r. AUık~dnrlarm icra ve iflb ba günü saat 1? ile 15 e kadar ma .. E~ne 8atın alma komsyonuna mUra- mesini almak üzere her gün pazarlr-
ftk,.tı ~ttıun 119 uncu madde~ine teT• hallinde füruht edilecefi cihetle yev• caatlan. (61) (881) tma iştirak için de yevmi muayyenin 
~~~""t.-,.t etmt'leri ve dnhn fazlrı ~i me~~O.rda mfmuruna nıüracaai e·I • • • de komie,rOIMlaHıu müracaatıan. (60) 

Doktor 

Haf z Cemal 
Dahllt hs ahki r mu ahosaısı 

Sıra numara ı beklememek i9ti ... 
yenler, abiııe.) c mlirııcaatla ve) a 
telefonla randc"u saati almahdıı-ln:r. 

Cumadan m ada her gün öğledca 
sonra saat 2,30 d n 5 f,) kadar latan. 
balda divanyolundn 11 num~t:tlı ha
sust kabinesinde d hilt ha.,talıklan 
muayene ve "t~davt eder. Telef onı .ı.. 




