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Senin Evindr ! 

Şeker Niçin 

ahalılandı ? 
- 2inci sayıfamızda~ 

~5 inci Yıl • Sayı : 5067 Çar~amba 17 ŞUBAT (2 inci ay) 1932 Sayısı 5 Kuruş 

-
''Mustafa Kemal Tilrkiyesi herhangi bir komşusuyla hakiki ve tam bir müsavat esası dahilinde bu 

devletlerle müşterek hudutlarına sırf idari bir mahiyet vermlye hazırdır!,, 

Silihları tahdit için 
- -- --------- - -----

Ask eri kuvvetlerin mü-
savatını istiyoruz! 

H. vekilimiz heyecanla tebrik edildi 
Bu gün terki teslihat konf eransm

da ilk söz Türldye hariciye ,·ekili 
Doktor Te,·f ik Rüştü beyefendiye ve• 
rildi. Bnşmurahha.c;ımız hazırunun al 
kışları arasında kürsüye çıkarak ihza. 
rat komisyonunda söylediği nutuklar
dan parçalar hatırlattı. T:ı:ırruzla • 
rın n harplerin kuV\·etler arasındaki 
müsayatsızhktan ileri geldiğini ve 
her de\'letin müsavi miktard:ı kuvvet .. 
lere doğru tedricen tahdidi tcslihat 

Mis Avrupa 
Avrupa gilzelllğlnl 

kazanan Danimarkalı 

--------------------------r 
Fırka grubunda 

Mali bir tetkik komis
yonu teşkil edildi 

Başvekilimiz izahat verdiler 
~~~----··--~~-~-

Ankara, 15 (Yakıt)- Fırka a-urubu bugün saat on beşle Af· 
yon meb'usu Ali bevin riyase tinde toplandı. içtima aaat 15 ten 

19 a ka
dar sürdü. 

Bu içtima· 
da hUkii· 

met vari

dat bak-
gayesine yakla~ması icap ettiğini Ye kında iza-
her devlet için azami kuvvetin, bir taar hat verdi. 
ruz karşı!llında meşru müdafaaya z:ı- N c ticede 
rurl miktar olduğunu söyledi. Komisyona se ilen meb'uslardan ~hmet Ihsan 

Milletler için hakiki ideal bir em· hükumetle Süleyman Sırrı, Rasih beyler 
niyet istihsali ancak bütün medeni mil Bu aeneki Aı·rupa güzellik f:ırali birlikte 93 2 b ü t ç esini tanzim ı cümen intihap edildi. Encü· 
Jetlerden mürekkep bir federasyon çesinin seçildiğini ue 932(Mis Aı·rupa) için f c vkalide bir mali en- (Lutfen sayfayı çeviriniz) 
ihdası olabileceğini, bununsa şimdi .. 
Jik bir hayal olduğunu Ye ozamana kıt• sı ünvanını kazanan güzelin, umumi -============== 

zan hUlıfına Danimarka güzeli oldu.. H k " • t • • k dar nisbi bir emniyetle iktifanın zaru- ye ını apa 
A b l d ğunu .. yazmı§t.ık_·. }'cn.i Mi8.Avrupanın as oy cına -

liArıcıye vekilimiz T. RUşWB. n u un uğunu ilave etti. bu gun resmını takdını edıyoruz. 
Bundan sonra Türkiyenin müspet ================= 

. ~nevre, 16 (A.A.) - Anadolu a.. siyasetini i1.ahla Türkiyeyle diğer dev Gazi Uz. tan esrar ço .. zu" lu" yor'· 
.!.:r=:n==sı==n=rn=h=us=u=s=i =m=u=h=a=bi=rı=· =bı:::'ld=i=ri=y=or=:===A_ır_u_rafı_4 üncü sayfada j Reisicümhur liz.diln aaraydaki 

F k b 
dairelerinde meşgul olmuşlar ve 

ransız a l•nesı• J•stı•faya aktam üzeri Beyoğlu yoluyla 
Maslağa kadar bir otomobil 
gezintisi yapmışlardır. 

Bu tüyler ilrperticl hadise üzerinde 
elde ettiğimiz yeni tafsllAt 

mecbur kaldı 
Ayan meclisinde dahili siyaset hal\kında 

yapılmak istenilen münakaşa 
Fransız parlamentosunda son 

illnlerde hükumetin dahili siya· r--- --· 
•eti hakkında bazı müzakereler 
açılması istenilmiş, Başvekil M. 
kaval, hükumetin hariçte ve bil-
asıa Cenevrede yapmakta ol-

~~iu faaliyetlerin zarar gor~ce
gıni ileri sürerek bu müzakere· 
ilin tehir olunmasını iltizam et· 
iniştir. 

M. Lavalın aleyhtarları başve
kilin teklifini kabul etmemişler, 
bilakis kabineye şiddetle hiir 11 
illa hazırlanmışlardır. 
l Bilhassa sol cenah demoh. ı .. -
ha.!ı başvekile karşı kuvvetli bir M. Laval 
t Ucuma ıeçmek için karar ve demokratları idare komitesi t a 
Cttibat almışlardır. rafından ittihaz edilen ve bugün 
Gel~n haberler tonlardır: bu grebun umumi meclis tara-
Parıs 16 (A.A.) _ Sol cenah (Alttarafı 2 inci aa~fada ) 
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( Çocuk Ve iler· ! \ 
ıYavrularınızın ilk mektep kitabını( 
\ siz düşünmeyiniz ! 1 
~ E 
~ g 

~ Gazetemiz bütün tahsil müddetince ;:::: ;:::;; 

' l. onu kendi Ustune alıyor !... ..... _a_J 

~ Hangi sımfm talebesi ise kitaplarını kendisine 

İ Bu mü::T v:a~:~rı:e::;e~~::::Uziln 1 
) 'Tafsili tını bekleyiniz. \ 
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Yarınki sayımız: 

12 
Sayıfa Ye cazip münderecat 

Gençlik - Sinema 
Akbaba Sayıfaları 

Darülfünun 
----Meselesi 

Yarınki sayımızda 
L,, -..........-.-. ...... 

Akisler: 

dcmird ustası olarak • çalı§an ı·e 
oMelı:iz 3encdirHasköyde oturan A,,.. 
tullalı ustaya ait olduğu anlaşılmış. 
tı. 

Cidden çok feci şe~'ilde yapılan bu 
cinayetin esrarı ve Aptullah ustanın 

kimin tarafından oldürüldüğii henüz 
anlaşılamantlştır. Bununla beraber 
katilin ueya katillerin bugün ele 
geririlmesi ilıtimali çoktur. Çünkü 
zabıta yakaladığı izin kuvvetli oldu. 
ğunu söylemektedir. 

Bu esrarengiz cinayeti yerinde 
talıkik etmek için dün bir mulıarriri· 

Vak•ayı ilk d6fa g6rerek zabı· miz; Hasköye gönder,dik, §U malüma-
taya haber veren maktulun tı aldrk: 

iki arkada•• 
Oç gün evvel Basköydc par~a- Aptullah usta iki senedenberi 

Buhran lannuş bir erkek cesedi bulunmuş, Şirketi bayriye fabrikasında ça· 
bir günlük tahkikat bu cesedin Şir. lışmaktadır. 50 yaşındadır bekar Hatibin ağzında, muharririn kalc-
keti Hayriyenin Hasköy fabrikasında 1 \lt t"rafı 7 ı'nc'ı ı:adada) 

m~d~ hrik~Ü~tinh~am~~h• =~=~=~====~~=====J=u~~==~==J =~~~ 
srlı lıepmizin fikrinde ve zikruıde bu: 
Buhran! 

Esnaf müşteri8izlikten, mü~teri 

parasızlıktan fikayetçi .. Kime gidip: 
- Halin nasıl? 
Diye sorsan, cevap hazır: 
- Halimiz malüm .. Buhran! ... 
Halb11ki, Ayaspaşa sırtlarında, 

IJ!açka tepelerinde, Lcileli yol:u~un -
da, Gcdikpaşa civannda, apartmtın 

bolluğundan, neredeyse heycltin baş· 
lıyacak .. Nereye baksanız bir temel 
yükseliyor! 

Reyoğlunda, Sirkecide lıer giin bir 
yeni meyhane açıldığını goruyoruz. 
Rağbet o kadar !azla ki, nC'redense, 
girmek i8tiyenler bir gün evvelden 111 .. 

ra nuramCl8ı alacaklar! 
Geçen haf ta, bir sinema kapıaın .. 

da, kalabalıktan bir erkek bayıldı re 
bir kadın çocuğunu düşürdü! 

Eskiden, sokakta takunyeylr. do• 
laşan mahalle kızı, şimdi başında be
re, boynunda kolye ı•e ayağında ipek 
çorapla piyasa ediyor! 

Her eı·de ya bir gramofon ı:ar, ya 
bir radyo! 

Buhre.n .. Buhran! •• Düşünüyorum: 
Acaba bu Zümrüt anka, hangi kal da· 
ğının Grkasında gizli? 

Yu•uf Zir• 
Bu edamın başından bir feUiket geçmı, zannetmeyiniz • 

Sadece yanından bir otomobil 9eçmi9tlr J .. 
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Şeke a dı! 
işten anlıyanlar ağır gümrük himaye
sinden sonra kontenjana alınmasını 

doğru bulmuyorlar 
DUn sabah refiklerimizden birinde 

11ktr l§i hal.km da çıkan bl r yazıyı o
kuyan bir lo adamı. matbaamıza ge-
lenk bu neıriyatcn tashihe muhtaç l 
79rlert ılduğunu ifade ve izah etti, 

Yuılanla söylenileni karşılaştıra. 
nk dikkate cieğer noktalar gördük. 
Banlan kısaca tesbit ve Alpulla fıl.b. 
:rfk .. ndaa cevap rica edeceğiz: 

Verllea lsahata göre en. on beş gün 
nvel oekerin yüz kilosu vagon veya 
antrepo teslimi 34,5 liraydı. Bu gün 
altı Ura artttnlmr~tır. Evvela bu art 
trnlışın sebeperf araştırılmalıdır. 

Çünktl her ıün yalnrı Alpollunun ls-
tanbaldald antrepolannda 15-0 vagon 1 

pker mevcut ıörUnüyor. Bu ral.am· •u ılsa o18a 14 - 15 ~ker bayiinden 
ı.ırtnfn 10 ~Un evvel teslimi ta:ıhar 

eden ~ekeri çrkanlmnk lbı mgelfr. re-. 
tu.nfin •enut olduğu muhnlikaktır.I 
O halıtt, Alpullu fabrikası on ~ 
stl• f~ndt bu 6 liralrk yübselmenin 
)lesalnıu bayilerinden ~rmalıdır. :Bir 
JdleCla lnı altı kuruşluk rark. bn!,l;a.J 
ab§ı ekkada 9 - 10 kuruşu buluyor. ................................................. .-...... . 
mea H1110 Fehmi (Gümuıhane) 
ls"nd (Çorum), Faik (Tekirdağ), 
Ali Şuurl (Balıkesir), Ahmet 
lbaan ıOrdu), Kemal Zaim 
(Kenya ı, Rdi1< Şevket cMan·aa'. 
MOkerrem ıKonyal, Nafi Atuf 
(Emı:um), Tevfik Fikret (Kon 
,.. 1, cloktor Mustafa (Çorum l, 
Tat. ın (Erzurum'. Rahmi (Sivas), 
Ru· (Antalya) Sadettin Rıza 
(lıtanbul), Turgut ( Manisa ), 
M .. ı:har \Aydın}, Şakir (Edirne~, 
S ıeyman Sırrı ( Y ozgatı beyler· 
elen mürekkeptir. 

Bütçe encümen tarafından tan· 
sim edilmedikçe son zamanlarda 
yazılan yazı arla yazılacakların 

hakikate is ıat etmiyeceği an· 
ıa,ılmakbdı~ . 

Maliye encumeni yarın (bugün) 
saat 11 de toplanacaa ve bükü 
metle bir ıiktc bütçenin ihzarına 
ba,hyacaktır. 

Maliye vcki'eti hususi ve mül· 
h•k bütçe eri mahallerinden iı· 
temiştir. Bu Bütçelerd"de mühim 
tesarmf ynpı1acağı tahmin edili· 
JOr. . "' .. 

Ankara, 16 (A.A) - C. H. 
FırKHI grubu bu rün 6ğ:eden 
aoara Afyon meb'usu Ali Beyin 
riyaıetinde mutat içtimasnı akt-
etti. · 

1 - Mllıtakil meb'ualardan 
Akaaray meb'uıu R ıa Beyin fır· 
kaya kabuln h•kkıoda müracaıa· 
b herine fırka riyaıet diYanıaca 
Yerilen kabul karan grup beyetı 
ama mi yeaine a rıedilmittir. 

D- BaşYekil ismet Pap Hı. 
ai11 mali nııyet b•kkında ver· 
ilikleri izah•t dinleamif ve Yaki 
elaa teklitleri llnrine memleke· 
ti• malt bünye •e kabiliyeti tel· 
lılk •e icap edea tedbiri tespit 
ederek aurup heyeti amumiytaİ· 
•• anet mek maluadiyle 20 kiti 
elen mDrekkep bir fırka grubu ••it tetkik komiavonu teşkili 
lrarulıf ~mlmıtbr. Reyi hafiyle 
JIP 1an intih•p neticeainde ia'm· 
leri ılfatıda yarılı zevat bu ko-
•;a1ona intibp edilmiılerdir. 

HHıa Fehmi ( Ci\mü~barıe), 
lamet (Çerum), Faik (Tekirdağ) 
Ali Şuarı (Balıkesir), Ahmet 
lhHn (Orpu) , Kemal Zatm Kon· 
ya), Refik Şuket ( Man 1a ) , 

AbdiUmüttalip ( Malatya ) , M6 
kerrem (lıparta). Nafi Atuf (Er· 
surum), Te-rlik Fıkret (Konva), 
Dı. Mutafa (Çorum), 1 absin 
(Ellıiı), Maıhar Müfit (0eniılı) 
Rahmi S YH). Rasih (Antalya), 
Sadettin Rıza (lıtanbul), Turgut 
(llaaiH), Or. Maıl:ıar (Aydın), 
ft l-kir ,ldirn•) beyler. 

111 - h ıı..:.,.. yartedu 
•• ·- hıiJ ... """' ...... 

Bu gün komşumuz Bulgar malr 
toı ~ekerin bir vagonunu İstanbul tes
limi 650 liraya veriyorlar ki navlunu, 
igortuı bu paranm içindedir. Hü • 
kCımete verilen kiloda 8 kuru~tur ki 
vagonda SOG liradır. 50 lira oktruva. 
;"l() Ura nıonda klr ilhe ediniz, va. 
IYttnu 1500 liraya Tanr. Bizim ima1A· 
trmrı ne kadar pahalı elursıı olsun, ı 
Bulgar malından bir misli fazla değil 1 
ya? Bunun yanmda hükdmet ;erli şe
keri 2700 Ura ~ümrtikle himaye ediyor. ı 
Ve Bulgar malı 'bugüıı lstanbnlda J45()1 
liraya ıatrlabileeek bir hadd~ bulunu· 
yor ki 15 gUn enelki vazıyet de budur.

1 Şu halde vagonda 800 Jirahk hr• 
lon bu nokta.dan de yeri yoktur, ve 1 

olsa olea bu mahdut feker bayilerinin 
AlpulJudu şıcker aJdrk~a hari~ten §e

ker r~marlam.amalan ha!dcındaki ka
rulannrn neticesi olur. 

Bu netice üzerinde haJk-ın ve hükd
metin röz söylemek hakkını al~l;adar
ların teslim edeceğinde ~üphe etr.ıe • 
yiz:: 

Görülüyor ki Tagttnda 27on !lralık 
bir gllmrük resmini yerlf mallar Uze.. 
rindeki himayem - ~ker gibi henüz 
ihtJyaca yeter btlhsalim~ .rnkkcn ve 
bu madde en ciddi bir Aida me~lesi 
halindeyken - k!fi, hatta lüzumun. 
dan fazladır. Fakat şimdi bir de bu· 
nu lstıınbutun 250 l'agonlıık ihtiyacı
na kn~ 60 vtıgonluk bir tahditle hi
maye edersek bu gayn tabtt netice • 
ler mazur görülmese de kendiliğinden 
raf! olur. 
Onun için biz de bu zatın evvel~ ant-re 
poda mal dururken bu GOO liralık yük· 
selmcnin neyle izah edilebilec~j hak
krndald sualini tenvire muhtaç bulu· 
yor, sonra bu vazıyetin gelecek kon -
tenjan listesinde dikk::ıte alınmasını 
rica ediyoruz. 

Fransız kabinesi 
i ti a et i 

( Üst taran I inci ca\ fada ) 
fından taSYİp edılmesi n:!uhteme) 
bulunan İ<arar dolayısile bükü· 
metin yarın oldukça müşkül bir 
mevkide kalacağı zanno'unuyor. 
Zıra, hül~ Om et sosyalistlerin de 
mfizaberetine istinat eden ıol 
cenah demo1'ratlarının hep bir· 
den icra edece1deri ı:ddetli bir 
bf:cuma maruz kalacakbr. 

Müzaktrahn neticeıi hakkında 
fimdiden tahminlerde bu"unmak 
milmkOn değildir. Kab.nen n ra· 
kipleri bir maHffakiyet kazana· 
caklarını tahmin etmekte Ye 
M. Laval'in dostlarıysa mücade
lenin net cesini anudane bir ıti
matla derp ı eylemektedirler. 

Par. ı, 16 (A.A) - Ayan mec· 
Jiıiade M. Lanl hükAmetin umu• 
mi ııyaıetı hakkında Radikal 
ıosyahst azadan M. Peyronnet 
tarafından yapılmaaı mukarrer 
iıtiıahın 26 ıub•t• l:nrakalm3ıını 
iıtemi~tir. M. LaYa1 Cemiyetı 
•knm içtima halinde bolundu· 
ğuuu. t:a iıt;zabın müzakeresi 
içın vaktin mUıait olmadığını, 

Franııı marabhaa!annın CeneY· 
rede Fransız no~taı nazarını ıub 
edecekleri bir ıırada bu iıbza
hın yapı ması muYafık olamıya· 

cağun tehir talebine ıebep ola· 
rak ıöıtermiftir. 

Ayan mecPıi M. Lavalin bu 
taleb nin 134 muhalif reye karşı 
l SS reyle redd~tmiftir. Bunun 
fiıerine M. Llval gerek istirah 
11hıbinin Ye prek meclıı aıa· 

ıının wicdanına maracaat etmif 
ve itin at meselca ni ileri sür· 
mDıtOr. 

M. Lavalin bu iıtihıabı cuma
ya tehiri hakkındaki talebi le 
144 muhalif reye kartı 175 rey· 
le reddo'unmuştur. 

B. Hn k.,ar bük6metin iıti· 
h•m ~ etm'ftir. 

Pm., 16 (A.A.f- Lbiae -. .. . . -"''~ ,_ -

on Telgrallar 
Yunanistanda fırkalar arasında 

derindir ihtilaf çok 
Atina, 15 (Hususi) - Siyasi fırkalar reisleri, bugün de top· 

)anarak Avrupadan dönen Başvekil M. Venizelosun Yunanistana 
mali muavenette bulunmak için Roma, Londra ve Paris kabine· 
leri nezdinde yaptığı teşeb büı' erin neticeleri hakkında görüşmüş· 
leıdir. Siyasi fırkalar reisleri uzun bir münakaşa ve müzakereyi 
müteakıp Yunanistana Yadedilen avanılar Yerildikten sonra te· 
şebbüs!erinin neticesi hakkında bir karar verebileceklerini M. 
Venizelosa saylemıtlerdir. 

M. Venizelosun meb'usan intibabahnı tesrie karar vermesi ilzeri
ne muhalefet fırkalarının müştereken hareket etmeleri için aralarında 
müzakue.er cereyanına başlamıştır. Maamafi cümhuriyetçi ve kı
raliyetçi muhalefet fırkaları araımda, bir itilaf zemini bulunması 
çok güçtür. Sebebi de cümburiyet birliği fırkası reisi M. Papa
naıtasyo'nun "k ıraJiyetçi fırkalariy!e yeni intıhabatta teşriki mes:ıi 
edebilmui için kıraliyet fırkası reisi M Çaldarisin bugünkü şekli 
hfi~(lmetin tağ~irine asla teşebbüs etmiyeceği hakkında, sarih 
bir taabbntte bu!unması noktasında israr etmesidir. Kıraliyet 

fırkaıı reisi ancak böyle bir taahhütte bulunduğu taktirde mu· 
halif.er arasında teşriki mesai müsmir ve müesıir olabilir. Kıra· 
liyet taraftan farka reisi, böyle bir taahhüttte bulunmaktan 
içtinap ettiği cihetle, muhalif.er arasmda teşriki mesai meselesi 
suya diiımüş addedilebil r. Her halde meclis feshedildikten ve 
yeni intıhabat ilfin edildikten sonra bu meselenin ne şekil ala
cağı kat'i suretle anlnc:ı'aral.ctır 

Adanada Gaz· ttz. n n heykelieri 
Adana, 16 (A.A) - Heykeltraş Krıpelle vekili şehrimize gel· 

miıtir. M. K ıpcl belediyece yapı.ması kararlaştırılan Gazi H. nin 
hey'.ellerin:n muhtel f modelini hazır!amıya başlamışlardır. 

Heykelin imalıne Türk san'atkarlarındon bir kaç zatta talip 
olmuştur. Heyt. lin ımali müna•rnsaya ko:ımuştur. 

IstanbuJ elekt ik ~lrket mü ilrü Na.fıa 
veli iline izahat verdi 

Ankara, 16 \Yakıt) - lstanbul elel:trık şirketi müdürü bu 
gün Nafıa vekilini ziyaret etti. Şir~ .. et müdürünün Anado:u sahili 
elehtrik tenvirnh hakkında vekil beye izahat vcrdıği anlaşılmak
tadır. 

Bulgarlstanda belediye intibaplarında 
ükt\ et liazaod 

Sofya, 16 (Hususi muhııbirim;zden)- Pazar günü yapılan İn· 
tibaplarınm kati neticesi belli o!du. Hül<umet b!oku bu intihap· 
larda reylerin yüz<le 65 ini kazaT\mıştır. Muhaliflerin, bilhassa 
amele fırkasmm çetin mücadelesi ve tohrik edici propaganda 
ları karşısında hükQmetin bu kadar rey alması mühim bir mu
vaffamyet tela'<ki edihnekter. 

Balıl,esir-Kütahya hattı ne zaman açılacak 
Ankara, 16 (Yakıt) - Bahl(esir·Kütabya hathmn resmi kü· 

şadi Nisanın 1 S ne doğru yapı!acaktır. 

Fevzi Pş.-Dlyrıbekir hattı hakkında 
müzakere 

Ankara, 16 (Yakıt) - Fevzi Pş.·Ojyarıbekir hattını yapmakta 
olan lsveç şirketi mümessillerile Nafia vekAleti arasmda, inşaatın 
dokuz yüz kırka kadar uzatılması ve mali vazıyet do ayısile tak
ıitlerin azaltılması etrafında müzaker~ cereyan etmektedir. 

Varşova sefirimiz Cevat beyin beyanatı 
Varşova, l 6 (A.A) - Türkiye büyük elç•si CeYat bey llust 

rovnn Kurier Codz"onny gazetesine beyanatında Türkiyenın hari
ci siyasetini komıu memleketlerle git gide daha iyi münasebnt 
teaia Ye ic!amesini iıtibdaf ec!en muslihane bir siyaset diye tav· 
aif eylemiı ve dem:ıtir ki: 

Türkiye bütün l.om~u'ariylc ara~ında mevcut suitefehhümleri 
inleye munffak oimuş, hepsiyle ademi tecavuz ve hakemlik 
misakları aktetmiştir. Cevat bey Lebistanda gördüğü hüsnü ka· 
bulden memnuniyetle bahs etmiş ve Türkiyeylc Lehistan arasm-
daki ananPvi rlostlumı hah ... 'atmıcıhr. · 

'rtlrk - italyan 
miinasebatı 

Roma 16 (A.A.) - Nazsr1ar 
mediıi Kastellerizo adasiyle A· 
nudo!u sabitleri arasında1d kara 
sularının tahdidine da:r Ankara 
da 4 kanunusani 1932 de imza 
edilmit olan Türk -ltalyan itilaf 
namesinin tasdiki hakkındııki 
kanun I Ayihasını t;1s•ip etmiştir. 

lzmlrdekl halk evi açıhyor 
lzmir. 16 (A·A.) Ünümüzdeki 

cuma günü Bahribabadaki Halk· 
eyi açılacal.tır. Halk ev nin açıl· 
ma bayramma ait hazırlıklar ik
mal edilm·ştir. Açılma bayramı 
pk maaı.ıam olacakbr. Btr çok 
nnt ha11fi pbeye varıl•Qkla· 

rmı ti..n.&ea t..,it et•iflw4ir . 

t·astaki isyan 
Rab&t 16 (A.A.) - 13 ~ubat 

akşamı Fcrkla mıntakasındaki 
kıyam erbabının taarruzuna uğ· 
rıyan bir askeri grup yaptlan 
hücumu tardetmi§ ve kıyamcıla· 
ra ağır zayiat verdirmiştir. iki 
zab ıt vekiliyle 12 asker ölmüş· 
tür. Mrntakanm her tarafında 
süklin iade ve tesis olunmuştur. 

Fransız Edıpler cemiyetinde 
Paris 16 (A.A.)- Fransa ed·p· 

ler cemiyeti komitesi 15.000 
frank kıymetinde olan birinci 
mükafatım, klasik Yunan eser· 
lerinin tercüme ve iktibas sure· 
tile mu!ı•rriri bulunan maruf 
Yun&11İyat llimi M. Marie Meo· 
nier'ye tenih eyle-..iftir • 

Başvekilimiz 
ismet Pş. bugiln şeh

rimize geiiyor 
Ankara, 16 (AA) - Başvekil 

ismet Pı. Hz. akşam treniyle 
lstanbula hareket etmişler ve 
istasyonda Yekilfer, meb'uslar, 
devair erkin ve müdiranı ve 
b irçok zevat tarafından teş)'İ 
edilmiş'~rdir. 

Trende Hir 
Kadın Cesedi 
Bulundu 
Viyana, 19 (A.A) - Bu sa• 

bah, Viyana-Amstetten omiobii• 
sü treninin bir kontrolu ::S üncii 
sınıf bir :kompartımanda meı'uJ11 
birşey keJfetmiştir. 

Trenin Anstetten'e muvasala
tında içinde müteaffin bir koku 
intişar etmekte olan bir valiz 
kontro!un nazarı dikkatini cel
betmiş ve hemen şefdegar'a 
mjracaat ederek mumaileybin 
ve bir doktorun buzurile valiıİ 
açtırmış hr. 

Valizde bir kadm göğdesi bu
lunmuşturi Bu, ihtimal Françoİ 
Joseph ıstasyonunda bir tal< J11 
mukavalar içinde bacakları bu• 
!unmuş olan kadına aittir. 

Po'is, bu mese:eyi tenvire fa• 
alivetle ca'ışmal<ta~tr. 

lnhısarıarın tev
hidi mese esi 

inhisar idareleri merke:deriniJ1 
Anlrnraya nakilleri ve birle§tİrİ~~ 
m~leri hakkımla tetkikat yapmaP 
üzere teşekkül eden ihzari ko• 
misyonun vazifesini bitirerek id• 
ı·elerin Ankaraya nakillerini~ 
doğru o)mıyacağı kararını verdı• 
ğini yazmıştık. 

Bu komisyon tarafından hazrt" 
lanan rapor üzerinde tetkikat y•• 
pan inhİGar umumi müdürleri11deJI 
müte§el:kil komisyon da dün t?P• 
!anarak geç vakte kadar çalışnı•t• 
tır. . 

Burada henüz nakil meaele91 

mevzuu bahr:oLmamış, inhisarı~· 
rın birleştirilmesi me:ıelesi tetk11' 
ve müzakere edilmi~tir. 

Alakadarlar tarafından yapı " 
lan tahminlere göre, barut, tütii11t 
tuz, muskirat inhisarlarınm ınu " 
ha:; ebe, vezne, sabf, tef ti~, nıJ" 
kuk §Ubeleriyle murakiplik kaleJ11" 
lerinin birleştirilmesi mümkün d" 
1 bilecel tir. Yaln!.Z muhnscbe e 
dört inhisar idaresi icin ayrı ;ube" 
ler bul nması zarureti vardır. • 

T e kik ve imalat şubelerin111 

bir)e .. t1r: 1,... ... "; .~;;"""1,.;;'" rle~ildir· 

Hava düzeliyor mu? 
O:in hava kısmen bulutlu geç· 

miş fakat yağış olmamıştır. Sa
ba tan biraz sert gibi göriinell 
hava öğ!eye doğru yumuşart'llf 
ve erimiye baş'amışbr. Belediye 
düu de caddel~r<..ıeki karları 
temiz'etm·ştir. 

Rasathanenin verdiği ınalO
mata göre bagün hava bu'utlU 
olaca t. Rüzgar mutavassıt ,u_r
atte ve miitehavvil esecektır• 
Hafif yağmur yağacaktır. Haf'• 
lodosa mütemayildir. Oi.inkü fi; 
caldık derecesi azami 7, asgar 
mıkı!!I birdir. 

Antep mul>'usu Remzi sel 
istifa etti t• 

Ankaradan ahnan maluıP• 
0 

.. 
göre Uşşak şeker fabrikası ıP i 
dürlüğünfi deruhte eden G•! 
Antep meb'usu Remzi Bey ıııeb; 
us:uktan istifa etm ·~tri. j5tif• tı 
meclisin ilk içtimaında o!<una~;,. 
kabul edilirae milnhal ıneb 
lok adedi ikiye ~akacaktır. 
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'f1 ç haber ve 
Bir planço 

d 
Bir sabah gazetesinde şunları oku

Unı: 

Rar makinesi kar bir metre irtlia 
l>eydn etmediği için işliyemiyor. 

* t;: * 
1'ürkiyenin varidatı geçen s~neye 

11~:ran 26 milyon lira noksandrr. Hu· 
~tın için yeni sene bütçesi 150 milyon 
ıra olacaktır. 

* • • 
d Futbolcü Vehap lngiltereye kabul 

' fllllerniştir. Çünkü lngiltere hiikfı .. 
~etı Britanyada profesyonel futbol • 
~~lük hakkını ecnebilere veruıemekte-
ır. 

Bir sayfada alt alta dizilnı:ş olan 
t?

1
t.Uç haber işlerimiz hakkındn : ir 

1 ançodnn daha kuvvetlidir. 
Bir şehir var ki kar kapıları bastı

~~r Sokaklardan geçilmiyor II.~ . 
esın gözU sokaklarda yepyeni bir 
~~hluk bekler gibi kar makinesini 
~oztüyor. 

t Günler geçiyor. Çukur, bozt:k ve 
a sız sokaklnra bir sefalet rnanznra· 

~ı \'eren buzlar, güreklerle, kazma -
b~rl~ tıpkı bir lrnldmm sökülüyor ~ı

Sökülüyor. 
k Sokaklarda kardan kaçayım, buzda 
tayını.rayım, batağa dilşmiyeyim, ? • 
0 ntobi) çiğnemesin, tramvay c:arp .. 
~il.sın diyenler şimdi sırtlannda bir 
d az~anın ucunu, haşlarmın hizr.f'•n· ı 
a a hır üpiirgenin sapmı. b:ıcaklım 
rasında irili, ufaklı kUreklcr ve 

~ek Çek arabalarıyla karşıla~ıyor. ı 
Bu işlerden anhyan bir dosta kar 

lllanlkesf ne oldu dedim; bana şu ce • 
"abı Verdi: • 
k "- Kar makinesi işliyemez. Çün -
li bir defa bu makineler Sibirya ve 

emsali bol kar yağan yerler için ya· 
~11\Uştır. Sonra bu makineler asfalt ı 
1 °Harda işler. Mamafi karlar sokak· 
arın kenarına tınazlar gibi yığıldığı

!la göre galiba bu günlerde kar maki· 
rıesj bir metre irtifaı bulnn karları tc· 
ltılzliyecek. 

lşln ciddi tarafı: Hesaosl7. kitap
fl . 

1 ~ Yapryont7.. 

Poliste: 

Havagazı bir 
Bekçiyi öldürdü 

Evvelki gece, Beyoğlunda ha· 
va gazı borusu patlaması yüzün • 
den Ali isminde bir bekçi zehirlen 
miş ve ölmüştür, Bekçi Ali, Bey· 
oğlunda Tünel pasajı yanında 
Jurnal sokağında terzi Andre A 
Kroninin dükkanında çalıfmakta· 
dır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Evvelki gece Ali terzi dükkl· 

nında uykuya yatmıştı. Dün sa
bah uyanan komşusu kolacı lsta v· 
ri efendi, dükkanın açılmadığını 
görünce merak etmif, kapıyı vur 
muş, fakat içerden bir cevap al • 
mak kabil olmamıştır. 

Bunun üzerine lstavri derhal 
polis karakoluna koşarak zabrta.· 
yı hadiseden haberdar etmiştir. 

Dükkana koşan polisler kepenk -
leri kırarak içeri girmişler bekçi· 
yi yarı ölü bir halde yerde bula • 
rak hastaneye kaldırmışlardır. 
Fakat zavallı adam ölümden kur· 
tarı lamam ıştır. 

Hava gazı borularının dünden 
patladığı ve hava gazının bu su • 
retle dükkana yayıldığı anlaş1l • 
maktadır. 

Maarif Vekili 
Ankarav~ rlö.,dü 

Bir müddetten ı.;erı şe.u .mb:de 
bulunan Maarif vekili Esat bey 
dün akşamki trenle Ankaraya i ön 
muştur. 

Vekil bey dün öğleden evvel 
Galatru;aray lisesini gezmiş, ders· 
lerde hazır bulunmuştur. :::sat 
bey öğleden sonra da maarif mü
dürlüğüne gelerek bir mtiddd 
meşgul olmuştur. 

Rüsuhi bey 
Riyaseticümhur başyaveri kay· 

'l'. 8ata ve adeelerine sahip olarak makam Rüsuhi bey uzun müddet 
d~rkiyeden dışarıya çıkan vatandaş kıt'adan uzak kalmış olduğu için 

0 
Unyanın her tarafından ko~uluynr. 
nlar için her kapı kapalıdır. Fakat mesleki malumat ve mümarese· 

~Ürkiy"de ecnebi artist gelir çalışır. sini kaybetmemesi maksadıyla Re· 
Sa~nebi ressam gelir çalışır, garson isicümhur Hz. tarafından bir kıt'a 
§l fŞır, mühendis çalışır. aktör çnlı - hizmetine tayinine müsaade bu· 

r. Çalışır, çalışır... l t 
Bunı 1 ··tu d •. kl . 1. yuru muş ur. Ja . :ırın a ıp go r u crı ,ontcn- ........................................................... . 

d 11 lıstesinde yazılanların kıymetin ·ı küntülerine verilen paraya yazık de-
'n daha az değildir. ğil mi? 

:t ne amımız mı, heykeltra~ımız mı Hakikat şudur: 
0k? Biz bütçeyi yüz elli milyon lira olan 

le Beynelmilel şöhretler müstesna. fa bir millet oduğumuzu fert, fert ah bir 
~: bizi.m heykeltraşlarla boy ölçilşe. kere öğrensek? 
~a şüpheli olan Avrupa dö • 

r~ınıııııılll:!ı::ıiffil!IUi!ıilimmı 1 illlilnınıı ıınn illi ııınını 1 

SADRI ETE!tl 

Mahmut Nedim Bey 
( Son Yemen vallsi ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! 

ım:!nıımmmınmnmmı ıuııınınllln1111 ı ili ili ı ıı .nı ıı ııı :nır.:ıı 1111 lllllD Tefrlka:35ııınnıınınn11fl 
Tercüme ve iktibas lıakkı malıfuzdur. 

ltn llo.tta (Ahsen Cindari) den şüphe- ) Gazi Paşa Hazretlerinden fn:am 
İçi erek ona serbestçe yol verdikleri Yahynya gelen tahı iratta da bu sıfa
ha~ bazı memurlarını azlettiklerini tnn knyt ve tesbit ediliyordu, 
asa~:. aldım. Bunlar hep şaşkınlıkla Daha lmt'i. daha sarih, daha açık 
l§te ıs.et ve hırsla yapılmış çocukça bir vazıyet olamazdı. Binaenaleyh 

tdı._ ben de bi.itün bir istirnhati kalp \e vic 
A. Yeni vazıyetlm danla işe başladım. Baş ucuma astı• 

ti. t :rtık \•azıyetim de ta,·azzuh elmiş· ğım Gazi paşanın biiyük resmi her 
l'a y stanbulla kat'ı aHıka ettikten son an ban:ı yeni bir şevk, yeni bir kuv -

ll~lllende kimin valisiydim.? vet veriyordu. 
r :r •ali.. • Odama her giren evveıa resmi se-

'i? akat nerenin, kimin, ne);n vnl!- lamlıyordu. Uzaklardan gelen hede--
Şirtıd' viler, şeyhler, seyitler resmi indir .. 

l"iratı 1 Ankaradan gelen bu ilk taJt.. ti~ orlar, okşayıp öpüyorlar, dualar 
ll a. b~n de kendimi bulmuştum. ediyorlardı. Bede,;nin bu kadar saf, 

)·ei \l el etı .''ekile reisi ,.e erkanı harbi·ı bu derece açık ve temiz oluşu narliren 
letin·rrıuınıye reisi Fevzi paşa hazret• göl'ülen bir şeydi, ,.e bu hal beni çok 
leri ~n enı.irleri sarihti: (Zatı devle~ mütelı:tsi .. ediyordu. 
fakat enıakftn hükumetimiz namımı ve rsmet B. - ismet Pş. 
ha1 rn:e~kezden istizana hal \"C ma - (Ahsen Cindari) lnönü ve Sakar • 
'"'kata saıt olmadğmdan salahıyeti ya zaferini anlatırken: 
'aıa "' d.edyJe makamı viJAyeti mıtha .. - l met paşayı t3nrdınu:, değil nti? 

1 are buyuruıısunuL) Dem;şti. 

J Hava iileminde 1 

• 
Bir kaçak sıgara 
Kağıdı davası 

Şe rim · ze gelecek 
ecnebi tayyareciler 

ıyor 
Önümüzdeki cuma günü bü

yilk merasimle açılacak olan 
lstanbul Halk evi için hazırlıkla· 
ra faaliyetle deyam edilmektedir. 

Teşkilatla meşgul olan Muş 
meb'usu Hasan Reşit B. dün 
şehrimize gelmiştir. 

Fırkada bugün ve yarın iki 
mühim içtima ve Halk evleri 
şubelerinin takviyesi etrafında 

müzakereler yapılacaktır. Bugün
kü içtimaa edebiyat mensupları 
davet edilmişlerdir. 

Aynı günde memleketimizin 
muhtelif şehitlerinde de Halk 
evleri açılacağından Ankara Halk 
evinin açılma merasiminde fırka 
umumi katibi Recep B. bir nu· 
tuk söyliyecek, müteakiben Ay· 
dın meb'usu Re~it Galip bey 
Halk evlerinin gaye ve mesaisi 
hakkında bir hasbuh l yapacak, 
manzum "Çoban" piyesi temtil 
edilecektir. Merasim radyoyle 
memleketin her tarafına neşrcdi· 
lecektir. 

Tarif eler bitti 
Haliç ve Şırketih3yr;ye tarife· 

lerl aynen lbka olundu 
Tarife komsiyonu dün öğleden 

evvel Ticareti bahriye müdiirü 
Zeki beyin riyasetinde sonuncu 
toplantısıni yarmıştır. içtimada 
Zeki, ticaret mıntakası müC:ürü 
Muhsin, belediye reisi muavin· 
lcı inden Hamit, ticaret odasın-· 

dan Suat, Sait Ömer. Şirketi 
hayriye müdnrü Yusuf Ziya, Ha
liç şirketi müdürü Hüseyin Bas
ri ve liman şirketinden Etem 
izzet beyler bulunmuşlarılır. Ko
misyon bu içtimada tarife mese

leler ini tetkik ederek neticelen· 
dirmiştir. 

Ticarethanesinde kaçak s]gara 
kağıdı bulunduğundan dolayı 
mahkemeye alman Albert efendi
nin davasına dün ikinci cezada 
devam edilmiştir. 

Maznun vekili dünkü celsede 
müdafaasını yapmış, tical'etlıane
nin Benon, Vitalis, Jak isimle"İn· 
de üç. kişiye nit olduğunu, Albert 
efendinin şerik olmadığım, ancak 
sermayedarların gaybubeti sıra
sında kendisine salahiyet verildi· 
ğini söylemiştir. 

Kaçak sigara kağıtları bu ara· 
da cık.mı., Albert efendi, tanzim 
edil~n zabıt varakasına imza koy· 
mak zaruretinde kalmıştır. Zabıt 
varakasındaki bu imza Albert e
fendiyi mahkemeye sürüklemiş • 
tir. Mahmeke karar için bırakıl
mıştır. 

iki tUtUn kaçakçısı 
mahkOm edildi 

Elli sekiz yaşında Abba , 65 
yaşında Leon isimlerinde iki tü • 
tün kaçal,çısı dün ikinci cezada 
muhakeme ve mahkum edilmi§ -
lerclir. 

Beşikta:ta tütüncülük eden Ab· 
bas ve çırnğı Leonun dültkanlarm 
ela ansızın ynpılan taharriyat ne· 
ticesinde 7,5 kilo kaçak tütiinden 
mamul fönbeki çıkmıştır. Muz· 
nunlar clün, cürümlerini ikrar fa. 
kat tevil etmi~Ierdir. 

Neticede mahkeme, bir ny müd 
detle hapislerine ve 40 lirn "Oara 
cezasiyle mnhkumiyetlerine karar 
vermiştir. 
Amerl kan b zf kaçıranlar 

yaka~andılar 
Galatada Kalafat yerinde güm 

rük muhafaza memurları Reşit oğ 
lu Hakkı, Mehmet oğlu Ali \'e 
Mehmet oğlu Hakk isimlerinde iiç 
Mşiyi yirmi top amerikan bezi 
kaçırırlarken yakalamışlarchr. 
Kaçnkçılar müddeiumumiliğe ve· 
rilmiştir. Kaçakçılık muhnkeme· 
i maznunların muhakemesine he

men başlıyacaktır. 
Avrıca manifatura eşy sı üze -1 

rine knC'.akçılık yçpan bir şebeke 
de meydan a c-.ıkarılmıştır. Şebeke 
nin başı Dimitri ism1nde biridir. 
Bir h~rolncl mahltiim oldu 

Heroin satmaktan maznun La
zari, dün ağır cezada muhakeme 
ve beı ay hapis, 83 lira para ce -
2aı;ma malıltum edilmigtir. 

Şirket ihayriyeyle Haliç şirke
tinin tarifeleri aynen ibka edil
miş, liman şirketinin mavuna kö
mür tarifesinde ufak bir tenzilat 
yapılmış dizbarko tarifesine de 
bir mikdar 1am Vllpı1 nııstır. . ..................................................... ·-··· 
Kebzımall r esnafı comıyetln• 

de intihabat 
lstanbul ticaret müdürlüğün· 

denı 
lstanbul kabzımallar esnafı ce· 

- ismet paşa, hangi ismet paşa 1 
diye sordum. 

Cebinden ismet paşanın rcsnılni çı 
kardı Ye bana u1.attı, daha ilk hnkış
ta, derltnl tanıdım Ye gnyri ihtiynıi: 

- O, o ... Ah sevgıli dost, diye ba· 
ğırdım. Sonra dii<şünceye daldım: 1 

326 sonlarıydı, Hücleyde melı'usuy 
dum. Dairei intihabiyemi ziyarete 
gitmiştim. Orada bir az evvel gelmiş 
Ahmet lzzet pa!'ia heyeti ,·ardı. lzzet 
paşa bana nrkadaşlan arasında bu .. 
lunan kolağası lsmct be}i de tnkdim 
etmişti. Biraz sonra izzet paşayla y:ıl· 
nız kaldığımız zaman: 

- Bu lsrnet lıeyi tanımazsınız. fa· 
kat tanıyacaksınız, çok kıymetli. çok 
değerli bir 1.abittir, onu bana ı\llalı 
göndcr<li, demişti. 

O günden sonra ben de İsmet beye 
başka bir gözle hnkmıya başbdım ,.c 
çok geı;meden anladım ki bu genç za· 
hit yarının büyük kumandanlarından 
hiiyiik adamlarından biridit. 

Daha o vakit onu çalışırken gören
ler bir kolnğnsı karşısrnda oldukta~ 
rını unuturlar, bir kurnandan huzu
runda olduklarını hissederlerdi. Ge • 
rek arkadaştan gerek bütün muhitine 
kendisini çok sc' dirmiş, o nispette 
kendisine hörmet ve itaat ettirmesini 

miyetınin idare heveti intihabı 
21-2-932 rnzar günü saat onbir· 
den onbcşe kadar Meyvehoşta 
büyük Arzıye hanındaki cemi
yet merkezinde yapılacağı iıla
kndarlara ilan olunur. 

-
ilk görüştenberi çok !'"e,dim. Bu kn -
dar zeki \'e cevval bir znblt gö medım 

dersem ynlnn olmaz.. Muhnt;lmk kı 
bu genç yarının başlarından birid ir 
Göreceksiniz ... Demişti. 

Bir müdclet sonra ben Yemene vnli 
oldum. Yedi sekiz ay ismet be) le her 
gün görüşürdük. Her gün bu gen <: 
zabite karşı börmet ve muhabbetim 
biraz daha artardı. Nihayet o hale 
geldi lii artık onu bir evlat, bir kar
deş gibi sever oldum. Bu sc,·gi bir 
lahza bile Jtu,·vetini ka) betmedi. Zc
J,a \ ·e irfanı lmdar ahlak ve fnziletinin 
ele meclfıbu olmuştum. 

Şimdi resmini masanın üzcrme koy 
muı; ona bakn baka clnlmış. clalmış 

o günleri düsünliyor, o giinlcri bütün 
tef erruatiyle hayalen yaşıyordum, o -
nun se.c;ini işitir gibi oluyordum. bir an 
oldu Jci l,c11dirni tutnmadırn: lnönlcıi 

ye Salmryanın hu kahrama.n kuman• 
danını hu aziz ve muhterem büyiik 
dostun resmını cludaklnrrmr gö
türdüm. hörmet ve muhabbetlf', min· 
nt:tle öptiim. 

Erte i gUn lmamln karşıln:. ır knr
şılac:maz, o da re mj görmek istedi, e. 
line aldı: 

bitmişti. - Allah ondan razı olsun, dedi, 
lmam Yahya bir gün bana: ve sonra, Mahmut Nedim bey ben si· 
- Du heyet arasındaki lsmet beyi ze ta o l'nkit demedim mi}di, lıtı b -1 

Irak ha vek.lı Nuri Pıanın 
oğlu da geliyor 

Irak başvekili Nuri Sait paşa• 
nm oğlu Sabbah Sait bey bir kaç. 
güne kadar bizzat idare ettiği hu
susi tayyaresiyle Avrupadan teh· 
rimize geleceldir. 

Sabbah Sait bey şimdi Viyana 
da bulunmaktadır. Viyanadan 
Belgrat, Sofya yoluyla ,ehrimize 
gelecek, burada bir kaç gün kal
dıktan sonra Konya1 lskenderun 
ve Halep şehirlerine uğrıyarak 
Bağd da giedcelctir. Sabbah bey 
Viyanada havaların düzelmesini 
beklemektedir. 

Tanınmış Fransız tayyarecile· 
rinden Peru da tubat sonlarında 
bir rekor yapmak maksadiyle teh• 
rimize uğrıyarak Hindiçintye gi .. 
decektir. 

Fransız tayyareci Gudron maro 
kalı, 95 beygirlik bir motörü olan 
Samson sistemi tayyaresiyle 
şubat sonlarında Pari ten hareket 
edecek, Brendiziye uğradıktan 
sonra şehrimize gelecek, bura • 
dan Halep ve diğer §ehirlere uğ • 
rıyarak Hindiçiniye gidecek, ynı 
yolla geri dönecektir. 

M. Peru Fransadan Hindiç.int • 
ye tayyareyle en kııa bir zaman .. 
da gidip gelerek mevcut rekoru 
kırmak maksadını takip etmekte .. 
dir. 

Muvaffak olduğu takdirde ke11 
di ine Fransa reisicümhuru tara~ 
fmdan bir kupa verilecektir. 

lngilterenin tanınmıt ailelerin
den birine mensup olan Leydi Çey 
tura isimli bir kadın tayyareci de 
martın birinde Almanyadan huıu• 
i tayyeresiyle hareket edecek ve 

F rankfurt, Viyana, Belgrat, Sof• 
ya şehirlerine uğrıyarak buraya 
gelecek, §ehrimizde bir kaç gün 
kaldıktan sonra Konya, Halep yo• 
luyla Avusturalyaya kadar gıde-i 
cek, nym yolla dönecektir. 

Gene mart batlangıcında Mm. 
Monro adlı bir İngiliz kadını tay.. 
yaresiyle Saygondan ıehrimize ge 
lecek, buradan Londraya gide • 
cektir. 

Tetkikat yapmak üzere devrf 
alem seyahatine çıkan Alman do~ 
tor Her Kruze de tayyaresiyle bt; 
haf ta içinde §ehrimize gelecektiı, 
Her Kruze şimdi Mııırda bulun ı 
maktadır. 
Şehrimizdeki lnglllz tayyareci 

gidemedi 
Şehrimizde bu'unan tngiliz tay· 

yarcci M. Neville Stack tayyare
nin motöründe bir boıukluk ol· 
duğundan hareketini bir hafta 

(Lutlcn sayfayı ~vlriniı) 

met beyin gözlerinden her halinden 
bellirdi ... 

- Ya ben, dedim, gf.ze kaç dE'fıL 
aynı şeyi tekrar etmedim miydi? 

Sevinçle gülü~tük ve uzun uıad[)'I. 
bü:> ük adamlardan bahsettik • 

ikinci korye 
lngilizlerin - Artık koş u~orma

)U ! Demelerine l'.ağmen ben Ankaıa.. 
ya ikinci kuryemi hazırlıyordum. A· 
damlnrımdan San~ gureba hastanesi 
müdürü Anber efendiyi gönclerecek • 
tim. Evrakı hazırlattrm, ve bu mU~ 
kül zamanda hükQmeUme bar olma -
ması için kendisıne harcirnh olaral\ 
cebimden üç yüz altm verdim. 

Anber efendi 338 mayıs fptidM!ıı • 
da San'ndnn müfarekat etti. Hildey• 
deden Musa'"''a'a geçti ve oradan geıo 
ne bir tacir sıfatiyle ve lstanlıul tari
Jdyle gizlice Ankaraya gitti. 

Biz artık her iş.lmizi yola koymu~ 
gibiydik. Ankara ahvalinden de es
ldsine n:ızarnn daha rnuntnıam, daha 
sık ve esaslı mnHimat nlnbili) ordur.ı. 
Dir taraftan Mısırdaki adamlanrn, be· 
ri ayndan Adcnde \'e Musan·aclaki ba
zı dostların bu hususta büyük yardım· 
ları oluyordu ve haber hep birbiri • 
den iyi, birbirinden se\'Jnçli geliyo .. ·, 
böyJec<ı Ceziretülarabın bu uzak ve 
tenha köşesinde bayram günleri ya• 
şıyorduk. 

(Bitmedi) 



~~~~~~=-=======~=========~--==~~~~~~~~ ~ 4 - VAKiT 17 ŞUBAT 1932 ~ ._., . " 

Japonyayla Rusya Tic:;;~t ö~:::~.~ Silihları tahdit için .. 
Harbetmektense anlaşmayn 

tercih etmişlermiş ! 
Ustt:ır:ıfı I inci sayfada J Tevfik Rüştü hey nutkunu şu ~· 

Senelik kongresi ıeuer arasında hiç bir ihtilaf noktası ıerıe bitirdi: ~ 
kalmadığını, hudutlarımızın tama. - "Çok uzun ''e büyük tarihi ~$11 tıit 

Ticaret ve sanayi odasının se- men tesbit edilmiş olduğunu ve bu da en büyük zaferleri görnıuŞ, bit 
) ) d dl nelik kongresi bu ayın 27 sinde hudutlar haricindeki yerlerde gör.ii - ~ok acı fel;"ıketlere uğramış ol:ııt 1,~, 

Çlnde harp fasıla ar a evam e yor toplanacaktır. Kongrede Odanın miiz olmadığını teşrih ettikten sonra mitıetin hissiyatına vakıf oımak ;, 

1 
H kk dedi ki: daı;ız görülmezse, şunu söyle~ekd tli 

Bir kaç gün evvelki telgraflar Be~ Çin kolordusu Şanghay - tetkikat şubesi müdürü a ı _ Bu beyanatımı mübalağalı J.u .. terim ki: Türk miIJetinin en ş~d :
1
,. 

Ruıyayla Japonya arasında gizli Nankin demiryolu hattı üzerinde Nezihi beyin ihracacat emtia- lanlar olabilir. Fakat ben daha ileri arzusu yer yüzündeki bütün ınıll\, 
bir ittifak bulunduğuna dair ve - toplanmaktadır. Yirmi hin ka - mızın istihsal ve maliyet fiyat- giderek hemen ilave edeyim ki 'l'ürki· ri sulh içinde karde~~e geçinir go 
rilen malumatın hem Rusya, hem• dar olan Japonların Çapeiyi zap- Jarı ve ihracat masrafları hak- yeyle komşuları arasında öyle dosta- mektir. .. ~ıf 
Japonya tarafından tekzip oldu· tettikten sonra, körfezin etrafın- kındaki raporuyla Hereke fab- ne münasebetler temin edilmiştir ki Nutuk şiddetle alkışlandı "~ 8~. ı;. 
ğunu bildiriyordu. da kendilerine geçit verecek hiç rikasının lstanbul şubesi müdü- mütemadiyen artan samimi kardeşlik Jar bütün sıralarda Tevfik Ruştu tdo 

Tekzip olunan ittifakın, Deyli bir yol mevcut olmıyan bir mın • hisleri sayesinde bu hudutların za - yerine oturuncıya kadar devam e dl 
Ekspres · gazetesi tarafından mev- takada yüz bin Çin askerinin kar- rü Reşat beyin Türk iyede men- manla ~iya~i ehemmiyetleri muhakkak Bir çok murahhaslar, bu mc~~o~ 
zuu bahsolan havadis olduğu şısmda kalmaları ve adetçe ken- sucat sanayii hali hazır ve inki- azalacaktır. M. Litvinof, 1\1. Politis, l\f. 1'3 

9 anlaşılıyor. dilerine faik ve mmtakaya da ta- şafı,, hakkındaki raporu tetkik .Ucnıfrkctin efkarı umumiycsi ta - ni, M. Tardieu. M. Sato ve ttal)ıtıt 
Son postayla gelen Deyli Eks. rnamen vakıf olan kuvvetin mi:t- ve müzakere edilecekt·r. rafından tekzip edilmekten hiç kork~ Bulgar, Romen ve şimal hü?cuıı;et r" 

pres, tekzip edilen bu gizli İtti- hiş mukavemetine maruz bulun - Afyon ve tiftik ticaretimiz mıyarak ücin l'dcbilirim ki Mustafa murahhasları Tevfik Rüştii beyııt ı~ 
faktan bahsederken onun, Man- malarının ihtimalden uzak olma- lstanbul meb'uslarından Saa- Kemal Türkiyesi her hangi bfr l•om- nına gelerek hendisini hararetle •Jıtİ' 
çurideki Japon hukukunu temin <lığı düşünülüyor. şusuyla hakiki re tam bir ptilsaı:at c- rik ettier. Macar başmurahhası 1 gt' 
ettiğini ve Japonlar için Mongoliı;. Mukden, 16 (A.A.) - Jencral dettin Rıza bey dün afyon BCI8ı dafıilinde bu devletlerle müştc. yar kont .Apponyi yeıinden kalktP 

1
, 

tanda vasi bir nüfuz mıntakası Ma Chan Shan Mançuri kuvvetle- ve tiftik tüccarlarını ticaret oda- rck hudutlarına sırf idari bir malıi - lerek Tevfik Rüştü beyi heyecıtll 
ayırdığım anlatıyor. rinin kumandanları tarafından ya sınd.:ı bir içtimaa çağırmı~tır. yet ı.·r.rnıiııc hazırdır. tebrik etti. 

Gene lngiliz gazetesine göre, pılacak müzakerede hazır bulun - Afyon ve tiftik ticaretimizin Ya- Tevfik Rüştü bey bundan sonra Tevfik RUştU Beyin nutkll'" 
iki taraf harp etmemek için itilaf mak üzere Harbinden tayyarey)e zıyeti ve alınması lizırngelen Türikeyenin geçen sene harp hiitçec;;i- nun konferans mahafl• 
etmeyi tercih etmi ... ler, ve bu iti. Mukdene gelmiştir. nin ü~te birini tenzil eUiğini sö~ liye • llndeki tesirleri . 

11
, 

:r J H bl tetbirler görüşülmüştür. rek Yunanistan Ye Rus .. ·a'-'la l ,ıerlı - c ..... e··re, 16 (A.A.) .Anadolu a.il lif bu arzudan doğmu,tur. apon ar ye nazırenın J J ~· • 

beyanatı Benzin lthalitl azalıyor len hahri muaht>deleri hntırlattı. Ter- smın hususi muhabiri bildiriyor: .. _;t (Deyli Ekspres) gizli itilafın nü?· 
Tokio, 16 ( A.A) - Harbiye Ticaret ve sanayi odasının ki teslihatta 1'ürkiyenin nokfai naza· Hariciye Yeldlimiz Tevfik ~· Jı tafsilatından bahsederken şu nıa- -~f1111" 

nazırının Şanghay meselesi mü- tetkikat şubesi benzin il.halatının rı askeri kuvvetlerin mfü;avatı ec;;:ısı heyin terki teslihat konferalV"- , lômatı veriyor: b 'I 'ht' .. -1 k b'" azaltılması meselesı"nı" tetkik et- olduğunu ileri sürerek hi~ bir konfe- dün irat ettiği nutuk konferan~ Jll!. 
"ltilafnamenin Japonyaya a - nase etı e ı ıyaç goru ece U· ransın tarih ve müstakbel nesiller h fT d k takd'r edilmektedıt· v-

d ~ h kk"" h 1 ·1 tu"n askeri kuvvetlerin gönderi- mektedı"r. Memleketimizde istih- a 1 ın e ~o· ı d,I yır ıgı ta a um sa ası :m yar karşısında bu derece ağır. manevl ve nutuk sayılı ,.e kıymetli nutuklar 1'i~ 
730 milyon murabba mildir. Bu Jeceiini vazifeleri hitam bulur sal edilen alkolden yüzde yirmi siyaı:ıi bir mes'uliyet yüklenmedi~ini. biri addediliyor '°' çok müsait ·şeJııl' 
itibarla Avrupanın 34 mislidir. bulmaz geri çağrılacağını beyan beş nisbetinde benzine karıştırıl- ve beynelmilel ihtilafların silah kuY- te tefsir olunuyor. Dün akşam~, . i' 
Rusya bu itilafname mucibince etmiş olduğu söylenmektedir. mak suretile ithalatın dörtte bir ,·etile haJJedilmesi husulüne nihayet nal de Cenevre gazetesi vekiliJlliZ 
Çin şark demiryo)undaki menafi - Hong Ko·ı1 ve Chapei'deki derecesinde azaltılması kabil ola· ,·erilmesi lazım geldiğini, harp hazır· nutkundan bahsederken diyor ki:,)! 
ini Japonyaya satacaktır. Bu hat k d lıklarımn miJJetlerden sonu gelmiyen Te,·fik Rüştü bey ffüyatla. talı ı.ı 
eskiden Çin ve Rus parasıyla Ja- Japon zayiata cağı zannedilme te ir. mütemadi bir gayret ve masraf iste · kuk etmis olan faal bir sulh ve te~, 

k l Şanghay. 16 (A. A) - Amiral • ..ırı' 
ponyaya ar§ı yapı mıştı. ihracat ofisi kadrosu diğini ve buna bir nihayet vermenin teslihat politikasının gerek Tür-

1
., 

B d b k (ç. ) b ··k Ok Nomura, Hoo Kew ve Cbapei'ye 'h tor 
un an aş a ın üyu • Aldığımız malumata göre ı • yegane çaresi tam bir terki teslihat ,.e gerek kendi şahsına \'erdiği ~. ı• 1 1 · d ç· 1 h' d tevcih edilen hücumlar netices·n· k ld y b" ·11 t •"h ·1 d" ·· k .. eıı yanos mese e erın e, ın e ın e cat ofisinin yeni kadrosu v~ i- o ugunu, ve ır mı e e ı.a mı e ı - teylc konuştu. Bu filiyat Tur ıJ fi!' 

müdafaa etmemeyi ve Japonya- Japonların cem'an 80 ölü •e 4' y k d len müdafaa kun·etlerinin indirilme- ,. .. ·-t"n İr"n ve daha dig·er nıe letçe hazırlanmıştır. eni a ro .ı un .. ms .. • " • rd"t• nın Mongolistanda demiryolu yaralı zayiat verdiklerini tasdı d l si için en emin rnsıta diğer de,·Ietlc· leketlerJe akfottiği muahedele ! .. 
hh bugünlerde ofise teblig- e i e- ... ıı-intaatına itiraz etmemeyi tcJa üt eylem:ştir. rin de kuvvetlerini tenzil etmelerin - Türkiye fili bir müsavat esasınıı ... 

11 etmİ§tir.,, cektir. den ibaret bulunduğunu ve huMsa ter tenit cezri bir terki teslihat istif"' fi' 
Gerek Japonya gerek Rusya Garb"ı rfrakyada Bugün akşam htJnbul Btl~dİIJl!Sİ ki teslihatın tek ~aresi bütün devlet- konferans salonunda tıpkr cihan~,., 

tarafından tekzip olunan giz)i iti- t Jer kunetlerinin müsavi hadde ircaı tasında olduğu gibi ltalyayla ~ · 
laf maddeleri bunlardır: Kaç Türk var? Saat 21,30 da ~fhir'IYya l'OSU olduğunu söyliyerek ve silah kun·et- ar:ı5ında ahzı mevki ediyor. 
Cemly•tl akvam meclisinde ,,,,,,,,,,,,,,, !erinin müsavatı prensibi bir defa ka

bul edildikten sonra askeri ittifakln• Cenevre, 16 (A.A.) _On iki_ Yeni Adım "prensibimtz, hic- A 1( J N 
k 

1 

rın lüzumu \'e m~ası kalmrracağını • ler mecl1's1· büyük devletlerin Nan- ret delll, burada kalma 
ilave etti Ye dedi ki: kı·n ve Tokyo hu""kumetleri nezdin- olmahdır,, diyor 

"Benim fikrimce cevaz nrilebile· 
de yaptıkları te~ebbüsün m ~ 1fi lskeçcde çıkan ·•yeni Adım,, Yazan: Faruk 111 cek yegane ittifak bütün mi!Idlerin 
netice hasıl ettiğine muttali ol • refikimizde Bahri Raşit imzasile Nafiz \\\l\\ll\ harp aleyhine ittifakıdır . ., 
mu,tur. "prensibimiz hicret değil, burada Tevfik Rüştü bey, Fransız proj ... :;t. 

Cemiyeti akv&m büyük mecli - kalmak olmalıdır,, başlığı altında Kadıköy ne geçerken bunu tetkike henüz ,·akit 
sinin içtimaa daveti hakkında Çin bir yazı gördük. Burada ezcümle Süreyya Sinemasında bulamadığını, fakat o projede milli 
murahhas heyetinin yaptığı müra- orduların beynelmilelleştirilmesinin 
caatı meclisin pertembe günü tet ıunlar söyleniyor: Bu ak~:ım s:ıat ~1.30 d:ı Raşic Rız:ı bir başlangıcını sezdiğini, çiinkii si -
kik edeceği söylenmektedir. Bu- ''Muhtelif resmi menbalardan TiyJtrosu ~:ın:ıtkMl:ın (Kudret Hel· ]ahlar n ordular beynelmiJel olunca 
nunla beraber muhasemata der - yaptığımız tahkikat Garbi Trak- vası) vodvil :3 perde. N'a~lcdcn : :\fah- millt ordular kalmıyacağını "e eğer 
hal nihayet verilmesi için Japon yanın Yunanistana bırakılan kıs- mut Yesari B. Fransız heyetinin fikri buysa bu baş-
hükllmeti nezdinde ricada bulu - mmdan balkan harbindenberi Bu akşam Şehzadcbaşı Raşit Rıza langıcın muhakkak tam ve umumi bir 
nulmasının daha §İmdiden derpiş hicret eden ve bir daha avdet tiyatrosunda temıil yoktur. Perşembe ak- terki teslihata müncer olacağını ve 
~dildiği de rivayet olunmaktadır. b ~amı (A,kın mlnası) fakat bu değilse bu hususta M. Litvi2 

Harp sahasında etmiyen Türklerin en doğru ir ............................................................ nofun muhik tenkitlerine iştirak ctti-
hesapla otuz bine baliğ olduğu- hatimizdc birçok garbi Tirakyah ğini anlattı. 

Şanghay, 16 (A.A.) - Çapei L kt d" Türkleri yaptıkları işe picman T f"k R'" · b k f ve Voo _ Sung cephelerinde top- nu göslerme e ır. Y ev ı uştiı ey ·on erans naza· 
çu ateti fasıJalr surette devam et- Bilhassa Dedeaga; mıntakasın· olmuş bir vazıyette gördük. Eger rında umumi denecek kadar müştc -
mittir. da bugün Türk kalmamış gibidir mümkün olsa geri dönmiye ha- rek bulunduğu bir nokta üzerinde du~ 

k h d . d l Ik · d. b b 1 rarak dedi kiı Tokyo, 16 (A.A.) - Resmi ma- Bütün bunlar yirmi seneli a ı- zır ır ar. tısa ı u ran ar za-
"Yalnız bir kısım taarrur. ,.e teca· hafil, Japon kuvvetlerinin beynel- selerin yarattığı vazıyetlerin za- man zaman bütün dünyayı sarsar vuz 5ilahlannın ilga ve tahdidi beşe-

milel imtiyaz mıntakasını tehJi - ruri icaplarından doğmuı şeyler- bunlar o kadar umumi sebeblu riyet i~in iyi bir şeydir. Bununla he· 
keye koymaksızın doğrudan do~- dir. Bu vatan bizimken, devleti tahtında doğarlarki hemen hiçbir raber bu teklifler sadece harbin ins.ı-
ruya taarruz edemiyeceklerinden k · B t d 

matbuamız da bizi hakiki bir va- memleket yakasını urtaramaı. nileştirilmesinden ibarettır. u e · hattı ricatlerini tutmak suretiyle d h G b birler insanidir, fakat harbin ()nünü 
geri çekilmiye icbar için Çin kuv- tandat gibi yafatmayı taahhüt Bu vazıyet karşısın a er ar i 
k 1 • • h · k y · t R Trakyalı Tu"'rke düşen milli vazi- almıya ve terki teslihata kafi değil • et erını mu asara etmelerinin etmış en unasıs anın um un- dir. Ru tedbirler Hilaliahmer, Salibi-
muhtemel oJduğu fikrinde bulun- suruna nazaran buradaki nufus fe, istikbali, kendi vatanı olan ahmer gibi teşekküllerin uzun zaman· 

maktadır. nisbeti0>izi aıaltacak hiçret tema- Yunanistandn görmek ve hayatı- danben haşlamış oldukları insaniyet 
Şanghay, 16 (A.A.) - Şehir, yüllerinden sureti katiyede içti- na ona göre istikamet vermek- eserlerinin sadece tekamül ve inkişa-

Japonların perşembe sabahı yap - nap lazımdır. Son Türkiye seya- tir. " fından ibarettir. Halbuki, rnüsaade-
malan muhtemel olan taarruza -i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nizle söyliyeyim: Konferans bu sah~ 
intizaren şaşkın bir vaziyettedir. ...111 Bu akşam ' da daha fazla işler görmelidir ... 

daha tehir etmiştir. M . lek ve Elba•ra Tevfik Rü,tü bey bazı devletlere 
tahmil edilen gönüllülerden mürekkep Mr. Stack eV'.relki akşam ye-
ahzı asker u~ulünün bu milletlere çok 

meğini Aero kulüpte azayle bir- Sinemalarında B i R DEN masraflara mal olduğunu ve lıu ik-
likte yemİf, bu esnada ressam tısadi buhran deninde her devletin 

Dünyanın en muaızam ve tamamen Fransızca sözlü ve şarkılı Saip mualla, ve Apturahman kendi iktısadi ~eraiti ve en mü!"iait biz 

beyler ta,.yarecinin kara kalem Kongre ~ • ., leaı· vor rneti askeriye şeklini intihapta behe· 
birer portresini yapmışlardır. .2'i J mehal serbest bırakılmas:nı söylcd:. 

Tevfik Rüştü bey, şimdiye b.adar 
M. Stack portrelerden birisini filmi takdim edilecektir. Heyeti temoiliyesi başında bulunan: toplanan bir~ok beynelmilel konfcranı:ı 

İmzahyarak kulübe vermiş, diğe- L.}. H H G ,.e komisyonların akamete uğraması-
rini orada bulunanlara imıalata- 1 1 an ar ve y - en ry arat nr, hatta ekseriya aksi neticeler ver-
rak memleketine götürmek üzere Armand BERNARD _ Lll DAGOVER mesinin sebep ,.e amillerini tahlile· 
yanına almııtır. Tayyareci ku- derek başlıca amillerin bu konferans-
ı Plyere MAGNIER' ye larda müzakere edilen mevzu "·e mese-üple gece saat ikiye kadar kal-

lelerin ifratına gidilmesi olduğunu mış, azayle samimi hasbuhaller· 10,000 dansör, muganni ve muganniye, figüran ve saıre söyliyerek dedi ki: 

de bulunmuıtur. refakat ediyor. "İştirak edecek devetlere müsa'i 
Perıembe akşamı lngiliz tay- VALSLER ve emsals!z bır LÜKS ve iHTiŞAM filmidir. menfaatler temin etmiyen her bey• 

yareci şerefine Aero kulüpte bir BUtUn Haftaya Ait Biletler Sabhyor. nelmilel konferans bizzarure akamete 

dine - dansan tertip edilecektir. ""'-~-------- U F A mamulatı ı::ı •!Ji:ı :.•ıc":ı::ı'• .... --;ı;m-_,J mahktlmdür .• 

Ellibin Dolar 
Ve Elli kurşun! 

.\'cvyorktan bildiriliyor: . 
Geçenlerde Şikagoda rak•f 

)eri tarafından katledilmiş ol•' 

meşhur Amerikalı kaçakçı .~ 
haydut Jak Diamadun çete5111 • 

o öldükten sonra reis olmuf 0

0 
lan ve Amerika kaçakçılarılll 1 
en genci bulunan Vincent 1'0e 
Nevyorkta, gene rakip bir çel. 

f d .. .. d" katle tara ın an gupe gun uz 
dilmiştir. ~ 

Koli, bir yere telefon etlllee 
. 'ş " üzere bir eczahaneye gırmı d• 

cam kapılı olan telefon odasın de 
görüşürken eczahanenin öoUO 

· b'I d .. de"' bır otomo ı urmuş, ıçıJJ tı· 
elinde otomatik ve tüfenk şe • 
linde bir mitralyoz taşıyan baf 
ka bir haydut çıkmıştır. 0-

Haydut derhal mitralyoı t. 
fegini omuzlamış ve müşterilere-.,, 

- Korkmayınız, size zarar• 
dokunmaz. tO-

Dedikten sonra Koll'üo ns 
ne elli kurıun sıkmıştır. l'lı 

Silah sesine koşan bir P~·~e 
katil haydudu otoınobı ~· 
binerken görmüş ve derhal b·be 
lca bir otomobile binerek takıbil 
başlamıııa da yüzlerce otoı:P0tıt• 
arasında onun izini bulaınarnıŞp"f' 

"lı:P Koll pek tabii derhal 0 ffııl"' 
tür. Bu haydut geçenlerde, .. r· 

d b"r tıs .. lem mahalles~n e gen'l' ı.. fal 
ruza uğramış, kendini ın~~a u~ 
ederken iki çocuk ö'dürınuŞ. şll• 
tanesini de yaralamış, kaçı:P~ 
Düşmanları, onu öldürene 5~'eo· 
dolar mükafat vadetmitlerd•· CSI" 

nun için de, Şikagodan oııut•f 
diirüp bu parayı almak üzre itti 
yareyle üç dört haydut gel~,el 
ve öldürülmeden bir gün e lftJ-
de gene bir taarruza uğra~J'il' 
Bu taarruz neticesiııde, 1'0 

"" 
adamlarmd'ln ikisiyle bir d• 
dm ölmüıtü. 
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Hindistanda harp , müsa
deme ve arbede ! .. 

Hudut kabileleri ilk defa olarak top 
ve tayyare kullanarak İngilizlere 

taarruz ettiler 

ayak yiyerek yarnlar.on mllliyetperverlere ilk tcaaviler yapılıyor 

l li •. d ı:. tan nı i ll ı) etpcn c ı lı.:r ı lc z~bıta ı uv\Ctleri arasınd:ı bir çok müs:ı

d ,.me er rnku bulmaktadır :\lüsadcmclerin çojtund:ı z:ıhıt:ının kullandığı si
lAh "L:ıt• •• tesmh e olunan ~opalaıdır. Bazen müsademcler kı7.ışıyor ve po· 
Jlsın sop:ılarile bir çok adamlar yaralıınryorlar. ,\Jü•adcmcler nihayet bulduk
tan w nra ) aralıl ıır sıhhi imdat he} etleri tardınd:ın :ırabıtlarıı y<'rleştirilmcktc 
\ e onl:ıra ilk tt:da\ ilcr y:ıpılmal:tadır. Polis. alıali tarafından mağlüp edil ece 
ğini anlarsa, o z:ı mnn ateş edıyor. Resimde day:ık yiycnl,.rc ~·apılan ilk yar· 
dımlıır ~orünüyor 

lngıJızlerJe Hindistan hududun
da yaşıyan kabi.eler ara:ıı.mda 
tııühim muharebeJer vuku bul
maktadır. Hindistan şimali garbi 
hudut v layetinde vuku bulan 
bu muharebelere dair Londradan 
tok mühim tafsilat verilmektedir. 
Bunlara göre Hindistanın şimali 
garbi hududunda yaşıyan kabi
leler, bilhassa Afridiler 12 bın 
asker toplamışlar va ilk defa 
olarak bu askerleri top, tayyare 
v
1 
e projektörlerle techiz etmiş-
erdir. 

lngilizler bu kabilelere karşı 
~epal havalisinden büyük ücret
erJe topladıkları Gorkaları ve 
Şeyhleri sevketmişler, iki taraf 
abrasında gayet şiddetli muhare-

eler vuku bulmuş ve lngilizler, 
~abiielerin eJine düşen mevkile
rınj bin bir müşkülle istirdat 
edebilmişlerdir. 

1
• Müsademeler esnasında lngi
ıtlerden iki zabıt, Gorka ve 
Şeyhlerden 14 zabit ve 265 as-
ker telef olmuştur. Bunlardan 
~aşka 11 Ingiliz zabiti 140 lngi-
ıı piyadesi ve 40 lngiliz topçusu 
Yaralanmıştır. Afridi kabileleri de 
SO() kadar telefat vermiş bulu
nuyorlar. 

Afridilerin taarruzu ansızın 
~ku bulmuştur. Bunlar ilk evvel 
ık· 
• l tayyare sevkederek lngılizle-
~n Rannideki mevkilerini bom-
ardıman etmişler, bunun üzeri

Ce lngılizler vazıyeti anhyarak 
k <>rkalarını ve Şeyhlerini hare
b ete getirmişlerdir. Afridiler 

1 
Unlara bozmıya muvaffak olduk-

. arından in gilizleri n mevkilerini 
•şgal etmişlerdir. 
l l Afridilerden başke Blücistan-
1 ar da, Pencaptaki Dua Gazi 
7e\'kiine hücum etmişlerdir. Bun
ara, Amanullah Han taraftarları 

~~rn._ak dolayısile Afganistandan 
rulen menfiler de yardım edi-

~~rlardı. Bunların hücumu püs
rtülmüştür. 
l<eşmirdeki kabileler de Hun

~e nı~vkiine taarruz etmişlerdir. 
a ~mır mehracesi bunlara karşı 

1 
er ıevketmektedir. 

lngiltere hükumeti bu kıyam
lara karşı gelmek içm Mısır ve 
Malta dan imdat kıt' al arı gönde
riyor. Hindistan umumi valisi, 
kendisine halis lngiliz askerleri 
gönderilmesini fotemiştir. Ajansın 
bugün verdiği telgraflardan Hin
distanın muhtelif yerlerinde mü-
sademe ve iğtişaşların devam 
etliği anlaşılıyor. 

Hudutta harp! 
Gammu tKeşmir ı 16 ı A.A.)

Seyyar bir askeri kıta şimali 
garbi hudut vilayeti olan Naus
harada müsellah müslümanlardan 
mürekkep bir kitJenin taaru
zuna uğramıştır. 

Askerler silab istimaline mec
bur kaJmışlar ve t~aruz edenlere 
9 ölü zayiatı v'1dirmişlerdir. 

Keşmlrde mUsademe 
Jammu, 16 (AA) - Müslü

manlardan mürekkep bir grup, 
Naushara'da seyyar bir kola, 
taarruz etmiştir. Kol efradı ateş 
açmış, müslümanlardan 9 kişi öl
müştür. 

Bengalede arbede 
Bombay, (A.A.)- Bengalenin 

Lahram mıntakasında polisle 
köylüler arasında vahim bir ar
bede zuhur eylemiş, polis halka 
ateş etmiş, 2 kişi ölmüş ve 13ü 
tehlikeli olmak üzere 30 kişi 
yaralanmıştır . 

Gandlnln lngillz mUrldl 
Bombay, 16 (A.A) - Bir ln

giliz amiralinin kızı ve Gandinin 
çok sadık tilmizi olan ve kendi
sine Avrupa seyahatinde refakat 
etmiş bulunan Mis SlC\de kendi
lerine hususi salahiyetler bahşe-
den emirname mucibince polis 
memurları tarafından Bombayı 
terke davet edılmiştir. 

Mis Slade, Gandinin tevkifin
den beri mumaileyhi Yervada 
hapisanesinde ziyaret etmesine 
mezuniyet Yerilmiş olan ilk zattır. 

Mis Slade, Hint mensucatı le
hinde propaganda yapmış ve 
henüz serbest tırakılmamış olan 
kongre azasile sıkı münasebet
lerde bulunmuştur. Mumaileyha
nın Bombayı terketm~l<ten imti
na edeceği zannolunuyor. 

Kardeş 
Sevgili 

• 
mı, 

mi? 
Hangisini ~aba 
üstün Tutmalı? 
Bütün Amerikada merakla ta

kip edilen bir dava bir iki gün 
evvel neticelenmittir. 

Dava, Pensilvanyanın Noris
tavin şehrinde görülüyordu : 

Mevzuu şu : Mister Ailen na
mında bir genç, hemşiresinin a
şıkım öldiirmekle maznunclu. 

Maznunun ifadesi alındığı za
man kendisinin Mister Donald'ı 
herhangi şahsi bir garez 
veya adavet yüzünden değil, fa
kat hemşiresinin şerefini telviı 

ettigi için öldürdüğünü söyle
miştir. 

Maznunun ifadesi üzerine hem
şiresi, mahkemece isticvap edil
miş ve dava pek meraklı bir 
saf haya girmiştir. 

Çünkü Mis Roz Ailenin vere
ceği ifade büyük bir ehemmiye
ti haizdi. Şayet kendisi aşıkıyle 
çok iyi geçindiğini, ve ikisinin 
evlenmiye karar verdiklerini söy
Jiyecek oJurıaı maznunun vazıye
ti çok fenalaşacaktı. 

Buna mukabil Mis Roz, aşıkı

nın hakikaten ~ercfini telvis 
ederek onu biraktığım söyliyc
cek olursa •azıyet değitecekti. 

Herkes bu hemşirenin ne di
yeceğini son derece merak etti-
ğinden mahkeme dolmuş ve 
mahkemenin dışı da büyük bir 
kalabalık tarafından istila edil
mişti. 

Mis Roz Alen 

Mis Roz'un ifadesi karşısında 
bütün samiler donup kalmışhr. 
Çünkü onun bütün sözleri kar
deşinin aleyhinde ve aşıkının le
hindeydi. Genç kızın ıözleri kar
deıini elektrikli sandalyeye gön
derecek mahiyetteydi. Fakat 
rr.ahkeme bu sözlere rağmen 
maznunu mazur ve haklı vazıyet
te talakki etmiş, Allen'in beraa
tine karar vermiştir. 

Mahkemenin kararı halk tara
fından sürekli alkışlarla karşılan 
mış, Allen evine gitmiş ve bir
kaç saat sonra hemşiresi de eve 
gelerek ai!esile barışmıştır. 

lranla Ticari 
Münasebatımız 

Berlin yo:uvla evvelki gün 
Tahrandan dönen I~ bankası 
umum müdürü ve lzmir meb'usu 
Mahmut Celil B. dün kendisiyle 
görüşen bir muharririmize de
miştir ki: 

" - Seyahatimiz iki memleke
tin iktıaadi ve ticari münasebet
leri noktasından çok faydalı ol
muştur. iki memleketin ihtiyaç 
ve menfaatlerinP. tevafuk eden 
ve birlikte halledılnıesi mümkün 
olan meseleler görüşüldü. Ara
daki ba11 ihtilaf !ar ve hilhassa 
bazı anasırın tahrikatı yüzünden 
hasıl olan infiallar son temas ve 
ziyaretten sonra tamamen zail 
olmuştur. Bugünkü Iran, ŞJhın 
yüksek idaresi altında tedricen 
yükselmekte ve inkişaf etmekte
dir. 

Falcılık! 
932 senesinde neler 

olacakmış? 
Fransa ilim heyeti cemiyeti, 

koımobiyoloji yani fenni heyet 
ilmine istinaden 1932 senesi için 
umumi bir kehanette bulunmak
tadır. Bu kehanetlere nazaran 
bir kaç devletin iştirakiyle şu· 
bat nihayetinde l:ahaddüs ede
cek bir hadise, umumi buhrana 
hakiki bir çare bulacak ve belki 
de vazıyeti kurtarmıya yardım 
edecektir. 

Bundan başka, bütün tehdit
lere ve vazıyetin nazik olmasına 
rağmen 1932 seilesınde h:ırp 

korkusu toktur. Bi akis sulha 
doğru büyük bir adım atıiacak
tır. 

Üçüncü kehanet oJarak, cemi
yet şunu söylüyor: 

1932 haziranından sonra dün
ya buhranında umumi bir iyileş
me alaimi başlıyacak 21 hazi-
randa kuvvetlenecek ve temmuz 
ağustos aylarında istikrar peyda 
edecektir. 

Ve nihayet dünya, ancak 1934 
ve 1935 senel<:rinde tam bir 
muvazene bulacaktır. 

Aşk Uğrunda 
Prenslikten 
Vazgeçenler 
Aşk uğrunda prenslikten, im

tiyazlardan vazgeçenler çoğalı
yor. Romanya kralının biraderi 
prens Nikola, madam Savenu 
namında bir kadınla evlenmek 
ve onunla yaşamak için prens
likten yazgeçmiş ve memleketini 
bırakarak Avrupaya gitmişti. 

Prens Nikola sevgilisiyle Av
rupada ferih, fahur yaşamakta
dır. Prens Nikola Deyli Ekspres 
gazetesine karısının bir resmini 
hediye etmi~ bulunuyor. Bu res
mi dercediyoruz. 

Prens Nikolanın bu aşk ma
cerası fikirleri meşgul ederken 
lsveç prensi Lennart da onun yap
tığını tekrar etti. lsveç kırahnın 
torunu olan prens Lennart ge-
çen sene kimsenin haberi olma
dan Mis Karin Nisvan'Ja nışan
lanmıştı. 

Nlkolanın sevg~:i5l 

Fakat bu nışanlanma kıral ta
rafından itirazla karşılnnrnış, ne
ticede Prens Londrada evlenmi
ye karar vermiştir. 

lzd İvaç için Londranın intiha
bına sebep, gerek Isveçte, gerek 
Almanyada, hanedana mensup 
olan bir prensin, hanedan reisi 
tarafından muvafakat istıhsal et
meden evlenmesine müsacde o
lunmadığından Prensin babasile 
kayın pederi izdivac merasiminde 
hazır bulunacakları ve bu suretle 

Baş nazır 
Pencereden atılma 
tehdidi karşısında ... 

Kanadaya ait Arzıcedit adası 
işsizlerinden iki bin tanesi "iş ve 
ekmek isteriz,. naralariyle ada
nın merkezi olan Sen - Jan şeh
rinin sokaklarını İşkal etmişler

dir. Polis, bunlara mani olmak 
için bir haylı çalışmışsa da mu
vaffak olamamı,tır ! lşıızler 

hUkiimet konağına hücum etmiş
ler ve baş nazırı aramıya baş
lamışlardır. 

Baş nazır, meclis odasının pen
ceresinden kaçacağı esnada ame
le tarafından yakalanmış ve bir 
haylı hırpalanmıştır. 

Bundan sonra, işsizler kendi
sinden, tazminat olarak verilen 
paranın arttırılmasını istemişler, 

bu hususta derhal emir vermez
se nazırı, pencereden atacakları
nı söylemişlerdir. işsizler nazırın 

tereddüdünü görünce derhal üs
tüne atlamışlar ve pencereden 
aşağı sarkıtarak tehditlerini ya
pacaklarını bildirmişlerdir. Bunun 
üzerine nazır hemen telefonla 
emir vermiş ve tazminatın arttı
rılmasını teblii" etmiştir. 

Bu lıadise'er lngiltereye akse
dince lngiliz hükumeti, Sen-Jan 
limanına müteveccihen bir kro
vazörün hareketini emretmiştir. 

Arzı cedit baş nazırı resmimizde 
g5rülen zathr. 

lzmirde tevkif 
Edilen 
Komünistler 
lzmirde yapılan son komünist 

tevkifatı hakkında lstanbul vi
llyetine resmi bir iş'ar yapılma
mıştır. 

Diğer teraftan lzmirdeki tev
ltif at hakkında şehrimize gelen 
mütemmim malumata göre lzmir 
zabıtası yapılan bir ihbar üzeri
ne faaliyete geçmiş, lzmirde bu
lunan "merkez komünist komi
tesi,, tamamiyle meydana çıka

rılmııtıştır Komünistlere ait çok 
mühim nsikalar kılişeler, resim
ler, bir çok aletler elde edilmiş, 
ayrıca hariçten geJen gizli ve 
mühim bazı evrak bulunmuştur. 

Tevkif edilenler arasında tütün 
amelcsinden kadınlar ve bir kaç 
talebe bulunmaktadır. Bunların 
aldatıldığı anlaşılmıştır. 

1 Gelenler, gidenler 

Evvelki akşam Transilovanya 
vapurile şehrim:ze 280 Ameri
katl seyyah gelmiştir. 

Seyyahlar dün şehrin görülmi
ye değer yerlerini gezmişler, 
akşam üstü Pireye hareket et
mişlerdir. 

izdivaca muvafakatlerini göste· 
cecekleri halde büyük babanın 
muvafakat etmemesi hayret ver- ··;~d·~·~···s~;~·;·;;~·tt~· .. ·;ii;·~ ... t~·;~it 
mektedir. Prens Lennart da prens· edileceklerdir. Prensin ecdadan-
lik haklarmdan fera~at etmiş bu- dan biri de 115 sene evvel Fra•-
lunuyor. sanın cenubunda bir şehirde a7• 
Onu~ ıçin bu çıft. V1ister ve nı şekilde evlenmişti. 
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Memlekette VAKiT 1 

Urfa' da • 
asayış 

-------
Eıkiyahk -- Siyasi çeteler ··Kaçak· 

çıhk-- Sıhhi vaziyet 
Orfa mubablrfmlzden: 

Tetkik ıeyahatime devam eder
•• Urlaya uğramayı da faydalı 
Mlrlam. Bir çok busuıiyetl~ri ih
tin eden bu fehir cenubun mü· 
tereldd merkezlerinden birı ol
maya namzettir. 

Fakat ne kadar yazık ki bu 
... la imklnlan müsait bir saf
.. us edemediğinden daha bır 
•lddet bugiinkü vazıyetini mu· 
.. faza etmekte devam eyliye
eektir. Yarının neler vaddettiği· 
al ıtmdiden katiyyetle tesbit ey

lemek mDmkl'n değildir. Halin, 
••anın •ereceği bOktımler az 
•ır zamanda bunun temin edi
llceil merkezindedir. Sabursuz
lmlrla Urfa, bayatı, iatıkbali için 
h'la bekliyor. 

Urfa11m meaahai aathiyesi 
15880 kilometre murabbaıdır. 
Yedi kazası Yardır. Beıi merke-
9* merbat 12 tane de nahiyes 
•eYcattur. 1Q6,402 kadın ve 
105,514 erkek olmak lizre mec
- a6faı 211,916 yı bu'ur. Viran 
.. ldr, Huran dahiltndeki seyyar 
aflretler ktSmen bundan hariçtir. 
Tnellldat fazladır GOnden ın 
• nlfasa artan villyetJer i~eri
llade Urfayı zile rey .emek hatala 
Wr ılrlt aayılamaz. 

Vill,etin uayif vazıyeti : U· 
Mml elara1c ıftk6net nrdır de
allebilir. Yalnız Siverek kazası· 
.. Bacak mrntal<aıında meb'uı 
Mıbmat Nedim beyin oğlu Meh
met Emin heyl &ldllren 1 &ve· 
retrli Ramazan mahdut arkadaş
luile lralmııhr. Kaymakam Ha· 
fİ• ite, bu f~t irın izi Dzerinde 
Jlrlmektedir. Kazaya geldıği üç 
a1danberi mOtemadi faaliyetle 
Ramazanın 2'rkadaş!aundan Şem
maa. Ctmal Polat Ye emsali gi· 
in bir kaç terirl yakal•mııhr. 
Dcnm eden takibat neticesinde 
ellMt Ramazan da yakayı ele 
nrecektir. 

v:ıı,etin asayi9ini ibl6le yel
teoenlerdea bazıları da siyasi 
•akntlarla gelen çetelerdir. 
BmUar • çoic Suruç mmtaka
.... icrayi faalıyet ederler. 
lqka ıekaYet çeteleri 
J8ktar. Harran kazası mın
takaemcla oturan Arap aıiretle
rWa SBnneti seniyedir dıye 
"GUft,, namı altında yaptıklan 
tapalmha}aa da annne ıeçilmiye 
phflllyor. 

ICapkc:ılık n11yetine gelince; 
Urfa Ylllydlnin cenubunda Cerab
• Anp Pıaar, Akçekale, Rea61-
•,. iıbayonlarında Fran11zlar 
ftktİJI• rene yurtlanmızda ko
..... ermeaileri tekıif etmiıler, 
..ıarda cazip bazı ipekli imtia
ı.ı., fİJab TDrlciyeye nauran çok 

ela• teker, ıaz, tuz, kibrit 
a kltıt f .bi meYad iddibar 

..... l•dir. Kaçak~dık bu men• 

....,_. ft ba meYad üzerin· 

.._ eı .. ktadar. Bunun için müı· 

... .,., Urfa merkez olmak üze

.. •hafau ala, teı'ci lh y(I. 
pcle ıetirilmittir. Bilhassa aoa 
... l•rcle m6pdele1e ehemmi1et 
'fWMiftir. 

Örfama ala•ali •hbiyeai, dık· 
celp eder mahiyettedir. Go

zanteri. Kadınlarda mebzulen 
görültn verem, noksan gıda ve 
sefaleti içtimaıye nelıcesidir. 
Yüzde 75 derecesinde trab(tm, 
sıtma, mevzii o'.arak tifo. 

Halkın temizliğe riayettir ol· 
maması, binaların gayrı sıhhi 
vazıyeti, şehir ve kasabaların 
mülevves olmaıı, hatta gübreıe-
rin dam üzerinde kuratalması 
g .bi vazıyetler bu hastalıklara 
sebep olmaktadır . 

Urfanın ıulau hem gayrı sıb
hidır ve hem de kireçlidir. Ge· 
Jecek mektubumda rillyetin ik· 
tısadi, zirai, ticari, içtimi vaziye
tinden bahsedeceğim. 

Omer Cezmi 

Beleaıyeae ı 

Otomobil tamirhaneleri 
Otomobil tamirhanelerinin 

birinci SJnıf caddelerden kaldırıl -
malan ve bu tamiirhanelerin oto
mobilleri içine alacak derecede 
tevsii eVTelce helediyece kararlaı
tırılmıfb. Ali.kadarlara verilen 
mühlet bitmiıae de ba mtihlet ıon 
defa olarak MaJll IODUDa kadar 
temdit edilmiıtir • 
Gezi kBprUal için mUnak•-

Gui köpriilünün yeni f&l'bıa· 
me1i hazırlanmııbr. Pek yalanda 
münakasa illm yapılacaktır. 
MetrGk emllkl ihbar edenlere 

verilecek lllraml~• 

Metrdk ve mektum, manlrul 
Ye sayrİ menni emllJd haber 
verenlere Yerilecek ikrami1e 
hakkmdalli kanan dUa Yill7et1ere 
tamim edilmittir. 

K•h•• eceld•n h6kk11ıda 
bir karar -Ban kahvehane ve p.zinolar • 

da kahve ocaklarmm mÜ§lerilerin 
oturduklan krınnden aynlmamıt 
olduklan ı&rülmüıtür. Belediye 
kahve ocaklannm müfterileri ra
rar etmiyecek tekilde kahvehane -
lerin bir ka.-ine kaldmlarak et· 
rafımn kapablmalanna karar ve
rilmiıtir. 

T•rlab••• cetlde•I 
Tarlabap cadduinin tamiratı

na baılanmlflrr. Yolun iki tara • 
fına yaya kaldmmı yapılacak or
tası da parke kaldırımıyla tefrit 
edilecP-kttr. 

SDtcOler cemiyetinde 
Sütçüler cemiyeti idare heyeti 

dün toplanmıı, esnafm ticaret ıi
ciline ne suretle yanlacaiı mese
lesini müzakere etmİf, aütç:ilerin 
cemiyete verdikleri aylık aidatm 
azalblmuma karar verilmiftir. 
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Kamblro 1 
Frnt1ız Fran~ ı2Jb~ 
1 lnıiliz linıSI Kr. 
M 1 J.. maltablll noıa 
• • Ltrat 

fttlıra 

1 
, ()rahmi 

la. Fraıı-
1.en 

• 
• • 
• • 
• • 
• • .... 

Flmht 

it"'°" 
sırı., 

Paetı 

Man 
Z1ott 
Pn~ 

• • ... , 
ı Tir• llr11t l>I•• 

Nukut 
tO fra•k { hıııtn 

1 l1ttrll11 laırtlt• 

ı flolar Amerlh 
o ı.ırer ltılvı 

Oilotln Muhtırası 

Takvim - Çırtambı 17 Şubat 3 
Oncü av 19.l2 9 Şenal 13~ :enenin 
J,eçe11 (ilıılerl 48 ·ılın ı:linler ;115 

GUn•• - ı >otuşu 6 S7 ı· atışı 17 43 
Namaz vekltlerl - Sabah S 30 

O~le 12~8 ıkındı 1521 ı\lt$ım 17,43 
Yarsı 1913 ımsak 5.17 

Hava - 1 ün sıcaklık zaml 'l 
asgari nakıs 1 derece ıdi. Bu~iln 
rlizgtr müıeha \ vıl ve mutnacsıt sür 'atre 
~srcek, hava kııoalı olacaktır. Yağmur 

yajtmuı iht mali de 'ı dır. 

1 
lstanbul - 18 den 19 ı kadar 

~ımofon 19.30 dan 20.JOa kadar ala· 
turkı su 2030 dın 21 e ı.adar kon· 
feıans 21 den 22 ye k:ıdar alatur ı su 
22 den 22.30 ı kadar sütudyo orkes 
ırası. 

Heilsberg - (274,4 m 75 kilo 
vatı 9.30 Jimn:ııtik - 12.4-0 konser -
1405 orkestra - 17,45 orkestra -
~.ı :ı Beı lı!'den nıkll - !2 Bcrlinden 
nakil - 23 30 konser: Schuben. God 
Claıd, Hayden, Bethoven ve Strans'un 
eaerleri. 

Vlrena -- (518.2 m. 20 kilovatı 
J 7 ..,O sonat si bemol viyolonsel vı pi
yano\ la - 18 konser şarkı ylı - 20,40 
muhtelif havalar - ~t,15 Göte'den bir 
parça - 22 50 konser. 

Lahtl - '1 i96 m 54 kllovıt) 
18 çocuklar için şarkılar - 22,'ılS d· 
yıtro - n.so orkestra. 

ll!ud•pe•t• - (550 m. 23 kilo· 
ntı 10.15 konser - 13.05 Tsigan or 
ı-.estrua - 18.25 şarkılı konser - 21 
tiyatro - n Tsigan orkestrıfl - 23,45 
Fransı:ıca konferans. 

Roma - t441 m. 75 kilovat 
13,4S ıı.onser - 18 30 ~arkı - 18,45 
konser - 22 operadan nakil. 

v.r,owa - 1141 ı m. 158 kilovat) 
J 8.35 konser - tO 41 radyo gızet•~I -
21.15 l.Jı.rayna tar . ılm - 22 edebi 
yat - n.15 konser - H dans. 

8Dkr•• - 13905 m. 16 kilovat) 
il rldro orı.eıtrası - IO konser -
I0,30..,.,.. 

Pr•e• - 1486 m. 60 kilovat) 
18,10 l\uklı rirıtroıu - il filırmonı 

konseri - ~3.45 haberler. 
Moskove - (1481 m 40 kilovat) 

J 8 den 20 30 ı kadar ne.ıııyıt 

Lenlngrad - (1000 m 20 ki· 
le\'lt) I 6 dan 24 e lrad:ır neşri yat. 

Yana 18 Şubat 
Hellaberg - l2.44 m 75 kilo· 

vat 9,30 jımrıastık - ı.~ ı onser -
17.15 orkestra konseri - 21 orkestra 
n koro konıeri - 22,50 pi)ano solo. 

Ylr•n• - 1518.~ m. 'lı!O .. ılovau 
16.30 piyano solo ve ~arkt solo - 21,5 
üç perdelik bir pires. 

Lahtl - ( ı 796 m. !54 kilovat) 
18 konser - 19,15 orkestra - 20 5 
koro 20.:5~ tiyatro - 21 2J orkestra. 

Budapeşte - 15:50 m 23 kilo 
\'it) 10,15 konser - 13 05 konser -
1830 T:ıigın orkectrası - 19,45 ken· 
ser koro - to,25 şılr - 21,30 opera 
dan nakil. 

Roma - (441 metre. 75 kilm·at) 
Ul,30 ~ırkı konseri - 22 senfonik kon
ser 

Var.ova - (1411 m. 158 kilıvıt) 
13,35 lilarmonl konseri - 18.35 kon· 
ıer - 21,15 bafıf musiki - 22,25 Vıl 
no'dan nakil - 2.~.30 dans. 

BUkr•• - 1300,5 m 16 kl1ovat) 
13,45 haber - 16 orkestrayla Romen 
hıval:ın - 19 10 orkestra - 21 şarkı~ 
22,45 haber . 

Beromunsler - 1436. m. 75 
kilovat 13,30 oıkeatra - 14 haber -
ti.IS Göte mOsameıcsl, farkı, orkt>strı 

ve koro 
Pr•ı• - (486 m. 60 kilovat) 

20.20 Polonya şarl.:ı lan - tJ,20 bir ıı 

nemadan nakil 
Moakova - ıı.ısı m 40 kilo

vat) - J 6 dın 18 3 J a kıılır nakil 

llıa1r kredi Ponalr• 18hwlllerl 
Kahıre, 16 (A.A) - Yüzde 3 

faiz Ye ikrami1eli Mısır Kredi 
fon siye tahvillerinin d6nk0 çe
kilişinde; 1886 senesi tahvil erın
de 128,631 nu uara 50,000, ı9J3 Wr llutabaneai Yardır. Heye 

• •Wai,..ıni b r operat6r, bir 
•rt.an,. taWlti. ltir de pı m&· 

BORSA HARiCi senesi tabvilıeriode 583,79 J nu-

•-• ............. da•k ••• .. •••ı hıka 1 9~ ı ~5 •ara 50,000, 1911 aeaeai tah 
tİi 9'i wdleriade 544,753 .umara SJ,O >O ___________ ..... , ........ , ......... ,ı.c11r. 

Kalpte 
-Fakat sizin yanınızda bulur·ı 

sam daha müsterih olurum. 
- Bunun için merak etme. Pat

ris, sık sık gidıp etrafı dolaşacak ve 
adamların yerlerinde bekleyip bek· ı 
lemediklerlni tetkik edecek. 

-Amca, bu şatoyu terkediniz. j 
Ron şehrinde mahfuz bir şato. Ren 
tehrindeki eski burçlara benziyor. 

Bahçesi yok .. Bir şey yok. Gelip 
geçenler el'an çetelerin taarruzun~an 
kaçınıyorsunuz zannedecekler. ı 

- Hayır, bayır .. Burada öleceğim. 
Suyun ortasındaki bu şatodan hoşla· 
nıyorum. Her taraf nehir. iskele bilel 
yok. Buraya gelmek için, sandalcı 1 

çağırmak lazım. Fakat hariçten zor• 
la girmek ietiyenler kendilerini kolla-1 
sınlar. Ben burada yalnız yaşamak 
istiyorum. Mal4Iüm, biliyorum. Fa
kat kimseye bir şiklyet ettiğim yok. 
Kont amcasma tatlı bir sesle: 

- Ve, dedi, çocuklannızın hatrra
lanyla borada yaşıyorsunuz. 

- EveL Senin yerlerin! lşp 1 et· 
mlye bu kadar iyi bir fekllde çahıtr• 
ğın çocuklanmla.. • 

Ertesi günü, artık şato muhafaza 
altına alınmıştı. 

Margi, vekilharcı Patrisfn yardı• 
mıyla, hırsız kadmın kaçtığı odanın 
duvartannı kant kanş muayene et· 
ml§ti. Sonra, ptonun üstüne bina 
edilmiş olduğu dar bir kayalık olan 
adayı da gezmişti. Asıl şatonun et• 
rafmda )'tkılmtş sur parçalarına te -
sadüf ediliyordu. Bu duvar parçala· 
lannı sarmaşıklar örtmüştü. S:ığda 
ve solda ikisi de birer nehir koluna 
inen iki kayıkhınemsi yer vardı. Sa
dece ıat taraftaki kullanılıyordu. Bu 
radan sahile gidilmek için kayıklara 
bfnilirdi. öteki kayıkhaneninse ka • 
pısı tamamen kapah dururdu. için • 
de, artık biraz modası kaçmı§ ili; mo
tör vardı. Bu motörleri kimse kul · 
lanmazdı. Bu kaYJk..,ane doğrudan 
doğruya şatoyla alt.kadardı. Niha • 
yette açılan bir kapıdan şatonun ze-
min katma girilebilirdi. Şatonun z"' 
min katıysa hiç kullanılmazdı. lçme 
öteberi atılan bu katın kullanılmama
sına sebep, hem ı;:atonun mahzeni ol· 
mayışı, hem de nehir taşması tehli
kesiydi. 

Patris, efendisiyle beraber burayı 
da tetkik etmiş ve hiç bir yerde bir iz 
bolamamı,tı. Ptlargf artrk müsterih 
olmuş ve yukan Çtkmıştı. Margl ht
nllz odasrna girmemişti ki Mlıilden 
gelen bir kayık ptoya yana~ıyordo. 

Genç fakat şakaklan ağırmış ohuı 
birisi kenara atladı ve şato hiznıett.i• 
terinden birini ~ağırarak, kendinin 
Maı'gi tarafmdan Paristen ça{tırılnn 

doktor olduğunu söyledi. 
Hizmetci, doktoru şatoya al:ıraJ\ 

Jt{dip Patrise haber verdi Vekilharç 
derh:ıl ihtiyann yanma koştu n: 

- Margı huretleri, dedi, Puis · 
ten çağırtmış olduğunuz doktor gel· 
miş. 

Margi sıçradı: 
- Ben kimseyi çağırtmadım. Al·

lah belillannı versin. Benden ne j ... 

t.iyorlar, yalancınm biri olsa gert>k. 
Vekilharç, hayret içinde dışan çı

karken, Margi !lfslendi: 
- Dur... Hatırlıyorum .. Geçen ·~e· 

ceki hırsız kadın, bana, dostlann • 
dan bir doktoru göndereceğini ~öyle-
miştl. Meşhur bir göz doktoruymu,.

1 - Aman sakın bu adamı kabul et• 
meyiniz efendim. 

- Hayır. bu ad:ımla görüşecefim. 
Delki onun Vfto;ıtasıyla bir şey öğrene
bilirim. Git onu getir .. Eğer zile iki 
defa basarsam, derhal jandarma da
iresine telefon edersin, anladın nn? 

- Anladım efendim. 
Vekilharç ıittl ve doktora kendi· 

sini takip etmesini rica etti: 

İğne Tefrik• 

8 

Nakleden: fa. -
- Doğrusu garip bir kabul.. Ddr 

bu suretle kabul edilmiye alı§kın bir 
adam değilim Mösyö.. Kim old'liG • 
ma gelince, zannedersem bunu bilaı• 
niz lazımdır. Ben doktor M. Suvarof. 

İhtiyar alay etti: 
- Meşhur bir isim ı 
- Fllhaldka öyle. Ben meşbu Je-

neral Suvarofun oğluyum. Kead1111 
göz tabibiylm. Siz bana, pce ~ 
ne binip gelmem için telef on etıJadlt 
Ben de, derhal davetinize icabet e&tflle 
Böyle bir litif e yapacağınızı da idi 
ümit etmezdim. Fakat mademki br 
na lüzumunuz yok... Ben de bmıJad 
klr, ve zarar hesabına kayded.W 
mösyö... 

Oviyak nyafa kalkmıtf;ı ı 
- Hayrr, dedi, böylece ıfclemd' 

siniz. Bu itte halletmek JstedlifJll 
bir sır var ve şayet jandarmalar 1"' 
Urlene hiç te hayrete düf~ 
Zira sizi ele geçirdltime pek meaııı• 
num, öyle kolay kolay bırakmak istif 
mem. 

- Hakikaten ne demek JstedlfbJ
zl anhyamıyorum. Jandarmalarla ıtf 
itim olabilir. Ben, zannedereem bit 
göz tabibine ihtiyacı olan bir hutaJll* 
evindeyim. Yoksa timarhanede de• 
fil. 

Bu &Cizlerln llylentpnde o kadat 
samimi bir hayret ifadesi vardı ki. 
ihtiyar tereddüt etti. 

- Oturunuz mösyö, dedi, dalı'
vaktiniz var. Ben körüm, evet.. Belli 
muayene ediniz. Sizin doktor ol°' 
olmadığınızı anlanm 

- Hayır, önce bana bu mdlı
hakkında izahat vermeden bir hart• 
ket yapmam. Ve bu izahatı ver_,. 
de mecbursunuz. Bu ne demek? 

- Peki.. Madem·~i istiyorsu11dJ 
söyleyiniz bakalım, sizı buraya ıi• 
deren kadm kimdir? 

- Anlamıyorum mösy8. Siz bd• 
telef on ettiniz. Her halde telefoıut• 
olan bir kadın defildL 

- Ben size kafi yen telef on e~ 
diğim gibi sizi de tanımıyorum. 

- O halde bu mm çözmenin ı 
manı geldi zannederim. Bir haataıı• 
nine geliyorum, beni jandarmalftf .. 
tehdit ediyorlar. itiraf ediniz ki .r 
ziyet hakikaten garip. Nedir, ant•• 
nız şu meseleyL Farzedinlz ki, - -
demld inanmak istemiyorsunuz - bel 
bir teY ı;nmiyorum. Emin olunuz. W.
anlaşmaınrzı kolaylaştıracaktır. 

ihtiyar düşünüyordu. Nihayet: __ ..., 
- Hay hay, dedi, size esuen Dlr' 

mif olduF,u11uz teYleri anlatacai'J"' 
Bundan üç gün evvel, geee yamı, b" 
raya şatoya bir hITSız girdL Bir ~ 
dın. Fakat bir teY yapmıya mayaf' 
fak olamadı. Uyandım ve yakaladdll' 
Vakit kazanmak f~in körıtıısınd,.. 
bahsetti ve bana, meşhur göz dok~ 
Jarmdan bir dostunu göndereeeırı.;; 
söyledikten sonra kaçmrya manff' 
oldu. Fakat Allah bilir, sizin ,...,. 
ğinizl hiç de ümit etmiyordum. 

Doktorun hayreti hl~ de azal_. 
mıştı: 

Doğrusu böyle bir ite i8mlml• ::; 
sıl kan~trğını btlmlyorum. Maili 
size şunu söyliyeyim ki jandannal~ 
çağırmanıza lüzum yok. Zira, '".tt 
rimdeki evrak, fShsiyetfm hakkfll 
size klfi derecede malthnat nrebiltfe 
isterseniz Paristen de telef onla -~ 
bl111"8iniz. Sonra bu itten dddt 
surette bahsetmekliğimfz ll!lm• ::... 
kat bundan evvel size ıahslyetf• 
kında kana:ıt vermeliyim. _ -...ft' 

Margi (Patrlıı) i çağtrdı. Vekil..-~ 
Jteldi ve doktorun evrakını dikdt 
itinayla tetkik etti. ve: 

- Gayet muntazam. 

Margi masamna oturmuştu. Eli· 
nln yanmda zil duruyordu. Patrisj 
kend19inln uzaklaşmaması lüzumu 
nu hbısettl ve yan odada bekledi. Dok 1 
tor bir ll'lh oiveslyle: 1 8I 

_ l\lösyö. dedi, görüyorsunuz kf 1 Cumadan maada her clln ~ 
derhal geldim. 1 sonra saat 2,.10 dan 5 e) kadar , 

Margf sert bir aeıleı balda divanyolunda 118 numaralı 
- Beft, dedi, .tzi ~atrrmad1111. S!w ıuat kabinesinde dahili llu 

mi• derhal lrba elclataaaza " ne mak-l 111uayene ve tedaTi eder. Telef 
•tla pldJtlaisl linnmek illerim. tuba! J. Jal& 
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Almanyada kim reisi- 1 s p 
0 

R 1 H s öy cinayetini kapa-
cümhur olacak? Kış olimpiyadının tan esrar çözülüyor! 

neticeleri 
tth~rli.n, 16 (A.A.) - Müseccel mün
d 1Plerın miktan takriben 43 milyon
c::· ~3 mart intihabına iştirak ede
lrtil .ınUntehiplerin miktarı 3:> ila 3S 

)on tahmin olunuyor. 
Ulı Hiııdenburgun birinci devrede in• 
ııa·~P olunabilmek için on yedi buçuk 
,: Yon reye ihtiyacı vardır. Harici· 
J't nezareti müşarünileyhin bu miktar 

1~1 topJ~ma.sının_ . mümkün olduğu 
le rindedır. Harıcıye nezareti, rey
°'Y~ §U suretle dağılacağını tahınin 

eınektedir: 

-~inderburg 18 ilA 19 milyon, ko • 
l! ıst Thaeman 6 ila 7 milyon, ve 
"4~Jgenbergin muhtemel namzedi 2 

1 Yon. 

~azisler bittabi buna t.ı.mamiyle 
~llhalif bir hesap yapmaktadrrlar. 
'ftı~lar, iştirak edecek müntehipler 
d larını 39 milyon tahmin ve bun -
-an 17 milyonunu Hindenburgun ka· 
dtrı~ğını ve binnetice birinci devre-

1 ftd· aıanamıyacağını beyan eylemek
'a ır. Bitler, 13,600,000 komünist 
t.e;ııedi 7 milyon Hugenbergin nam
tlt. 1• 2 buçuk milyon rey kazanacak• 

ttlı Şu halde mareşalm sol cenah mün
k asiyle sağ cenahtaki rakipleri, mü
l/linlleyhin toplıyacağı 17 milyon 
1ı?..e karşı yirmi iki milyon rey top - , 
""caklardır. 

nalannı bulan inhidam siyasetini ta
kip etmek istiyorlar. Bu günkü siste.. 
me karşı takip ettiği siyasete sadık 
kalan nasyonalist sosyalist hareketi 
bu namzetliği reddetmiştir. 1918 se
nesi teşrinisanisi siyasetinin mu• 
citleri olanlarla hesap görmek saati 
geldi. 

Hindenburgun bu işe kendisinin sü 
rüklenmesine ve isminin kanştmlma
sma müsaade etmesine taaccüp ede-
riz. 

lnglllz matbuat. ne diyor ? 
Londra, 16 (A.A.) - Hindenbur• 

gun riyaseti cümhur namzetliğini, ln• 
giliz efkarı umumlyesi, pek müsait 
bir surette karşılamakta Ye bunu in
tizam ve kanuniycte hörmet için bü
yük bir teminat tetakki eylemektedir. 

lngiliz1er, muvaffakıyet ihtimalle· 
ri pek az olduğu fikrinde bulunduk • 
lan Tchelmanla llugenbergin nanı .. 
zetliklerini müttefikan tasvip etme .. 
mektedirler. Bütün Londra gazete -
leri, mareşalın muvaff akıycte nail 
olacnğrnı tahmin etmektedir. 

Bu gazeteler, Hitlerin tabiiyetinin 
mut.cber olduğu kabul edildiği n 
bu da namzetiğinl koyduğu takdirde 
muvafnfkryetsizliğe uğramasının Na• 
zist fırkasının halk nazarındaki mer
butiyetf için mühim neticeler tevlit e
deceğini de keza ehemmiyetle kay 1et
mektedir1er. 

Grev! 
d ~aıistJer bu itibarla. ikinci devre.. 
'ltıe hkendi namzetlerinin kazanması 
aı:ı temel olduğu Umidindedirler. Bu 
'ltıekt bi!' hayalden ibaret gibi görül -
dt\t tedır. Fakat Nazistlerin biıinci 
lırı~ere ait hesaplan doğru olsa da Suriye şoförleri Fran-
1tı1< e?borg ikinci devrede bir milyon bilk"" ti i f 
tr bır ekseriyetle intihap olunacak. sız ume o o az-

r. • yikınadayanamadılar 
.ı ~aztstıer, Bitlerin mütecanis bir "l lumanitc., gazetesinden: 
b::sr blokun reylerini alacağını hal• Suriyede, halk, Fransız tahak-
tth/ mareşale rey ,·erecek olan mün-

~:~~~e'!:ı~:~:.eı;:,ı:;,;•b~~m;~~~ ~::::;.~::~~'· g:::;:. f;;:;,üt 
llfs ıs~ unsurlar kadar gayrı mUteca• det eYvel Fransızların, intihabat 
ta bir takım kuvvetler olacağın: he· münasebetile yaptıkları tazyik 
~ etmektedir. ma'.fımdur. Buna rağmen, halk 

fi'a 'ti muhakeme, kıymetsiz değiclir. istıklil uğrunda mücedeleden 
tecka~ vakayiin bunu teyit edip et::ni~ biran geri kalmamaktadır. 
klieğı nıeçhuldUr. Her halde rnarc-1 Bu sefer de Lübnan şoförleri 
eoı n sosyal demokratların Ye bütün Fransız manda hükumetinin ver
lla·ı cenah unsurlarının müzahnretine gi tazyikine karşı isyan ve umu
ka~ olan namıetUği, bu namzctli~i 
llat ııı etmiş olduğuna dair olan beya- mi bir grev ilan etm=şlerdir. 929 
'sı~"daki itiyatkrtr üsluba rağmen senesine kadar, Lübnan şoförleri 
ft" ta~ açığa 53.ğ cenah aleyhine mü• senelik ve maktu bir vergi ver· 
1fıt~ccıhtir. Çelik miğferlilcr cemiye mekteydiler. Bu verginin miktarı 
~ hattı hareketi bunu ispat eder. 100 liraydı. Esasen bu vergi 

«td'Ju cemiye~ kendi tarafından ser- orası için çok ağırdı. Zira, ek
tirı 1 

en şartlan, ve hilhnssa Brünin· seriya şehirler arasında işliyen 
'ltıasıiktatidar mevkilnden uzaklaştırıl • otomobiller ancak senenin müsait 
~Y lehini reddetmiş olduğunu 
~r:: etnıekte ve fahrl reis olm:ıkla mevsimlerinde çalışabiliyor.ardı. 
~e\>k•er müşarünileyhin aleyhindl' Bundan evvel yapılan bir grev-

A 1 alacaklarmı söylemektedir. le, bu maktu verginin aylara 
llrı ~alarmda mareşalm şahsi dost· taksimi ve otomobillerin çalıştık
lt)'hı n~unmasına rağmen müşarünt .. ları aylarda veıgi vermeleri te
lııış e hakikt sağ cenah arasında açıl• min edilmiıti. Fakat bu sefer, 
•ı ~lan uçurum, intihap mücadele- Fransızlar bu yeni şekildeki 
~hı llmnda daha ziyade derinle miş -.t ma arülnileyhin 1925 te bütün maktu verğiyle beraber bir ben-
\ııı cenah tarafından bütün sol cena- zin vergisi koymuşlar, şöförleri 
~ fttuhalefetine karşı intihap e<lil· beher benzin tenekesine 50 ku
llıas 01ll'lasr ve bu gfin için aksi ol- ruş vergi vermiye icbar etmiş
i'ltıd1 Alman siyn~etinin garabetle • !erdir. SoflSrler, nihayet buna da 

ı,.ten telakki edilmiye şayan bulun.. • 
adrr razı olmuclardır. Bununla bera· s . ~ 

erlin belediye reisi, Hin• ber, Fransızlara gene para lazım 
ne denburg'un nezdinde olmuş, bu iki vergiden başka 

t? tlin, 16 (A.A.) - Rerlin beledi- bir üçüncü olarak temettü ver
t\l' ~si M. Sahm reisicümhonın tel•· gisi de almıya karar vermişlerdir. 
ltıft '~tihabrnı teshil için teşkil edil • Artık bu sefer şof örlar derhal 
lııl" ~an komite murahhaslanndan grev ilan etmişler ve temettü 
"-rı " ğu bu gün mare al Hlndenburg~ vergisinin lağvını, şoför adedinin 

11'l"t~;ldine gitmi lerdir. Bu zevat, tahdidini, cezaların affrnı, şoför
lltı lltll" nanızetliğine müzaharet için 
ltı~ 01:0~ 5ekiz yüz bin rey toplan • )ere tatbik edilen ceza talimat-

\tğunu ibl~" eylemişlerdir. namelerinin değiıtirilmesini iste-
llerı · tfltler çah,ıyor mişlerdır. 

"'ttr· ın, 16 (A.A.) - Bitler; kendi Hükumet önceleri bu greve 
•chte~ efk4n olan Völkischer Beolr ehemmiyet vermemiş, ve zecri 
l'aseuc·~azetesinde Hindenburgun ri- tedbirlerde devam etmiştir. Di· 
1trhındurnhura namzetlik kl)ymnsı 3 " ğer taraftan şoförlerin grevi git-
dir, e bir beyanname neşretmckte-

tikçe umumi bir şekil almaş sa· 
lar ~mızı _ Siyah ittifakına taraf• yıları l 6000 e çıkan şoförler 
~llttatırı fırkalar, Weimar u5ulü &On tam bir grev yapabilmişlerdir. 
dtrıbur a leŞebblisleri csıuısrnda Hm- Bu suretle lübnanda münakale 
l)lı'raıt ~~. liy~eticlimhur namzedi ve scyrü sefer tamamen durmuş· 
~ ıı11 7ıermck kararını vermişler.. tur. Grevciler, bundan başka 
'!tura 11 ar bu suretle Young planiy· yollara kami'en çiviler döşemiş· 

P beyannamelerinde son ma-1 Jer, hatta hükumet reisinin c · 

Lake Placide, 16 (A.A.) - Los l Üst tarafı birinci ~ayfada j 
Anglost4l yapılan kıt olimpiyat· ve kimsesizdir. 
ları bittikten sonra icra edilen u - Akraba namına Karagümrükte 
mumi tasnifi gösteren rakamlar Aıiz, Hasan ve Ömer isminde 
ıunlardır: üç üvey kardeşi vardır. Fakat 

Bu rakamlar resmi bir mahiyeti 
haiz değildir. Bu umumi tasnife hemen hemen onların yüzllnü hiç 
göre: Amerika 103, Norveç 77, görmemektedir. 
Kanada 49, İsveç 26, FinJand·,a Evi fabrikanın yanında Pirt-
25, Avusturya 15, Almanya 12, paşa mahallesinde, Ku~barhane 
Fransa 10, İsviçre 9, Macaristan caddesinde 15 numaradadır. Fa-
7, Romanya 4, Lehistan 3, İtalya kat buraya evden ziyade bir 
3, Belçika 1, Çekoslovakya 1, ln- ahır, yahut bir kulube demek 
giltere O, Japonya O, puvnn te- daha doğru olur. 
min etmişlerdir. 

GUre• mUsabakası içerisi tarif edileiniyecek ka· 
latanbul, 16 (A.A.) _İstanbul dar pistir. Aptullah ustanın ha-

güreş heyetinden: yatında hiç yıkanmadığını söyli· 
19· 2 - 932 cuma günü C. H. F. yenler bile vardır. 

Beyoğlu kaza merkezindeki mm- Bu kirli kulübede ba~lıca eş
taka idman salonunda matlup ya, yatak, yorgan ve karyoladan 
program mucibince tecrübeli P,Ü• ibarettir. Döşeme tahtaları pis
reşçiler arasında bir müsabaka ya lik içerisindedir. 
pılacaktır. Müsabaka tam saat 
on dörttedir. Müsabıkların tartil. Aptullah ustayı tanıyanlardan 
mak için 13 bucukta salonda is_ bir kısmı onun kadar sakin, ses
patı vücut etmeleri lüzumu tebliğ aiz, halim bir adam tasavvur e-
olunur. demiyeceklerini söylüyorlar •• 

idman cemlyetlerl merke• Hatta daha ileri giderek onn 
zinde verilen kararlar bir ahlak ve mahviyet timsali 

Ankarada idman cemiyetleri tanıdıklarını söyliyenler b1le var. 
umumi merkezi içtima etmiş, mil- Bununla beraber yapılan tah
lt küme teşkili bütçe meselesi ol - kikat bu kanaatin aksine çık· 
duğu için müzakeresi gele\':ek iç- maktadır. Şirketi Hayriyeden 
timaa bırakılmış ve !U eıaılar ka-
bul edilmiştir. g;lnde 240 kuruş alan Aptullah 

Balkan kupasına i,tirak (Eıas ustann her akşam müntazaman 
itibariyle) • meyhaneye gittiğini ve ancak 

Beynelmilel temaslarda iyi ne- geç vakit kulubesine döndüğünü 
ticeler alanlara birer madalya ve- de görnler çoktur. 
rilmesi ve bu hususta bir talimat- Vak'adan evvel .. 
name hazırlanması. Bayramdan evvel, fabrikada 

Denizçilik heyetlerinin 1 kfınu- çalıştıkları sırada Aptullabın 
nuevvelde işe baslamaları icin ni· 
zamnamede tadifat yapılar~ kon arkadaşlarma bir münasebetle 
greye arzı. bayramda kumar oynıyacağını 

Spor sahalannm fenni tekilde söylediği tesbit edilmıştir. 
tesis ve idamesi için en mühim üç Halinde hiçbir gayrı tabiilik 
ilmi eserin tercüme ettirilerek ku- görülmiyen Aptullah arife günü 
lüplere kadar tam1mi. l§ine gelmiyor. Fakat onu bay-

Kulüp mensuplarının faaliyet-
lerini gösteren birer cep defteri - ramın birinci günü öğliye kadar 
nin tab'ı ve tevzii. o civarda görenler var .• işin şa

Diyarıbekirdc npor faaliyl!tinin yam dikkat tarafı ogün saat 2 
çoğalması üzerine burada bir mı-ı- de barakasının karşısındaki ev
taka teskilatı yapılması. den Aptullah ustanın haylı şık 

Denizcilik için bir antrenör giyinmiş ve üzerinde siyah bir 
celbine muktezi esbabın istikmali. p·aıto bulunduğu halde görül-

Denizcilik federasyonu tarafın 1 
dan kabul edilen milli kürek vası- müş o.masıdır. 
talarmdan birer tanesinin şimdiye Dikkat edilirıe bu vaııyetin 
kadar denizcilik birinciliğjnc işti- arlrndnşlarıba söylediği sözlerle 
rak eden kulüplere hediye edilme- alakası bu'unjuğu görülür .• 
ıi. Çünkü bayramda kumar oy· 

Antrenörlerin her sporun şera· nıyacağım söyliycn AptulJah 
iti fenniyesini havi mıntakalara bayramın birinci günü şık ve 
izamı. yeni elbiseyle meydana çıkmıştır. 

Mersin gençler birliğinin ittfa-
ka kabulii. Bu da, bayramın birmci gece· 

si kumar oynadığına ve kumar-

Aero kulupte nıaskeli balo 
Türk Aero kulübiinün avın 

yirmi birinci pazar günü gecesi 
vereceği maskeli balo için hazır
lıklara devam edilmektedir. 

Kulüp idare heyeti balora yal
nız kulüp azalarile bazı davetli
lerin çağırılmalarına ve ayrıca bi
let satılmasma karar vermiştir. 

Bir aile muhitinde eğlenmele· 
rini temin maksadiyle tertip edi
len bu balonun menimin en gü
zel ba!olarmdan olacağı yapılan 
hazırlıklardan anlaşılmaktadır. 

Baloda hanımlar arasında bir 
zarafet müsabakası yapılacak, 
jürinin seçeceği en güzel ve za
rif şekilde kıyafet değiştiren ha
mma Parise kadar tayyareyle gi· 
dip gelmek için bir bilet hediye 
edılecektir. 

···························································· mobilinin lastikleri patlamış ve 
daireye ancak demır tekerlekler 
üsliinde sarsılarak gidebilmiştir. 

Hükumet bu umumi grev kar
şısında ve şoförlerle unlafmak 
için temettü vergisinden vaz ge-
çecegını bildirmiştir. Şoförler 
buna razı olmamakta ve bütün 
taleplerinin kabulünü ıstemel:te-

da kazandığına bir delil sayıla
maz mı? 

Meselenin asıl pürüzlil noktası 
da çok kimseler tarafından uysal, 
sess·z, kendi halinde tanınan 

Aptullah ustanın ruhi dala· 
letlere müptela bir adam oldu-
ğunun da tahakkuk etmiş bulun
masıdır. 

Onun bu hali daima giıli kal
mıştır. 

Vak'a gecesi •• 
Bayramın birinci günü saat 2 

den sonra ortadan sır o!an Ap
tullahın o gece mutat meyhane
ye gittiği anlaşılıyor. Fakat on
dan sonra ne olup ne bittiğini 
kestirmek kabil değil.. 

Eski bir mesete 
Diğer taraftan 6 ay evvel Ap

tullahın zabıtaya müracaat ede
rek 22 yaşlarında ve Beyoğ:unun 
maruf sabıkalılarından birinin bir 
takım elbisesini çaldığım iddia 
ettiğ;nin hatırlanmıısıdır. Gı:ırip 
o!makla beraber bu iddia üze
rine tahldkata başlıyarak zabıta 
o vakit bu sabıkalıyı bulmuş ve 
kendisinden şu cevabı almıştı: 

- O, elbisesini bana ver
di... Ben çalmadım .• 

Bundan sonra iş mahkemeye · 
düşmüş ve söylendiğine güre de 
bu sabıkalı bir müddet sonra 
Aptullaha sulh olmalarını teklif 
etmişse de diğeri bunu kabul et• 
memiştir. 

işte 6 ay evYel wkua ıeleıı 
bu hadiseyle son vakamn ara
sında bir alaka olabileceği de bu 
arada hatırlanmış ve tahkikabn 
bir istikametini bu cephe teıkil 
etmiştir. 

Bu sabıkalının, ba)"l'Bmın bl· 
rinci günü, Aptullahla kumar 
oymyan adam oluıası çok muh
temeldir. 

Sabıkahyla ba' ba9a 
Bu ihtimal nazarı dikkate a~ 

narak kurulan bir faraziyede m ... 
cera şu seyri takip ediyor: 

Aptullah bayramın jkinci ge· 
cesi meyhaneden çıktiktan ıonra 
bu sabıkalıyı bulmuştur. 

Elbise meselesinden kır.iln bu
lunan sabıkalı kumarda da 
yenildikten sonra Aptullab bDs
bütün düşman kesilmiştir. Ve 
haylı zorlu olan bu adam intikam 
almak için kendisine de gQven
miştir. 

Bayramın ikinci geceıi, OıtDs
te ruku bulan bu iki hadisenin 
acısını çıkarmış, daha doğrusu 
intikam olmak hns·yle bu aabt
kalı, hnrekete geçmiştir. 

Fakat cinayet nasıl işleniyor? 
Bu p!s kulübede bu adam 
nasıl can veriyor? Bunu kea
tirmek kolay değil •• 

Hadisenin anlaşıldığı gtın ku
lübede görülen manzara şudurı 

Kapı önünde ve içeride kan 
pıbblan.. Kulübenin orlalında 
ve döşeme üzerinde ıerilen bir 
yorgan altında arka Ostn yatmıı 
ve hemen yarı çıplak bir Yazı• 
yette Aptullahın kanlı cesedi •• 
Boğaz amudi fıkarisine kadar 
her taraftan feci bir şekilde ke
silmiş, 9 muhtelif yerinde olduk· 
ça iri ve geniş yaralar gCSrünll· 
yor.. Kalbinde kocaman b:r ya
rık.. Etrafında kan pıhtılan .• Ya
nı başında yeni boşaldıiı aDla
şılan bir rakı şişesi •• 

Tahkikat ne safhada? 
Yukarıda işaret ettiğimiz gibi 

tahkikatın bir istikametini mak
tülün sabıkalıyla geçen macera
sının teşkil etliği zannı kuvvet
lidir. Fakat diğer bir istikamet 
ve ilk tahkikat üıerinde zan al• 
tında tutulan diğer buı kimse
ler de vardır. 

Maktülün göı,erinin dışan fır
lamış bulunması ve barakanın 
ta karşısındaki evden o gece 
hiç bir feryat ve imdat avaıesi 
işitilmemiş olması, cinayetin ani 
işlendiğini göstermektedir. Aynı 
zamanda ceset bulunduğu zaman 
bazı yerlerinin ve bilhassa göz 
kapaklarının fareler tarafından 
yendiği de görülmüştür. 

Şimdi tahkikata bir taraftan 
müddeiumumilik bir taraftan da 
zabıta devam etmektedir. Alika
darlarm verdıkleri malumata gö
re de katil bugün yahut yann 
ele geçirilecektir. 

Muharririmiz dün hadise yerin
de tahkikat yaparken, Abdullahı 
arıyao ve bu suretle cinayeti 
meydana çık;ırnrak zabıtaya ha
ber veren maktuiün iki arkada• 
şile de görüşmüı, bunlar ela 
maktulün vaııyetini yukarıda ita· 
ret ettiğimiz şekilde anlatmat
lardır. 
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