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Sayısı S Karaı _ 

inde Harp Dehşetle Devam Ediyor 
Sarı tehlike ı 

18Pon harekatmmhedefi: Uzak şarkta 
50 milyon.nüfuslu bir kuvvet olmak 

ti Japon - Çin mücadelesi günün! de hemen hemen anlaşılmış gibidir: 

111 ha~retJi siyasi ve askeri hadisesi- Japonya işgal harekatında Çinden 
~· ~1~ kıt'ası namına (Nankin) hü- bnşka bilhassa Rusyayı istihdaf edi • 

Gazi Hz. 
Gazi Hazretleri dün saraydan 

hareket ederek Şişli tarikile 
Beyazıda kadar bir gezinti yap· 
mışlar, müteakiben saraya av
det buvurmu~lardır. 

ismet Pş. 
Dün hareket etti 

llletinın Japonyaya karşı harp ilan yor. Amerika, İngiltere gibi devletle -
==~e karar vermiş olması nazariyat- re Çin deki menfaatlerini ihlal etme • 
fil 1~~et kalmadı. Hakikatte harbi mck teminatını ,·eriyor. İngiltere, A • 
"1ı eıt ılan eden Japonyadır. Japon' merika. Fransa gibi devletler de Ja- Perşembeye Ankara
~ "'etleri (Şanghay) ı işgal ettikten ponya vasıt:ısiyle Rusyaya uzak Şark 
Jbi ra (~ankin) e doğru teca,iiz et • ta büyük bir darbe vurmak için şimdi- ya avdet edecek 
cs'lerdır. (Nankin) de oturan ve Hk zahiri bir talnm protestolarla ik- Ankara 31 (valut)- Başvekil 
ıa: idaresini elinde tutan nom:n- 1ifa ediyorlar. ' ismet P.~. Hz. bu1ün lstanbula 
tah ~erkez komitesi icra heyeti şehri Eğer bu şeytanca siyuet sayesin• hareket etti. istasyonda bütün 
'tfltlıy~ .ederek merkezl~rini (Honan) de ~apony~ ~!anlarını ~atbik ederse vekiller, şehrimizdeki mebuslar 
bu Ytinın (Loyan) şehrıne nakle mec- netıcede butun l\lançurıyle beraber hükumet erklnı, erkinı askeriye, 

r olınu~lardır. l\fogolistanı da eline geçirecektir. l\fan ve sefirler tarafından teşyi edil-
tfh Bun<1an başka şayanı dikkat olan çuri ile heraber l\logolistanı birleşt~ - d' 

tt Şudur: Çin hükiimeti Japon ta- re.rek Japon hakimiyeti altında hır ı. 
•rru J ı· ekt' Baş vekil paca, Perşembeye z arrnın önüne geçmek icin daha tampon devlet vücuda ge ırec ır. ., 
~el c · r 1. •• t 'lyo avdet ed~cektir. . emiyeti AkYam'l müracaat et.. Mancurinin nü usu ungun fi uz mı 
lltıştt (Japonya Çin topraklannn hak- nu ;eçiyor. MoBolistanla birleştiri - S h M 
:ı tecavüzda bulunuyor. Cemiyeti lirse elli altmış milyonluk_,hir memle- ali urat Bey 
banı misakının 15 inci maddesi mu- ket dernektir. Esasen bugun Japonya 

dbi .. k be .. ·ı . d ~ce cemiyet vazifesini yapsın.) nm nufusu do f:Rn ş, yuz mı Jona 
u::ışti, Fakat Çinin bu müracaati yakın ol.duğuna gör~e. bu .devlet uzak 

tine Cemiyeti Akrnrn Japon taar- Şarkta t~'ı'nl edecegı yenı memleket• 
l'tııJarına mani olam:ırnı~tır. Nihayet ]erle beraber en aşağı yiiz elli, yüz alt• 
:" <Sanghay) işgali ~ku bulmus • mış mi1yon niiCuslu bi~ kun-et haline 
h r, Ancak bundan sonrndır ki Çin gelecektir! işte o ''akıt uzak Şarkta 
IMcGıneti Japonvaya harp iHin etm:~ san tehlike meydana çıkmış olacaktır! 

te karar vermi~tir. 1 Tabii şimdi Rusyaya n Çine karşı ha· 
-ı· '•Pon taarruz1annm önüne cim. rekcte geçen bu sari tehlike ondan 
'l'e kadar bir türlü geçemiyen Cemi- sonra uzak şarkta ve yeni dünyada i t\ Akvam mahafHi asıl mütearrız· Amerikaya, lngiltereye, Frnnsaya .:-:-initük i;fr serzenişte bulunmaz 1-e bırer h"rer diğer mustemleke~i Av

ll 1llaı harp karanndan dolayı Çin rupa devletlerine amanstz darbeler 
kı cflateu.ıj müahaze ediyor: 1\lndem· vuracaktır! 
"-.._!11 bir kere Cemiyeti Akvamm ıa.1 Mehmet Aaı111 
~~na müracaat etmiş, bu tanda H . • k•ı• • 
~~-eaat ede.n bir devletin en aşağı arıcıye ve 1 ımız 
lt1t ay 'bekJflllHei lbım gelirmi~; esa
kıııd~lyeti Akvamın bu mesele ha!) Bugün Peblevlden Ba
ht a karar verebilmesi de aıtt aylık kDye hareket ediyor 
~o~ 2aınan istermiş. Bi-naenaleyh Çin p hlevi 31 (AA' _ Har.ciye 
ele ~~ay bekleme1iymiş! Aksi takdir- k'el. T 'E'k R" · t'~ Bf ve refa-

:.-ın _ .. te . b. d 
1 

. . ve ı ı ev ı uş u • 
"' ... u cavız ır ev et vazıyetı- . . b b 

1'1ittnniş! Ama bu tarafta Japon katındekı ıevat bu sa a tayy:ı-
~ttlert Çin topraklarrna çrkmıştrr. reyl~ Tahrandan b~raya gelmış-

11 §ehirlenn· · · 1 ed' crid' . . lerdır. yarın Bakuye hareket '°" l l~jl'a ip e• l:>Of, d kl d" ta Ja..... t 1 . ç· 1 e ece er ır. 
ıo....d rvn ayyare erı ın sema a- VAKiT il · · k· ı· · n ~aq & Sil , .. . - arıcı ye \'C ·ı ımız yırı 
"eQI lhsız şehır]er uzerıne cehen• Cenevrede ilk lçtim:ıını vapacak olan 
l:~te~leri yağdınyor! Bunlara en tııhdidi tcslibnt konferansı~a hüı..Omcti· 
b) hır Bel'2eniş etmek bile hatıra miz n:ımına iştirak edeceği jçin Baküd;)n 
~ Qaiyor, Çünkü Japonya Cemiyeti ya ){östencc - Bükrcş veya Moskova -
.QliQQa değil~ kendi kuvvetine, kendi lierlin y.oli_le Cenevreye hareket edecek 
.._. Jnııa, kendi topuna. kendi tüfeğine ve şchıımı e up;r:ıvamıv:ıcı.kıır 

:caaı etmiştir! Yur.anistanas komün:stler 
~ •kikaten cihan sulhünü muhafa Atina, :u (Hususi) - Yunan hü • 
"e~lfesfni deruhte etmiş olan bey- kıimeti, komünistlere karşı yenj şid
' le} bir müesseseye yaraşır bir detli tedbirler almak arefesindedir. 

J tık. ve bir adalet usulü değil mi? Nefye mahktlm edilen komünistler, 
llrııd •Ponyanın Çin ve Mançuri saha- badema bir kalede hapsedilecekler 
4~ '8.ptığı işgal harekAhna karşı ve nefydildiklri yerlerde serbestçe 
"it Pa ~evlet1eriy1e Amerikanın ala- dolaşmalarına müsaade edilmiyecek • 
'7 \'aziyete gelince; bu bir gün için• tir. 

:az 

.... ~ltıık laınan D•r 8-snim için bir .. , f8PMIJGr clltenler ......................... 

Sof yadan geldi -----Profes8rUmüzı:.ın konferans• 
l11r1 ve Bulgarların gBster

dlklerl dostluk 

Birkaç konferans vermek üzre 
on beş gün evvel Sofyaya giden 
mühendis mek· 
tehi profesörle
rinden Salih Mu
rat B. dün sabah 
ıebrimiıe dön
mütt lir. Verdiii 
konferanıl arla 
Qulgariıtanda iı 
mi etrafında e· 
bemmiyetli bir 
alika uyandırau, 
kıymetli prof esö 
rümüz dün ken· 
disini ziyaret e· Sallh Murat B. 
den bir muhar· 
ririmize · Sofya seyahati hakkında 
şu izahatı vermiştir: 

- Bir sene evvel merkezi Av· 
rupayla Balkanlardaki Darülfo
nunların ve mlibendiı mektepleri· 
nin fizik laboratuvarında bir tet-
kik seyababne gönderilmiıtim • 
Evvela Sofyaya uğramq ve ora
da fizik profesörlerile tanqmı,
tım. Gerek Bulgar maarif ne
zareti ve gerekse profesörlerden 
gördüğüm büsnil kabul ve mis:ı-
firperverliğin borcunu &demek 
üzre Sofya Darülfünununda yeni 
fiziğin muayyen bir şubesi üze-
rinde konferans Yermeyi düşün
dilm. Darülfnnun divanı bu kon
feransları hüsnü kabul etti, gün
lerini kararlaıtırarak geçen ayın 
15 inci günü buradan Sofyaya 
hareket ettim. 

Bir haftayı tercüman ve pro· 
jekıiyon meselelerine ait ihza
ratla geçirdikten sonra ayın 

23, 25 ve 27 inci gOnleri darül
filnunun fizik matematik konfe
rans salonunda birer konferans 
verdim. Birinci konferansan mev· 
zuu işitme ve söyleme nazariye
leri, ikincisinin mevzuu savhn 
kayt uıullerile kaydedilen uvt
ların neşri, ilçüncüsilde savt süz
geçleri, aesli filimler, gramofon
lar gibi tatbiki akostiğe temas 
ediyordu. 

Oç yliz kişilik konferans salo
[ Alt tarab 5 1nd sa)'fıda ] 

Hükiımet merkezi Nan
kinden içeriye nakledildi 
Şanghayda soka)c mttsademelerl, Nankln 

ve Harbin civarında harp var 

• 
MON~OLI~ 

Harita, muharebe sahasını KÖsteriyor. X işaretile gösterilen Harbln Japon ve Rus 
menfaatlerinin çarpıştığı en mühim şehirdir, aşağıda sol tarafta hasosr işarede 

· ~österilen Ltışan şehri Çinin yeni bükOmet merkezidir 

Japonyanın aylarca süren Man• tağ icra heyeti harp illnına ka • 
çuri it1alini tamamladıktan sonra rar vermeden evvel Çin hariciye 
Şanghaya da asker çıkardıiım, nazırı bir beyanname neırederelc 
bu va:ıı:iyet üz9reine Çinin nibaye~t Çinin meıru müdafaa v~,etinde 
bir taraftan Abam cemiyetim oWaaiunu clünyaya Uln etti. A.J'Di 
müracaat etmekle ber.al;er bir ı. _.aada ihtaiyatl bir Ndblr o( • 
raftaD da Japoiıyaya reamen harp mak üzere Çili' hükGmetinin mer • 
ilin ettiiini" yazmqtık. Komin - (LO.tlen •aylayı fmrlnU) 

Balkan Misakı 
Avanproje, müzakere ediliyor 

Meclis, mesaisini · dftn bitiremedi, 
bugUn de toplanacak 

Balkan konf era.naı konsey içtimala- ği için içtimalar bu giln de devam ede
n dün de devam etmiştir. Program cektir. 
mucibince Balkan meclisi be§inci içti • Diin sabah saat 10,30 da evvelki gün 
ma devresinin dün nihayet bulması teŞkil edilen (Balkan devletleri tebaa• 
icap ediyordu. aFkat ruznamede bu· lannın tabi ola.caklan rejim) komitesi 

lunan maddelerin hepsi görüşülemedi- içtiına etmiş, müzakereler saat on bir 
-------------- buçuğa kadar devam etmiştir • 
Aki•lerı içtimada Yunan heyeti tarafından 

Kelepir hazırlanan projenin muhtelif murah. 
:has heyetleri tarafından üç ay zarfıll 

Bir malın rağl;Jet görmesi, nıüıteri da tetkik edilmesi ve tekik&t neticesi 
bulmaaı için M lazım?- Güzel olmaıı nin diğer heyetlere bildirilmek üzere 
mı? Sağlam olmaaı mı? Ucuz olma~ Yunan murahhaslarmdan M. Bakalba 
" mı? Hayır, kelepir olmaaı! sis'e göndmlmet1i ve Btiıkreşte topla• 

Vzerine tatlı sürülmilf kağıt, nasıl nacak konferansın i~amdan iki 
bütün sinekleri toplarsa, üzerine ke- gün evvel komi~nin topluarak hazır 
lepir lôvhaaı aıılmıı mal da öyle müı- lanan raporlara göre katı projenin 
teri topluyor_ tesbit olunması kararlaştınlmrıtır. 

Dün, bir gokuı bafında. kar~lıklı Dün sabah Balkan meelfsfnfn de 
köıe tutan iki. çorapçıya dikkat ettim. toplanması mukarrerdi. ' Fakat rejim 
Biri ıöyle"bainyordu: · · komitesinde bulunan murahhaslami 

- On bet kuru,a.. Deliksiz, sa • meclis istimama iştir-.k edebilmeleri 
katsız, lekesiz çoraplar, on ~~e!.. için konsey ancak on blr buçukta top. 

Bu seyyar iatıcı, çiltesini lıavaya r Alt tarafı 5 inci sayıfamızda ] 
sıkan acemi bir avcu gibi, sesini veı=============-==-= 
talakatinl rüzgdra dağıtıyor, sağlam 

ve ucuz nuılina bir tek mÜfttri bulc~ 
nuyordu. 

ôbür köşede tezgdh kuran ı:ıtı<'ıya 
baktım. Kalabalıktan yüzü nörülmü. 
yor, yalm. ~e8l duyuluyordu: 

- Kelepir, kelepir... Otuza bir 
çift- Otuza b!r çift! ... 

Sakatı var mı, yok mu? Mcrhul .. 
Lekesi var nu, 1J(!k mu? Malllm de· 
ğU... Ama, bllna rağmen, ucuzeu ıc 
aağlamcı sinek avlerken, keleplrd 
miUtterl avlıflordu: 

Mamnll itiraf edelim: Kelt"olre 
,,.,.,. zalı olmıllflll buan yoktur .. 

Hangimizin evinde, kelepir niyetlM 
alınnuf bir haylı lüzumsuz ve köhne 
cıya bulunmaz? 

Her gün Sandal Bedesteni, her cu
ma · mezat yerleri. bu kelepir merak. 
tun kadı.nlar, erkekler, gençler, U.. 
tiyarlarla doludur. 

Öyle sanıyorum ki, dünyanın en 
i'ti mallarını en ucuz fi.atla aatan bir 
tlcarethanettı dünyanın en kötü mal• 
ll{nm en paholı liatla satan bir rakip, 
iki amn i~i]'lc!e mii~teritJizlUcten illla 
t"ttireh11ir, · Yeter ki, mağazamın • 
dam (Kelepir) J«,IJ8un! · 

Yusuf Zln 
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~AÔ.met merkezi NanE ,~:~~;~;:~: ·,------.-.-.............. T ..... e_l_g_r......._a_l_l _a_r_.......J 
kinden içeriye nakledildi 
kezi Nankinden Homan vilayetin\ 
deki Lu§an şehrine nakledilmiş· 
tir. Bu şehrin ismi Anadolu Ajanl 
sının tebliğinde Loyan şeklinde 
yazılıdır, fakat haritada Luşan o· 
)arak gözükmektedir. Luşan hay 
lı ·çeride bir şehir olduğu için hü .. ı 
kiimet merkezinin buraya nakle • 
dilmcsile müdafaa ve mukavemet 
tertibatının daha kuvvetli bir ha
le getirilmesi düşünülmüştür. 

Şanghaydaki ecnebi konso • 
loı1!!n İngiliz konsoloshanesinde 
toplanarak ıulhün temini icin mü 
zakere •e teşebbü!lerde bulun • 
muşlardır, fakat ç;nin muhtelif 
yerlerile beraber Şanghayda bu 
müzakerelerin cereyan ettiği ve · ı 
rin yüz metre öt"'sinde bile filen 
harp mevcuttur. Çinliler mukave
met Ftmelrte, Japon,1a da Jı'r taraf 
tan ŞanqrRya yeniden asker çı .. 
kar"'~ktadır. 

Bu aradı\ nüfuz J"'!Int? 1.cal:\nru 
:mü-lafq,a edE>.., *" .. "ehi a!kerler~'e 
.l"'.non!e• vP. ç;~liler ar•Tn ... 1;\ d~ 
b "".""t hv~iseler rı'unı .. •ır. p .. ;ı:!\e et 
rafın a ,:1:;., cr"'len tc~gr:-f h""b~r -
J,.. .. ;TJ· ...... ,.:ı *"t,,.r ...... r•=-·or•·-· a- ...... J ,. .... 

Çin m şru mUdafaa halinde 
Nankin, 31 (A.A) - Hüki'a -

met, Japonyaya harp ilamna ka • 
rar vermeden biraz evvel hariciye 
nazırı M. Loouen - Kan, bir be
yanname netret.mi~tir. Bu beyan -
namede Çin hükumetinin müsel • 
lıih Japon kuvvetlerinin Çin top· 
rağma yeniden vul..'ll bulacak her 
türlü taarruzuna kar§ı me~ru mü
dafaa halinin cevaz verdiği mu • 
kavemeti göstermek icin elinden 
geleni yapmıva karar ;ermiş oldu 
ğu ıövlenmektedir. 

Hariciye nazın, me§ru müda
faa halinin, l\hval ve serait ne o • 
luraa olıun. hic bir m ·netin vazne 
çemivece~i bir. hak olduğunu ila
ve e,1lemektedir. 

Sannh:ı1v. ~l (A.A) - M. 5un 
- Fo ile M. Cl.,..•n, t:ılmİm l\ekHn. 
de r.elPnit oldukları bir telP,r~fna· 
me"'e Şang'heıv vekı:ııvjj,,tt .. n J~ • 
pon•~n mes'ı•l tntmaktadırlar. Mu 
maiJeyMma. hııı•kı tP.!l'! .. rt•za :nıuka
veMet etmek idn m:itteh=t dl\vran 
m~lttrm1 hvl\ive evlerr-f·• .. ih· er. 

Çin hUkOmetlnln merkezi 
Nankin, 31 (A.A)- MiJli hü

kiımet, netretmit olduğu resmi bir 
beyannamede hükumet merkezi • 
nin şimali Honan'ın payıtahtı o • 
lan Loyana nakledilmit olduğunu 
bildirmektedir. 

Bu beyannamede Japonvanın 
Çin hükumetini zorla arzularına 
rametmek nivetinde olduğu be -
yan olunmaktadır. Mamafi Cin 
hükiim~tİ. zaruri olan hiitün ın~~
ru miic:hfaa tedhirl•rini alac?k • 
tır. Hük\1met. devletl..,. .. j muaJ.. 0 -

(lpl.,.r;n tP'hmil dmi old .. ~u mü • 
kelle-five+leri ifa etmiye davet ey· 
Je,.,,ekted ir. 
Changhaida sokak mnhare• 

beıorl 
Şanghay, 31 (A.A) - Japon· 

lar, Tchauueideki Çinli ahaliyi di 
tarı çıkarmı§lardır. 

Japon kuvetlerinin karş15mda 
Boundary-Road'ı iş:ıal eden Çin 
kıtaatı, jeneral Koo--Chu-Tongl 
kumandası altında bulunan Çnn 
- Kay - Şek, birinci nümune 
fırkasıdır. 

Beynelmilel mmtakadaki A -
merikan müfrezesine ku::nanda et i 
mekte olan binbaşı Porves St::me 
- Bridge'in öteıinde bulunan kı· 
taat tabiiyetleri ne olursa olsun, 
silahlı veya silahsız olarak köp • 
rüyü geçtikleri takdirde Üzerleri • 
ne ate! açılacağını bildirmiştir. 

Fransa imtiyazlı mıntnkası, 
muharip kıt'alardan hiç birine

1 
Chizi köprüsünün geçilmes ·ne rnü 
ıaade edilmiyeceğini bildirmiştir.! 

Bin Çin obüsü, Tchapou- Ro 
ad'taki Japon mabedine düşmüş ~ 
tür. Bugün beynelmilel mıntakava 
bet obüs düşmüttür. Bir Çinli öl
müş, bir iğeri yaralanmıstır. lkil 
Jap"'""'nh 'h V:'l""alrıınrıştır. 

Saat lG da s~cchuen - Read 

Yunanistan istikrazsız yaşı

haldedir yamıyacak ile Y okong - Road'ın ıimalinde 
tüfek ateşi tekrar başlamıştır. 

Bir çok yerlerde yangınlar zu- . ~tina, 31 (~ususi) - Yunan ba~veki.li .M. V~nizelos ~a~is~ git· 
bur etmis olduğu haber veriliyor. mıttır. Mumaıleyh, Londrada ol dugu gıbı, Parıste de hır ıatıkraz 

Şanghay, 31 (A.A) _ Beynel a.kt~tmek için teşebbüsatt.a buluna ~ktır •.. Cemiy?ti ~am meclisi 
milel mıntakanm miralay flemin- e~kanından M. Nu.~ayerın Yunan ah~alı ıktısadıyeıı. ~~nda ~~! . 
gin kumPnda etmekte bulundu<Yu kıkatta bulunmak ıçın buraya gelmeaı Yunan başvekıhmn talebı u. 
kısımla Japonyanın kontrolü alt~n ~erinedir. Yunan bn§vckili bu tetkikat eınaımda Yunaniatanın is • 
da bulunan kısmı tefrik etlen Sou tıkrazsız ya§ıyamıyacağını Cemiyeti Akvama göstermek istiyor. Hat 
tcheou sirkinin simalinde lcain u _ ta, M. Venizeloı, M. Numayer tarafından Yunanistanda yapıla • 
mumi hastane etrafında bir tüfek cak olan tetkikata İngiliz maliyecilerinin de iştirakini talep eylemi~, 
muharebesi baftla.mıştır. fnko.t bu talebi kabul edH.~emiştir. Her hald~, Yunanistamn .. Avru • 

Japonlar Cin ni:ııancı efradı • paya olan bor~larım tedıyeye devam etmeıı. Avru,,anm gostere. 
nm hastane ~~kınında t!nd\şe tev- c~.ei y~r~ıma bağlıdır. Bu yardı~ yapılm~~ığı takdirde,. Yunan 
lit edecek :ma.lıivette bir faalivet hutceaının zaten mevcut olan tamı ratm tecıhnden dolayı, bır kat da· 
göc-terniııı oldrldarım beyan et • ha büyüyecek olan açığı ka,atılamıvacak ve bu şerait altında Yuna • 
mektedirler. Bunun üzerine Ja _ nistan da borçhıhrı:ıa p:ıra. ~·erezj•r,.ce'-:ı:r. 
ponlu. bahriye silah endazlPrına 
mahl'\Ilevi lm!llP'tllmll!ll!ar ve ahali- Tütün kongresi bugün açılıyor 
yi evler; ... ; tnhliyeve ichat" ettik .. ~n 
sonra tüfıok ve mitralyözlerile Cin Ankara, 3 (Vakıt)- Tütün kongresi yarın iktısat vekili Şeref 
ni""T!.cı efradı üzerine ateş nçmıf.. bey tarafından açılacaktır. 
larchr. Kangreye muhtelif ticaret odaları namına 20 murahhas işti· 

fmti azlı mıntakanm ~erke • rak edecektir. 
zin.:We~rse ı:?<"'eyRna gelmi~ olan Kongrede: 1- Tütün istihalatı, 2- Tütün istihlakltı, 3. Tütün 
halk, hususf lngiliz zabıtasını tasa ihracatımızın ta~viyesi mE'vzu1arı s;!Örüşülecı-ktir. 
tutmu" ve bunun üzerine zah t-;,., Vekiller heyetinin dünkll içtimaı 
sür'atle takviye kıtaatı celbeyle .' , . . " 
m"şfr Ani<ara, 31 (Vaht)- VekıHer heyetı bugun döıt saat devam 

1 

So~tcheou körfezi ötesinde im .... ~?.~~ .. ~!~ .. ~~~~~~ ... ~.~.~:~.~~: ........................................ us--···-..... _. ......... . 
tiyazh mmtaka boyunca silah ate ghai'dan Associated Press'e çıkarı mışhr. 
şi teı-.tisi dev ..... m etmektedi~. bildiriliyor: Amerikan bahriye Harbin civarında 

.. Sa~a~leyın Japonlar, hır hava sillhendaz'arı Amer:kan mınta· Tokyo, 31 (A.A.) - Rengo 
n~ımııtvı~ı ya..,mışlardır, bu nüma- kasında 20 kadar Japonya'Jıyı ajansının Tchuang- Tchongdaki 
yış, hemen, hemen cuma günl::ü ı f · ı d ' E h b. · b b h H h" 
bo1T1bardımanın tesiri kadar müt.. tev4ı ~t~rş er ır. unlar, oraya mk u ad ırkı: Tuhsa aT ar m tya· 
h. h" • Japon ıp'ıkhanesini himaye için ının a ı c ang· cheng ıs as· 

lf .. tesır vapmıdTJ". .. .ı •1 • ld ki ' hn d k t• 
T h · H K,, goncıerı mıJ o u arıoı söyle· yonuna ucum e en uvve ın 

.. apneı ve on~ - C!'\U• • l r· T h k d 
rlan b~vne1rı;'el 1""ıntakaya do:::.ru miş'erdir. Mevkuflardan sekizi ıenera ıng· c ao uman ası 
fevç, fevç mülteciler gelmekte her m·~sc' ah idi. altın~a bulunan ve Şarki Çin 
dev--Tiıdrr. Bu hadise, Changhai'da1.<i ec· demıryollarıoı mühafaza eden 
. R·ı :ııntakı:ıı. dahilinde poHsle. nebi mıntakada bir nebze heye- 3~0~ kişilik . kuvvet olduğunu 

rı h~.~ıl olan kamynnlar, sık. ~yk cana bais olmuştur. bıldırmektedır. 
rlola .,,.. kta ve ne,.P.de kl\rga""1 k- •ulh te,ebbUsO ObU11erin ekserisi Japon u· 
~a~1 zuhuru iht:mali lı;sse~ilirse Changhai, 31 (A.A.) _Bugün kert trenine isabet eden bir 
acı ..,..., orava.,~ıtap etm~!dedı~. öğleden biraz evvel, muhaaema· t_ppçu bombardımanından sonra 

Tr.hanı1eı '~ mP. .. , "":•nd~'u yan ta nihayet vermek maksddile (.:ınliler sün~ü hücumuna kalk-
~ devam edı•ror. Fetaketın zu .. h r h d b. •• S lb k f mıtlar ve fakat autlerce devam 
buru ..lanberi h mnn önüne f!eç - 8 1 azar ...,• ır u on e-
m•lt idn ciddi hiç bir te§ebbÜs ya ransı ,, a~tedilmekte bulunan eden şiddetli bir muharebeden 
pılmam,"'hr. lngiliz konso'osbanesioe takri· sonra püskUrtülmUılerdir. 

Salahiyettar bir meırhadan is ben 100 metre mesafede bey- 21 maktu'den başka J:ıponla-
tihba ... "'unduğuna göre 18 vawon. n_e mile_I n_ııntakada son derece rın 38 de yaralısı vardır. 
mü-;adele mrntaka"mda m-ıl<:tul şıddeth bır mu larebe olmuştur. Mukdenden alınan bir relgraf-
dü!;mii~ olnn Japonların mıı.ı!; arı • Cnanghat, 31 ( A. A. ) - Bu nameye göre Sovyetler Japonla-
nı d"klara donru :nnhletmi~tir. sabah logiliz konıo.oshanesinde rın ıarki Din demiryollara şebe-

Nevyork, 31 )AA) - Şang • toplanmıı o'an sulh konferansı- '·esinin cenup kısmını istimal et· 
havcı ... ,, ge1en hir t,.JITTafa n3.2"'\ .. na Japon amiralı Sbiosava ile elerine müsaade etm:1 oldu'<
ran Cha,.,ei nıüsadematında <:;n Çın kuvvetleri kumandanı ve l ıdan Japonlar timdi ıimale 
lilerden 600 ki§İ ölmü§ ve 400 kişi Chang~1ai belediye reisi de işti· a ğru çıkabilmek iktıdarına ma· 
yar~lanmı•tır. rak etmiş ve konferans saat lik bulunuyorlar. 

Chanqhal, dehset içinde 12.35 te hıtama ermittir. Demiryo. ların1n Çinli müdürü 
Sancrhav, 31 (A.A) -V:ı.·+· .. t Konferansın neticesi ne o'duğu icap eden tedbirleri almak için 

vakit gec.tikce, gerg·nleıımekt .. dir bakk nd 'Q t 1 . t T h T h k 
Ja.,on je·n~ral k.,nsolos~. Ja.,~n ı a ma. ~a a ınamamış ·~· c anır· c. ouoa hare et etmiş-
askerl~rinin ve bilhassa pÖn·;t ü. Konferans erkanı saat 15 te mı- tir. 
lerin kontrolünü t 4 mamile elin • ralay FJeming'de hazır bu!undu- To~yo, 31 (A.A.) - Harbin-
den kaçırmı§tır. Bu askerle•den ğu halde tekrar toplanacaklardır. den R"ngo •.Jansına bidiriliyor : 
bazıla.l'ı bc.vnelmilel mmtakaya Büyük Britanya konso'oshane- Japon tebaasrnın himaye etmek 
gec~islP.rdir . 1 b" "t ı~f ihere Harbin'e doğru ilerlemek-

• I . . • . . aı memur arı, ır ı ca name TÜ· t 1 J üf · · 
. n~ılı?ler. A~enkalılar ve Cm cuda getirilmesi ve bu itilifna· e o an apon m rezcı n n yarın 
lıler ""trafınd ııper l<azmakta-t1r . . sabah şehre muvasalat dme5:ne 
lar. Fransız arın techizatı iyidir me 8Jkhkimı ~ul cı_bınce J~ponla: intiıar o unmıtktadır. Kıtaat, je· 
ve mıntalmları mük~mmel sul'ette rın 1 • • mevzı erı_ne çekdmelerı ncral Tıng· Cnaou'nun askerleri 
b=."Ilaye P.ltmdadır. Cnmarte!i git - ve Çınlılcrın de ımt y.uh mınta- yJe mrsademe vukuu ihtimaline 
nü sat 18 de ven\den 5 Japon muh kad_an 1800 metre kadar uzağa binaen, ihtiyatla ilerlenıekted ir. 
ribi aözüJr:mii:\tür çekılmelerl muhtemel bu'undu· Çlnlller Şark demlryo11ar1nı ve 

Saat J 9 d~ 700 lngiliz askeri gunu beyan etmektedirler. k6prUlerl tahrip edlyorl11r 
karrwa r..1kmı"br. Şangay, 31 (A.A.) - Reutor Moskova, 31 (A.A) - Pel<in-

Nrı~ kindeki Çin fırkası iş ha· Ajansl bildir;}'Or: AlAkadar Ja· den gelen haberlere göre Çin 
şında ır. pon ve Çinlilerle ecnebiler ara· Şark demiryol l arınm cenup kıs-

t
Gece yarısı, 4 hüyük bina yan- sında bugün aktolunan konferans mında mübim tahribat yapılmlŞ-

mış rr. b" .. K t . t ç· '· d d .w . H;~ bir mağaza acılrıamt•trr. ıtmıştı~. on erans az~sı netıce ır. ın KUtr.an anının ver ıgı 
B"r paket aigara almak imkanı hakkın a ıorulan su:lllere c eva· emir üzerine bu kısımda birço < 
vok ur. ben mütarekenin devam edece- hatlar ıökülmiiş ve köprüler atıl· 

Şnngh?Lyda aneak 3 _ 4 Min ğini sö ılemişlerdir. mıttır. Bu tahribata mani olmak 
kUavet edecek kadar viverek hu- Şanghayda yeni harp gemllerl ist yen Şark demiryolları me· 
lun~1 .,;; • .ı t ... m;n ohınm."Irtadır. Şanghay, 31 (A Aı _ Japon murları Çin as'<erleri tarafından 

Dün Japonbrrn ı 7 av ve bom konso!osu, mütarekenin ibllli tevkit edilmit ve fena muamele· 
lı"'-rd man tavvar~'\· p,örünm:;~wr. meselesi hakkında lngiliz Ye ye maruz kalmıolardır. Esaıen 
Bu ... tavyı:reler, Kiang - Nan'a Amerıkan konso'oslarile göriltmUı l u tedbirler, tark demiryolları 
""""_, p•ch.., ... rlardr .. k . ç· ı· · f Çın kumandanının Harb ndeki , .._, · ve mutare eoın ın ı er tara ın· 
Çinli er Jeoon sefırı,,ı" ttvlnl • "hlil d"l . ld ~ - ecnebı konso'oılarına gandcrdiği 

bonb11rdım11n ettiler ~an. ~ e 1 mıf 0 ugunu aoy· tamimde ıikredilmekted ı r. Çın 
Şanrrh·lV. 31 ( A. A. ) - Ren· emıll .r. k d k l · ki A ı Sbizova, deniz ve ha· uman anı as er erın na i için 

ajans ı hildiriror: ta' vive kıtaah mıra trenlere cebren vazıyet eden 
alan Çjnliler şid c'ctli hf.cuma va kuvvetıerinin yeniden hare· Japon kıtaatine karşı şi ddetle 
başlamişlar ve japon sefirinin kete geçmelerinin mu'1temel ol- mukavemete karar verildığini bu 
ıkametgatnnı da bombardıman duğunu iırap eyJemiıtir. tamim"nde ec:ıebi konsoloılarına 
etmişlerdir. Bugün öğleden sonra bın'erce bildirmekted r. 

Amerikahlar, Chansıhal'da askerl hamil olan 4 J1pon kru-
Japo- lar1 tevkif P.diyorlr vazörüyle 4 Japon muhribi 2'el· 
Nev,,orK, 31 lA. A.} - Chan- mıı ye aıkcrlu bcmc11 karaya 

Hadise lnglltere için niçin 
mühimdir? 

Londra, 31 ,A.A} - Chaoı-

Kaçakçılık kanuıııl 
Kanun ilk feytzll 

semerelerini verJyot 
Muğla, 30 ( A. A. - 15 giiO 

zarfında Bodrum kazasında k•• 
çakçılığa karşl yapılan mücadele 
neticesinde 331.200 varak cıga• 
ra kağıdı ve 339 deste iskamb~ 
kAğıdı ve 50 kilo kaçak şeket 
yakalanmışhr. 

Ordu, 30 < A. A. ) - Kaçıı.k
çılık kanununun tatbiki netice
sinde mağazasında bir kutu cı• 
gara ~ağıdı y<:kalanan maruf bit 
tüccar muhakeme netices nde 
allı ay hapis ve 81 lira dı:ı par• 
cezasına mabkii n o~muştur. 

lımir, 31 ( A. A. ) Şehrinıİ• 
ihtısas mahkemesi kaçakçılığ• 
dair olan ilk davayı rüyet et01ıf! 
Üsküdarlı Ahmet Şevket isminde 
bir kaçakçıyı alh ay hapse "e 
172 lira 92 kuruş nakli cezaY1 

ma~kfim etm:ştir. 

haı'da tal riben 250 mıJyon fpgi· 
liz lirası logiliz sermayesi yatırı~t 
mış olduğunu söylemtk ınııl 
mahafıl tarafından Çin vakay:irı~ 
atfedilmekte olan ehemmiyeti 
izaha kafıd ı r. 

Mamafi, a:gorta kumpanyaları 
aksayı şarkta muhasemet net:ce
siode hasıl olan hasarlardan C.~ 
}ayı endişe etmektedir, Zira 5Y 
2'orta mukave!enaı.Jelerinde harP 
yüzünden vu~rna gelecek basar 
ların tazm'n edilmiyeceği musır 
rah bu:unmaktadır. 

Si gapour, 31 (A.A)- Singt' 
pour'da bu'.unan lngiliz askerli' 
rin ~en bir pi yad? müfrezes rıiO 
icabında Changhai'a gitmek r.-· 
re hı.ıırlanmakta oldu~u hah" 
verilmektedir. 

Rue icra reisi ne diyor 
Mos ova, 31 { A.A.) - Taff 

ajansından : 
Sovyet Rusya komun"st fır~•· 

sıoın 17 inci konferansının ~it 
şat resm·ni icrıt eden M Mo!oto' 

ezcümle demiştirl<i: 
Birinci ve ikinci bef seneli~ 

planların son'arına geldik Met!I' 
lektimizin mus\ıhane bir surett• 
imarı i~ile meşgul bulunuyorıı._ 
Takip ettiğimiz ~iyoıct bir sıı b 
siyasetidır. Fakat Aksayı şıır~ 
val ayii, c· ddi bir tayakkuzu "' 
faaliyet ve iıthz ııratta bu!unrıı•' 
ğı istiızam ctmektedır. ı. t• 
harpçu olan bou junlar tarafıır' 
dan bir takım aürpriz!ere mar~ 
kalmak ihtimali vardır. 

Paris ve Mançurideki beys• 
Rus1ar, A ' sayi .şark ve Rusyaf111 

arasını bozmak için açıktan sÇI' 

ğa planlar tert:p ed:yor.ar. Mı1" 
salları, ecnebi müzaheretile "' 
evvelce 1919 aeneıınde kendıl~ 
rinden bahıcttirmiş o!an beyııe., 
milel bir takım sergüzeştleri t 
yardımiy!e bir tampon hUküflle 
vUcuda getirmektir. 

1 
Beyaz Rusların rtis'eri ol• 

Mı ioulcovJa Kerenl<ıki son ~ 
mantarda Rusya va karşı tah[o' 
kltta bulunmak üzere Çokot 
vakyaya gitmiş'erdir. . .,. 

Bu kabil tehl:kclerin tekıd~ 
maruz bu'unduğumuz bir ; 
manda llkayt temaıa ger •• 
yette kalmamıza iml<An yokt~~ 

Ç ınde tahaddOs et mit 0 J 
son vakayi, empeıyr listlerin Y t' 
yeni harpleri nuıl o. tay• ~ 
makta olduklarını aösterıııelı 
dir. f' 

Biz, nutuklarla oyalanet0• t' 
Memle etim"zin hayati DJenf•~, 
lerini müdafaa iç"n zaruri 0~ 
hazır 'ık 'ara rralik olC:u~uo
iıbat ctmelıy ı:ı. 



Pazar 
1\1 uhacebesi 

:Nih 1 Bir 
1 

aye~ Çin harbe karar Terdi. 
tltrt taç !!11ndür antenlerin titriye,J 
c:u Ye dunyamn bir ucundan öbür u
fe,~a ~şıdığı hu harp haberinde bir 
bet_'aladclik yoldur. Olan ayJardar.• 
llıe \oldu. Mançuri aylardanberj bir 
''at~ aha. halindedir. Güneş aylar 
'l!ıe ~r kı abahları yilzilnU MnnçurJ 
dı~ ahalarında insan kaniyJe yıka -
lfa an onra yoluna de,·am ediyor. ta: bnşlnmı veya ha lamamış, bir 
bıas Yok! Harp başlasa da. başla
ror a da Cinde Jnpon orduları ilcrlf.. 
te d lCocarnan bir üll eyi znptctmelr· 

""aın ediyor. 

tan~in, ayJar vnr ki lstiJCı önünde kıv 
tlıı '· Avrupaya, mi:Hetler cemiye -
Ati~ narneler gönderdi. Sulh istedi. 
Cfıı~tler cerniyetı lütfen toplandı. 
kat '/izli odalnrda fiskoslar oldu. FA 
ktı.n apon ordusunu durdurmak iır.· 

1 ornadı. 

1 o in aberlerl 1 
Maarif vekili Müzeler müdürü 1 Türkçe Kur'an 

Seyahat Aziz beyin izahatı DUn gene ttç camide 
intibalarını Sultanehmet hafriyatından ne hürmet vebeyecanla 

bekleniyor? 
Anlatıyor Müze idaresı bir kaç hafta dinlenildi 
Orta Anadoludaki seyahatten av· evvel Sulatnohmtle hipodromun Şehrimizin muhtelif camilerinde 

det eden Maarif vekili Esat bey §U bulunduktJ yerde hafriyata baş• Türkçe kur'an okunmasına devam o-
b~yanatta. bulunmu!Jtur: lamışb. Bir mubarririmi~ dün sa· lunmaktadır. Dün de saat 14,30 da 

" Muallim mekteplerimizin terbiye bab hafriyat mahallini gezen Rafız Fahri bey tarafından Yerebn· 
\.'e tedris heyetlerile yakından temas müzeler müdürü Aziz beyden ta .. d t 1"' 30 d d s ı n cnmun e, saa o,. a a u -

1 etmek üzere bnşlnmı!J olduğum bu hususta şıı iıabah alm1şbr: tanselimli Hafız Rrza bey tarafmdan
1 tetkikata meclisin bu defaki tatilin - - Hafriyata devam ediyoruz. Beyazıt camiinde, dün gece yatsı na• 

den istifade ederek devam ettim. Kon• ancak U~ d6rt göndenberi b:ıvn· maıından evvel Dolmabah~ camiinde 
ya ve Adanndaki kız ve erkek mektep- tarın mümaneatı yüzünden faaliyet Türkçe kur·an okunmuştur. 
Jerlni, Eskişehir \'e l\fersindeki diğer durmuıtur. Her üç camide dün fevkalade kala 
mcktenlerimizi ve mü~lerimizi Burriln'erde b f · t • _ıen 1

• ., a rıya a yenıa balık olmu~, bilhassn &yazıt camii 
ziyaret ettim. Gittig·im yerlerde mu- d•vam edı'lecekt ' H frı'yatın 

'" ır. 8 daha ikindiden evvel hıncahınç dol • 
nJlimlcrimizle mesleki vazif ehırimiz mevzuu şudur: Meydanın eonun-
hakkındn mübahas~lcrde bulunduk. daki Tıc. ret mektebinin nrlmsın· muştur. l\amazdan sonra Harn: Rı· 

zn ef endfnfn okuduğu Türkç~ kur'an 
Her mektepte kooperntff kiitüpha- da hipodromun bir kan. e yem 

ne ve h~ysi:ret divanı teş'dlitı ve kon• mevcut ve meydanda bu unmak- bitince büyUk bir kalabalık -etrnfmı 
f'er~ns i~lcri g!bi mcdcnt ve içtimai i;· tadır. Andığım şey de tam en- alm;~ kendisinden ba~ka ne znman, 
ler im' anm mii"l&adesi niıspetinde in· giranın oturdukları mahatlin Spi nerelerde Türkçe kur'an okuyat'ağtnT 
kişd etme.tctcdir. na taLir edilen ktsına müvazi oonnuşlardtl'. Rmı efendi gece de 

• c.- • l\fo'ttep idare ve mualJimleri tnle- o:up olmadığıdır. Bu husustaki Dolmah;..hre camiinde okumu,tur. 
e te ~ankin hnkumetinin harp karan. bcm5zin srhlıi vaziyetıeriyle de ehem· esas:ı neticeler bir haftaya ka- Kad·r eces 
• ke~ kalmı bir knrardır. Harbin a... rniyetle m~ş.gu J olm:ıkttıdırlar. Sıhhi dar anlaşı'abilecc''tir. 

12lffkesaf'ha ı birkaç ayd1r Man~uride vn7.1yct çu aralık rnen:ut olan mev .. Diğer taraftan bazı geı:elele· 
b 111ntel bir surette Jnponlnnn he- sim ha.,t:ı.l·!;lan istisna eclilirse ~ya- rin hafriyat i i etrafmda yazdık· 
ıııa inJd af etmfıı:tlr. nı memnuni~ ettir. Jarı da doğru değildir. Çünkü 

hn Yalnız Çinin harbi ll~n eclen mu. J"onya. orta mektebi;le mühim bir müze idaresinin ıehrin her tara· 
\1 h~cbe kahramanı olması Japonyar:ın 1 müessesemiz olan Ad:tnadaki orta ti- fmda hafriyat yapmasına her 
e bir f Yenı hareketlere, daha geni~ı c.ıret mektebi hiMI:ınnın müs:tit bir şeyden evvel bütçe meselesi 

tir, surette geçmesine vesile \'erecek .. , hale gelmesine c;alışılacal•hr. <iczdfw rndni teşkil etmektedir. 
ğim ~·erlerde ilk t:ıhsil mu:ı111mlcri 

l'ıı h arkacl:ı~lanm tcknilt Im unr.ndnn balı Viyanada açı an Şark asarı ser-
llan u asım Japon ordusunun \'e d0ıt gisindcn ~önderilcn bir bröşür· tna.s1 1\1 ı setmişlerdir. Bn kanunun bn sene in- d 
S<lhlJıer nın nnçuri. h~ricinde Çi~ t:ıcın:ı c:ılı~Ilmaktadrr. nn arkada~· en .serginin fcvkalAde rağbet 
daha k ini ve şehfrlcnnı zaptctmes1 lnr -'_ ll·~k tn.h~il fi-in de h:u:1 tem~n- g8rdüğ0 anlaşılmaktadır Bröşllre-

i• olay)aşmı.' demektir. n ' "' 'b b" · · .:. · * • • niynttn b ılunmuşlnrd~T. ter.cı an ı~ım gönderdıgımız eser· 
P ~a"f·fn hUt Q ti . h k Br.nun irin kanunt yollar meveut Jerın fotografileri konmuştur. 

çı •• ' ·' me mn arp ·aran · . 
}'." nde ntl'nfaatıc 1 1 ı 'lt olmakla beraber \•el-Alete mUrllt'aat Teşhır cdılen eserler arasında 

tan :ı ,.... m lkr 
1 
°
1 

an .. 
1 

. ngl.ıı. ere, da dilmiş olduğtJndan tetkik edilmek bir ço1< hususi kolleksiyonlann 
6tl er n ç n mu um ır ıne . d b 1 d l · k d' 

~ir, ·:.u muharebenin ilan e. tedır... a u un ugu <aydeddme le ır. 
df] nı.ı -············ .... •••••••••• ............................................................................................ - ... 
ltıctk ~ 0 ItnaS1 Çfnde (Pazar) yeri aç- reketl b~yUk cihan pnzarı (Çin) in reketl hcrn Japon imperyali:r:mint 

' ltıerj~stfyen Jnponyuun İngiltere, A· fethi hedefini takip etmekle beraber, kun·etlendirfyor, hem de sosyali41t 
bir n ve Frnnsaya karşı dah:ı fnik 1 irnperyall t Anupamn zrmnt muvaka 5eline karşı cephe almak tstlyen dev• 

, ~or:~~'Yet almasını emri vaki haline ti altında cereyan ediyor. MilletJer Jetlerin tezine uygun bir hal nhyor. 
vlııg{o~fr. Londrada, Pariste, Va •

1 
cemiyeti Jap<mraıutı hat:eketine atkı~ Bu vazıyet f~lnde Japon ordulanmn 

li1aıta <lnld teJrtc;larm sebcl1i hudur.! tutamJld!ısş. h\\n~ hay:r.et etmem.-11, hedeflerini t rin etme]( kola)·laşır. 
~e .ln~!<;lerj bu kadarla. Ç'nfn snde· çUnJ,ü ona nllo~ 1utnmadığındnn do- Japon orduJan: 
ttı ..... 1 nyanrn a:r.ar yeri haline gir- layı muztariptlr. 1 _ Mnnçurlde büyfrk .~sya 3 olu-
~lldir, linde teftik etmek doğru de- Çlndc Japnn ordulnrmm ulu ~rta na tutacaklardır. ,~e Sovyet mınta-

,, hare!cctl b r hnc;'·a hedefle knr~ı >:tr· kıusxncl Rusyayı tahrip ed cek yenj 
' ~ cı.Jna büyük i tfhs.ı.IAt yapan ve şıyn gelrni~ olma•md:ın do Y" ~U· bir dc\'Jctin t ~c~ 1 mu için l!ızım olan 

tiytnarı t5ntış yeri temin etmek fr· :ılt vnzr) etler elde etmcl tcdir. Dık- sahııy:ı hn:tırbync:ıJ.tır. 
den lınp rraUct dc,·letlcrin (Çin) kat edilirse Mnnçur'nin efmal kıe • 
dıt· rıtO~tereken · 11\lerj şeyler var-1 mır.da he az nı~lann te \il ctfülcrd 

A j çeteler Jnp~nyn tnr fmdan aomt u-ı 
• tılrna - Çin JfmanJnnnm erbestçe a·ı rette yard1m r,örmekteciir. Ru hn d 

ıı 1
' Japonyn Asyn p ıannt fethed r}ien 

İtde L- Avrupalıların imtlyazlnnnmj (8ovyet) ~elin k r,ı da harek t edl-
Cs yor. Bu teıe Frnn herk<"Sf.f"n ~iyn-

b ter. -k Çfnf n san:ıyfleşmekten \'a.z de fa raf tardır. ÇUnkU Frnn~a çnrlrk 
~ ~re · .bu zırantıe~mesf. bnulanru k:ıbul etmiyen EosyaJist re. 
e laul'tnlar, cihan pazarlarrnr fethetmek jimini yı.:ma.'ı: ir.in her h:ırekete gir. 

t.ltaıt rı lmperyalistlerin üzerinde it- rniye taraftar oldui:"11nu ispat etmfş-
l' ettfklerf esaslardır. ı tir. 

ı' 

nkat Jar.om-nnın Man<'uride!\i ha Japon ordulannm !tfançurideki ha-

"""'lllli~~!l!i:TI:!ı;n:ım1111ili1lrı:::F-:ııı:ll;J!ITTII!!::ruı:ıt!ll!lllim .. llll!II t:ıl ııımmıııııııınıımınr.nnı:!ll1iim11l11, 

Mahmut Nedim Bey 

30 Sener 
ifşa 

(Son Yemen valisi ) 

Siyasi Esrarı 
Ediyor! 

-
E 

ı ınmııııııııııııııııı ıınımmııııınınıııınııı nıınııı:uımııı 111111111 UHL'TI.ıııırı:ı:n ınuııı Tefrlka:21 ııımııınınıı~ıw 
(\7 Tercüme ve iktibas hakkı malıfurdur. 

~tt aıı mua~inliği) diye bir memn· başrsı Hüsnü beylerden mürekkepti. 
'la.tıa~kken, t:11rf beni salahiyeti va- Bu heyet San'a.ya gelince bütün 
~il lta ~ınene göndermek için Sul· Yemen halkına hitnben bir beyanna • 
dil& et ~ıt bizzat bu memuriyeti ih • me neşretti: 

, 
1~ kultll§, (San'a) yı ıaptederek va- (Halife ve padişahın sel!mlannr, 
l°adl\\ı ınandan ve bütün hükömeti o- tebaai sndık881 ha~nndnki hUsnii nf -
)\n y s1rka.rıp atmış olnn imam Yah· yetlerini ,.e onlan evlfit bilip öyle se,· 
lttı~tl. o a g tinnek işini ha.na yükle. diğl.". ilah) nu beynnnamede u:ımn Q 

llu i . ındıya iznh edildilı:t~n !onra Yemenli 
b, iletil

1
• bir çok uğ·raştıktan sonra lerin arzu ve niyetlerini ant&yrp ona 

llsnu e . bahsedeceğim veçhile - göre icap eden şeklin te.c:pit edilebil· 
~ bu :e~ceye raptetmiştim. Şimdiy- mesi için ( .. Zatı haıreti hlIAretpena 
llıt§~ll)d~enin tevlit ettiği ıslahatla hinin Yemen eşraf ve Ayruundan mü .. 

rekkep kırk kişilik bir heyetin..) inti.lj 
~ Suııa tievet1 fevkallde hap ve tst:ınbu!a izamm1 irade buyur 
ısh'ltı.rtıi~·n IInrnıt (Yemen) ene kadar duklan bfldfrfliyordu. 
<l!l'ara :~verdiğini göstermek için Bu heyet İmam Yahyanm ihdns d 
~U. lı r heyeti f evkaltıde gönder- tiği bazı müşkülata rağmen (*) inti• 
~ hıtı 121 ~heyet detterihakanf nazın hap edildi. 

( bt~tıra "al~t efendinin riyasetinde Jstanbuldan gelen l\f:ıhmttt Esat 
ı,ı tıaŞalar~ ~erik Hadi, Ferik Sa-, ... fe:ıcli hevt'+lp lı•-1 ·ı ·tc vola rıkm:ı'• ii·ı 
t\>ıı ten a lnvenından kaymakam ""rnvrl'10r 1·i. M<lhf'vn tr.'PrP.nt"lnPt;ıln

e :raveraadan bahriye bin- den (Ilaşkfitip Tahsin) imza.sn 25 Ni 

2 - l lr.r.· :..ı1 üzerine yiirUyeccl<, 
• :ırkin hü\umctir.i de' irdiı.ten ~on -
ra Çinde inlulfıpç.ı o.rn1y n unsurları 
iş b~ına getirnıc1t fr:tiyı-cc!\tir. lhti· 
mal ?Iançurfde te!.rnr Mançu irnpnra 
torları lul:n~ kuşanncnkhr. 

nu hnrckdlerin hep si de irnpcrya· 
listler'n blrlc:en menfaatlerinden 
kuHet almaktadır. Çinin gırtln[!'m:ı 
da.yanan Japon ~atın imperyalis1fo -
rin tı&tmdır. 

SADRI ETEM 

san 323 tarihli şu telgrnfı :ll dık: 
·- Mahmut Nedim bey memuri-ı 

yetinden azledilmiş ,.e hemen Dersa • 
adete azimeti lazımeden bulunmuş ol· 
duğu ve serian bu tarafa hareket et
tirilerek 12 snnt içinde arz ve iş'ar c-

1 
dilmesj şerefsudur buyurulan iradei 
seniyei cenahı hiJafetpenahi icabı cc• 
lilesinden olmakla .. ) 

Ilu telgrafa hfç bir m:ına vereme· 
dim.. Bu nzJf m neden. Niçin.. Hele: 
(Hemen den;aadcte a~imet. .. ) Mese • 
lesi, tı0nra da: (12 53.at i~inde") 

Bir haylı düşündüm, bir türlü ~e -
hep bulamadım .. Fakat lstanbulun, 
Yıldn:rn haleti ruhiyesine tamamen 
yabancı olmadığım için kendi kendi· 
me: 

- Kf m bilir gene hangi hafiyenf n 
ttvdurduğu yalan. attub iftiradır .. 
Hele bir gidip görelim, dedim. 

lsteubule doAru .. 
Set ere haıırlanmaktayken, ~ gün 

eonra gene mabeynden bfr başka tel .. 
graf: 

(TJeyetj fevkalAdeyle birlikte Der
Madete azimetleri muktezayı iradei 
~eniyei hazreti hilfıfet ımıahl bulun
duğu ... ) 

Zaten hazırlanmıştım. Birk:ıç gün 
sonra heyetlerle birlikte yola çıktık. 

İstanbul hey<ıtinf llüdeydede bek
liyen Clzmir) ' 'apurunn bindik.. 

Eskidenberi aıevi§tiaimiı; Malımut 

2!S h. afız tarafından TUrkçe 1 
Kur'on v mevlUt okunsc k 

lstanbuJ, 31 (A.A.) - Ramazan 
günlerinde lstanbulun bliyük camile
rinde okunan Türkç kur'an bütün 
halk tnbakalannda derin tahas8üsler 
uyandırmıştır. Bilhassa geçen turna 

ehrin en kıymetli on hafızı tarafın • 
dan Sultannbrnet camfinde yapılan 
TUrk~e mukabcley; dinlemiye koşuşan 
ve bir mah ri nndının on bini müte
cuiz insan kitlesini büyük cami al-
mamıştır. 

Türkiye cümhuıiyeti diyanet işle
ri riyaseti halkın bu vicdant heyecan 
ve temayülünü tatmin için azami de
recede itina göstuilmcsini aııu.adar
lara emretmiştir. Her ne olduğu 

gibi bu sene rama.zanda da şubaL-n 
4 üncü perşembe ı;ünü ak~nnna to • 
sadüt eden Kadir gecesinde Ayas1'fya 
eamiinde Türkçe büyü!ı dini bir ihti
tnl ya1>1lacııktır. O gece sant 20 den 
itihnrcn l5tanbuJun e nnnmlı ve güzel 
ıse~lf hl'lfrzlarmdnn 25 sziJrlde zat Tlirk· 
çe lrur'ftn ve mevlt\t okayacnl.ıftr ve 
Tfirk~e tekbir getirete'<lerdfr. Yapı
l t crfiJıeler fekbirfn nhengf nde ve 
TilTk<'e t'Ö1.lr>rtnd le t ~iT ve f ··Sl!nun 
çok derln oldu ;unu r.a~emrl tir. Bu 
rnnaır.~.m lhtifnlf her t Tafa dinlet • 
mck ki~ Ava sof VI\ cnmihıe radvo kr
nttlnn:ş ve her ti:irlü t rfbat P. lınrnıı;
tır. 

TUWncUler on r sine 1 t!rak 
Bu gün Anlcarada toplanacak 

olan tütüncüler konrrreai tehrimiz 
tütünciileri namına i~tirak edecek 
olan Kavalalı Hüseyin, Katip za
de Hüseyin Sabri ve Gani beyler 
dün Ankarava Rİtmi~lerdir. 

Esat efendiyle yolda büsbütün dost 
olduk. Her gün kamarada Iıapanır sa
atlerle haşhaşa konuşur. dertleşirdik. 
O da benim azlime bir mana veremi -
yordu: 

- lstnnbuldnn ayrılırken ıatr n• 
hane dl'f a:ı tla sizi mt-thü senti eyle -
mi~ti. Bab1ali de aynı Ciı!dr ve knnn -
atteydi. Herk~ lehimizdeydi. Ben de 
bu defa bizzat hizmetinizi gördüm.

1 
Hakkınızda beslenen muahbbet ve iti
mada tamnmile Uıyrk olduğunuz:ı ş:t• 
hidim .. Bu ne iştir .• Akıt sır etmiyor •. 

Der, snnra sesini alçaltarak AbdilJ 
hamidin ~ptrğı yolun bir Çtkmaza git 
tiğini, ~nrnyın tefessüh etmekte oldu
ğunq bir çok deUıil ve nkayi serdi~ 
le u~nn uzadı a fznh ederdi. 

Da çok ııtzfz \.'C ktymetlf muhibbi• 
rr.i bu~Un de hnn\da rahmetle yadet
mevi bir bcm; hiJirim. 

Mllvıl'I ortMtndft fıJfanbula geldik. 
(fr.mir) vnnuru Dnlmabah~e önüne 
oemirl~di. 1 tanbul heyeti de, Yemen 
heveti de ~iyfnmi lcr. kusanmıoılar 

l<ftntVJl cıkmnk flr.ere har.•?'l:tnmrşlaT -
dı. Ben. ref't-nm il11 h11zırd1I{. 

Doftru Y•hhza •• 
Dolmabahte nhtımından hareket 

eden bir mu§ nprumuza yanaştı. 

En önde Kabasakal Mehmet pa~ nr
kasında bir alay üniformalı insan ••• 
YaYerler, çavuşlar, hatiyeler-

Mehmet paaş heyetleri alelusul se 
lAmlayıp Sultan Hamit namına kendi 

Yeni bir 
Rus-Japon 
Harbi çıkacak mı? 

Uzun şarktaki Japon herekatı bir 
taraftan Çin, diğer taraftan Man· 
çurideki Rus nüfuz mmtakasI aleyht. 

ne inkişaf ediyor. Bu itibarin RU& • 
yanm alacağı vazıyet ~rn!a mucip 

oluyor. Ja;ponyanm Mosliova sefiri 

Rus hariciye komiserine müracaat eo
derek (Harbin) deki Japon tebaasını 
himaye etmek iç.in buraya se,·kiyat 
yapılacağından bahsetmiş, l>umm Ü· 

zerine Rus kontrolU altmdaki demir 

yollanndan yapacakları nakliyata 
1 arşı ücret vermek teklifinde bulun• 
muştur. Fakat Rus hariciye komıise-

ri bu hu"usta karar vermek yaln~ 
Ru ya~ a ait bir mesele olmadığını, 

Çinin müsaadesi•ıi a1mak l!.ıım gel
dF"n · söylemi~t.i r. Uus harJclye ko· 

m?scrinin bu cevabı sarahaten Japon• 

yanm tale ini reddetmekten ~~ bir 
.,.ey derrtldir. F • t bu ret ce-. 
vabrna kan-ıı .faponya harekctst bel .. 
Jiyec k mh''r? Yo1 ac'·erl~rine Ru 
lrnntıolü altındaki demiryollnrını ı,_ 

ı:;.ıl emrini mf verece] tir. RııdiBrnin 

cereyanı bu ikinci ihtimalin tnhnldnıl. 

ed"';;"eğini göstermektedfr. Bu iht'ı.mr.ıı 
Jin tahakkuku ise Rusyayln Japonya 

nra..cıındn. uzak şaıtcta yeni bir harp 
başlaması demektir. l\foskova ricalinin 
(Şanghay) hadiselerind~ sonra SÖl• 
!edikleri eöıler bunu teyit edecek ma

hiyettedir. MaamRf ih z;:ıyıf da ol 
a j ihtimalin vukuu da mevzuu batı. 
solabilir. Fakat bu takdirde Rusya
nm bütün uzak şark memlehtlerl 
deki büyük menfnatler·ni 'mdiden 

fedn etmiye k:uar '·e:rr.;~ olması lA
zım gelil'.. 

a . asa ibi 
Hır ızh r m z rnn çarek 
pi tin di lerlni "'kmck mi 

i temi 1 r? 
Bir y evvel ehrimizde vefat 

eden Arp zade Sait beY,n cen • 
zesi Adnpazarma nnldedi!erck gö 
miılmüştü. Ad azo.rmd n ne • 
len haberlere göre merhum Snit 
beyin ğzında platin di~leri oldu· 
ğunu haber ulan bir kas meçhul 
adam mezarı açıp dişleri ı: "'kmiye 
t t1cbbüs etmi erdir. Fal. t hn
sı~'nr civarda~ ge"'enler tnr fm • 
d n görüldü! 1C'rinclen teşebbüsle· 
rind muvaffak olrunamr!lardrr. 

Şubat maaşı bugün 
Vilayet, belediye ve defterdar

lık bu gün memurların §ubat maa• 
§mı vereceklerdir. 

Jer:ne (Hoş geldini%) dedikten sonra 
b:ına yaklaştı: 

- Mahmut Nedim bey, lfitfen Mo 
raz teşrif eder misiniz? 

neraber yürti<liik, üst güverte~ 

~ıktık, burada başka kimse yoktu. Pa 
şa: 

- Aileniz vapurda kalsm, biz bir 
Jikte saray:ı hümayuna kadar gide~

ğiz •• 

- Ailemin vapurda kalmasının se
bebi? 

- Iradei "niye öyledir .. Bild.hııre 

onlar dn çdmrlar •• 

Ne diycbflfrdfm.. Fakat lnzm1 • 

tım ... Dah:ı 1stanbula gelir gelmez ... 

llu hiddetimi anlrynn Knbasa.knl pa • 

şa: 

- Cnntm mucibi endfş! bir şey 
yok .. Daha iyi, biraz sonra rahat n. 
hat çıkarlar .. 

lredei eniye ? 
- Paşa, dedim, ailemin vapurdan 

~ıkaca~ saati tayin eden keyfinize 

bile (lrndei eniyc) diyorsunuz. Ira -

dei iyede elinizde bir oyuncak mı 
oldu? 

<Bitmedi) 
'."."-~------(•) imam Yalıya heyeti kendi tı.. 

danılanndan seçmek istiyordu, bizse 
halla temsil etsinler diyorduk. 
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~ Llmande ı 
~ ~~ da 180 Avrupa ile Türkiye liman· 

lan araamda doğru aefer 

Pollste: 

Küçük bir kız Acuzenin Definesi 
1gın ! teıebbilaü tetkik ediliyor 

Milli vapurcularımızdan Kalka
van zade kumpanyasımn Avru -
payla Türkiye limanları araımda 
doğru seferler yapımak üzere hü
kUmete müracaat ettiğini ve bu 
teklifin lıtanbul ticaret odasında 
tetkikine batlandığmı yazmıştık. 
Haber aldığımıza göre ticaret o • 
dası ithalat ve ihracat tacirlerimi· 
zin mütalaalarını almıya batla • 

yı zarfında yalnız 
'asında 180 yan

gın olmuıtur. Yapılan tahkikat
ta, bu yangınların geceleri oda
da üzeri açık mangal bırakmak. 
soba borularını ve bacaları te
mizletmemek yüzünden zuhur 
ettiği anlaşılmışbr. 

Yaramazlığı yllzttn-
den diri diri yandı MUelllfl : Nlzamettln Nazif Ressamı : MUnlf Fehl"' 

ve öldti Kale kapısına koçbaşı vuruluyormııŞ 
Evvelki gün Sulu.kulede bir kü~ük •b • / k l J. 

kmn yanmasiyıe biten feci bir kar.a gı ı ses er ta ırtı ar işitiliyor ati 
( 

lı 
i· 

Hasta memurlar resmi doktor· 
lardan rapor alacak mıttır. 

Vapur Ucretlerl tarlfelerl 
Dün lstanbul ticareti bahriye 

müdiriyetinde müdür Zeki beyin 
riyasetinde tarife komisyonu top
lanarak vapur ücretleri tarifef • • 
lerini tetkik etmittir. Neticede es 
ki tarifeler İpka edilmittir. 

Maarifte: 

Son günlerdeki grip salgını 
belediye memurlarının da yaka
sına yapıf mış, merkezde ve şu
belerde olmak üzre bir haylı 
memurlar evlerinde yatarak te
davi edilmiılerdir. Yalnız bazı 
memurlar hususi doktorlarından 
rapor getirmİ§lerdir. Bunun üze
rine dün belediye riyasetine şu- Ecnebi ve akalllyet mekteple• 
b ı rlnln idaresi 

e ere ve merkez mildiirlükleri b - Şimdiye kadar şehrimizdeki 
ne İr tamim göndermiş, hasta- ecnebi ve akalliyet mekteplerini 
laoan memur ve müstahdemlerin başmüfettiş Ahmet Hilmi B. ida-
mutJaka belediye ve hükumet re ediyordu. F aakat vekalet mü· 
doktorlanndan rapor getirmeleri fettişlerinin Anadoluda seyahate 
hususi doktorlardan getirilecek çıkmış olmaları yüzünden ecnebi 
raporların kabul edilmiyeceğini ve akallivet mekteplerinin ida· 
biJdiımittir. resi muvakkaten lstanbul maarif 

Sinema ve tiyatrolar teltlş müdürlüğüne bırakılmıştır. 
edlllyor lllhlyat fakUlteslndeki 

Ramazan münasebetile ıtfaiye konferanslar 
grup amirleri her gece sinema Darülfünurıun ilahiyat Fakül-
ve tiyatroları bizıat dolaşarak tesi tarafmdan verilmekte olan 
teftiş etmektedirler. Belediye serbest dersler sömestr tatili do· 

f Jayısile muvakkaten tehir edil-
ıt aiye müdürlüğüne gönderdiğı 
bir emirde müdUrlük tarafından miştir. Şubatın 13üocü cumartesi 
da her ay nihayetinde umumi günü tekrar başlanacak ve mü-

derris Mehmet Ali Ayni bey ta· 
bir teftiş yapılarak neticesinin rafından islim müteıavvıf ve 
rapor halinde belediye riyasetine mütefekkirleri mevzuu altında 
gönderilmesini bildirmiştir. ilk serbeıt ders verilecektir. 

Sokaklar1n pis olduaunu bele ---·-............... . 
diye de tasdik ediyor • sidir. Belediye "b;ıd;;d~;bu7 

Verem mücadele cemiyetinin kelcye, nakil ficretlerini gösteren 
cuma günkü içtimaında ıokakla- levhalar açılmasına ve idaredeki 
rın pek fazla pis olduiundan ti· h~malların baıına !···u geçer 
kayet edilmitti. bır bamalbatı konuı ... _.•ına rai· 

Dün yaphmmız tahkikata aöre men, bu iskelede daima kanıık· 
a· o ,_,. 1• Jıklar olur. 

belediyede temizlik işlerile alı-
k d Haber aldığımıza göre, ıon 

a arlar sokakların pis olduğu- günlerde bu iskelede çalııan ha-
na kanidirler. Yalnız bugllnkü malJardan bir kıımı, kendi baş-
masrafla sokaklar ancak buka- larına çalıımalc, milıteriyle dog• 
ar temiz tutulabilmektedir. rudan doifUya temasa girerek, 

Bundan baıka belediyeciler, istedikleri kadar para almak 
halkın sokakları pek çabuk kir· cihetine gitmektedirler. Halbuki, 
lettiklerinden, hemen berkc:;in ıimdiye kadar, her iskelede ha-
ıokağa tükürdüifinden, şikAyet mallar, hamal baııların neıaret· 
etmekte ve seyyar esnafın da leri altında müşterek en çahşmak-
pislik itinde bliyOk bir rol oy- da, hamal başıda milıterilerden 
nadığından babseylemektedirler. ancak belediye tarafından tayin 

Bununla beraber nezafet işle- edilen ücretlerden faıta para 
rile yakında alakadar olmaları alamamakta idiler. Akşam üstü, 
için belediye ıube müdürlerine toplanan para, hamallar arisında 
yeniden tebligat yapılacaktır. paylaıılmakta idi. Bu usul, bele· 

hlr rnecllsl 'b ugUn toplanıyor diye iktisat müdürlllğü tarafın-
Şebir meclisi bugün saat ikide dan en dogru olarak bulunmuş 

ıubat devreıi ilk içtimaıoı ya- bir usuldü. 
pacaktır. Şimdi Haydarpaşa hamallann-

lçtimada Beyoj'lu cihetinin ya· dan bir kısmı bu usule riayet 
pılacak kanaliıasyon teıisabnın etmemek istemektedirler. Ora 
projeleri, Heybeli ada sa- hamal ba§ısı, usulsüzlük yapan 

1 

natoryomunda yapllacak pavyo· ' lar hakkında belediye iktısat 
nun masarifi intaiycsi, maden müdürlüğün~ müracaat etmiştir, 
yağlarından alınacak tahlil mas- ve mevı;u nızamat haricinde iş 
af b • h ]'f yapmak istiyenler yolsuz edile-r ı, şe rın mu te ı semtlerin· 

d ki .. · k ceklerdir. 

olmuştur. Sulukule caddesinde bos
tan duvan yanmda, topladığı çah -
lan yakıp oynamakta olan Şöhret is
mindeki bu ku:t yanan çalılann üze
rinden atlarken bir aralrk muvazene
sini kaybetmiş ve ateşe düşmüştür. 

Kü~ük kız kendini ateşten çabuk kur
tarmış fakat entarisinin eteklerinin 
tutuşmasına mani olamamıştır. Etraf 
pek tenha olduğundan feryatlanna u
zun bir zaman yetişen olmamış, kü
çük kız, yanıkların tesiriyle çok geç• 
meden ölmüştür. Zabıta tahkikata 
başlamıştır. 

ŞUphell bir 810m 
Ereğlide yapılan bir ameliyattan 

sonra tedavi için lstanbula gönderi
len ve Ha.sekki hasta.nesine yatınlan 
Şahende hanrm isminde bir kadm ev
velki gün hastanede vefat etmiş, müd· 
deiumumilik vefatı şüpheli görerek 
ölünün morga kaldınlmasma lüzum 
görmüştür. 

Adliyede: 

ÖIUler için bir soluk hava 
aandıaı yapt1rddı 

Tıbbı adliyet muayeneye tabi 
tutulan ölülerin muhaf azaıı için 
bir ıoğuk hava sandığı yapılmak
tadır. Sandık için 2500 lira ka .. 
dar bir masraf yapılmaktadır. Sıb 
biye vekaleti soğuk hava sandığı
nın bir an evvel ikmali için ala· 
ko.dar makama emir verilmittir. 
Sabık belediye mutemedinin 

hesapları 

Mevkuf belediye mutemedi 
Nail beyin isticvabına devam e • 
lunmaktadır. Nail beyin zimme· 
tine geçirdiği paranın on iki bin 
lira olduğu tesbit edilmittir. 

Bu paranın bir kısmı belediye
ye, mutemetlere, bir kısmı mer
hum mühendis Refik beyin ailesi· 
n~ bir kısmı ıehir meclisi azasın· 
aan Rana Sani Yaver hamının 
ve daimi encümen reisi Tevfik be· 
yin maaşlarına aittir. 

Nail bey 929 ıenesindenberi 
mutemet olduğu için bütün hesap
ları yeniden ııkı bir surette tetkik 
edilecektir. 

ihtisas mahkemeleri için 
kAtlp ahnıyor 

On altı ihtiıaı mahkemesinin 
katiplikleri için memur alınacak· 
br. Taliplerin hukuk mezunu ve 
ya adliyede uzun müddet çalıtmıı 
o~ları §arttır. 

DarWbedayi Temailleri 
Buglln akıam saat ist1nbul Bıtıdiytsi 

21,30 da ~thir'ltynİl'OSU 

'!~ .. m~mı 111111111111111 

komedi 11111 
Nakleden: 1 Galip 111 

BestekAn: 
111111111 Hasan Ferit. 

Halk, talebe ve zabitan ge
cesi. 

Altı yaşından aşağı olan ço-
cuklar tiyatroya kabul edilemez· 
ler. e uzen açı su mecralannın 

bkan e~I kapatılma" ve Da- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rüJ 
3 şubat rar1.ıamba akıamı _ ______ ...,. 

Aceze için hazırlanan yeni ,. .,. 

nizamname görüşülecektir. M l l 11( S 1 N E M A 11 N D A 
Heydarpafa hammallarından GALA MÜSAMERESi OLARAK 

,ıklyet 
Hammallar meselesi, lstanbu- JEAN MURAT ve KATHE V. NAG\"yi 

ur 1 müessesesinin vücuda getirdiği en ıı;üzel ve en bil yük filmlerinden biri olan 
lun en büyük dertlerinden biri- 1 

sidir. Vapur iskeleleri ve tren M O N T E • C A R L O 
istasyonları , daima yolcularla B O M B A L A R A L T J N D A\ 
hammallar arasında birçok mü· a 
kata baıan döğütlere sahne 
olur. 

lstanbulun en işlek iskelelerin
den birisi de Haydarpaşa iskele-

Güzel, zengin ve muhteşem eserde takdim edecektir. Musi· 
kisi, mevıuu, dekorları ve bilhassa R i V i E R A sahillerjain 

ihtişam ve zenginliği unutulmaz izler bırakacaktır 

-84- ~ 
Kapıcı ba~ kendisini şöyle bir kur der ki kaleyi de bana teslim edl!i!IİI" 11 

du. Bir ayağmı ileriye attr. Sağ elini Tabii teslim edersin.. y 
kal~ma dayadı. Sonra bu tavru ile 
tam bir kahraman kesildiğine kani ol Bu adamın geldiği yer haklOt'd~ P. 
muştu galiba. ki, sol elini ısallıya sallı· en ufak, en basit bir mah'imat -"' 
ya söze başladı: bi olmadığı anlaşılıyordu. Kara 1'' 

- Bana bak Kara yazıcı! - dedi zıcı kimdi? Kale teslim et~k ne d•' 
- Düne kadar boş bulduğun ovalar meldi? Odadakileri şimdi müthiş bit 
artık boş değildir .. Evvela bunu böy· hiddet sarmıştJ. Hani Aptülhaliıtt bit .. 
lece bil.. işaret vermiş o]sa. kaşla göz araSJJld' 

Aksakallılar ve elebaşılar kulak herifi param parça ediverecekle~ 
kesilmişlerdi. Ak.c;ak Mustafa bu işin Fakat Reha kalesinde elçiye ıe 
neticesini fena kestirmişe benziyordu. yoktut 
Çünkü muttasıl burnunu uvuşturu • Kara ~rguçlu artık söyliyecdd'° 
yordu. rini bitirmişti: 

Kapıcı başı ilk sözlerinin nasıl bir - İşte hepsi bu .. - dedi -Artı) 
tesir yaptığmı anlamak için yerde 0 • Mustafa çelebi neredeyse getirt d' 
turanları gözden geçirmek istedi. Fa bir an evvel yola çık:alrm .. Vezfr - • 
kat Aptülhalim, işi çabuk halletmiye canlıdır, bekletmiye gelmez.. -
niyetlenmişti dememiş miydik? He . - Rehinleri de hemen şimdi 
men gürledi: seçelim? 

- Devam et! Sonra: - Elbette.. 
- Sonrası bu .. Bir haftadanberi - Ya kale ne olacak ? 

bizim kol Konya.da işe başladı. Salı. Kara yazıcmm gözleri şimdi k3'' ti 
dan salıya sekiz.. Tam bir hafta olu. lanmış. rengi hiddetinden sapsarı ki' h 
yor- Evet.. silmişti. Sık sık nefes alıyor, dud# 

- SaJı günü işe ~ladıysanrz ber lan titriyordu: d 
- Ya kalenin namusu? -diye Jı~ ~ 

bat.. Yandınız demek .. Ben ısall}, u - a'l 
ğursuz tutarım. Her ne hal ise .. De . krrdr - Bizim namusumuz; ne oJac 1 

Ve yavaş yavaş herife yaklaştr: • 
vam et!. n ı_ 

- ana bakI - dedi - " 
- Evet.. Artık bu ovalarda düdük 0 ~t 

öttürmek kolay değildir .. 
- Neden? 
- Bizim kol Konyaya geldi dedik 

ya.. Biz.im kol, insanı kulağından tut 
tu mu çeker ipe .. Biz<le iki bir yoktur. 
Ya ip, ya kazık .. 

- Desenize ki sizin kol epey ya • 
man.. 

- Elbette .. Habeş ellerinde sene• 
Jerce pala salladık... Şimdiye kadar 
da hani bize hiç yan bakan olmadı .. 

Bu elçi bir garip adamdı vesselam .. 
Herifin ağzmdan çıkanı kulağı işitmi
yordu gaHba. .. Hazret, gözlerini yum 
muş, atıp tutuyordu. Herhalde bu a
dam Kara yazıcmın ne demek oldu .. 
ğunu bilmiyordu. AptülhaJim bunu 
çakmıştı .. Herifin azamet budalası bir 
kabadayı olduğu meydandaydı. Onu 
derhal kapı dişan etmek de ve her 
şey de elindeydi. Lakin lstanbulunt 
başına musallat ettiği yeni belayı öğ• 
renmek, üzerine saldıracak adamın 
neler yapabilmek kabiliyetinde oldu

ğunu, neler isteyip neler yapabilece . 
ğini anlamak j tiyordu. 

- Ala .. - dedi - Sizin kol anla .. 
şıldı ki pek yaman, hepsi arslan.. A· 
caba aman dilesek paşanız gene bizi 
asar mr? 

Herif bu sözleri hak sandı, ümitlen· 
di: 

- Asar mr, asmaz mı orasına pek 
aklım ermez am~ eğer teklif edece -
ğim şeyleri kabul ederseniz belki hak
kıruzda biraz hayırlı olur .. 

- Yaa .. 
Odadakiler artık dayanamamışlar

dı. yanı kah.kaha ile karışık hep bir 
den bağrıştılar: 

- Yamansınız be! 
Apttilhalim elini kaldırdı: 

- Susun! Karışmak yok! Devam 
et arkadaş! 

Herif bu defaki alaya evvelkinden 
daha beter kızmrşh: 

- Vezir Hüseyin paşa hazretleri 
şimdilik senden üç şey ister! - d~di

- Neymiş bakalım .• 
- Evvelemirde şehzade Mustafa-

yı derhal bize teslim edeceksin .. 
-Vay, vay, vay! 1 

- Sonracığıma. Adamlarınm ileri 
ge~enleri~den .~rmi kişi~i bana teslim 1 
edıp vezıre gondereceksın .. Hani re. 
tıin diyeyim ki iyi anlıyasm .. 

- Vay vay vay! 
- Sonracağrma .. tkisi işte bu de-

diklerim .. 
- Ya üçüncüsü'! 
- O işin en kolay taraf r .. Vezir 

nu göğsünden tutup saUıyaP'" d 
devam etti: t 

- Git efen dine 5Öy1e ! Şehzade !d~ d 
talat evet buradadır. Fakat ben "" il 
vermem l Değil senin vezirin, onuıt ~ 
dişahı dahi vız gelir bana_ BiziJll ~ 
kimseden korkumuz vardır, ne de tıil 
kimseden beklediğimiz.. Biz hartf' 
pala ~lhyan 8erserileriz .. Reha ksl' 
sine giren Reha kalesinde kalır .. (t 
biz nereye ayale basarsak, bil ki }.1' 
lah bizi oradan çıkaracak adamı yşrf 
tam az.. 

Sorguçlu adam bu 8ahnenin ksrf 
sında bir an bocaladı. Bir şeyler ~ 
lemek istedi. Lakin aptülhalim ntP ib 
almadan devam etti: b 

- Senin vezirin ae zannediyor 'İ '-1 
zi? Bir eşkıya sürüsü mü? Veya~ k 
çapulcu alayı mı? Git ona söylı 
Reha kalesinde oturanla.rt oraya~: 
ğınmış değillerdirt bilaki&.. saıdd, 
mak için hazırlananlantır. Biz bu~" 
biçaklanmm blJemekle, kolla~ 
kuVYetııendirmekle meşgulüz.. Bur, 
bu~a yann öbürü.. önümüze ilk ~ 
kanı tepeliyeceğiz.. Ondan sonra ~ t 
lenf gene tepeliyeceğiz.. Ve tepeliY' 
peliye taa lstanbula varacağız. ~ 
dm mı? Hm bana bak

Kim bilir daha neler söyJiye~ 
dişlerini gmrdatarakt yumrukltıf'IJ 
~nkarak konuşuyordu. Fakat birdt,,.. 
re sesini kesti, durdu. 

Dışardan bağrışmalar geliyor. ~ 
le kapısına (Koçba.'1) vuru1uyor111 
gibi sesler, takırtılar işitiliyordU· ti 

Yerde oturanlardan bir ikisine ; 
şile işaret etti. Bunlar hemen odsd 
çrktılar. . 

Kara sorguçlu adam da şimdi ıı:i' 
tülhalimin te!;irinden kurtulmu~· • 
~ardan gelen ıse~lere kulak veriYo' 
du. ı 

Acaba ne oluyordu? Bir bas'kll'I ~· 
Deli vezirdi bu yapar mı yaJJS~ 

Bu sıraad drşarıya çıkanlard.a~ 
ri soluk Mluğa odaya dönmüştü· 
l'a ya:r.ıcryy bir kenara çekerek ıcu1 
na bir şeyler förnldadı. Reisin .. 
faltaşı gibi a«:ıhverdi: 

- Ne diyorsun? - diye bağf 
- nuna im1d\n nr mıdır'! 

1 ( Ritm~t/I 

Raşlt Rıza Tıyatro8 
Şehzadeba$ı ~ 

Bu ak~ıım 2 1.:-JO eh birinci drf:ı o"'" 
DEMiRHANE MÜDÜR 

Piyrs :'i perde 
t\:ıHcden : VEDAT ÜRF! B. 
Cf3iletleı in gündüT.den tedariki 

ricıı olunur) 1 
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taklitten tahkika 
dini metinleri tilrkçe

için !eştirme hareketi 
oı!-''•n bir ramazan içinde nazil 
~lif Ye bu hadise müslüman
İtib bu aya verdikleri kıymeti, 
~rı . artırmıştı. gene bir ra
lerj llJfte kur'anın türk mümin
"ltrı ne kendi ana dillerile söyli
Pab 0.nu heman herkes için ka
h&ktı bır ~uska halinden çıkarıp 
takuı lll~erı?i umumun iz' an ve id
tili 

1
e ındıren bir hareketin men

o uyor. 

de •~ab kelamı olarak yeı yuz.un
iil, erkesin yalnız işitmesini de
bG •olamasını murat eden bir 
•aı!llk din kitabı on üç buçuk 
ı_ sonre ilk defadır ki ço 5-u 
Qb~ o 
İQaa salikleri olan milyonlarca 
}'İz flJD d.oğrudaa doğruya tem-
batla~~. vıcclanına hitap etmiye 

kısa b" d · · · d b' "b" • ltd ır evır ıçın e ırı ırı 

ltıa::ıca koşan ve biribirini ta-
- li •Yan inkılap hareketlerimik: bu tabii olduğu kadar mü

tıtt:~el doğan neticesinden mes
ltı r. bu netice türkün muhake-
'tİ.:i~e gelen taze kuvveti göste
~iı .. cdanmda yükselen uyanık

. nı anlatır. 
di~1'!b!Yet, kendinden evvelki 
~'1n erı ıkmal eden bir dindi. bu-
1-rca arz .. üz~r~ne serp~len. mil.Yon
•evj ı;numını taklidı bır ıman 
kit•hesın~~ ~~!~amak için ya o 
dan •n ~dıhnı ogrenerek doğru
tt11ı· dogruya hükümlerine nüfuz 

• 'ti' dili •t, Yahut bu bükümleri kendi 
-' •laıne çevrilmiş bir metninden o., •t olmak lazııngelirdi. 

Jll - u.::•Pçayı resmi lisan, umumi 
e 'I ftb·ı Yapmak iatiyenlerin arzusu 
~ ltb~ nıuka vemetler öniinde bit
kil! llıQ~~•i!fıp oldu. kur'anı türk 
r ... ~ )lpaJ Uılerın ana diJine nakil için 
' k4- t•n sayılı himmetler de 

,_I bir'll blizerinde bittabi mahdut 
b.•a ada kaldı. 

~ U.dr tlaatlik adaletin bin yıUık 
~ ~:.ten hayırh olduğunu ifade 

ibar •ne, bu vaziyet,merasimden 
1._ _et zannını verdi. İslamlık rüh
'"WllJı'" lbi1t ili reddediyor, ve her mü-
~ltııe nar_nazda imam olmak halc
)ap Verıyorken gene din ticareti 
~tnd~' gene din hükümlerini 
l>ir ~hesaplarına istismar eden 
tı11ıu z !bre türedi; İslam, fıtri ve 
llıer:1' _din olmak hakkının se
.._e hlerınden uzaklaştı. koca bir 
•rıb'dbin imamı olan ebuhanife 
'-iz 

1 ~n. başka bir dillede kıraati 
hrtiJIOrür Ye mana değişmemek 
~ e l~gatte fark?lması müm
~'lld'örtilürken kur am insanlara 
~kk 1 dilinde anhyarak okumak 
kQr•,•nı tanımak şöyle dursun 
~ b tGrlrçeye tercüme oluna-

, ~Ue Gknınnn veren betbabtler 
~ llleydan aldı. 

~=· •u~~rni ve basit bir his e
; ~ laaek: bıra!lden öbürüne naklet-
t~ ~i~ f bale gilçlük çekildiğini 

l~ b· .~kat bu güçlük bir san'
J-f' ~ ılım, bir felsefe, bir tarih 

eserinin tercümesi hakkını biz
den alıyor mu ? Biz on üç bu-
çuk asırdır müslümanhğı tercü
manla konuşan bir alim gibi din
ledik. İbrahim suresinin 4 üncü 
ayetinde şunu okursunuz: "biz 
ancak kendi kavminin diliyle pey
gamber gönderdik ki onlara be-
yan v~ izahta bulunabilsin,, bir 
kavme, bir millete söylenmesi 
istenilen bir hakikati, kendi di
liyle söylendiği zaman daha ko· 
Jay anlaşılmak tabii olduğu için 
dir ki bizzat kur'an bile kendi
si hakka çağırdığı kavmin dilini 
kullanmıyan bir peygamber ol· 
madığmı kaydetmiş, bir kavmi 
davetin anlaşılabilmesi kendi 
dilile hitap etmiye bağlı olduğu 
anlatılmıştır öyle ki, tibyan sahibi 
bile bu ayeti tefsir ederken "on
lar onu ondan sühuletle fehmet• 
tiklerinden sonra onu gayriye 
nakil ve terceme ederler ,, şer
hini koyarak km an hükümlerinin 
bir dilden bir dile nakil ve 
tercemesi lüzum ve zaruretini ta 
o zamandan kabul etmittir. 

ifade edemiyorsak anlıyamı
yoruz demekti, anhyamıyacaksak 
ifade edememek tabiiydi. az 
anladık,hiç ifade edemedik. asır· 
lardır muhammet dininin kitabını 
bir cemaate kendi dilile ve yüksek 
sesle okumak böyle bir tasavvur, 
bir ~evaz olarak, meşin ciltlerin 
sayıfalarında sükuta mahkum 
durdu. bugün beş vakıt minare
den haykıran müezzinin ne de
diğini kelimelerinden anlıyorsu
nuz, okuduğunuz surenin sizi ça· 
ğırdığı alem gözilnüzi1n önünde
dır. yarm ıtrinin meşhur bes
tesindeki ürperlic' rı ı enkle türk-
çenin güzel kelim<:c1eri arasında 
bir yeni imtizaç vücut bulacak ... 
ibadet ve crdllil etmek iıtiy:enler 
alim sıfatını yalnız arapçaya has· 
reder görünmek küfründen kur
tulacaklar ... insanlara doğru yol 
gösterenlerin ne büyü'~ bir cehit 
sarfettikleri kitaplarında daha 
kolay anlaşılacak. dinin ve isla
mm mahiyet ve hakikatini bi
lenleri çoğaltacaksınız • 

hakikate ko'.undan yederek 
götürmiye çalışılan insanlar, şim 
di umumi bir yürüyüş hareketile 
gidecekler, hakikatin sesisin! 
kendi kulaklarile işitecekler, ha
kikatin çehresini kendi gözlerite 
göreceklerdir. kelam kitapları 

mü'minlerin imanını ikiye ayırır
lar, inceden inceye anlamadan 
iman edenlerinkine taklidi der
lerdi; evet, şimdi taklitten tab-
kika : " en büyük türk ,, en 
büyük rehberliklerinden birini 
daha yapıyor ! 

hakkı tarık 
4f' 

Muharrirle rejisör arasındaki 
davanın rüyetine başlanıldı - -

... 

'r~'rrlr Ahmet- Hidayet B. tarafından 'Ertuğrul Muhsin Bey 
~h•-:• •çılan siime davasının rüyetine Sultanabmet sulh ceza 
q' ""'ille · d it filQa •ın e dün başlanılmıştır. Dava Ahmet Hidayet Beyin 

hakkında yazdı2ı makale üzerine Ertuğrul Mubsin Be-

5-
Salih Murat 8. 
Sofyadan Geldi Musayı sazlıklar _. .... ' 4 

[ Üst tarafı birinci sayfada ] 

nu hıncahınç doluydu. Sefirimiz 
T eYfik Kamil beyle sefaret er· 
kanı bütün konferans:arı dinledi· 
ler. Konferans Fen fa '<öltesi re
isi Biyoşimi müderris doktor 

bulan Prenses 
Eriha civarında yapılan hafriyat tar~ 

karanlık köşelerini aydınlatıyor 

Zlotosef tarafından açıldı, dok
tor memleketimiz hakkında sıta
yışkirane sözler söyledi, bu nevi 
konferansların fikri mukaretine 
hizmet ettiğini ilave etti ve tah
sım hakkında iltifatta bulundu. 
Ben de kendisine münasip şekilde 
cevap vererdim. Bu sözleri kon
ferans pek alkışladı. 

Bu konferansları belenen Bul
gar mühendisleri birliği de birlik 
binasında bir konferans vermek
liiimi rica etti. Bu ta lehi kabul 
ederek ayın 28 inci günü ak~amı 
birlik binasında akostik filtreleri, 
radyoteknik nazariyeleri hakkın
da bir konferans verdım. 

Konferansı açan mühendis bir
liği katibi umumisi mühendis 
Todori Gorgiyef irat ettiği nu
tukta memlekeUm hakkında dik
kat ve takdire şayan sözler söy
ledi ve kendisine tarafımdan 
mukabele edildi. 

Gerek Darülfünu ve gerekse 
mühendis birliği bu mevzua dair 
münasip zamanda bir kaç kon-
ferans daha vermekliğimi istedi
ler. Her iki müessese konferans
ların muvaffakıyetle verilmesi 
için her nevi yardımdan çekinme
miştir. Konferanslarımı lisanımız
la verdim. Bırincisi avukat gospo· 
din Lomokof tarafından, ikincisi 
üçüncüsü ve dördüncüsümübendis 
gospotin Serepof tarafından Bul-
garcaya tercüme edilmiştir. 

Fizik fakültesi talebeleri ve 
bilhassa ordu mühendisleri çok 
alakadar oldular ve not tuttular. 

Fılistinde Eriha civarında ya
pılan hafriyat, 33000 sene 
evvel Nil sularının kenarın
.da bir sazlık içinde Hz. Musayı 

Prenses Hatasu 

bulan Mısırlı prensesin hüviyeti
ni tesbite imkin vermiştir. 

Malum olduğu üzere Musanın 
•aldesi, erkek çocuğunu Fravu
nun takibinden kurtarmak için 
bir sepete koyup Nil nehrine 
atmış, nehrin suları çocuğu alıp 
bir sazlığa götllrmüştü. 

Hali baztrda Filistinde hafri
yat yapmakla rneıgul olan sir 
Şarl Marston'Ja profesör Gastrang 
Musayı bulan Mısırlı prensesin 
hilviyetini tayine muvaffak ol
muılardır. Sir Şarl deyli meyil 
gazetesine vuku bu!an beyana
tında fU sözleri söylemiştir: 

"Son bulduğumuz çanak ve 

Balkan 

çömlekler sayesinde Yahudilerin 
Mısırdan kablelmillt 1440 sene
sinde hicret ettiklerini tesbit et
tik. Bulduğumuz bu tarihle kitabı 
mukadd ~sin gCSsterdiği tarih bir 
birine tetabuk ediyor. Beni lsra• 
ilin Mısırdan burucu Fravun üçün
cü Totmesin vefatından kısa bir 
zaman sonra vuku bulmuftur. 
Fravun l otmes elli üç s~ne fra-
vunluk mişt;r. 

lkincı T otmesin devrinde ve 
üçüncü fotmesin ıık öndördüncil 
senesind <; Mısırın hakiki hükôm
darı M 5ır tarihinin en kuvvetli 
ve nüfuslu prensesi olan prenses 
Hatasuydu. Bu prenses ikinci 
Totmcıin hemşiresiydi. 

Erihada vuku bulan keşifler 
sayesinde Musayı sazlıklar ara
sında bulan prensesin prenses 
Hatasu olduğunu anlıyoruz . 

Musaya ancak bu nilfuzlu ve 
kudretli prenseıin himayesine 
nail olduğu için, diğer Yahudi 
çocukları gibi öld6rülmemiş ve 
onun büyümesine ve yetiımesıne 
imkln hasıl olmuflur. 

Bu prensesin vefatı, Musayı 
büyük bir hamiden mahrum et
tiğinden kendisi Mısırdan kaç· 
mıya ve üçüncü T otmesin geride 
kalan kırk yıllık devrini Midyen 
de geçirmiye mecbur olmuştur. 

Erihada vuku bulan keşfiyat 
tarihin birçok karanlık kaıeleri
ni daha aydınlatacaktır. 

Misakı Konferansta episkoptan çok is
tıfade edildi, maarif nezareti, 
talim eve terbiye -heyeti azasın• 
dan doktor Stoyanefi mihman
dar tayin etmitti. Bu muhterem 
zatla beraber Sofvanm entere
san yerlerini 2'ezdik, opera ·ve 
operetlere davet ediıdim. 

l Ust tarah ı ınci sayüada ı caret akademUrinde Balka.n lisanlannı 
Janmıft bir müddet sonra Balkan mi· öğretmek i~in serbest dersler açılmış• 

sakı komitesi halinde müzakerelere de- tır. 

vam etmiştir. 
. Türkçe dersleri haftada ild 

Bu içtimada Yunan murahhaslarm• 
Mühendis birliğinde konferans 

tan sonra bir kaç mübendis.e 
beraber yemek yedik. Geçen 

dan profesör M. Spiropulo tarafmdan saat olmak üzere (Bükreş cenubu şar~ 
hazırlanan Balkan misakı avan projesi kt Avrupa enstitüsü) muallimlerinden 
müzakere edilmiştir. Bu m~le bu M. Tararescu tarafından verilmekte. 
gün de müzakere edilecek ve Rükre' dir. Türkçe dersleri alan akademi ta
konfransına verilmek üzere bir Balkan le~i yirmiden fazladır. 

ayın 29 uncu günü akş~mı Ün· 
yon koliipte fen fakültesi tarafın

dan bir ziyafet verildi. Pek sa· misakı projesi haZ'lrlanacaktır. M. Paducamu geçen eylülde ~hri-

mimi geçen bu ziyafette Darül
tünun emini profesör Felesof 

Dün Balkan tebaası rejimi komitesi mizin hukuk fakültesinde iktısadiyat 
saat 16 da bir toplantı daha yapmıştır. 1 bi k f · ti B . mevzu u r on erans vermış • u 

Bu içtimada komıteye havale edil· Bulgar lisanındaki samimi nutku
na Türkçe münasip cevap ver· 
dim. Bu konferanslar Bu garista
nın fen aleminde iyi bır intıba 

miş ikinci vazife olan bir Balkan mc• konferansın metni yakında Türkçe ve 
sai ofisi teşkili proje9i görüşülmüş ve Fransızca olarak ne~redilecektir. 

bırakmışve biitün nutuklarda fikrı 

gelecek konferanstan evvelk komite 
içtıimama kadar her murahhas heye• 
tin kendi memleketlerindeki iş kanun 
]arz hakkmda tetkikat yaparak hazır· 
Jıyacakları raporlan komiteye verme
lerine karar verilmiştir. 

mukarenet mes'slesine temas edil
miştir. Sofya darülfüDununun fen 
fakültesi prof esörlerile mühen
dislik birliğine gösterdiğ alaka, 
misafırperverlik ve nezaketten 
dolayı mütqekkirim. 

Murahhaslar §erefine dün :ıkşam 
Darülbedayide bir müsamere verHmi.,. 
Müsahip zade Celil beyin (Mum 

lstanbul·Sotya· erhn telefonu ısöndil) piyesi temsil edilmiştir. 
Sofya - Berli~ telefon hatb • Murahhaslar beyanat 

mn umuma açıldıgını yazmıtbk. veremlyecek 
Haber aldığımıza göre bu hatbn M 1.11. ld • .. ı· · ti 
5 f 1 1 h ~ a um o ugu uzere mec ıs ıç ma• 

o ya - stanbu attına baglan- 1 h f · 1 kta hh 1 d 
d t k 

.. . . B an a ı o ma ve mora as ar an 
ması a a arrur et.mattır. u 
günlerde hazırhklan ikmal edile- başka kim~e bulunmamaktadır. lçti: 
rek lıtanbul ve Ankaranın da malarda bılhssa akalliyetler meselesı 
Berlinle görütmesi mümkün ola • etrafında cereyan etmesi muhtemel o
caktır. lan münakaşaların harice ak.setmeme-

---·······-·······················--····••••••••••• si için dün me~liste murahhaslardan 
yin kendisine gönd:rdiği mekt· hiç birinin gazetecilere beyanatta bu • 
uptan çıkmıştır. Dun mahkeme- Iunmaması ve gazetecilere yalnız umc
de Ahmet Hidayet Bey, avukatı mt kAtiıbin mahlmat vermesi kararlaş
Metbi Sait Beyle birlikte, Ertuğ- tınlmıştır. 
rul Muhsin B. de yalnız olarak 
bulu tu B. k • .

1 
Balkan mllletlerl lisanlarını 

nmut r. ır ço samı er öA k 1 1 mahkeme salonunu tamamen . . .renme ç n 
doldurmuılardı. Ahmet Hidayet Teşnnıenelde şehrimizde toplanan 
Bey davasını ~ ı atmıı hlk' . Balkan konferansında Balkan memle-
suali üzerine -:.rtuğr~I Muıı::: ketlerinde Balkan milletleri lisanlan• 
Be ktub k d' · t f d nın öğrenimesi temenni olunmuştu. Ha-

y m~ ~n e? ~sı ara ın ao her aldığımıza göre geçen konferansta 
yazıldıgmı soylemışhr. Muhakeme Romanya milll grubunu temsil eden 
14 Şubat sabahına bırakılmııtır. murahhaslardan (Bük~ yükaek sana· 
Resmimiz iki tarafı mahkeme yf akademfel) rektörü M. Jean Dadu
huzuruoda gösteriyor, canunun teoebbUail ti.zerine BU.kreş U. 

GOi hane 
Milsamerelerl 
Bu seneki GUlhane tıbbi mOsa• 

merelerinin beşincisi G6lbane kon 
ferans salonunda yapılmış, Hari· 
ciye muavinleri doktor Salih ve 
Selimi, Ctldiye muavini doktor 
Kemal, muallim Nlzım Şakir 
beylerle Tevfik Salim paıa ta• 
rafından muhtelif enteresan hl>
bi vak'alar hakkında izahat ve• 
rilmiıtir. 

Yapılan münakaıaya muallim 
doktor Kemal, Lutfi, Abdillkadir 
Lutfi, Kemal Hüseyin, SOreyya 
Hidayet ve doktor Salih beyler 
ittirak etmitlerdir. 

Gel~cek müsamere bayrama 
tesadUf ettiğinden bir ay sonra 
içtima etmek üzere miisamereye 
hitam verilmiştir. 

Vefat - Erzincan e~rafından Hop 
Rey zade müteahhit O~man 8. kerimesi 
ve seyrisdain idaresi kalemi mahsus 
memurlarından Adnan Eevin refi .. ası 
Mihriban Har.ım, bir sened;n beri çet· 
mekte olduğu hutalıktan kunulamıyarak 
dün gece rahmeti rahmana kavuşmuıtur. 
Cenazesi kcnd sini aennlerin göz Ylf· 
lan ara51nda Eren öy ail' kabristanma 
dıfnedilmiftir. Allah rahmec ccsln. 
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\)!\'akıt] Diyarı be· 
~ hevesi ziyadedir. 

.. karşısındaki kütüp · 
..ığrıyan lar ve ora:la mub 

ıtapları mütalaa edenler 
pek çoktur. Binlerce cildi iht va 

eden bu kütüphanede eserler 
tasnif edilm"ştir. Ayn ayrı came
l<anJara yerleştirilmiştir. Ara"ıp 
bulunması çok kolaydır. hukuka 

içtimaiyata edebiyata, tıbba ve 
iktısad .yata tarihe ve coğrafyaya 
ait eserler büyük bir yekun tu t· 

maktadır. 

lstanbul gazeteleri de gelmekte 
ve koleksiyon yapılma ktad ır. Bu
rada postanın gelişini sabursuz· 

lukla bekleyenler ço' tur. Cihan 
hadi!ah hakkında malumat edın· 

mek, arhk bir ihtiyaç halini 
almıştır. 

lstanbul matbuatını üç gün 
ıonrct Diyar bekirde okumak im· 

:kan dahiline girm iştir. Postalar· 
daki intizam şüphesiz bunun en 

bariz bir delilid ir. 

Bir ço1~ büyük a damlar, şair· 

ler edip 'er, mütefe-kkirler yetiş 
tiren Diyarı bekir şarkm b ir irfan 

mer "ezi olmıya layık en güzel 
bir şehridir. Dünün ihmal ve ll· 

kaydisi bu günü doğurmasaydı 

burada tabiatile daha başka 
bir ıima ile karşılaşmak imk anı 
hasıl olacaktı Bugün elinden 
tutu lan bu belde yarıo layık ol
duğu mevkie kavuşacakbr. 

Geçen iÜn maarif dairesine 
uğramııtım. Maarif müdürü Ta
lat Beyle bir müddet konuştuk. 

Kariler"mıze müıahabemizden bır 
kısmını noklcdiyorum: 

- Vılayetimiz dahilinde 22 
mektep var. Eunun dördü mer-

kezde, 5 i kaza!ardadır. 9 unlar 
tam devrcdlidir. Merkezdekiler· 

de talebe kesif olduğu için şu· 
beler açılmıştır. Tahsil çağında 

5000 gür çocuk vardır. Bugün 
ancak bunun 2000 ni mektep~e
rimizde okutabiliyoruz. Köy mek· 
teplerimiz 3 derahanelidır. Mu-

allimlerimizin hepsi mua!lim mek
tebi mezunudurlar. Muavin yok
tur. ilk meı-.tepmuallımleri adedi 
91 dir. Millet mekteklerinden 

merkezde 8, kazalarda birer 
tane açılmıştır. Mektep olan köy
lerde de tedrisat yapılmaktadır. 
Haık kendilığinden ıeve seve 
okumaktadır. 

Biitçe darlağı olmasa daha 
faıla vatandaş okutmak imkanı 
hasıl olacaktır. 

Diyarı bekirde bir de san'atlar 
mektebi nrdır. Çok fena bir 

binada bulunuyordu. Aydıo san
'atlar mektebi müdürü Halil 
Beyin buraya tayini ve muma· 

ileyhin mütemadi mesaisi yeni 
bir binanın tem nini imkan da
hiline koydu. 

Leyli olan mektepte bugün 

80 talebe vardır. Bur asınm Şar
kın bir san'at yuvası haline ge· 
tirileceğioe şüphe etmemek la
zımdır. Çalısan bir talim hey· 
etine maliktir. 

Geçen sene bir kız orta mek· 
tebi vardı. Bu sene erkek orta 
mektebiyle tevhit edil ıo :şt r. 
280 talebesi vardır. Bunun ı5 şi 
kızdır. Ekserisi memur çocuk· 
landar. 

Ömer Cezmi 

lnebo u 
Gümrüğü 
Kontenjan işinde hissesinin 
çoğalhlmasını istiyor 

Kastamonu husu~t muhabirimizden: 

ithalat eşyasının kontenjana 
tabi tutul ması işinin tatbikataoda 
tashihi icap e den bazı nokta ar 
g öze çarpmaktadır. Gerçı bir 
k ısım mevaddın ithalini tahdit, 
o maddelerin fiatları üzerinde 
bir ihti \ ar denmese bile, her hal· 
de bir gayrı tabiiJik doğurmuş

tur. Bilha ~sa şeker, kahve ve 
birçok manifatura e~yası bu me· 
yandadır. 

Şekerin zaruri havay:çten ol
masına ve ayrıca malıyet fıauoa 
konan inhisar resminin ağır bu· 
!unma sına nazaren, bugün be· 
her ol~ka başında, eskis ne na
zaren 12,5, l 5 kuruş fiat yüksek
liği nazarı dikkati ce betmek· 
tedir. 

Zannederim ki, bu gayrıtabii 
tereffü sadece meıe.l Kastemo· 
nu için değil, ayni zamanda 
lstanbul ve Ankara ve belki de 
dı er vıliiyetler için ce vardır. 

Şeker ithali işinin konteujana 
tabi tutulup tutu lmaması mese· 
lesı ayrı bir meseledir ve baş 
muharririmiz geçende yazdıiı 
Lir baş makale ile bu işi iyice 
tahlil etmiştir. Aııl şikayet edi· 
Jen şey, başkadır: 

Ma um olduğu üzere, hükumet 
bu hususta çıkardığı kararname 
ile, dışarıdan memleketimize gi· 
recek eşyanın hangi gümrükler· 
den girebileceğini takyit ve tah· 
dit etmiş, ayrıca, ithal edilecek 
mevat, gümrükler arasında tak· 
sim edilmiştir. Bu suretle, tesbit 
edilen gümrüklerden, beber:nin 
ne miktar şeker, ne miktar kah· 
ve ne miktar diğer emtea alabi
leceği · anlaşılmıştır. Yalnız §U 

nokta unutulmamaııdır ki, dııan 
memleketlerle ticari münasebette 
bulunarak lstaobul ve diğer 
gümrük trans:tleri yapmıyan ve 
fakat kararnamede t~sbit edılen 
gümrükler haricinde kalan iske
leler ve gümrUkler mevcuttur, 

Bunlar, belki de mevzuu habis 
büyük gümrüklere nazaren ikinci, 
üçüucü derdcede kalan ve batta 
onun emrinde bulunan gümrükler 
olabilir. Doğrudan doğruya dışarı 
i.e muamele yapan bu ıkinci veya 
üçüncü derecedeki gümr~· ğün 

bisses ne düşen ithallt mıktarını 
tesbit eden, aayıh gümrükler 
oluyor. Mesla, lnebo'.u, hinter
lantı çok ıcniş olan bir iıkele· 
dir. Gerek Kastamonu ve gekse 
loebo!uda dışarı ile muamele 
yapan tüccarm adedi de pek 
faz · adır. Bunlarm ithal edecek· 
leri eşyanın miktarini, Samsun 
gü~ rüğü, hissesine düıen mıktar
dan bir mıktar ifraz suretile 
yapmaktadır ki, işte aııl şikayeti 
muc p olan no:Cta da buradan 
başlamaktadır. 

Samsun gümrüğünün, idaresi 
ve nezareti altmda tulunan Ka
radeniz sahilindeki bilümu n güın· 
rük idarelerine , tahsis ett.ği 

mib.tar, o iskelelerin sarfıyah 
esaslı bir şekilde tetkik etmeden 
yapılmakta ve Samsuna fazla 
mal ayrılmakta ve ayrılan mik
tar da o "skc '.cnin ihtiyacını tat
min etm .!diği için eşya fiat!arı 

üzerinde mühim bir tereffü hasıl 
olmaktadır. 

Kastamonu ve lnebolu tüccar· 
ları, Samsun gümrüğünün yap· 
mış o !duğıı bu van ış muamele· 
den dolayı aynca gümrük ve in· 

Günün Muhtırası 1 
Takvim - Pazartesi 1 Şubat 'ı? inci 

ay I9J2. 25 Ramazan 1351 S~nenin 

~eçen ~üııl e ıi 33 kalan ı?Ünler ::129 
GUne• - 1 )oguşu 7 .20 ııarışı 17.5 
Namaz vakitleri - Sabah 7.20 

Uğle 12 24 ik indı 1452 Akşam 17,S 
Ya r!!ı 18 41 ınısak 5,30 

Hava - Diin sıc:ıklık en fazla 7, 
en az 1 derece ol3r:ık kavdedilmışt ı r • 
Bugün ıü1.gAr poyı az d:ı.n esecek, hava 
kı smen bulutlu olacaktır 

__ Rady~o_,_,,_ __ ı 
lstanbul - 6 dan 7 ye ı.. adar 

gramolon, 7 ,30 dm 8 30 za kadar 
Artahi EfenJ inin iştir akile saz. 8,JO dan 
9 za kadar da ü >edayi tara 
fından temsı l, 9 dan 10 a kadar Zeki 
Beyin ış lirakıle ıı:ız. ıo dan I0,30 ı 
kadar stüdyo ork ı:strası 

Hellsberg - (274 4 m. 7:S kilo· 
vat) 9,30 jimna5tik - 22 musiki - 23 
dan.;. 

SU kreş - ı 394 m. t 6 kilovat) 
20,25 şarkı konseri, 20,50 konferans, 
21 05 fılüt konseri, solo. 

Belgrat - l429 metre, 75 kilovat) 
20 akşam konııtrl. 2 l komedi, 21 30 
ses ko rıseıi. 

Roma - <441 metre, 75 kilovat) 
20 gramofon, 21 ıes konseri. 22 ko· 
medi KurzvaffeıL 

Viyana - (517 metre, 20 ı< ılovat) 

19,35 ası l insan boş \'&kitlerini nası l 
geçirmelid ı r mevzuu etrafırda bir kon· 
ferans, 20 gramofon. 21 Viyana nasıl 
d:ın~eder ve ne ~ark ı lan söyler ? 

Peşte - ( 550 mrtre, 23 \..ilovat) 
20 operanın or .. estı ası, 21 ,55 Pola 
Kalmar taı afından rnuhtelif şarkılar. 

Varşova - (1 41 ı metre, 158 ki 
lovat) 20 operadAn nanlen tSevgi iU.cı) 

opera!t. 

Moskova - 0000 m. 25 kilovat) 
18 den l e kadar ne~rlyat 

Uo~uaı ve aaın nasta.ık,arı 

mütehassııı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
fürbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 1 O Tel. 22622 

hisarJar vekAletine cie fiklyette 
bulunmuşlardır. 

Eşya ve emtea fiatJarı bilhas· 
sa son gUnlerde uami dereceye 
baliğ o1muştur. Çünkil şimdiye 
kadar tüccarm e ıind~ bu unan 
ıtoku bitmi~tir. Az, mal gelince 
de fiatlar yükselmiştir. 

Meseli, Kastamonu mıntakası 
çok geniş o~rnaaına rağmen ine· 
bolu iıkelesirıin, Samson güm· 
rüğü marifetile aldığı şeker 30o 
sandıktan ibarettir. Halbuki ev· 
velce şeker aarfiyab ayda bu· 
nun bir buçuk, iki misli f aıla 
idi. Meseli, kaput bezleri de 
ayni nıiyettedir. Evvelce 9 li
raya satılan kaput, sırf bu me· 
seleden do!ayi bugün 10 Jiraya 
çıkmıştır. Bu vaziyetin bu ıe· 
kılde devamı, yarın 12 liraya 
dahi çıkaracaklar. Evelce Kas· 
tomunuda 120 kuruşa, 100 e 
satılan kahve bugün l 60 a çık
mıştır. Kimbilir yarın 200 kuru~ta 
durmıyacaklır. Evvelce 52,5 • 
~. 5 kuruşa alınan şeker de bugün 
60 • 70 kuruşa fırlamıştır. 

Samsun mantakas.na tahsis edi· 
len kontenjanın bir n ıspet dai· 
resinde diğer iüınrüklere dağı· 
tılmaması yüıündendirki bugün 
lneboluda, fabrikalarına te~
rinievvel başında a·parit edi
len ve bedel erı ödenen mallar, 
tüccaran ı • .rarına 1 !>uçuk ay· 
danberi beı<le"tlektedir. 0 11Ü· 

m iizdeki kontenjan listelerın1n 
hini tanziminde, bu gibi şikayet· 
lcre mahel vermiyecek ıekilde 
hareket edılmesi, her halde tah· 
ditten beklenen faydaların taba"
kuku no'<tai nazarandan ço'< i~i 

bir şey o . acaıı tı r 
TalAt Mumtllz 

I• 

1 

Tefrik& Davld Oolder 30 

Yazlln: lreo Nemirovski 

- Ha, dedi, görüyorum ki sen de 
işini yoluna koymuşsun. Ne diye 
geldin öyleyse?? Anlıyamıyorum. 

Joys yeknasak bir sesle mınldan
dı: 

- Nişanlım hediye etti. Yakında ı 

evleneceğim. 

- Ya.. .. 
Güçlükle ilave etti: 
- Tebrik ederim. 

Joys cevap vermedL Golder, elini 
alnmdan geçirdi, Içinj çekti: 

- Evet.. Mes"ut olmanı temenni 
ederim. (Bir !iiıklit) görüyorum ki 
zengin birisi!. Mes'ut olacaksın. 

Joys betbaht bir gülüşle kendisine 
göndü ve: 

- Mes'ut mu? Dedi, kiminle ev
leniyorum biliyor musun? Fişille !

- Fişil mi? 

- Evet. Fişille. Ne yapayım ? 
Param yok ki. Annem de para ver
miyor. Onu bilirsin, açlıktan öldü· 
ğümil görse metelik vermez. Bu va
zıyet karşısında ne yapayım? Fişlin 

benimle evlenmiye razı oluşuna bin 
şükür • Aksi takdirde kendisiyle yat
mıya da ra:ıı olacaktrm. Belki bu da-

1 
ha iyi olacaktı. Arasıra bir gece o .ı 
nunla kalırdım, olur, biterdi. Fa. 
kat o istemedi, ne dersin? (Birden
bire hiddetlenerek) parasına hükmü· 
nü geçirip bana tamamen malik ol • 
mak istiyor- İhtiyar domuz ... Ah o· 
na, elimde olsa... 

Sustu. Saçlarını tutarak bütün 
şiddetiyle çekti. Sonra, ağrr bir ses
le: 

- Öldürürdüm. 
Diye tamamhı.dı. Golder, güçlül{• 

le güldü. 
- Neden? Dedi, Fişl fena bir ko

ca değil. ParMı var. Hapiste oldu
ğu zamanlarda, senin küçük dostun
la onu aldatırsın, mes'ut olursun 
v~lA.m.. Ya, kUç.ük fahişe. Zaten 
bu netice a' -ımda yazıhydı- Bunun• 
la beraber, eskiden, senin iç.in böy• 
le neticeleri düşünmezdim, Joyg. 

Golder sararıyor ve içinden mırıl
danıyordu: 

- Yarabbim, bana ne! B:ı.na ne 
yarabbim, kiminle isterse yatsın! 

Fakat mağrur kalbi, her şeye 
rağmen kanıyordu. 

- Krıım.. Herkes onu benim la-
zım olarak tanıyor, Golderin kızı-

Sonra Fişille evlenecek-
- Bilsen ne betbahtım ! 
- Kızım, sen de çok istiyorsun, 

hem aşk, hem de para... İkisi birden 
olur mu?. intihap etmek la:rım" Ve 
esasen de intihap etmişsin! Seni kim• 
1Jenin icbar ettiği yok, değil mi? O 
halde ne diye ağlanıp mzlanıyorsun? 
J<endin böyle istiyorsun? 

- Ah, bütün bunlu genin yüzün 
den oluyor... Hep senin kalıahatin. 

Para, para .. Fakat ne yapayım ki 
p~rası:r:, başka tiirlü yaşıyamıyoruırn. 
Yemin ederim tecrübe ettim, olmuyor. 
Beni kışın görmeliydin.. Biliyorsun 
ya müthiş 80ğuklar vardı, değil mi• 
Biitün k1ş küçük mevsim mantomla 
gezdim. Hani sen gitme-den evvel 
ısmarlaclııhm son manto... Hnlimi 
~örseydin! Sonra, borçlar, falan ve 
saire- Ne yapayım, blitiln bunların 
önüne geçmek için nihayet evlenecek
tim, onunla veya başka birisiyle ... 
Fakat Alek, Alekl- Fişli onunla al
datırım diyorsun. Tabii. Fakat bu 
lhtiyu domuz öyle kolay kolay hıra .. 
klr mı zannediyorsun? .Ah. onu tanı. 
mıyorsun. Bir şeyi satın aldı ın1 öy. 
le muhnfaza ediyor ki, bu bunuk, pis 
mendebur bunak-

Golder omuzlann1 silkti. 
- Ne o? Dedi, ıSana evelnene ka· 

dar yetlsecek para, eskisj gibi clm!l!• 
Jar ve oyuncak dive Alekı ınf vermemi 
i~tiyonmn? Ha.- Fa.kat kabil değil. 
Yapamam. Bunlar şlmd; benim için 
çok pahalı. Annen sana ~nim pa -
ram ol!luiYunu mu söyledi? 

- Evet. 
- Balı: nasıl yasıyorum. Ancak 

ölene ·adı r vcticec t· n",..,m '':\?". Bu 
par~ " !ı " " ,ı ....... .,e için bile yetmez. 

Joys yalvardı: 

Nakledt> n: fa, - -
- Niçin, niçin eskisi gibi çalıfl' 

yorsun? lş yap, para kazan. 
- Ya, öyle mi zannediyorsun! 
Tekrar korkarak altın başını ~ 

dr. Zavallı küçük Joys. içinde~~ F 
- Tuhaf, diyordu, bunun ~ t1 

neticeleneceğini biliyordum. iki.,,, 
sonra. Alek veya bir başkasıyla ~ 
tacak ve bu suretle mesele bltetea .. 
Fakat l'işl ! Hiç olmazsa bir ba~ 
olsaydı, fakat Fişi hem sonra. hal• 
van herif (Golderin kızını be~ parti 
srz, sırtında bir gömlekle aldıın) 
yecel<. -' 

Birdenbire eğildi, Joysün yüz fd 
avuçlarına alarak ba.ıını kaldırdı. ....t 
nakl:ırınt, taze etine, bir nevi JezP" 
le batırıyordu. t 

- Sen, sen, dedi, eğer ban• ; 
tiyacın olmasaydı, burada geberip 
dene kadar hatırımı bile sormaıdıtı 

Joys mınldandı: 
- Beni ister miydin hiç? I' 
Gilldü. Golder, onun y~h giJS 

rine, kırmrzı, kalın dudaklarına, 1' 
n açrk ağzına kendini kaybederek ti' 
kıyor ve düşünüyordu: . I 

- Yavrum... Kim bilir, belki l' 
bendendir? Hem sonra, benden ° 
masa da ne ~tkar. bit 

Sonra. yüksek sesle. buhranlı 
kin ve aynı zamanda şefkatle: ~ 

- Beni nasıl kandıracağını bili.JJ' 
dun, de~il mi Göz yaşlannla... ~ 
pis domuzun senj henden satm n13 

1
, •ık 

ğını düşünerek .. - Değil m1, değil Jll; d,
11 l:la .. Bir tecrübe yapıp, ölmedeıt , tıı 

,·el sann para kazanmaml istiyor511~ h ıııı 
değil mi? Bir sene bekler misin!" 'llr 
ğer beklersen, annenden daha ~ ıtı, 
zengin olacaksın 1 aılll 

Eliyle iterek kalktı. ihtiyar "~ }ed 
dunda yeniden hayat karıncalaıu~ bir 
du. }~~kiden olduğu gibi ke~diJtl bil' h.k 
ntli hıssedlyordu. Birdenbire, ~ti 
bütün değişmiş bir r;esle: r it . 

- Fişli, dedi, def et, ve eğer '• tı 
tal değilsen Aleki de onun yanına ı;, ~llia 
derirsin. Hayır mı? Peki ama P' rf ı, 
nı ona yedirirsen ben öldükten s~.11 tlııı 
ne yaparsın? Umurunda değil, 0>, ba

1
1 

mi? Nasıl olsa gene Fişli kafese "
0
) 'ay, 

yarsm değil mi? (Birdenbire güle~ e 
ah, ben aptal bir hayvanım. aP_:A- ftd 
(Joysün çenesini tutarak o kadar r, ... ' 
detle ısıktr ki klz haykırdı ) yapscJti ~f 
ğlm izdivaç mukavelenamesini 1'0 0Yta 
körüne imzahyacaksm. Züppelere ~ ~-d 
ramı yedirmek istemiyorum, antad \l 

mr? Para istiyor musun? ,ı ~-t 
Joys başıyla tasdik etti. Gold' ltııat 

~ent>sini bırakarak gidip bir dolııP 1 t,, 
h. şOr kit 

- Dinle Joys .. Yarın tarafıntd t d· 
noterim Seton'a gideceksin .. Sana Jt' 1ki 
ay yüz elli İngiliz lirası verecck-~d' ~il 

Masanın üstünde duran bir ı;-,ı e11ı 
tenin kenannda bir takım hesaP1 &ı ,., 
yapıyordu. ·r )ıaıı 

- Bu para, hemen hemen "a.kt~ı- \tltt 
le &ana verdiğim para kadardır. ~ ~~lı 
raz eksili nm:ı, bir kaç zamıın i~ tııı, 
idare edersin kızrm... Daha faıl 

1
, 

yok. ne yapalım, ben dönünce ef ~'1ı ttr,· nirsin. ., 
- Peki ama nereye gf diyorsu~ · tfl 
Golder şiddetle omuılarınr 5111\ 
- Sana ne? , 
Sonra elinf .Tovsün eMesine ıcaf 

du, ba41tnı eğdi: ~ 
- Joys. dedi. yolda ölU ~ lf 

Seton menafiinl gözeterek ıııenfnlt ~Of 
~1 olncak. O ne denıe bilA. tered 
im:rnln. emi? Anladın mi? c' 

Joys başını eğ'di. Golder Jçlni 
ti: 

- f c;te.. Bu kadar-
- Dnddi darling!... ofı 
Joys Golderin dizlerine otu~,ti' 

başım omuzlanna dayamış, göS ., 
ni kapamıştı. Golder, ona ba.ktl• 
bessilm etti, dude.klan titredi: J"_ 

- insan parrusız olunca ne." d' 
mfüıfik olovor, deıtil mi:' Seni ı11' 
fa olarnk böyle görltyorum kı:zrıtl~, 

İçinden "Hem de son,, diye diltd~ 
nUvordu. Fakat bir ~ey söyte1"tı1'_, 
S:ıdece. göz kapaldannı ve bo"1' ~p 
rcırarla, Fanld şe' ·Hni avuçla~' 
t....,ı.•t etmek ister gibi ısrnrla 0 ~ 

yordu. 
( Bill1.eJ'I 

.... 
)-~ 

~il 
'h 

Ut it 



Bir teessür ve münakaşa ! 

Milli takıma en çok lazım 
olan şey çalışmaktır ! 

Pederasyon reisi Hamdi Emin Bey 
Zeki Beye cevap vt:riyor 

tJI 
ı. Zeki 11. 
lfli!J• ~ 1 takımı teı~cil eden oyun-

b tın o.... 1 t' ·ı . . 
ır ....... ~nç eı ırı.mesı ve yenı 

ilk 1 
'' takım ltşkili mevzuu 

d,,-~ ileriye sürülen meseleler
llıı bır;ı;dir. Şimdiki milli takı-

l' ~,:•ıı tcıkil eden futbolcülerin 
~ ıra,~; ekserisi memleketin en 

oılll oyuncularından mürekkep 
)ed •••na rağmeu efkAn umumi· 
~ ~ ıniUt takıma karıı mahsus 
~kk 0 tnutauzluk olduğu da mu· 
~el ~ktır. Yapılan muhtelif bey
ltri~:tl lllaçların verdiği netice-
~l r tarafa b rakahm. bu hoı
~t,'~ılultta milli takımın yalnız 
~lııı ul sporcularından terekküp 
~.,1caı,. ıonra bu takımın belli 
lay1;

1 
bır .Sty!e sahibi o!amaması 

e 'llllllerdendir. 
ftd q cihetleri düşünen futbol 

, •tf ttııyoou sporun en çok teki· 
etr- · onı •gı üç mmtakadan seçeceği 

k,d:CUlarla yeni bir milli takım 
~ k 0•u kurmayı dOıünmüı ve 
~•r •drodaa yeni milli takım çı
lbta:~•ıoı antrenöre birakmayı 
t,.\' ~ ık garerek işe başlamıştı. 
~il 'l Yeni bir milli takım te~
dikitt~ck. bu yeni takıma ş'm· 
tta11 lbıllt takımı teıkil eden o· 
d,.._~ardan kimsenin alınmaması 
'tı\: ~eğildi. Bu takımın ak
t1ıııc 

1 
cıhet eri yeni ve genç o

~tt 11 
arla tal.viye ediJecek ve 

hlaı~ll6r bu takımı istediği gzbi 
t'ıııi\ ~arak Balkan kupası maçla

JI ~11, ltırlıyacakb. Bu lüzumlu 

t.r,i1:Y• takdirle karşılamış ve 
. ~ •errn•ştik. 

ti' )-~:~renar lzmire olduğu gibi, 
OyllQ • Ankaraya da giderek 
~\h,:u ıeçecek ve önüm.izde 
~tiJ ... ~Yları yeni takımın yetiş· 

""'•ı .. ~ h •çın çah,ı!acaktır. 
~td~ 8Y•rh faaliyettin son gün· 
~kt,,tee&aür e karıı 'anacak bazı 
tt\İti nazarlara zemin teşkıl 
:tQçl, ~~rlilmcktedir. Takunın 
~ ftırılıncsi.. tabiri nedense 

t 0Yun t ' -lit c~ a11mızı lüzumsuz ye-
t6"'1rtı:'~ır etmiı ve pek tabii 
~--ıı 11 llz1111 gelen cihet IU
'ç-.alftl ' ' Y•nlıı tellkkilere yol 
ttl1' ,:· Bunun bir misa ini iki 
'-'~•le ·~ı Zeki Rıza beyin bir 
~ l'a..1c~llıd~ r6rd6k. 
ı d~o?c:ı'ıı'.ıı yctiıt rdiği ender 
~ ~ıy111,''~ıniıin en başında ge 

lılt, tli F cncrbahçe kaptanı 

'
"ıt.ı 11 

f6yle diyor: 
" ttnçlik ~ meselesi zaman z:ım:ın '* lef tr de bana fcdcraı· 

Harndl Emin B. 

yon reis:nin ağzından işitiyoruTft Milli 
takım ihtiyarlar tarafından 7.orla işgal 

edılmiş değildir. nu mevkilerde çalışın 
fedakA.r ,.e emektar oyuncular bu 
sözlerden inkisar duyuyorlar. 

Gençll~tirme!,ten maksat nedir? Milli 
takım oyuncularının ekserisi 25. 30 yaş 
arasıdır. f:.n ihtly::rlan benim ki 34 ya· 
~ındayım. l':ğer bunlara ihtiyar denirse 
beş on sene e\ \'el sahalarJan çekilen 
\•e yı:şlara hunlara göre haylı ilerlemiş 

ol:m ida ec lcre ne demek llıımdır ! 
Millt tal.:ıma girmek hııkkı en mnvafra < 

olanındır. Genç bir miltr takım yetiştir· 

mek için ııe ciddi surette çalışma, it· 
zrmdır \'e bence ıizln yışlırın12~ ve yo
rucu hayat meşg~leniz bu işe mli!ıit 
değildir ., 

Zekı beyin kısmen haklı oldu
ğu muhakkak olan aazleri üze
rinde kendi dU9incclerimizi yaz
madan evvel a5zil federHyoa 
re.sine bırakmayı daha muvafık 
gördük. Hamdi Emin beyle gö
rüştük. Biıe Zckı beyin sözleri 
hakkında dütündilklerini ıöyle 
anlattı: 

"Mili! takımı gençle,tireceğiı müta· 
laasile kimseyi rencide etmek l!!temediı.. 
Yalnız Zeki Hey takımın en yaşlısı ol 
ma' hasebıle bu fikri kendi üzerine 
almış olmaktı hı:klıdır. l\1ıllt tıkımı 
gençleştirmcl,tcn maksat şudur : takımı 

ehliyetli ve mehabetli olmak kadar u:im, 
atılı,raDhk ve muka\·emet bıssalarile aşı· 
lamak. 

.. ~·utbolOn takım cephesl!e federas-
yon cephesi arasında tamamen ZJt fark· 
lar vardır. .Fut ol ıukımı genç. dinç. 
atılgan uzuvlardan mürekkep olmak IA· 
7.ımdır Halbuki fcdcr:ıc:yon ıç n bu has· 
s:ıl:ıra neden Jı..izum o •un? federa~yon 
azıısı ıçın olgunluk ışten ınlıulılö, tecrü· 
beli ık g bi bır takım vasıf ar ımınabilir. 
Z<'ki Bey h:ıdJi 7.atında bu hassaların 
hepsini cami olduğu gibi federasyonda 
yer nlması içın yı~ı da pek genç sayıl· 
maz l3izce asıl ınlaşılmıyan cihet mıllt 
takımın gcnç'eştır ılrr.eı:i f,krıle federas 
yonun o1 uncu 1:ırı tel diden Acız olması 
~ıkA\ et edecek. söz dinletecek b'r ma· 
1 am bulnmıım ı gıbi müt:ı aıılar arasın · 
sındı mOn:ısebet aramaktır. 

.. Spor federasyonları hı Jcındı maa
lesef yan 1ıs bir tel!kkiye uplamld ğ'I 
gorü'meımdir. Bir fcderasron oyonco 
yeıi·tiren b r mües•cse değildir. Bunnn 
va?.ifesi yet şmiş O) unculın bir arayı 

ı;etirerek bunların birbirıle anlaş
malarını temin rtmektir. Millt takım 

ıı;ı,·esindc · büıün arzusu mem'ekcti en 
kuvvetli bir ~ek ilde temı ı l et nek oldu 
ğundı z~nnerleriz ki herkeıı müttefıktir. 
~iz öniımüzdcı.ı Halkın kupası maçlı-

nndı bunu azımt it na ile temine çılış
m 1k istiyoruz. Çok iyi takdir edıle· 
b:lir ki bir itle münhasıran iştigal et· 
mckle o iş daha iyi yapılabilir Biz 
me~guliyetlerımlz arısında federasyon 
ış.nı de ancık bu kadar yıpıbilmel<· 
tcyiT.. 

•· Uizi intihap edenler bn .,azınti 
takdir etmiş olıa gerektir. Maamafih 
l,;ongrede bütün dlif ünccsi ıpor olan 
"' itinin ibawı dolıJiıile ıporu •tal' 

'1-VAKITın~· 

~· Kü~?,.~Ü• ~~!~51 
Şehrin merkezinde - Mefr uş 

ve havadar bir oda Fıat ehven. ise. P. 
K. 46 V. B adresine yazılması. 

Keleplr bir akar sabhyor -
Üs . üd:ırda is '\ ele civarında bir tarafı 
Roma b:ınknsı eski transit deposu diğer 
tarafı Rus gaı: şirketi, önünde geniş Ji. 
manı, kayıkhane, gazino, büfe ve oda
ları havi ve yalnız enkazı (35001 Ura 
tutan ve arazisi U 5000) lira kıymetinde 
olan bu akar (3000) liraya 3 şubatta 4 
üncU icra urıfından satılmaktadır. 12379> 

LokornoUt ve lens lokorno· 
bil maklnlsU - Dekovil lokomo
tiflerinde lans Yolf sair lokomobil!erde 
makinistlik kabul eder tesviyeci ve tor· 
nıeıyım vesalb malikim. (2386) 

Adres : Adapazarı posta 
kutusu t 2 usıtasile lb
rahf m Zeki. 

Bedavadan 111000 Ura -
ÜskOdarda iskele civarında büyii'< kı
yı:<hıne gazinosu, mUteıddit odalan ve 
diğer milştemilltlle enkazı pıruına sa
blıfa ve 15000 liralık arazisi alanı be· 

· dt>va kalıyor. 3 ~ııbatta dördüncü icrada. 

Satllık klrglr hane - 9 oda 
! banyo ! mutfak bir dükkln 2 ailenin 
ornrmısını elverffll müccddct yapılmı,. 
hr Si'li Ettıl fstaslyonu yakınındadır. 
Saat 9 • 12 ırasında müracaat Bahçe· 
kapı dördfJncU vakıf han asma kıt No. 29 
----~---------

Satıhk dUkkln ve hane -
lstınbul Balıkoazarı caddesi ı J Numaralı 
dük' Anın 'e Gedikpaşadı Kil ıse c.ldde· 
sinde 32 numaralı hanenin nısıf hisse· 
si acele satılıktır. Taliplerin sahibi Yani 
efendiye rT'Üracıntları (240::\l 

Satıhk &parltman hussesl
Beyoğlu Kulo~lu Mahalle.si ajtab3.:nam 
caddesi 71 numarıılı Jrfan ıp rt ıran nın 
V~leçyolırı ait nı•ıf hisse!! Bır ne Tica.· 

ret Mahkemesince 18 Şubat 9J2 t:ır.· 
hinde müzayede !Urttile Sttılaca .tır. 

ı-•mam 
Sanayii Zeytiye Ve 

Kimyevlye Türk Ano· 
n;m ş:rketlnden: 

Tıcaret kanununun 361 ınci ve şir· 
ket nizımnımcslnln 27 ncı maddr.111 11h· 
Umına tevfikan, Hissedaran heyeti 
umumlyesl, mevaddı Atiyenin muıa1'c· 

resi zımnında. 3 Mart 1932 tarihine 
miısadif Pcr~embc gtinü sa:ıt I l de, 
şirketin Mııç .ada, 'J'cşv "iye caddesinde 
No. 47 klin merktz idaresinde akdi 
lçtimaa davet o1unur. 

Hi.sııedarın mutasarif olduklıri hisse 
senetlerini tarih içtlmaa tekaddum iden 
on gün zarfında sirketin merkez idare· 
ıine teslim etmeleri elzemdir. 

MUZAKERAT RUZNAMESi 
1) Meclisi ldıre raporu ile Murıklp 

raporunun kira!!nti, 
21 1931 senesi hesabıtlnin ustiki ve 

Meclisi idarenin tebri) ei zimmeti, 
S) Aza tsrinl, 
4) Murıkfp tayini ve ilcretınin tes· 

p"d. ................• _ ..... _.._. ........................... . 
;okı•ı bir meslek iıtıhn etıniş bulunan 
arkadı,lanmızı yerlerimizi terketmc te 
tereddi.:ıt bılı: etml} ecrğir., Bız de kttbul 
ediyo· uz ki ça'ı,m:ık fcderııs) on için 
IA1.ımdır, fakat bund:ın zıyııde çalışması 
14zım ıtclen m il! takım oyunctılatıdır. 
Biz Ni.andan itibaren milli takım ıçin 
tııtblk edeceğimiz pro:rramı neşr edece· 
ğ z. O uncuların ça ı~ma derecelerini 
ef An urnum ~eye il~n edcce~iz. Bn· 
nun'a k m n ça ışıp k m1n ç .. Jışmıdığt 
b ttnbll tamımen ınl~şı a:.d:tır ~ 

Yunan f tbol teşki
l tında tezepzilp! 
At na, 31 (Huaust) - Yunan 

futbol teıkilAtı büyük bir tezcp· 
zilp içindedir. Sellnik, Pfre, Ati
na birinci amıf futbal takımları 
millt kategori diye bir sınıf teşkıl 

. eylcmitlerdir, bu sınıfın ~!lmpi
yonlu .. mUsabakalar1nı da ar:ı· 
Jarında yapmıı'ardır. Fakat m:?ç-
lu hası alının tas ihı mesele
sinden do'ayı aralarında ihtılif 
~umı.ş ve Sc!lnik birinci sınıf 
lcolilpleri, Mitli Kategori m··ı -
baka arma itlirak edemiyecekle 
rini bildirmişlerdir, 

Bu itillf halledilemediği tak
dirde Yunan futbohl bilyilk bir 
clube7e upı7acaktır. 

1 Memleket Haberleri 

lstanbul gedincı icra memurluğun· 
dan: 

Beyoğlunda Htiaeyin ağa mahalle· 
sinde Tarlabqr cattestnde 156 No la 
hande mukim iken ikametgahı m~ -
bul bulunan madam Teonosyaya: 

Yani Roka efendinin zimmetiniz -
de alacağı olan mebaliğin temin içlin 
ipotek ettirdiğiniz b:iladaki hanenin 
3 §Ubat 931 tarihinde çarşamba günü 
ısaat 9 buçukta mahalJen hacz ve tak· 
tiri kıymet mu:ımelenin ifa kılınacağı 
ihpar varakUJ tebliği makamına ka· 
Jm olmak üzere 11An olunur. (2410) 

latanbul dördüncü icra dairetin • 
den: 

Fatihte KAtip Maslahattin mahal
lesiınde KirofJu 80kağında 19 numa• 
ralt hanede mutasarnf an muıkim iken 
elyevm ikametgAhı meçhul olan Meh
met efendiye: 

Refia ha.nrma mahiye 20 lira 

- ~ 
Gülhane ifa. 

ratu,·arı için üç k .. 
knsai aleniye iJe m1ı? 
tir. lhalesj 15 Şubat p~ 
saat on beşte kornisyonm. 
edilecektir. Taliplerin şartı. 

almak ve münakasaya iştirak t 

üzere komisyonumuza müracaatla~ 
(53)(322) 

"' "' "' 
Gülhane Hastanesi Aşı E\1 için 13 

kalem malzeme müna.kasai aleniye ıu 
ret.i ile mubayaa edilecektir. ihalesi 
15 Şubat 932 pazarte5i günü saat on 
beşte komisyonumuzda icra edilecek• 
tir. Taliplerin şartnamesini almak ve 
münakasaya iştirak etmek üzere ko
misyonumuza müracaatları. (54) (323 

• • * 
Niğde garnizonundaki Jntaat ıht!w 

yacı olan altı aylık ekmek kapalı zarf 
usuliye münakasaya konmuştur. Iha• 
lesi 3 - 2 - 932 tarihine müsadit 
çarşamba günü saat 15 te şartname
sini görmek istiyenlerf n her gün ve 
münakasaya iştirak edeceklerin yüz
de yedi buçuk tern.inatıı muvakkate ve 
teklif mektuplarlle birlikte münaka. 
sanın yevm ve saat icruından evvel 
Niğde'dekj askeri satın alma komfı&• 
yonlanna müracaatlan. (39) (2:>3) 

1 
As. Mk. SA. Al. komi5yunuı 

il Anları -----Kulell lisesi ihtiyacı için 1200 me~ 
re boz renkte kaputluk kuma:: aleni 

Jstanbul dörd!lndJ icra memurlu. münakasa suretile satın alrnaca!ttır. 
ğundan: lhalesl 3 - Şubat - 9:>2 çarşr.mba 

günü saat 16 ya kadar Harbiye mek• 

borcunuzdan dolayı Fatih sulh icra• 
8rnm 931 - 2992 numara ve 25 - 6 -
931 tarihli fşanna tevfikan Fatthte 
KAtip Maslahattin mahallesinde Kör
oğlu Mka~da eski 1 mükerrer 19 
yeni numaralr hanedeki hi~nize ha· 
ciz vaz edildlfi cihetle mezkQ,. evrakı 
krava ~ayri m~nkullerin !llahşı zmı • 
mrnda dafremf.ze vUnıt ettiğini naMc 
i~bu haei~ mbıt varakMI 931-69 docıya 
ftnmantsfle tarafınıza flAnen tebliğ o
lunur. (2406) 

Emine, K!mile, Mahmudiye ha. bindeki mahalli mahsusunda icra e. 
nımlarla Muharrem, Mehmet, Mu - dilecclctir. Taliplerin şartnamesini 
bittin efendiler ve ehmet Sait beyin görmek için komisyona müracaattan 
pyian mutuarnf olup §Üyuun izale- ve iştirak için de vakti muayyeninde 
m zrmnmda açık :ırttrrma suretite hnzır bulunmaları. (181) (166) 
satılmasına mahkemeı aidesinee ka. ~-----....... --~~~~--~--. 
rar nrilmıiş olan ve tamamına 1670 S E Y Rf S E F A 1 N 
Jirn krymet takdir ~dilen Ramide Boş 1---------------------1 
nak mahallesinde Topçular caddesin· Merkez accnııısı Galata köprü bası B. ~36i 

S ı;ccl ~iti ürdarzade fı:ın !. 2740 
de c · 3, 4 ve yeni 2 numarnlarla mu- 1-------------------1 
rak~c• ma arazi bir bap hanenin 
zemin ve ebnlyesl açrk artırmaya 'Va
zedilmiş olup 11 §nbat 932 tarihinde 
şartnam~i divanh:meye talik edile • 
:rek 25 şubat !132 tnrihfne müsadif 
J>er~m~ günü saat 14 C:cn lG ya ka• 
dar !sta:ıbul dördüneU icra da;rcsln-1 
de a~k artırma earetile satılacaktır. 1 

Artırma ikincidir. Birinci artır -
mada (500) liraya talip ç.ıkmıştır. Buj 
kerre en ziyade arttrratımüzerlnde 
bıntk,laeaktar. Artırmaya iştirak için 

yU1.de yedf teminat akçesi almır, mü
tcr:ıltim 'Vergi, belediye, vakıf icare-I 
8i müşteriye aittir. 

İcra ve iflı\s kanununun 119 uncu 
maddesine tevfikan ha.klan tapu !lcil 
lerile ~ahit olmıyan ipotekli alacaklı· 
lar ile diğer alakndaranın ve irtifak ı 
hakkı s:ı.hiplerinin bu haklannı ve hu
susile faiz Tc ma.sar:f e dair olan 
iddialarrnr ilan bırihfr.den itibaren 
20 gUn içinde evrakı müebitelcrile hil
dlrmcleri lb!mdır. 

(KARADENiZ) Vapuru 3 

Şubat Çarşambaı'8d1! 
alata rıhtımından hareket'e 

lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, G"reson, Trab
zon. Rize Hopa'ya gidecek 

dönüıte mezkur iskelelerle bir
likte Pazar, Of, Sürmene Po
Jathane'ye de uğrıyacaktır. 

lzmir ·Pire • lıkenderiye 
POSTASl 

( IZMIR)2 Şubat Salı 11 de 

Galata rıhtımından halkar. 

idare rıhtımındaki kulübe se

neliği 150 lirada tat:bindedır. 

Fa~J::ısına taliplerin müracant
la11. ihale 4 2 932 saat 17 . 
Teminat yüzd 10 dur. (373) 

Ak•i halde h:ıklan tapu ~icillerh• 
le ıııabit olmay:ınl!!.r ısatıs bede1i11in 

1-----------------------------payhl.ııımaeınclan hariç knlırlnr. Al'.i.· :·········· ..................... ·········-··::ı:=asx 
kadarlan~ ishu ~a~dci kanunire nb: H-··S·~·d~k .. Y~d;····-:;8• H 
kamına gore tc'°fı!ti hareket t-tmd<'rı :: 'fi 
ve daha fnzln mnlftmnt almak İiltiyen- H derle vapu ları ·ı 
J~rfo .93!·~08:1 .. closya num~rasile menm H AKDENiZ POST ASI 1. 
nychmu~c rnuracnntlnn ılan olunur. :: I! 

·z •• •• r (2407) :: • .: 
:i 1 ı. 

. . J .. tanbul ifr-üncü ic'ra menıurlufjun· :1ı 
dan: i. v. puru Pazartesi 

Tnmnmma 600 lira lııymet takdir İl 1 Şubnt 
t.dilen RAt'p Krc:"ln mnhallesfn'lc il nk"'amı Sirkec· rıhtımından 
FC'thiy~ M hmct Şnh •olcağm-d:ı e~l,i :1 hareketle Ç nakl·ale, ıımir. 
35 yeni 6 No. lu b"r b:"lp .rhc:ap h:"I r il I'-ı u':, Taşocu, Eodrum, Fet-
P.ÇTk artrrm!lya "'ı.u.:cdilm•c; olup 5 ı:ıu- ~ 1 A t ı A ~ · F n 'k 
bat 31 tarH1 "nde ı,llrtna.mesi divanha- : ıye n 8 ) a, .aıye, .e 1 e 
neye tali kedfJerek 21 şubat :l2 tart- i. Mer:sine a:ı:;met edecekhr. 
hine mü..cadif par.ar ?,ünü sut ı.t den~ i' Faıla tafsılat iç o Sirkecide 
IS ya kftdar 1t11tanbul ü~üncü irra da- : Meymenet hanı altında acen
lresinde a~k arthnna ile satılacaktır. teliğ"ne mllracaat. Te!. 22134 
Arttrnna ikincidir. Birinci arttırma- •••••• 1 ........ --··········-·-:r:::::=ı:::m:MI •••••• •• .......................... ....... • 111 

ımıda 400 HrayA talip ~ıkmrı oJup bu yirmi glin içinde evrakı müsbitelerile 
kerre en ~ok arttmı:ıın üz.erinde bı • bildirmeleri Jfmrndır. Aksi halde 
r:ı.lolncıı.ktır. .Arttırmaya iştirak için hnklnrı tapu sicilterile sabit olmayan
de yüzde 7 teminat ak~e~i alınır. l'ti\:.. )ar satış bedelinin paylaşmasından 
teraldm vergi ile belediye resimleri hariç lmlırlar. Alfıkadarlann icra ve 
n vakıf iearesi milşteriye aittir. Hak mas kanununun 119 uncu madde.t 
lan tapu 8idl1erfyle sabit ol· 

hültmüne göre te\·fiki h:ıreket etme-ırovan ipotekli alacaklılar ile 
dif!er ala.kadnranm n irtffak leri ve daha fnzla m:ıJUmat almak is-
ha.~kı sahiplerinin bu hal~ları·ı teyenlcrin 930 - 1241 dosya No l!lile 
nı ve has118fle fak m:t.~:ırife dair olan dairemize müracaatlan ilan olunur. 
iddialanaı illa tarihinden itibaren ~ZWS) 



r 1 ŞUBA~ 

Ba 
Nedir 

Çocuklara mahsus 

HAYAT KTIABI 
• 

NIN 

il ay at· kamllarası 

Tütün inhisarı Umumi'-=---.,.d~::r.:•tebi Kaman· 
Bu ıene Harbiye mektebinden 

Mu •• du·· rıu·· g" u·· nden zabit çıkacak efendilere elbiıe 
fotin, ıırma kemer ve kıLnç, bat-
taniye, portatif karyola "Ye san· 

Şartnamesi ve nun:unesi veçbile, 40,000 kilo yerli Nebati Kola dık ile hurç aatın alınacaktır. 
alınacaktır. Taliplerin evvel emirde tecrDbeleri icra edilmek fizre ihalesi 4-Şubat- 932 perıembe 
numunelerini 7-2-932 Pazar gününe kadar Cibalide Leyazım ida- günü saat 11 de Harbiye mek-
remize tevdi etmt-leri ve numuneleri matluba muvafık görülenle- tebi binasında askeri satın alma 
rin de fiyat vermek ilzere lS-2-932 Pazartesi giinii saat 10112 komisyonu aalonunda yapılacak· 
de Galatada Mübayaat Komisyonuna mllracaatları. (392) br. Taliplerin nümuneleri görmek 

J·andarma Satın Alma komis ve ıartnameyiokumakiçin Har• 
biye mektedi Levazım mndnr-

y. Q n Un d 8 n 10 ğüne mDracaatlan. (394) 

r " Adet Cinsi Zek4 t ve Fltrentzi 5655 Gebre a 
7545 Kaıağı Tayyare cemlyett-
7545 Furça ne veriniz. 
3770 Sünger \. 
1885 Kıl kolan ----.,.-ı-,--, 
1885 Portatif hayvan su koğası r - y A a .. , 
1885 Kayıı yular başlığı Ad .... : Istanbul Ankara caddesi 
3770 ip kolan Vakıt yurdu. 
3770 Yem torbası Telefon ı Yazı işleri 2.437'9 ve 

Yukarıda cinı ve miktan yazılı dokuz kalem mutabiye kapalı 2.3872 idare 2.4370. 

zarfla alınacaktır. · Taliplerin tartnameyi ve numuneyi görmek için Poata kutusu ı 40. 
her gün ve münakaaaya iıtirik için de Şubatın yirmi birinci pazar Telgrafı Istanbul Vakı=t.==-
günü saat on beıe kadar Gedikpa9adaki Komiıyonumuza mura- Abone ,artlan: 
caatları. ( 396 ) 
----~~~~--~·--~~~~~----~~~~~----~~ 

Yüksek Muallim mektnbi mü
dürlüğünden: 

1932 yaz sömestiri için mektebimize yeaiden talebe kaydına 
bqlamııbr. Kabul ıartları, Türkiye tabiiyetinde bulunmak, 
Liıe mezunu olmak, cismani özürlerden ve sari hastalıklardan 
1alim olmak, yaıı yirmi beıten fazla olmamaktır. Taliplerin fazla 
izahat almak veya evrak ve vesaikini tevdi etmek fizere hergnn 
öğleden ıonra saat beıe kadar mektep idaresine milracaat ede· 
bilecekleri. (399) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız 

1 s b 12 Aylık 
Kanış Dahilde 150 400 750 14-00 

Hariçte - 800 ı 4-!iO 2700 .. 
!!,!.n !•rtlanmız: 

Saon 
San ti mı 

Resmi 
ıo Kş 
20 .. 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk Hin '8rllanmız : 

2 3 4 
30 50 65 75 

1· 10 Defalı :, 

100 Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç aylı· 

ğı için bir defa mcccınendir. 

il - 4 satın geçen il!nl~nn fazla 
Htm için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaam 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

nqrl7at mildüril: Refik Ahmeı 

G~Antep Belediyesinden: 
Mevcut ıartnamesine gCSre yapılacak şehrin umumi haritası 

21 filo müddetle kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur• 
ihale günü 25-2-932 tarihine müsadif Perşembe günüdür. Talip
lerin evrakı müsbiteleri ve teminat akçelerile Gazi Antep be
lediyesine milracaatları ilin olunur. (390) 

ıstanbul Belediyesi 116nları J 
Hoca Alaeddin mahallesinde Leblebici hanında 17 No. lı 

oda kiraya verilmek ve 22 - 2 • 932 Pazartesi günü ihale edilmek 
üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 4 lira 50 ku"' 
ruttur. 

Haaeki caddesinde Bayram paşa mektebi kiraya verilmek 'fe 

22 • 2 • 932 Pazartesi günü ihale edilmek ilzere açık miizaydeye 
konmuıtur. Teminat akçesi 7 lira 20 kuruştur. 

Karagümrükte Mesih paıa medresesinin 8 No. h Odası ki
raya Yerilmek ve 22 - 2 - 932 Pazartesi günü ihale edilo:ek üıe· 
re açık mfizayedeye konmuştur. Teminat akçesi 1 Jira 50 kurut 
tur. 

KaragUmrükte Mesih paıa medresesinin 2 No. lı Qdall 
kiraya Yerilmek ve 22 • 2 • 932 Pazartesi günll ihale edilmek 
Dzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçeıi 1 lira 80 
kuruıtur. . 

Teminat akçeleri naklen kabul edilmez. Ya Belediyeden ıt"' 
saliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut HU"' 
kumetçe muteber tanınmıt bankalardan getirilecek teminat mek"' 
tubu ile olur. Bu tekilde teminat makbuz veya mektubu ile 
ihale giinü saat on beıe kadar Daimi Encümene mur•'" 
caat edilmelidir. Talipler yokarda yazılı işler hakkında şarta•'" 
me görmek ve izahat almak için her gün Levazım Mt:dUrlügUıı" 
muracaat etmelidirler. ( 401 ) 

Büyük 
Yeni 

------Tayyare Piyangosu 
Tertip Başlamıştır 

Alb keşidelik olan iıbu tertipte 50,000 numara kamilen 
ikramiye ve yahut amorti kuanacaktır 

ı inci keşide : 11 Şubat 1982 

Büyüt itromiye l~,~11 liro~ır 
Biletler satılmaktadır 


