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Gençlik 

Şah 2 ŞUBAT (2 inci ay) 1932 

Al<BABA 
Her perşembe 

"Vakıt~ ın içinde 

Sayısı 5 Kuruı 
--==-

~azimiz Dün Akşam Balkan Murahhaslarile Görüştüler 
~nı~mi Tahdidi Murahh Iar •erefine Japonlar Harbini işgal 
-ı eslıhat ...... ~ 
~o ~ Dün gece Dolmabahçe sarayında ederlerse •• ~ nıeransı 
cr,?rı öğleden sonra saat bir- alaturka musiki fasıllan yapıdı 
lıa nevre Cemiyeti Akvam bi- Dün Balkan konferansı murahhasları öğleden evvel ve sonra 
te::h salonlarında umumi tahdidi toplanarak Balk~n misakı projesini miizakere ve kabul etmiş· 
b.a kat konferansı toplanacaktır. Ierdir. 
~ onferan11n toplanması için Akşam konferans reisi Hasan B. tarafından murahhaslar şe· 
~beş sene devam eden uzun refine Do'mabahçe sarayında kırmızı salonda bir büfe baz1rlattı-
• laklar yapıldı. Hersene mu- rdmış ve murahhaslar, arzuları üzerine, memleketin en güzide 
.!!.~ zamanlarda istihzaratla hanende ve sazendeleri tarafından teşkil edilen alitürka bir 
Jib"'tgQI olmak üzre tahdidi tes- saz heyeti tarafından yapılan fasılları dinlemiılerdir. 
~i~ komisyonları teşkil edildi. Saz heyeti Kemal Niyazı Kemençe) Nobar (Keman) Hakkı 
W..b Yet umumi konferansın 1932 (Keman) Salahattin (Taobur), lbrabim (Ut), insan (Ney ı , Mus-
11 .. _•tıoın 2 inci günü toplanma· tafa (Kanun) beylerle Hafız Yaşar, Burhan, Sadettin, Fahri, Nuri 
i;: geçen sene karar verildi. Sultanselimli Rıza, Beşiktaşlı Rıza beyler ve Leman Ekrem, Sey-
tib• ~nla beraber konferansın ta- yan Suzan, Muzaffer ve Sabiha hanımlardan mürekkepti. 
~ıoı tehir etmek için çahşan· Fasıl esnasında Reisicümhur Hz. de ~alonu şereflendirmişler 
~08dfa vardı. Bu noktai nazardan ve kendilerine birer birer takdim edilen murahhaslara iltifat et 
bite er.ansın bugün toplanmıısı mişler ve kendilerile görüşmüşlerdir. 

Lr bı.r muvaffakıyetti r. Murahhaslar Gazimizin iltifatlarından çok mütehassis olmuşlardır. 

did;ıalukati halde teslihahn tah· Balk:ın konf er:ınsı meclisinin dünkü mü akere ve kararlarına ait haberler 
ı b ikinci ~:ı v fıımı zdadır 

~t IUün cihanı sarsan buhran 
bil •lıklarına kartı batıra ~ele- B · k•ı• • le D k•ı• 
t~~:k maddi ilaçlardan biridir. aşve 1 ımız • ve 1 1 
dt•I ~ silahların tahdidi her k d td•ı ~ttin bütçesi için ezici bir yük An ara an ge 1 er 
Jattif: ede ı bir kısım masraf arı 
f>tı1ır !tecektir. Diğer taraftan 
'ili •nı~ şiddetini arttıran umu
edt t~~ıyetsizliği derhal izale 
lek te"tır. Onun için her mem
dtr ette ıulblln teessüsiyle alaka· 
t... tolan bütün insanlar tes\iba-

F •bdidini istemektedir. 
~ •k•t acaba Cenevrede top
-~ tahdidi tealibat konferansı 
~ç tulan tamemıyle değılıe bile 
ttr olaıazsa kısmen tehakkuk 
~tbilecek midir? 

"1ııt alessef şimdiki halde bu hu-
8iJ~ en küçük bir ümit yoktur. 
'ıtrrıİ'a konfennsın uzak ıark 
tapı ~ketlerinde patJıyan Japon 
toldllı~Je karşılanmış olması bu 
t&fi•kı. ümitlerin kmlması için 
~ bır sebeptir. Neteld m bu 
b~t toplanacak olan tahdidi tes-
~iıa .. lconferansınan daha evvel 
~iJrrıe~a~on iht ilafı tetkik edi!e
~d. ıçin bir haf ta, on gün 
~t b-ı tehir edileceğini söyliyen-

t" 1 e vardır. 
~er denildiği gibi tahdidi 
lta~atı't. ~onferansı Çin - Japon 
~k tıının tetkikine imlıan bı-
~lli~ak i~!n daha ilk içtimaında 
~Oıaf edılırse bu tehir kararı 
' b~a11sın akim kalmasına ya· 
J,~r. ıe~ olacaktır. Zira Çin • 
~de bbtılifı öyle bir iki hafta 
le 1 alledilebilecek bir mese· 

0 111•dığına göre toplanmıt 
~ .\it •. Mehmet Asım 
~rafı 2 inci sayfada ] 

Başvekil ls
met paşa Hz. 
le da!.iliye ve• 
kili Şükrü Kaya 
Bey dün sabah· 
ki trenle An· 
kadan şehrimi• 
ze gelmişlerdir. 
Bat ve kili mlz 

Haydarp••• 
istasyonunda 

Meclis reisi 
Kazım P,. Hz. 
!erile Reisicum• 
hur Hazretleri 
namına başya· 
veri Rüsuhi bey 
Büyük Millet 
Meclisi reis ve· 
kili T rab2on 

.c • *' He t\. "- n'> 

meb 'usu Hasan, aa,vekll Ha~darpa,ada kar,llamıya 
sıhhat Tekili gelenler arasında 

doktor Refik, Gaziayıntap meb'- ' Cevat Abbas, Bozöyük meb'usu 
usu Kılıç Ali, Bolu meb'usu r Alt tarafı 2 inci sayıfamızda ] 

Zonguldakta Gazi günü 
Büyük tezahürlerle tesit edildi 

Gazimiz Zonguldaklıların gUsterdlklerl 
hissiyata teşekkttr ve seUlmlarının 

iblAğıoı emrettiler 

Şehir 

30 Kinunusani (Hususi mu· ı 

meclisinde 
habirimizden) -Geçen sene bu
rıya gelen Bolu meb'usu Cevat 
Abbas Türk tarihi hakkında 
Zonguldaklıları teshir eden gü· 
zel bir konferans vermiş ve bu 
konferansını verdiği 30 Kinunu
ıani tarihi burada Gazi Günü 
olarak kabul ve ilin olunmu~tu. 

llt" -l mühim Qlesele - - - / 

'-hır mecllal 'ub•t devresinin ilk lçtlmaında 
LYazısı 4 üncü sayfada) 

Bugün Zonguldaklılar bugüniln 
yıl dönümünü milli bir bayram 
gibi tes'it etmişlerdir. Cümhuri
yet Halk fırkası tarafından tan
zim edilen program mucibince 
vali beyin riyaseti altında Zon· 
guldakta mevcut taıekküllerin 
reislerinden mürekkep olarak 
çahşan tertip heyeti bu büyük 
günü tes'it için esaslı hazırhklar 
yapmıştı. Çartı ve müesseseler 
bayraklarla donablmıf, mektep
ler milli bayramımızın ve milli 
kahramaolarımıun tablolarile süa· 
lenmiı ve talebeye milli tarihimiz 

( Alt tarafı 6 ıncı ,.,fada ] 

Sovvetler şiddetle protesto edecek 
Çinde harp filen devam ediyor 

Çindeki harp filen devam et • 
mektedir. Nankin Japon harp 
gemilerinin tehdidi albnda bulu -
nuyor. Japon askerleri (Harbin· 
i i§gale hazırlanmıt vazıyettedir • 
ler. Dünkü sayımızda netrettiği· 
miz haritada da gösterdiğimiz 
veçhile bu şehir Rus ve Japon me· 
nafiinin çarpıf bğı en mühim yer· 
lerden biridir. Bu itibarla Sov
yet Rusya Japan askerlerinin Har 
bine yaklqmalanndan hiç de 
memnun değildir, onun için Ja • 
pon askerleri bu ıehri itıal ede • 
cek olurlarsa Rusya bu hareketi 
hemen protesto edecektir. 

Şanghaydaki İngiliz konsolos· 
hanesinde toplanan sulh konferan 
sının mesaisinden müspet bir neti 
ce alınamamııtır. Bu konferans 
imtiyazlı mıntakadaki ecnebi aha
linin zarar görmemelerini ve Ja
ponlarla Çinlilerin arasındaki mu 
haaamabn tatilini temin için top
lanınıt ve ve bitaraf mmtaka ka
bulünü ileriye sürmüttür, Çinliler 
bu teklifi kabule temayül etmiıler, 
fakat Japonlar ret cevabı vermit· 
lerdir. 

Çin hükWDeti Cemiyeti Akva· 
ma müteaddit notalar göndermit· 
tir. Çin, metru müdafaa vaziye• 
tinde olduğunu ilan etmekte, dev· 
letleria de !Mt~lmilel hukuka rİ• 
ayet olunmasını temia için mesai 
aarfetmelerini iatemektedir. 

Bütün Çinlilert birleşmlye davet eden 
mareşal Şan Kay Şek 

Amerika ve lngiltere hükUmet• 
(LfJtfen sayfayı çeviriniz) 

Şanghayda cehennemi 
harp başlarken .. 

Bir gazeteci kadının gördüğü 
işittiği meraklı hadiseler 

ve 

Tilrkiyeye de gelip siyasi şab· 
siyetlerimizle yaptığı temaılan 

gazetesine bildirmiş olan Pelit 
Parisien muharrirlerinden Madam 
"Andree Violhı,, Çinde bulun
maktadır. Hadisatı tamamen ya
kından takip edip ilk sokak 
muharebelerine şahit olmuş olan 
Madam Viollis bunları hülisatan 
ıu suretle anlatmaktadır: 

Nankin, 28 K. sani Çinde ik
tidar meThiine geçen ve çok 
ümitler veren yeni kabine daha 
işe başlar başlamaz, Şanghay 

civarında amelenin beş Japon 
papazına hücumu, bilmukabele 
Japonların amelelere hücumu Te 

Çin-Japon harbi, dünya 

bu arada birçok Jap'ln ve Çin· 
lilerin ölmeıi, Şanghaya beş Ja· 
pon harp gemisinin gelişi Tazı• 
yeti altüst etti. Tam bu esnada 
Çin Halk fırkası demek. olan 
Kuomintagın sol cenah lideri 
Uang Şing ve yanında başvekil 
Sun F o olduğu halde gidip Şang 
Kay Çeki görüyordu. Bu müla-
kattan sonra üçü de beraber 
Nankine döndüler ve mühim ha-
diselerin arefesinde olduğumuzu 
anladım, ve derhal hükümet 
merkezine hareket -ettim. 
. Trende karşımda oturan genç 

bir Çinli, bir istasyondan bir 
[ Alt tarafı 6 ınci savfada 1 

çin yeni bir tehlike oluyor 

DUQa- Oooh ... fu rmhat koltukta biraz dınıenerlml.. 



1;rri;T~~~~in~~i~~~g~a-I-l-.:-~-~~-·:_ı __ S_o_a __ T_e __ l_g_r_a_l_l_a_r~J 
ederlerse•• Makedonvahlar ve Balkan sulhu Tütiio kongresi 

)eri Şanghayın i~galini Japonya 
hükUmeti nezdinde protesto et • 
mişlerdir. Japonya bu protesto
ların esassrz malumata istinat et
tiğini, Şan~haya asker çıknrrn a
fannın oradaki Japon men~fiini 1 
himaye için bir zaruret ne :cesi 
vuku bulducrunu r:öylemcktedir. 

' Notalara, prC"te.,tolara, müza
kere!ere ra~men bir taraftan da 
ham filen devam etmelctedir. 

Tokyo, 1 ( A.A.) - Dün, §ar ki 
Çin dom!rv"' 'unu muhafaza va me· 
M•ır olan Ting.::horn'un 3.ono Çin
li a-kcriyle Japonlar arasında vu· 
k•1 • l n m üsad"mc neticesinde 
400 Cinli öl~üştür. 

1 Çinliler, Shuang Chen Fue is· 
t syonuna taarruz etmişler, fakat 
Ja'lonlar tarafından püskürtül -
mü-lertlir. 

J npon ı\.rdan 21 =ısekr ölmü§ ve 
38 ... :;ker de yc-ralanmıştır. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Harbinden 
bil lirildiğine göre, Japon maka
rncıtı aslcerivesi kısmı küllinin 
Mancuriden Harbine hareket et -
ınesi ·emrini vermeyi kararlaşhr • 
mr·lardır. Bu kararın sebebi Çin 
§erki demiryo'unu muhafazaya 
memur olan Tingchow'm kuman
dasındaki kuvvetlerin tehlikeli bir 
fa.aliyet göstermelerinden müte -
ve1•it vaziyet;n neticesidir. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Sovyet Ha
riciye komisar muavini Karahan , 
:.Japon krtaab Harbine girdiği tak
dirde Sovyet1P-rin bu hareketi pro 
t 0 sto edecelclerini Japonyanın 
lV~~skova efirine tebliğ eylemi~ -
tir. 

Mamafi Sovyetlerin şarki Cin 
Clemiryolunun cenun kısmı üzerin· 
d,. Japon a"'keri nalclivatına müsa
ade eylemi§ ol.malan hesebivle bu 
protestonun t.:.mamen teknik ola
cağı zannecliliyor. 

Nanklnde 

Nankin. 1 ( A.A.) - Alman 
silah ve m:tralyözleriyle mi!ceh • 
bez olan Çin ordu:-.unun güzide 
kıtaatından 30.000 kisilik bir kuv
vet, Nankin §ehrini himaye et • 
mek için dün ak~am Honan eya • 
Jetinden gelmi~tir. 

Japon konsolosu, şelıir beledi
ye reisine Japonyarın Nankin ö -
nünde 8 harp gem;si tah~it etmi§ 
olmalarının se!ue hücum etmek 
nivetinde old°ııklarına delalet ede· 
mİ;"e~eğini söylemiştir. 

MumaHeyh, Şanehayda vukua 
gelen hadiselere mümasil hadise· 
)erin Nankinde de vuku bulmama
sı için Çin askerlerinin her türlü 
hasmane hareketten ictinap ede-
cekleri ümidinde buİunduğunu 
aöy'•miştir. 

Çin payitahtının muhtelif nok
talannda dün saba.h vümuda ge· 
tirilmi' olan barikatlar, h iç bir sui 
tefehhüm vukuuna mahal kalma· 
mak için kaldırıJ.mı~tır. 

Şanghayda mUsademe 
devam ediyor 

Şanghay, 1 (A.A.) - Bir Ja
pon harp gemisi, beynelmilel 
mmtakayı Hon«? Kea mıntakası -
na bağlıyan ve Çin nişancı asker· 
lerinin ıaklı bulun.tuğu köprüyü 
mitralyözle ateş altına almı:tır. 
'.Atesten 3 Çinli mülteci ölmii~tür. 

Gece yansından biraz sonra 
fasılalı olan tüfek ate~i kesafet 
peyda elmİ! ve buna mitralyözler 

mektedir. 
Piyasalar, doludur .. Ve b:taraf 

mm taka sakinlerinin iki haf talık 
ihtivaçlarına kafi miktarda pirinç 
vardır. 
BUyük Brltanya kuvvetlf~rı 

anghaya gldlror 
Bombay, 1 (A.A.) - Çinden 

dönen 4 muhribi tebdil etmek ü • 
zere hur:ıya J?Clmi~ olan 4 İngiliz 
muhribi na~ihani olarak Singa • 
purA gitmek emrinialmışlardll'. 

ihtimal verildieine göre bu 
sekiz muhribin hepsi de Şangha· 
ya P,idecektir. 

Şanghay, 1 (A.A.) - Rueter 
ajan"mrn muhabiri bildiriyor: 

"B'>ng Kon'1'dan hareket eden 
Suffolk ismindeki İn"!iHz ztrhlısr, 
bir müfrese bahrive ıilahendazınr 
hamil olduğu halde buraya gel -
miştir. 

Şanghay, 1 (A.A.) - Suffok 
zll'hlısı ile gelen silahendazlar 
Sanghayda suvla İ§liyen fabrika
lar yalanında l::ıraya çıkmıdar • 
dır. Orada m•ıhasamatrn bida • 
yetinden heri fabrika •arı h;maye 
etmekte olan Cornwall zırhhSI si· 
lahendularını de;;.i~tirmi~lerdir. 

Şanghaydaki Fransız jeneral 
konsolosu, Fransanın da takviye 
kıtaatı gönd~mıekte nldu~unu ve 
bir taburun Tien - Tıin'd~n ha
reket etmit bulunduğunu beyan 
eylP:ni~tir. 

Bu kuvvetlerin ve Hong -
Kong' dan, Manille hareket eden 
kuvvetlerin muvaal\letiyle beynel
mi!el mıntaka ve Fransız mmta -
kasındaki kuvetlerin miktan 10 
bin ki,iye baliğ olacaktır. 

Bu miktara polis müfrezeleriy
le gemHerden çıkanlan askerler 
dahil değildir. 

Amerika harp gemllerl 
Nankin, l (A.A.) - Asya ıu • 

lann a bulunan ve bugün snat 
13 te ~anghaya hareket etmek em· 
rini a 1mış bulunan Amerika filo
su, Houston ismindeki amiral ge
m;siyle 7 torpito .muhribinden mü
reJ-.keptir. 

Paris, 1 (A.A' - Petit Pari
!'ı'en razetes:, Nevvorktsn istıh
bar edjyor. Amerikanm japon
yamn hareketim kat 'i surette 
tevkif etmek için Çinde bevnel
mi'el bir hareket icrasına t :- raf
tar o duğu %annolunmaktad1r. 
Dis!er taraftan cemiyeti akvamm 
tedbirlerine sıkı bir surette işti
rak etmek Amerikanın ho,una 
g itmiyor. Ve halihaıırdıı müsel
lab bir nizaa sürüklenmekte 
istemiyor. 

Riyaset" cumhur daires~yle ha
riciye nezaretine son günlerde 
bir yıkın te lırraf ge!miştir, bu 
telgraflarda J•ponyaya karşı 
hatta ıkt iıadi boykotaja kadar 
gidiimek ıuretile 4iddetli bir 
tazvık haı eketi icra edi'm~si 
talep olunmaktadır. Lil:in aynı 
umanda ayan azasından M. P.o 
rah M. Reed gibi nuFuzlu parle
mento riiesası, valnı:z bovkotaj in 
Amerikanın iktisadı menfaat arı· 

Makedonyalılar kongresinin kararı toplandı M 1.,. Ankara, 1 (A.A) - eli> t-
Sofya, 1 (Va kıt) - Gürültü ve hararetli münakaşalara sahne kelimiz tütüncül · ğünün zer, ,ş1e r 

olan Makedonya'ılar kongresi işini bitirmiş ve kongre dağılmıştır. me ve ihraç işler:ni tetkik e 
Kongre, HırvatJara hitaben bir beyanname neşrederek Yugos- mek üzere içtimaa davet edil:: 
lavyaya karşı el birliğiyle mücade~eye devam edilmesini temen- mürahhas'ar bu gün saat 11 
niye, Makeclonyadaki ekalliyet'erin vazıyeti hakkmda Akvam ce- Himayeietfal salonunda topl•" 
mıyetine bir rapor göndererek Makidonyaya bir heyet gönder;ı- mıştır. Içtimaa iktısat vekili M~ 
mesini istemek ve büyük devletJere bir mu'1tarayla Makidonyaya tafa Şeref beyin nutkıyle '\ 
istikıAlivet V!rilmedikçe Balkanlarda hakiki sulhün tessüsüne imkan mı,tır. Nutku mütealup tabd• 
olmıyacağını bildirmek kararını verm·ştir. tağş ş, ihracat ve kaçakçıhk ıs>~ 

Ankara otobüs şirketinin omumt seıeıerini tetkik etmek üzere 

heyeti toplanıyor komisyon teşkil o'unmuştur. -' 
Ankar.a, 1 (Yakıt) - Ankara otobüs imtiyazının belediyeye Adanada Gazi Hz. nln heY" 

verilmesi üzerine Ankara otobüs tirketi umumi heyeti şirketin dikilecek 'ye' 
vazıyetini tesbit için perıembe gilnü fev~aride bir içtima yapa· Adana, 1 (A.A) - Be!edı de 

miz yeni istasyona giden cadı.. caktır. ır 
Yakında lstanbul - Belgrat telefon üzerinde yirmi bin metre oıur'. 

baı genişliğinde yaptıracağı yeoJ 
battı da açılıyor parkın ortasına büyük GaıiP1• 

Be!grat, 1 (Yakıt) - Sofya • Belgrat te!efon hattının tesisatı heykelini diktirmiye kuar ,e\ 
bitirilm ştir. Bugünden itibaren hat umuma açılmıştır. Şimdilik miş ve heykelin imal ve rekSI 
bu hattan Yugoslavyada yalnız Belgnt, Zağrep ve L·yübıiyana için Türk ve ecnebi san'atkV 
kasabalarile iÖrütülccektir. Tedricen hat diğer bilyük kasabala- lara müracaatta bu'unmuştur._..., 
ra da teşmil edilecektir. Bu hafta içinde Belgrat - lstanbul da ................................................... •ol 

rahhaslarmddn M. Sp ropU· baıtianacaktır. lk•o 
tarafından hazırlanan Ba 

ilk ve Sonbahar at koşuJarı Jçln hazırlık misakı Avan projesi miizaker' 
Ankara, 1 (Yakıt) - 932 senesi bütün v;Jiyetlerin ilk ve edilmiş, proje umumiyet itibaril• 

Sonbahar at ~oşularına mahsus programlarının ihzarına yarış ve kabul edilmiştir. fi 
ıslab encümenince başlanmıştır. OJ-leden sonra başlayan 

akşam geç vakte kadar de\f•~ 
eden ikinci toplantıda bu proJ; 
birer b ı rer müza :ere ve b 

•••••m•••-•••-•••••n••••••• ·---·•-•••••••••n•..-.----••• ................. ••••n••••n•••••••••••••••••••••• 

Başvekilimizle 
D. vekili 
Ankaradan geldi 

l Üst tarafı birinci sayfad.t J 

Salih, Artvin meb'usu Mehmet 
Asım, Gireson 1reb•usu Hakkı 
Tarık, Sivas meb'usu Necmettin 
Sadık, Vasfi Raşit, SelAh Cim
coz, Ahmet Ihsan beyler Ye 

Ko'ordu kumandanı Şükrü Nai· 
li Pasa, Vali Muhittin, Müddeiu· 
munıl Kenan, Polis müdürü Ali 
Rıza. Belediye reis muavini Hl
mit beyler ve diğer bir ço'c %evat 
tarafmdan karıılanmıslardır. 

Başvekilimizle dığer zevatHav
darpşadan Sakarya motörüyle 
coğıuca Dolmabahçe Sarayına 

iitmişlerdir. 
Başvekllet hususi kalem mü· 

dürü Vedit ve da;1iliyet hususi 
kalem müdürü Ekrem beyler de 
dün şehrimize gelmişlerdir. 

HAieden sonra 
Başvekil paşa Haıret:eri OJ· 

leden sonra refakatlerinde Kılıç 
Ali ve Vedit Eeyler olduğu hal
de Beyoğ'una giderek dişlerini 

tedavi ettirmitlcrdir. Paşa H%. 
bugün de dişlerinin tedav:siyle 
meşgul olacak'ardtr. 

Başvekil Paşa Hazretlerile 
birlikte şehrim ize gelen dahiiiye 
vekili Şükrü Kaya Bey d6n saat 
on dörtle saraydan çı 1urak 
Kadıköyündeki evine g itm ş, 
al.şam geç vakit tekrar saraya 
gelmiştir. 

Vekil Bey yarın a şam Anka
ra ya dönecekfr. Aynı günde 
ismet Paşa Hazretlerinin de An· 
karaya avcletleri muhtemeldir. 

Umumi Tahdidi 
Teslihat 
Konferansı 

[ Başmakalemlzden mabaat 1 
olan yüılerce ve hatta binlerce 
murahhaslar uzun zaman Cenev
rede boı bo~una oturamıyacak
lardtr Onun için konferansın bir 
hafta on gilnUOk tehirj bilimüd
det tehir ı~kline girecektir. 

Bu da tahdidi tes.ibat konfe
ransının hiç bir neticeye varmak
sızın dağıımaaından başka bir 
şey değildir. 

Fakat bu rün ortada bir emri 
vaki halinde Ç.n - Japon hnrbi 
olmasaydı tahdıdi tesiihat kon· 
feransından bir netice çıkacak

mıvdı? 
Bunu iddia etmek gillilnç o!ur. 

Zira muhtelif devletler arasında 
ihzari konferanslarda birbiriyle 
tcsadOm eden noktal nazar fark· 
lan bu güne kadar eksi memi~. 
belki de artmıttır, denilebilir. 

Hiç IJÜpbe etmemek lazımdtr· 
ki tahdidi teslib2t konferansının 
neticesz kalmasına sebep olacak 
en bOyDk sebep sam"miyetsiz· 
liklir. Harbi umumtden gal p 
olarak ç1kan c evletlerin bir kıs
mı kendi erinin şimdiye kadar 
miltemadiyen artırdıkları aillhları 
bir emri vaki o'.11rak bütün kon· 
ferans aıalarma kabul ettirmek, 
buna mukabil ciğer dev!et leri 
s:lthlarından ttcrit etmek isti-
yorlar. Eunun adına da umuıni 
tahdidi tu ıhat. diyo~lar. Eu tarz· 
da iler iye sürülen bir tahdidi 
teslihat tek Hinin samimiyetine 
nasıl inanılabili ı ? 

Muhtelif devletler murahhas-

kısmı aynen bir kısmı da b•-' 
tadilat a knbul edilmiştir. . , 

Dünkü içtimada tes'Jit edılt~ 
Balkan misakı projesi gc:ect 
sene Balkan konferansına •' 
riıecekt : r. I' 
Balkan konferansı mecllslfl 

tebHili d 
lstanbul, 1 (A.A.) - F , 1 

. . ''t l k il ,ıı· ıçtımamı al\ e me ze e • 
O' bulda toplanan Balkan konf c. r• 

sı mccl si mesais;ni bitirmitl•':
Meclisin aktettiği celse!er 

ve yaptığı mlizakere 'erin hepı~ıı' 
de aza arasında samimi bir ~1~ 
niyhtle mütehcırrik o'an ve I·• ~ 
kan misakile Bakan hükumetle 
tebasının hukuki vaz"yeti b•;, 
kında tetkikatta bulunıtı• d' 
memur bulunan kom"syon ları .ı 
v.:ızife erini iyi bir net ceye iP' 

etmişlerdir. ' 
Mecl s Romen mi:U grupurı&l, 

daveti üzerine Bükreşte top:ııf~ 
cak o'an gelecek Halkan kol1.lı' 
rans nın ruznamnsini tubit ett• 
ten sonra riyaset Romen grvl'~ 
nun reisi M. Manescou'ya ot 
redilmiş ir. .. 1 

M. Mnnesccu, riyaset mevl;ıı~ 
geçer geçmez Ba!k.ıın lconf~r' ef 
srnm ge.ecek içtimaı için 5ok; 

11 
şelır:nin intihap edi mesin to 
dolayı meniup olc'uğu grufıJt' 
c.luyduğu teşe ·kür ve nı'. nnetl' , 
hk hfo!crini ifede etmeyi bır "' 
zifo bild iğ ni söylemı~t i r. it' 
D;ğer milıt gurupların mllr.• ~ 

h h . . . l . d ikır as eye t l crının re ıs er ı e JJI 
Halkan l,onferansı rcisı H::~f' 
Bf ve kltibı umumi RuşeP ,, 
ref Bf. nin g~re · konferan!U11 i" 

. . . . tert r gere:,. meclısın mesaı sını ·eti 

r
'de iştirak etmistir. 

Şehrin şimal mıntakasında şid
CietJi bir müsademe ba~!amı'i tır. 

na mu~:ıyir olacağı fikrini açıkca 
söylemPmle iktifa etmemekte 
belki Japonyanm bu hareketi 
Amerika ile J .ponya arasınd .. 
harp halinin taahüdüne sebeb yet 
vere bi:ecek g"yri dostane b"r 
hareket telakkt edebileceğini 
ileri sürmektedirler. ··························································-

ları arasında böyle bir s:ım"mi
ycte inanılmadıkça konfera:ıstan 
b:r netice çıkabileceğine nasıl 
itimat olunabilir? 

ve idare hususunda göslerd k ~ 
kiyasetten, bitaraf.ık zihniyed',o 
den ve konferansa iştirak e oır 

Şanghay, t (A.A.) - Reuter 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

Beynelmilel mmtaka belediye 
erkanı, dün öğleden sonra snat 
20 den sabahın 4 üne kadar so!m
ğa çıkmak memnuiyetinin meı·'i· 
yet mevkitne konulmasına karar 
vermi~lerdir. 

Belediye tarafından ia~e meGe· 
lelcriyle igtigale memur edilrni~ o
la!" hususi komiteler, evvelce §a • 
1; · ·~ olan kıtlık haberlerini ttJt-
z ı ~ekte ve hatta bumıntakada 
ın miktarda ihtiyat ia~e me-
V:>. • \ e bilhassa et ve tebzc bu • 
lunmakta olduğunu beyan eyle • 

M. Hoover ile M. Stimson ·s~ 
esasen na:rik o an vaziyeti biis· 
bütün vahimleştirmemek ve zi. 
binleri teskin etmek için sarfı 
mesai etme1<1edir!er. Fakat son 
g ünlerde Changbaida vukuk ge· 
len hadise.er c!o!ay;siyle halkta 
hasıl olan heyecanın gizli o!an 
J ~pon aleyhtarı hissiyatı uyan
dır makta ve l:u halin bilhassa 
gaı bi Amerika hüküm etlerinde 
mii~.:bede edilmekte oldu~u 
söylenm~ktedir. 

lifin harpsız harp 
Nankin, 1 (A.A' - J .. po ... ya 

ıJe harp etmek meselesini müza
ı ere eden içtimRda Cbiano Kai 
S ;ıck da dahi:i o:mak üzere en 
büyük liderlerin hazır l:ıu : unc!uk
Jarı tesbit edilmel tcdir. içtimada 
hazır bulunan'arın btpsi harp 
etmete mutabik lcalmıılar. Fakat 
şimdi se!ahiyettar bir mekam
dan bildirldiğ;ne göre hükOmetin 
bu kararile J aFonyaya kartı illnı 
harpsiz bir harp yapmak iıtemiı 
olc!u ~u söylenmektedir. Japonlarla 
Çinlilerin kat'i bir harp ilAn 
etmeks'z·n harp edt.cekler1de 
ııaret edılmekkd,r. 

P-"'Phtnet Asım 

Balkan 
Misakı 

Proje muzaker~ ve 
kabul edildi 

Balkan konferanıı meclisi iç
timaları için ıehrimize gelen 
murahhaslar d t: n sabah ve öğ· 
leden ıonra Hasan be}İn r:va· 
ıetind~ ıki toplantı yapmıı 'ardır. 

Sabahki ictimada Yuuaıı mu-

bJtün aZJnm T .;rkiyede ga~d teO 
leri samimi m'ı fırperverhk,ır 
co:ayı teşekkür ve mınnett•', 
!arını beyan etmiş erdir· • fe~ 

Murahhas heyetler n re•• " 
vaz:fe erini ko'ayh:şhrmak (. 
Türkiyede çok 1- oı bir vak~t jl7' 
çirmelerini temin etmek içıO 

1
,,a 

zal ettikleri ihtimamdan ~o 110' 
gerek Tür1dye cumhur;yetı ,i 
l<ümeti ve gerek onun şa11h ~fi' 
sı hakkında mütchan:s o d&J ~· 
rı dcr;n şültran his'erini de i ~ 
etmey1 bir yec,be addetaıiılcl 
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k~ • 1 1 ı Doktorlar arasında anlı bı .. ıl D D B a b e r 1 e r 1 - yeni bir mesele 
Jtıı hik3.yesi , aarifte: K d• . Poııate, Etibba muhadenet cemiyeti 

h 
811lur cinayeti maz-1 ilk tedrisat mllfet- a ır gecesı Cesedi Bulunan bir içtimaında bir hastanın ik:nci 

1 cıt111Jarının muhake- • • h ) k K Hft i ti bir doktora müracaat ettiği za· 
, Ilı tlşlerl toplandılar ıçın azır 1 anının v yye man ikinci doktorun bu müra• 

n, .esfne başlandı Dün, ilk tedrisat müfettişleri Kadir gecesi Ayasofya camünde Dün sabah saat 10,5 de Üs· caati birinci doktora haber ver· 
e~ Yet ~ıktaşta Ihlamurda bir c na· maarif müdürü Haydar beyin yapılacak dini ihtifal için hazırhklnh küdarda Ayazma karakoJu ci- mesi muvafJk görüimüş ve bu 
el I o.ınuş Hakk H · · ra. başlanmıştır. O gece 25 güzide h• d 'f k 1 d b' k bb d b"ld. ·ı · t ' tti d . : 1 ve acı ısım· riyasetinde on beı günlilk top· •arın a çı te aya ar a ır arar etı a o asına ı ırı m.9 ı. 
dt t 1•1•

0
• e ıkı kardec, Cela' l ı·s-ı'nde k d b ' t Y B ' hakkında doktor u IQı öld Y ... lanhlarmı yapmışlardır. Bu top· a ın nqı u unmuş ur. apı- u mese e 

talc ürmekten maznun ola- Janbda kooperatif ve tatil me lan tahkikat neticeainde cesedin Mazhar OımanB. fıkrini soran bir 
.\ · nıubakeye alınmışlardı Dün ıelelerile, mekteplerde umumi ıehit yüz batı Yakup beyin mubarririmiıe şunları söylemiştirı 

ıl' t 1
11

1'Ctzada dayanın go-rülmeıine · sıı b h ·t T b.b. ··d v·n ·n olduiiru u ı • , vazıyetleri görüşülmüştür. zevcesı fu çe re anıma aı - a ı ı mu 3 ı ı n 
'1 nı.mıştır. olduğu anlaıılmı,tır. Ceset. mor· yere tabibi müşav· r girmez .• Bu 

t dıd•znunlardan Hakkı 27 yaşların lzmlrln tarihi resmi Gazimize ga kaJdmJmıtbr. Ne ıuretle bir kanundur. Fakat bunu bizde 
llf 16 ır. Hacı, kendi ifadesine göre takdim edlldl öldOğll tahkik olunmaktadır. tatbik imkanı yoktur. Avrupada 

11• nüfustaki kaydına göre de 22 izmirden Ankara ya giden iz- AGrr yaralama meseli her ailenin bir doktoru 
~ 111:ı

1ntt.adır. Nişantaşında otur- mir belediye reısi Dr. Hu'usi B. Evvelki gece saat 23•5 da tu'unduğuodan bu husus mevzuu 
..... i< a rençbeılık ve sebzecilikle An';:::r:ıdan şehrimi ze gelmiş vıe l 1 bahis bile olamaz. Hülflsaten ŞU" 
..... Has' öyde yaralama va <ası o.- - ı k .ı.c ı· k' b . 
._

0 
şguı olmaktadır. Maktul Ce:at iz mir n 250 sene evvelki halini "S nu soy eme H•Zlm ge ır ı ır 

• ın r muştur : iskele caddeslnde ~ evde tabibi müdavinin haberi ı,.t şu arı bu:unmaktadır. Tabki- gös eren kara kalamle yapıl· numuru'u du .. k'-.e.nda bakkallık 
•.. e G l\a olmadan tabfüi mi.lşavir g 'rn:e· L·ld Vraluna göre hadise .!l:U ce- mış bir resmi azı hazret!erine d k d 
-ı T T eden Yuda evine gw i er en, ere m ı·d· s·zd d bu bu-us yakın e olmuştur: tal<dim edilmek üzere saraya e 1 ır: 1 e e ::ı • 

M huyunda RfD8\1lt Süleymanın ca tesbit edilerek bir esnsa 
... ,._ • 2nun Hakin üç sene evvel götürmüştür • 
.., "t 1 bahçesindeki kuJubede oturan bağlanncakhr.,. 
llikahu CelAiin hemşiresi Zeynebi Hulusi Eey, lzmir Rıhtım şir- fır. tarafınctan okunac:ı.k Tilrk~e kur·ı aabıkah Fethi önüne çıkmış, 
"',.k 1

• almıya talip olmuştur. ketine olduğu gibi atlı tramvar an, mevlüt ve tekbiri bütün memlc· v ı w 

r.. t taşıdığı bıçakla ı uMıyı agu 
d .. • Hakkının bu talebi herne- !arada hükümetçe vaziyet edil- kete dinletebilmek kin dlin radyo 
"ilse k · 'd w B , d . b §irketi tarafından ca~ide tesisat ya.. surette yaralamıştır. Fethi yaka-

'-,.b ıısn ebeveyni tarafıncan m:ş o. ugunu, e.e iyenın u l b'-·k b 1 1 t 

d
• .. UI o'unma t A d •. tramvaylars almaöa ve islah pılmı~ ve tecrübe muvaCCakıyetıe ne· aıımış, ta r;;ı ata aı anı mış ır. 

CSrt ' mış ır. ra an uç 6 ticelenmiştir. larn1rken mangala yuvar• 
lbiı ay kadar bir müddet geç· etmeğe talip bu'unduğunu, İzmir Muhtelif camilerde Türkçe 1-.ur'- landı, yandı 
Ofa' Hakkının Zeynebe karşı Belediyes nin satış pazarları aça- an okumakta olnn hdıdnrm ıa1n • Kurtuluşda damga tokağmda 
d,brı ternayüJU söneceğine bir kat rak pahahlıkfa bi.fiıl mücadele rmda teshlt ettikleri Tiirktc tekbir 3 numurulu evde oturan 50 yaş· 
1• a arta k b k b" k b edece«ir:i, lzmirde Cazi heyke- şudur: d ai11• ra , üyü ır aş a- 6 farın a madam Olga, ısınırken 
t 

1 •lrnışt N'h H kk linin martta rekzedileceğini, Tanrı uludur 
qa... ır. ı ayet, a ı ta- Tann uludur mangalın Uzerine dDımnı, elle-

""'DlÜI •d · k b söylem:ştir. 
lliıı "' ememıı, ızın e evey- ----------- Tanrıdan başka tanrı yoktur rioden yara!anmı~tır. Madam 
lbu e tekrar müracaatta bu:un- Meclis re!slmlzln refıkalan Tann uludur Olga, bevoğlu zükür haıtahane· 
1. ~- d d "•rıı1 a gene re cevabıle Avrupadan geldi Tanrı ulı:dur, hamd ona mahsus- ıine kaldmlmışlır. 

V aımıştır. Tedavi edilmek üzere bir müd- tur. Bir yaralama d ha 
~ti •kadan ı~ıaa bir müddet ev· det evvel Viyanaya giden büyük Resmimiz ramide diln ratl;ı.o tesi· Kastmpaşada camiigebir m2· 
bir: Zeynebi Mustafa isminde Millet Meclisi reisi Kazım paşa sah yapılırken alınmıştır. haUesinde oturan Nuriye hanım 
de 

1

~ nikablamışlar, vaka günü hazretlerinin refikaları Hf. dün Umu mi m aas dnn evine giderken dostu ,of ör 
tibı Ustafanın akrabası Zeynebin Avrupa ekspresile şehrimize Umumt maaş dağıtıl~asına Mehmet 8nüne çıkmış ve jiletle 
Jtı· ı eşyasını taıımak üzre Ce- gelmiştir. dün başlanmıştır. yiizünden yaralamıştır. 
t.,111 evine gelm'şlerdir. Eşyaların -•.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••c••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ınd .. barı ~aşta 10 santım m~nl.uğun· gelinlik cihazını gö ürmek üzre söy111iyerekt.şunlan anlatmıştır: h'1 ıgını gören komşuları Hacı da bır yara açmıştır. !kıncı kur- eve geldiler. Eşyaları taşımıya - Celal askerdeyken Zeynep 
(:.~~rada evinden dışarı çıkarak şun sol kulağının arkasını, üçün- bacladık. Cela Je dig"' er çocug"' um benden ö '\inç para isterdi. ilk 

lıiı:ı ına • • - k .. k 1 w 1 y ,. nına gıtmış: cu urşun sag o 1ıgının a tını K ,• ·ı ,, 1 d 1 d para iatemıye geldiğı glln, "ıe-
" lk• b d 1 . r d- d.. amı ' lllfl masın ıye ayna ı o- 1 .. s . . 

~i? 1 gün daha bekliyemedin v~ oynuou 7e c emış ır,w o_r un· labı arabaya kendileri indirdiler. nin kar1n o •cagım... enı aevı· 
o· c~ ~urşun ak ve kara ctgen del· ikinci defasanda sandığı indiri· y~rum artık l.,.ana se~ b~kl,, d:· 

Tarife komisyonu bugUn Haliç 
şlrketile me,gul olacak 

Haliç şirketinin vaz:yetini tet .. 
kik etmek fizre tarife komiıyo
nu bugün saat onda bahri tica· 
ret müdürü Zeki beyin riyaseti 
cltır.da toplanacaktır. Komisyon 
bu mes'!le hakkında birkaç top
lantı yapacak ve vaziyeti etraflı 
bir surette tetkik edecektir. 

1 Gc en er, gidenler 1 
Şehrim z tic. ret ve sanayi oda

sı tetkikat müdürü Haktn I ezıtıi 

bey tütüncüler ko'lgresi .c iştirak 
etmek üzere vel a et tarafınal'ln 

Ankaraya çağrılmıı ve dün git .. 
miştir. 

Bir r ddet evvel Istokbolme 
gitmiş olan lstanbul ticaret oda-
sı reisi Mitat bey, dün lstok
holmden dönmüş ve tütüncüler 
kongresine iştirak etmek üzere 
akıam trenHe Ankaraya gitmiştir. 

1Ye kllf • H k f mıştır. . . mıf, ve yaptırdığı bır nışen yü-

:~:•kip ::::.·t~;0,0~:· 14:.:~ ra~·~~'i!~: •:::::~iA;;:~.ot;~: ~~~ıa::;m~·~~~ .::~:~~~·0;:n:: ~~~:~ fı~b::!'mz~:::::ı·~;; • .:?. ( Kısa haberler _) 
a,,_ a •arılmıı içindeki altı kur· ticvabıoda· lckodrada maruf bir dayken bırdenbıre Hacı evınden b"ld' h b ı· a Otomobil scferlerı S r ~el· 
W"flll C 1 ' 'ti kt C ı.cı· .. . . ı ım ve ona er ay on eş ır 
tı,,,. . '. Alin üzerine l:oıal•mıctır. aülaleye mensup olduklarım kız- çı 1• e"' ın uzerıne ateş eltı. d. S C ı•t k d Koc:ımustııfa paşa arası 1dn dunden ıtl· q""' 'ti ' • • 8. d k. , ver ım. onra, e er. aı er en 
tlt( 1ftni bitirdıkten so 1 ka- )arını Hakkıya vcrmemelerının ır a ıka sonra da yo.un ke- gelince Zeynebi kendisinden bartn otobUs seferleri başlamıştır. 
>et,· eıı bu defa arkadan Hakkı sebebinin bunları liyıkile tanımış narındaki hendekten Hakkı fır· . t d" ' C Jal ,, b n bu ice Maaş yok5omıısı - üç aylık 

filli olmamalarından mütevel it oHu Jadı. Gözlerimi yumarak yere yı· kıs e ım. eh l b~ 7 m:ınş'nra ait yokl ma muamelesine bu· 
tııa, do, tabancasını Çelalın ba· • 'b t b. t k l .. ld S d .d 1 arışmam, e e ır annem (linlerde b:ı$1ınacak ~e maaş 11abiplerine 
~t ._ 8Yıyarak üç kurşun sıkmı• J!Unu, ~· aJC. ır ane .'2 an gı ım. a e yenı en pat ıyan gelsin!,, dedi. Annesi geldikten ki 

"•ç y Zcynebı kendı memleketlerınden tabanca sesleri Celillimin bayin· d d'l K b yeni cüzdanlar verilece tir. iki yo ama· 
t~.,, ~ııhr. Kurşun yara!ariJe birıle evlendirdiklerini Hakkı ve ' sonra a verme 1 er. ın aş· d:ı mil ıcaat etml) en cUzdıın sıhlplcrt, 
~illd duıen Celal biraz sonra Hacının kızı kendılerı~e verme- rışını. duydum " kasına niklhladılar. Celile kııgm bu defa müracaat «"tli .. lcrı ta. dirde ancak 
t ırıtd • b 1 . d el • b' ·;ı:,.b· 1 lstıcvap sırosı maznunlara gel- deg· ilim , h . . 1 . 1 r ~... •gı astahanede ölmüş· me erın en 06an ır 16 ırar a • • H .. .. · ' . . , yeniden maaş n !ısı mu3me esı yapu ı 

a·h Celali vurdul\larını söylemiş ve ~ıştı. .~r?avut al<kı. Turkçe ~ut;akıben bazı ·~hıt~er dın- H maaslınnı alabilcceklerdır. 
ı~h hadiseyi ~öyle anlatmıştır: bılme~ıganr, l~yık~ v~çhıle c~v~p lenılmıf, ve vakada ısmı geçen fllistlnde bir sergi - Filistin· 

~I' ok::e, Morgun verdiği ra~ "- O gi:n damadım Mustafa VC'remıyeceğ m ıddıa etmıştır. diğer bnzı kimselerin de ıahit de 'l nisandan 80 nisana hdar devam 
~ltııa dö muştur. Ra~orda_ ,m"a,!: nm akrab.n'"'.ındon Rebin, Güz.ide Maznunun isticvabı, avukat Şefik sıfotile ce p!erine karar verilerek etmek üzere ıürrai b'r sergi açılıcıknr. 
~kred· rt kurşun tesır le oıdugu ismınde ıln kadın a, Yunus ve beyin tcrcümanlığile kabil olabil- muhakeme başka güne bırakıl· Bu &ergiye işti akimiz için mueıısisla 
~ir. Kurş,::nlardan B::_ir~n e ~ki erkek kızımın m;~tır. Hakkı, Ce al1~~a~~ı=r. ı:ııştır. 

1 1 

.;_ive zira~tçılannı da ç.ğı m:ı.!uadırlnr. 
~a h:ııı~mı:nr.m:ı~r.ummnıntıııruıır.nNL':ll:imle:ıT. il d: 1 ,,i r":: 1 BI"'l''"Iler:r. :.y· ,, ilın.'li . dl'n Dlyan~!.irli lsm:ıil lfoJdn br:y innndrran başmüsnhip cc-..h~r R~adrr.I etzl~"mJ nnlnmtş olduğunu ihsns c • 
1 •f\1' .a • içeri girdi. Şakir pn~:ı onu görür gör~ den bir çehreyle başını sallıyaralt çık· 

mez: Bu Tayyarın yalnız ismini i~tir-, tı gitti. 
( Son Yemen volisl ) 

3Q e 
• 
, i.şa Ediyor 1 ~ 

'ıuııuumıınmıııııınıuruıııımnuııruımııııııır.aııııııroınımıoıııuuııuıı.uınmu,nıırıuılilmnınrımu Tefrika: 2 2nınıımnUD3ip 
1'atı.._ . Tercüme ve iktibaa lıakkı nuılıfuzdur. 

'aı ~e~aı paşa şaşırdı, fakat der- Hafiye sUrUlerl 
~-.... iti •ru topladı: - Hoş geldin, sefa geldin Mah • 
" tadil ~ ederim beyefendi, dedi, mut Nedim bey. 
llta>'et b' llakaşa mı edeceğiz, ben de Diye ellerimi tuttu, yan yana o • 

... tb._ ır t:rnir kulu değil miyim? turduk: 
"ltl.... --..eıı :rn .. 

"llllıı bg· unakaşanın beyhude ol • - Nedir bu hal, nllnhi senden 
tt lte}'etı •Yordum, yürüdüm. fazla müteessirim.. J..~et olsun bu 
tuhıı.11 ..;r azası Kabrusakalla gelen hafiyelere_ Ben seni bilmez miyim, 
~!'ted YaverJerm aruında aşağı fakat elden ne gelir.. Dolu, dolu (Ve 

\> llıı, Pe bekliyorlardı. kapıyı göst(!rerck) hafiye dolu, sürii 
~ b0ı:~Yla birlikte muşa bindik. sürU, alay alay... Efendimize öyle 
"t"'1 lf}'e11 ~~eye ~ıktık. Rıhtımda de nüfuz etmL,ler, o kadar hulfıl et-
~ta tit~ sarayarabasrna atladrk, mi§ler ki.- Maamafih gene bir icabı~ 

thlllet • na bakacağız, sen mUsterlh ol.. Diyor• 
~' lGtf Pa~a beni bir odaya aldı. du-

>llrıtııu;" burada biraz istirahat Ben - Peki JMSele nedir pa~a, de-
'lı,, <nı diyerek yanımdan çıktı. dfm. 
'fil.ti, SU taı istirahat. .. ) lkJ saat • - Ne olacak jurnal jumal iıstUne 

' ltry tdtl, Ne gelen nr, ne !()ti aleyhlni%de atııp tutmo§lar, fakat fg. 
" ?iedtJt aı.... nat ettikleri nedir ben de IAyikiyle 
~'-r ~ra odanın kapu;ı aÇ'(ldı bilm~yorum, zatı phane jumllllerf 
~: Pata içll'i rir'1. Beni 1anmila htfzetmif... 

Tam bu sırada 111&be,.. kt.Up 

- Ha .. dedi, belki lsmnil Hnkkı dim, kcrıcllsini tanımazdrm, btışmü- _Ta Yemenden bunun için mi ge-
bey oğlurnuı daha iyi bilirler... sahi~ Cevher ağayla ise htç bir :ılrş tirildfrn, diye düşünüyordum. Odaya 

İsmail Hakkı bey de müteessfrdi, verişım yok... bir yn.vcr girdi: 
o dn: O halde? _ Beyefendi teşrif eder misin~? 

- Jurnalleri şöyle gördüm, falrnt Kendi kendime, - Padiphı yeni . 
okuyamadım, her h:ılde bugün iş an• bir nhme düşürmek ve böylece gene Beraberce çıkbk. Kondoru geç.· 
Jaşı!ır ı:ınnc<lcrim. bir alny rütpe, niıcan, ihsan, ko • tik, merdiveni. in_dik, kapıda beklı • 

n~n sordum: parmak için bu defa da ben hatırla- yen arab:ıya bındik. 
- Acaba jurn:ılleri veren kim, rma gelmişim, dedim. Be~ lkta• karakolund• 

nereden gönderilmiş? Şal;:ir pa~ da, İsmail Hakln bey Nereye gidiyorduk? 
- Kimi, yahut kimleri tahmin e - de yanrmda sok kalırlal"!a nazan dik Acaba rcfiıZam Mit vapurda mt, 

dersiniz, dedi. kati cclbtdeceğini dil~Untrek ve bana 
O sırada aklıma gelen birknç h:ı- o mlişkül zamanımda cidden bnbnca 

fiycnin i.sm"'.ni saydım, bunların bz:- knrde~e ~Jlilcr vererek, odadan 
~nda Arnnvut Bahtiyar paşa \•ardı. çıktılar. 

Jurnaıt veren kim? Akşam oldu, ortalık karardı, bir 
Da Bahtiyar paşayı Sultan Hamit harem ağası geldi, lambayı yaktı, 

(Hüdeyde) ye merkez kumandnnr öylece yapayalnıb oturuyordum. 
göndermişti. Fakat asıl vazifttıi hn- ilk istintak 
fiyelikti. Bu mfihim sıfatına dayanr.• lsmail Halda bey tekrar yanıma 
rak o Riideydede ve bütün Yemende ıeldi: 
aklmca bir ışeyler yapmak istedikçe - Zatı §ahane bazı §eyler sormamı 
her mantıksız hareketi benim mu ha. irade buyurdular. 
lefctime maruz kalırdı, §İmdi, aley- - Buyurunuz İsmail Hakkı bey? 
himde hare!<et edenleri dü§Unürken Ve lsma.il Hakkı bey. babıım, ıt• 
evvela bu zat aklıma eglml§ti. namdan ba§hyarak yedi ceddime ka-

Isınail Hakkı bey: dar büttin sllllleınt. isi.m.lerini, IA • 
- Dayn'.- Hayır- Dedi, jumallt- kaplarmı, Af ola11lam1 elynm ne

ri veren me§hur Tayyardır (:Gı) fakat rede bohmduklannı, kendileriyle mu 
asıl zatı p.haneyi aleyhinize tahrik baberem olup olmadıjını sordu. 
eden, bu jomallerl biuat götürerek Milteaccıq, cnap ...erdi•: 
~ ha amada " •tif&eıVa Zaftlh, • da bu na11erht 111a11 

ne oluyoruz'? 
Arab:ı ne,nct:ış karakolunun öniifte 

de durdu. indik, yu'<an katta bir 
odan1n kapıs•;u ~çtılar ve: 

- Buyurunuz, dediler. 
Burnda yalnızdım. Hem hurtun 

· sarnydnki odaya da hiç b~zemiyor-
du: Pis, han.8ız, Jo§ı kınk dökilt 
e~yalı, duvarl:ın yer yer e~ri büğrti 
yazılarla (Yıt Allah!) (Ya Hafız) 
(Şefaat Yaresullllah) (l\ledet Al-
lah-.) larla sUslü bir od-aydr. Çok 

g-eçmeden tahta karularmm hücumu 
başladı. Öyle bir hücum kL.. 

. (Bitmedi) 

(*) O gilnlerdc bu Tayyar ~k tJl.. 
llllf rürlJlfliftü, A.bdiilhamkh l'n-d'
ği jurnall~rİll oltına (Ojlwwı~ diU
-.za tıtardı. 



F=! 4 - VAKiT 2 ŞUBAT 1932 ~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Şehir meclisinde ,_T_i_c_ar_e_t_v_e_l~kt_ıs_a_t_ [ 

mu•• hı•m mesele Inkillz lirası yüksel- = 

lmlye başladı iki 
Acuzenin Delin esi 

MUelllfi : Nizamettin Na%if Ressamı : MUnlf Fehlnt 

Et pahalı mı, değil mi? 
Borsamızda lngiliz lirası gene 

yükselmiştir. Dün 725,75 kuruşta 
açılmış 728 kuruşta kapanmıştır. 
Dolar 47,43,36 da açılmış, 47,53 
da kapanmıştır. Liret 9,51,56da 
açılmış 9,53,50 de kapanmıştır. 
Mark da 2,00 5 de açılmış ve 

Hüseyin paşayı halletmeniz ve 
Istanbulda her sene veremden kaç 

kişi ölüyor? 
kellesini nezdinize .. 

-85-
cam, yıkacam!) diye avaz avaz~~ 
ran, ateşler püsküren ef endisinın , 
haline bir türlü bir mana vereınİ)11~ 
du. Hem kendisinden hemen bir ~ 
5onr:ı da onun geJip yetişmesine(# 
mana vermeliydi? Bu mesafeyi f 

rin bir günde almış olmasına iın~ 
ihtimal yoktu. O halde? Demek Jd"" 
leden çrktıktan az sonra da o :Konr" 
dan hareket etmişti. 

Yine et mUnakaşası J 
Şehir meclisinin şubat içtima dev~ 

resine dün başlanıldı. Birinci celse 
14,45 te ikinci reis vekili Necip beyin 
riyasetinde açıldı. Geçen devrenin 
son celsesine ait zapıt hulbalan o • 
kundu, kabol edildi. 

Geçenlerde vefat eden azadan lz. 
2et Kıl.mil beJin hntrrasmı tazizen 
celse üç daldka tatil edildi. Uç ·daki· 
a.a onra cel~ açıldığı vakit azadan 
.Mehmet Ali bey söz aldı, ve dedi ki: 

- Geçen içtima devresinde hulQs 
"o samimiyetle yaptığım Te sonra 7.:t~ 
:rarlnn görülen ve gördi.iğüm biri 
tekliften dolayı gerek heyetinizden 
gerek halkımızdan özür dilerim. Ben 
geçen denede et işine temas etmi~ • 
tim, Cevdet Kerim bey de beni teyit 
eder mahiyette söz söylediler. Niha
yet et işinin halli kararlnştınldr. Bir 
lkomisyon teşkil edildi. Bu kornisyo• 
nun ne yaptığım henüz bilmiyoruz. 
Fakat sarfettiği mesai itibariyle ken" 
ıdileri takdire layiktir. Makam için 
aynr kelimeleri kullanacak değilim. 

Çünkü makamı tenkit mi etmek lazım, 
takdir mi bu ciheti heyetinize bırakı
yorum. Teessürüm ve benj bugün bu
rada söz söylemiye sevkeden yegane 
ınokta: et meselesinin halli için atıl• 
mrş adrının hogün makQ5 bir netice 
tevlit etmiş olduğunu görmektir. Fil
hakika mülh:ıkatta kesilen ve !!:ehre 
giren etlere karşı ~kı tedbirler alın· 
idı. Oktruva resmi i.!;tenildi. Sıhhi mu 
ayene yapılryor ve bu gibi etlerin şeh
re ithali menediliyor. Böyle bir net;. 
cenin hasıl olmasma l'aik olduğuma 

cidden müteac;sifim. Yalnız şunu i1:1-
'Ve etmek isterim ki belediyenin bu 
hususta aldığı tedbirler kanuni ve 
rnusip değildir. Evveli etlerin müaa
deresi muvafık değildir. 

Sırasunı, degllml? 
Bu sırada reis Necip bey Mehmet 

Ali beyin sözünü kestin l\fehmet Ali 
beyin bu vadide sefa sıöyliyebilmesi 

i~in bir teklif yapması n bunun ruz.. 
nameye almmasr lbım geleceğini ileri 
sürdü. Bunun üzerine uzun bir mU• 
nakaşa kapJSı açıldı. Neticede zap.. 
tı sabıkta alakası oldufu cihetle Mch· 
met Ali beyin sözlulne dnam etmesi 
muvafık görlildü. 

lzahate devam 
Mehmet Ali bey tekrar aöze başlı· 

yarak. etlerin müsaderesi kanunt o
lup olmadığını anlamak için hıf.zrssıh .. 
ha kanununu, hayvanların zabıta! 
srhhiyesi kanununu, belediye kanu • 
ntmu ve nihayet zabıta.i belediye tali
matnamesini tetkik eylediğini ve bun
ların hiç bir.inde böyle bir kayde tes:ı
~üf edemediğini esasen za.brtai bele
(liye taimatnamesinde böyle bir sara
hat olsa bile bu talimatnamenin ta • 
mamiyle tatbiki iç.in ~ehir mecfüıinin 
tasdikinden geçmesi Uzrm geldiğini,. 
halbuki buna da riayet edilmem~ ol
"duğmm uzun uzadıya anlattıktan ıon· 
:ra dedi ki: 

- Belediyenin hukesin elindeki 
paketleri açıp bakmıya veya müs.-ıde
;reye ha.kkI yoktur. Bahusus Jayılmr~ 
ve keı;ilmiş bir etin damgası da göril• 
Jemez. Memur bunun kaçak oldufu .. 
na na.'lıl hükmedebilir. 

Gelelim et meselesine, mc7.bah&. 
resmi fazladır. Nakliyat ücretleri 
bir kuruştan ikiye çıkarılmıştır. l\lez 
baha meclisi idaresinden iki azalık 
Jlğvedildi. Tasarruf yapılacaktı. Fa· 
kat bunların aldrğı Ucret kalanlara 
taksim ednmiştir. Bunlardan başka 
belediye "Varidatı gittikçe azalıyor, 

bütçeleri beş altı aatte kabul ediyo • 
ruz. Fakat yapılan işlerden, masra• 
fın nasıl kısıldığının belediye i~leri • 
nin ne şekil alacağmdan a~la habel"" 
dar olamıyoruz. Hul!s:ı olarak. aor-
duklanm şunlardır: f 

Sualler 1 
1 - Et mesel~i ne olmu,tur. 2 -

Ette ihtiktır var mıdır. 3 - Etin har
cı safhasında kasaplar ~irketinin biri 
trüst yaparak i~i idue ettiği doğru 1 
mudur. 4 - Mezbahada alman haki • 
ki resmin mfkta.n nedir. 5 - Nakliye 
ikreti tahavvül etmi~ midir. 8 - MeC:.I 
l"'1 }darede yapılan tasarruf ~ahısla:J 

ra mı münhasrr kalmıştır, paraya m1. 
7 - Varidatımrzın azalmasına karşı 
ne gibi tedbirler :ılınıyor? 

Valinin cevabı 
aynen kapanmıştır. 

Borsa harici altın 948,50 ku-
Bu ımalarda meclise gelmi· olan ruşa alınmış ve 950 kuruşa sa

belediye reisi Muhittin bey söz alarak 
Mehmet Ali beyin sözlerine cevap ver- tılmıştır. Mecidiye de 48,50 ku-
di ve ezcümle dedi ki: ruşa alınmış ve 49,50 kuruşa sa-

- Etlerin müsaderesi kanuni de - tılmıştır. 
ğildir diyorlar. Müsadere edildiğini Yunanistana mısır gönderiyoruz 
nereden duydular. Ben bir dirhem et Uzunköprü ticaret odasından 
bile müsadere edilmediğini iddia ede- ofise gelen bir raporda Yuna
rim. Belediyenin halkla olan müte • nistanın mısır idhalinin gümriik
kabil vazıyetlerini tayin edecek mer-
ciler m:ıhkemelerle mülkiye müfettiş~ ten maaf tutulması hakkındaki 
Jeridir. Heyetiniz bunlan da tetkik lrnrarı üzerine Uzunköprü tüc
etmiye kalkarsa bu, hem kanuna uy- carlarmın Yunanistana son bir 
maz hem biz iş göremeyiz. hafta zarfında «345» bin kilo 

Et meseleıı:ine gelince, ette ihtikar mısır gönderdikleri bildirilmek
yoktur. Yüzde 80 et normaldir. Yiiz• tedir. 
de 20 uzak yerlerde et fiabnda ancak 
fark vardır. lhtikar yoktur. İhtikar Paristen so§an istiyorlar 
olmaması esas olarak et meselesinin Pariste bir ticarethane Adapa-
hal1i için icap eden tedbirleri alıyo .. zarı ve civarından soğan almak 
ruz. Ezcümle mczhahada bundan son üzere ofise müracaat etmiştir. 
ra reis başma değil kilo başına re~im Teklif edilecek mal hazır olacak 
a.alcağtz. Bu işi halledince ete de a-
za mi fiat koyacağız. Daimi encümen 
bu işle meşguldür. Mezbaha resminin 
fa7.lalığı meselesi heyetinize aittir. 
Belediye hizmetlerini azaltır ve mas-
1·aflan kı~arsanız resimleri de indire
biliriz. Resim mesele~i bir bütçe mu
vazenesi işidir. Ne derseniz onu ya -
parrm. 

Bir trüstün mevcudiyetinden haber
dar değilim. Nakliyat serbesttir. l\fez 
baha meclisi idare.c:ıi beşten üçe indi
rildi. İki a:r.anın ücreti tasarruf edil· 
di. 

Belediye varidatı hakikaten azalı· 
yor. Bu. doğru bir noktai nazardrr. 
Ba sene laakal 800 bin lira açığımız 
var. Gelecek sene bunun daha ziya• 
de olacağını zannederim. Yeni T:ıri -
dat membalarma ihtiyacımız Tardrr. 

Seyol)lunda kanalizasyon 
Bundan ısonra reis Necip bey vazı• 

yeti hulasa ederek ruznameye geçil -
diğ"ini beyan etti. 

lzzet KAmil beyin yerine gelen dok 
tor HulUsi Ertuirul bey meclic:;e tak
dim edildi. 

Tifo vak'alanna sebebiyet verdiği 
cihetle flişli - Nişantaşı - Beşiktaş 
nrsanmın kanalizMyonunun ~üratle 
yapılması icap edeceği hakkmda Sıh
hat vekaletinin tezkeresi okundu. Be
lediye riya.eti de buna lüzum görmek 
te ve bu masrafm İstanbul cihetinde 
bazı kmmlarm kanalizasyon tcsisa .. 
tının inşasmı tehir etmek 6Uretiyle 
yapmak kabil olabileceiini ileri g{ir • 
mekteydi. 

ve buna Marsilya ve Haver li
manlarına teslim şartiyJe fiyat 
verilecektir. Alakadarların ır.ücs-
scsenin adresini ve teklifini öğ

renmek üzere ofise milracaatları 
lazımdır. 
Fındık kurlarına ait hUkQm• 

lerin tatblkı tehir edildi 
Fındık ihracatının murakebesi 

hakkındaki kanunun sekizinci 

maddesi mucibince kuturlara ait 
ahkamın bir şubatta tatbikına 
başlanacaku. Fakat kalbur tesi
satı henüz bitirilemediği cihetle 
alakadar ticaret odaları ofise 
müracaatla bu ahkamın tatbikı-
nın bir müddet tehirini rica et· 

mişierdir ofis, keyfiyeti iktisat 

Veklletine bildirmiş ve dün al
dığı bir telgrafta fındık nizam
namesının sekizinci maddesi 

mucibince vekaletten tebliğ edil
miş olan kuturların, bir müddet 
tehir edildiğini bildirmiş ve ofis 
bu habel'i fındık mıntakasındaki 
ticaret odalarına bildirmiştir. 
Japonyadakl TUrk sergisinde 

japonyada Türk mallarını teş
hir etmek üzere bir sergi açıl
mıştı. Mitsukaski, Ojağa, ve Hiu

ıinada gösterilen bu sergiyi 300 
binden fazla halk gezmiştir. 

Bunlara yeni Türkiye hakkın· 
da eserle-rde dağıtılmıştır. 

iRTiHAL 

Tevfilc Salim paşa, vaktiyle beş 
senelik programın her şeyi düşünerek 
yapılmadığını, evvelce vaki tenkitle
rinin nazan dikkate alınmadığını ile-

Serezli .Yusuf paşa ahfadından mü· 
ri mirerek İstanbul cihetinde hangi 

tekaidini ümera), askeriyeden mcı hum 
yerlerin teaisatım yapmtyacak da bu Ihsan Beyin oğlu Siyavuş Ihsan Ber \'e· 
parayla Beyoğlu cihetinin acil işine 

fot etmi~tir. Cen:ızrsi 2 2-93~ Salı günü 
bakacağız diye sordu. Bana icap eden 

saat l O da Y ereb:ıtan 'da Sağlık Yurdun-
cevaplar vreildi. Fen müdürü Ziya dan kaldırılarak namazı Usküdnr Yeni 
beyle pa~a. arasında bu vadide uzun 

camide öıtlc vakti eda edilecektir. Ccnı· 
mlinakaşala.r geçtikten sonra bu me.. 0 

bı bak mağfiret ve ailesine sabrı cemil eele 6ıhhiye encümenine havale edile· 
d 'ld. ihsan buyursun 

rek celse ta. til e ı L ·············-············································· ikinci celsede Beyoğlu cihetinde timiz dahilindeki hastalar alınmalr • 
yapılacak kanalizasyon tesisatının a- dır. Bugün lstanbulda her sene ve-' 
van projest m~elesi münakaşa edil • remden iki bin kişi ölüyor. Dundan 
dl. Bunun da birinci celsede görüşü· başka vasati nesede 20 ıiHi 30 bin kişi 
len tezkereyle alAkası olduğu görüle- etrafa verem mikrobu saçarak <lota• 
rek 6thhiye encümenine havale edil- şryor. Veremle mücadele cemiyeti 
di. mayısta 2:> yataklık bir sanatoryom a .. 
lstanbulda her sene verem· çıyor, hir de bu pavyon yapılırsa çok 

den kaç kişi ölUyor? hayırlı bir iş görülmüş olur. 
Bundan sonra Heğheli sanatoryo• Bundan sonra Nakiye hanım, üç 

- Yallah böyle .. 
- Gel bakalım .. 
Ve üç tuğlu , ·ezirin elçisini yüz 

üstü bırakarak dişarıya fırladr .. Dar 
bir merdivenin basamaklarını dörder 
dörder sıçr:yarak kulenin üstüne çık 
tı; ma7,gahn birinden eğildi. 

Esen rüzgarla yeleleri uçuşan se .. 
kiz on at, şahlanarak, kişniyerek kapı 
nın önünde cilveleşiyordu. 

Süvarilefi telaşla bağrışıyor, içle• 
rinden biri, elindeki kocaman harp to 
puzuyla kapıya vuruyordu. 

Aptülhalim aşağıya seslendi: 
- Ne i~tiyorsunuz be adamlar? 
Kır tonlu bir atın üstünde boynu 

bükiik duran bir adam: 
- Açınız ltapryı .. - diye ce,•ap ver 

di- Allah için a~!ntz kapı~, .. İlticaya 
geldik .. 

- Kimsiniz siz? 
- Az eve] arkadaşınıza söylemiş-

tim ya ... Ben Anadolu teftişine me
mur Hü~eyin paşayım .. Konyadan ge
liyorum .. 

- İyi ama pa~a hizim senin hüku
metinle bir alışverişimiz yok •. Kaleyi 
teftişe t:ibi kalelerden samyorsnn y:ı. 
nrlrrsın. 

Paşa can sıkın tı~ıyla haykırdı: 
- Size teftişten fil:in bahseden 

yok .. Allalunızı severseniz açın şu ka
pıyı .. Ben bir omuzdaş gibi ilticaya 
geldim- Artık bundan böyle hen de 
sizdenim .. 

Kara yazıcr mazgaldan geri ~ekil-
di. Yanıniltıki adam ki ak sakallı bir 
babayiğitti: 

- Reis.. - dedi - Sakın bir hud'a 
olmasın .. 

- Zannetmem .. 
l\famafi bir ıo:aniye kadar diişünmi

ye lüzum görmüştü. 8onra gene: 
- Zannetmem .. - dedi - Hem far 

zet ld öyledir, neden korkacağız .. UM 
çurturuz kellesini. Açtır kapıyı! Gel· 
sinler.. • 

Yezir onu dürttü: 
- Hadisene .. Kara.vazıcı beY d•' 

dikleri hangisidir? 
- işte şu .. 

., 
•• 11·,·dl• O asıp kesen vezırı gormr " • 

Rabbım bu ne köpek tıynetli ada~d~ 
Hemen önünü karnşturup ihtila]ciJI, 
yaııına vardı Eğildi, etekledi. :aıı~ 
kafi bulmamış olmalıydı ki birde1' 
re diz çöktü, ayakların:ı kapandı: tC' 

- Aman beyim ben ettim, sen 
me ! Dundan böyle sana kul Juırb81' 
olacağım .. 

Kapıcı başının ağzı açık ka1ın1~ 
Rüya mı görüyorum diye düşünü!"; 
gözlerini oğuşturup oğuşturup bal" 
yordu. 

Fakat art"".k ona bakan kalma~; 
tı. Uç tuğlu vezirin kendLo:;i köpel\ g 1 
bi ayak yalarken (Üç tuğlu vezirİJ1 e 
çisine) kim zahmet eder de bakardı. 

Kara yazıcı bir kaç dakika cefS~ 
vermedi. O da, adamları da bu i~e .~ 
kalade hayret ediyorlardı. nu ı; 

irinde bir i ''ardı ama, ne vardı! 
~ ' 

Nihayet Kara yazıcı, Hüseyin P'a 
şayı omuzlarından tutup kaldırdti' 
ter yüz göstt'rmiye çabaladı: 

..(1 

- Madem ki artık dost olduk şo. 
le buyurun da biraz konuşalım .. 

Ve Konya beylerbeyine bir yer g'il 
terdi: 

- Affet pa.~ ama •• Han~i ~ 
attı seni buraya?. 

( Ritnıl'di) 

Aksakallı hemen aşağıya koştu. Ekmek narhı 
Dört beş daldka sonra Anadolu lsıanbul Belediyesinden: Şubatın 6' 

teftişine memur vezir Hüseyin paşa çüncü çar~ımba gününden itibaren e~· 
hazretleri. Kara yazıcının divan oda - mek yedi ku:-uş fıranc:ıla on bir kuru~ 
sına girmiş bulunuyordu. ··ıh d . Temsilleri 

Halinde, bir ürkeklik, bir tel:iş, bir Daru e ayı 
asabiyet vardı. Aksak:ıllılarla eleba - Bugün akşam saat İst~nbul Betedigcsl 
şılar gene yerlerinden kıprrdamam1~- 21,30 da Şehir1'i°gatroSd 
1

·'*;~~:ı~:!'~!:~.:'~~~'..' ~ demişti- Jaloua lür~üSü 111111111111111 
J - ilk musikili 1 Ona da mukabele etmemişlerdi. 

komedi 
Hüseyin pa,anın gözüne ilk ilişen Nakleden: I Galip 

111 şey kapır.ı başının l.:avuğundaki kara 
sorguç olmuştu. Hemen ona doğru Bestekarı : 
koştu. Çarnş, efendisini görünce aza- Hasan Ferit. 
meti srfrra inmiş, birdenbire köpekle~i Halk, talebe ve zabitan ge' 
vermişti. Aynı zamanda da şimşek cesı. 

gibi bir fikir çakmrştı? Altı yaşından aşağı olan çO' 
Acab:ı vezir ne diye gelmişti? k tiyatroya kabul edilerlleı• 
Ne din ne iman, ne padişah ne ha• cu lar 

life, hiç bir şey tanımıyan bu ihtilal - ler. ..../ 

ciler ara!'iında ne İŞİ vardı vezirin?. Raşı·t Rıza Tiyatrosıl 
Kaleyi zaptetti dese hayır kale zap · 
tetmiş bir vezire benzemiyordu ~u an Şehzadobaşı 

d:ı paşa.. Au akşam 21.30 da . 
Evet evet .. Pek süklüm püklüm bir DEMiRHANE MtJDüRV 

haldeydi. . 
- Aman sultanım - diye kekeledi 

- Siz burada neylersiz? 
Hüseyin paşa onu sert sert baş· 

ladı: 

-Sus!. Bana reislerini göster •. 
Kara yazıcı bey hangisidir? 

Yezir bu ismi anarken öyle hör • 
metkflr bir eda takınmıştı ki az kal• 
sın ç:ırnşun dili tutulacaktı. Acaba ne 
olmuştu? Daha ;iki gün evvel Konyada 
ki konağında (Reha kalesini yaka -

Dram 5. perde . 
1 

S. 
Tercüme eden: \ P:DAT URF• 

Yarın akşam 

1-N~ -------
Şehzadebaşı 

Ferah Sinemad~11,0 
Bu gece 9,30 da ramazanın S uuıııl 

programı \'C tenzilatlı fiatlnrın son g 1.ı 
duhuliye 25 mevki 40 3 üncü \;at toe3 

m~a"~tahl~hlr~~Millw~ zytedatjedildik~n~nraMrha~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~-
içiıı 45 bin lira tahsisi hakkındaki ma- ıun tamamiyle iyi olmadan dışan atı- Yarın akşam 

175 kuruş. 

kam tezkere.c;i okundu. Jacağı bir mü~e için şehrin !ıii bin EL HA MR A 
Terlik Salim paşa, ~ıhhi meı;ete.. lira vermesini doğru görmediğini, bu SİnemasındB 

lerin şehir i~leriyle sıkı alakası oldu- parayla br senede on kişiyi tarnamiy. 

ğunu ve bunlarm bilha"IS:l. Istnnbul le iyi edecek bir şehir müessesesi yap.. -K A ç A K ç 1 L \ n 
için çok mühim görüldüğünü, geçen manın daha doğru olacağmt beyan et- j ' p 
!'lene beş senelik programın tanzimi e!'I ti. 
nasmda ileri sürdüğü sıhhi fikirlerin Bu fikrin leh ve aleyhtarları ara- 2 inci Türk filmi takdim edilecektir. 
!mbul edilmemiş o1masTnm bugün bu sında uzun müna!iaşalar geçtikten Rejisörü: E R T U G R U L M U H S I N 
me5elelere tekrar tekrar rücu ehaek sonra meselenin bir kere de sıhhiye Feriha Tevfik Hanım ile Darülbedayi'in en iyi artistleri tar•-
mecburfyetini tevlit eylediğini söyle• encümeni tarafından tetkiki miıinMip fmdan tcm!lil edilmiştir. 
dikten sonra dedi ki: olacağı görüldü. I~tima çarşambaya! Şark musikili, TÜRKÇE SÖZLU ve ŞARKILI film. 

-Bu pavyona münhasıran vilaye-o br~ldı. -'----------------------------.....-



Gençlik ve Hayat 1 
Halk evleri ve 

gençlik 
t Gençler yaşlılardan ziyad{"; 
Oplu hay t . . b d a a gırmıye mec ur-
Utlar Halb k. d.. ·ı l ııı· • u ı unyanm ı er e-

ce" .köşelerinde gençler daima 
y lllıyeUerin himayesi altındadır. 
le~:~la~ o kadar içtimaileşmit-
d.• . kı onları başıboş sah ver-

• 1iın· 
~ 11 zamanlarda bite onlar 
endif .. 

d erını cemiyetin kayıtların-

,. an kurtaramazlar kendilerini 
'-Cm' 
far, 'Yel rabıtalarmdau ayıramaz· 

" 1-falbuki genç nesiller henüz 
ıat · 
tn 

1 _ıçtirnai bir haldedir. Bu çağ 
tn· ııyade gençlerin üstünde ce-

'Yetirı 'l 1 . b d d arnı o ması ıca e en bir 
evred ' 

ır. 

, la ~ektepler, kulüpler, toplantı
b:ır Yarı içtimai mahlukları içti. 

alleştı'r . . . k 1 b ~ rnek ıçm uru muş irer 
• lllue 

B·s~esedirler. 
le . 

111
m memleketimizdeyse genç

rı te b' 
İstif r ıye için sade mektepten 

ade ed' y . . t • rtı • ıyoruz. anı yarı ıç ı-

'l;i~ bir mahlukun yirmi dört sa

lllik h~yatında azami sekiz sa
lutu bır hayatını kontrole tabi 
~Yoruz demektir. 

dir ektebin verdiğini kuvvetlen

~ ltek, mektebin vermek istedi-
~·rı· 
İçi~ daha kuvvetle yaşatmak 
b topluluklar Jlzımdır. Biz 
tınlar h 

ttlb· 1~ emen hepsini ihmal 
i~ti ış ,bır haldeyiz. Gençler için 
teklbaı tenıayül!eri takviye ede

te}b onları cazip çehresiy!e 
ttı edecek teşekküllerim iz henüz 

ti:~cut değil ! Mekteplerin bari
l~t' eki spor kulupleri mektepli-

ı j . 
l)Yun v Çınew almıy~r'. Gençlerin 
ltıitı e eglence ıhtıyacını tat

he11 .. 'decek büyük teşekküller de 
S Uz nıevcut değil ! 

d .. 1~11 zamanlarda "Liseler kar
"§.~. 

te, 1~ı,, adıyla liseliler arasında 
e,,:k'. 1 

)at u eden birlik, gençlik ha-
•tıda h 

~ıı er halde canlı bir baş-
'tilıç addedilmelidir. Bu birliğin 
L lltle f 1· 
~ld aa ıyete geçmesi her 

C e Çok iyi olacaktır. 
etıçl · 

toı>ı erın bir bayrak altında 
ıı.. atınıası . . b 1 'k" . oıqlib. ıçın azar anan ı ıncı 

IQı in" 
lialk uess~ıe, halk evleridir.,, 

qltı evlerı prosrramı ve ni-
ı· 11'nıe · · •iin· sı ıtibariyle Türk genç-

~-~~ boş kalan teşekküllerini ta
l)la ıyacak en iyi müesseseler 

Caktır. . .. 
'1 '1ektep mecmuası 

f ekte ı·ı 'Yd P 1 er ve gençler için 
lllı 

ttıekt Yaz.ıarla çıkmakta olan 
)ı ep ltıecnı .. .. -

•ıtıı uasmın uçuncu sa· 
teııçı ~kuduk, Bunda bilhassa 
) trın d.kk 
'~lar 1 atine layık bir çok 

l<. V•rdır. 
~ eıı,n H 

"det I<. ulusi, Yaşar Nabi, 
)a 't Udret beylerin mecmua-

trdikt . 
tll~el erı edebiyat havas bu 

~~-::nçlik . nıecmuasınm atisi 

'"1ıçı... tlrnıtler •ermektedir. ... ~- . 
'«Vlıye ederiz. 

•• 
Ust üste iki maç! 

FIKRALAR 

Murai 
Balkan kupası maçlarına fazla ha

zırlıklı ve nefesli gitmeliyiz .. 

Necmi murailiğin evci balasına 
varmıştı. Muallime yaranmak için 
derste kalemi kağıdı alır zil ça· 
lıncıya kadar başı düşük olduğu 
baJde harıl harıl yazı yazmakla 
meşgul olur. Fakat muallim cüm
lesini bitirir bitirmez - sözün ma 
nasını hiç düşünmeden • bütün 
kuvvet ve aşkıyla «Evet Efen
dim• der. 

Istanbul Türk Kolleji gençleri spora 
·nasıl hazırlanıyorlar? 

Bir gün çok ciddi olan riyazi
yat hocası bu acayip halden ra
hatsız olarak Necmiye döndü ve 

dedi ki: «Necmi Ef. her sözünün 
nihayetinde böyle şiddetle "Evet 
Ef.» demeniz benim için şahsım
la alay etmek demektir bunu 

yapmakla terbivesiz mi olmak 
istersiniz?,, Necmi hiç d i: şünme

den şiddetle cevap verdi : 

- Evet Ef. 

O başka bahis! 
lstanbul TUrk KoUeJlnfn futbol takımı Mualtim: - Fikri Ef. dün size 

terbiyeden bahsederken demiş

tim kiı "Şapka yaloız mukaddes 

mahallerde ve börmet ettiğiniz 

kimselere rasgeldiğiniz vakit çı
karılır.,, Halbuki sen dün bak
kal dükkanına girerken şaplnnı 

çıkarmıştım. Niçin böyle yaptın? 

932 olimpiyadı teferrüatından 
olmak üzere önümüzdeki haziran 
sonunda yapılacak Balkan kupa
sı maçları fik istrünün tesbit edil
diği yazı l mıştı . Buna göre Tür
kiye 25, 26, 28 haziran ve 2 tem· 
muz, Romanya 25, 2~ haıiran 

2 ve 3 temmuz Yugoslavya 26, 
30 haıiran 2 ve 3 temmuz, Yu
nanis tnn 28, 28, 30 haziran ve 
3 temmuz, Bulgaristan 28, 28 
haziraı\ 2 ve 3 temmuz tarihle
rinde rakip leriyle karşılaşacak
lardır. Bı.zim ilk maçımız. Roman
ya ikinci maçımızda Yunanistan 
takımlariy1ed i r. 

Burada en şayanı dikkat nok
ta bu maçaların 25, 26 tarihle
rinde yani üst iiste olma sıdır. 

Romanyayla karşılaşacak milli ta
kımımız henüz dinlenmiye bile 
vakit bulamadan hemen ertesi 
günii Yunan takımiyle boy ölçü· 
şecekti r. 

Bu İşin Yunan takımiyle çok 
}ıüyük bir avantaj olacağı mu
hakkaktır. 

Bu vazıyetin federasyonun dik
katini celbcdip etmediğini öğ· 
renmek üzere federasyon reisi 
Hamdi Emin beyle görüştük, 

şunları söyledi: 

- Biliyorsunuz Atinada top
lcman Balkan kupası konf er an· 
sında bu karar vedmiştir. 

Ancak ittihaz edilen mukarre
ratın katıyyet kesbetmesi alaka
dar federasyonların tasdikine 
muallktır. T es bit edilen fikstür
de görüldüğü gibi maçların üst 
üste gelmesi sade bize değil di
ğer milletlere de şamildir. Bun· 
dan kaçınmıya da imkin yoktur. 
Kendi hesabıma takımımızın ilk 
hamlede iki maçı mi!teakip gün
lerde de diğer maçları yapması 
bizim için bir avantajdır. 

Aksi halde takım gün aşırı 
da olsa yapacağı müsabakalarla 
nisbeten yorgun dü,ecek ve bu 
halde üst üste maç yapmak ınec
buriyetiode kalacaktı. 

Hamdi beyin sözleri burada 
bitiyor. Biz hiç olmazsa Yunan
lılarla maç tarihinin değiştirilme

sini ve biç değilse Yunan maçı
nın soolara doğru birakılmaaı 

ıuretiyle bir tadil yapılmasının mu· 
vafık olacağı kanaatindeyiz. 

Ayın yirmi beşinde Romenler
le oynayan ve yorulan takımın 
hemen ertesi günü bilhassa ehem· 
miyet vereceğimiz muhakkak o-
lan Yunan takımiyle karşılaşma
sının lehimize olmayacağı düşün-
cesinde ısrar ediyoruz. 

lstanbul Türk kollejlnde 
Bu sene yeni açılan mektep

lerden biri de Cağaloğtunda "ls-
tanbul Türk kolleji., dir. Bu 
mektep l'se derecesindedir. Ta· 
litn h~yeti, şehrimi z ın en güzide 
muallimlerinden teşkil edilmiştir. 

ilk, orta ve Jise kısımlarında 
bulunan talebeler büyük bir iti
nayla yetiştirilmektedir. Bilhassa 
ecnebi liselerinden mezun o!up 
darülfünuna g iremiyen gençleri
miz için "lstanbul Türk ko'leji,, 
en münas:p bir irfan ocağı dır. 

Mektep geç açı l mış olmakla 
berııber büyüt< muvaffa kiyetler 
göstermektedir. 

Tedriste olduğu gibi sporda 
da bu muvaff akiyetlerin bariz 
eserleri görülüyor. Yukarıya derç 
et t iğimiz resim, bu meldep tale
besinin, Davutpaşa orta mekte
bini mağlup ettikleri gün çıka
rılmıştır. 

Az zaman içinde yülrnek feda
karlıklar göstererek bu derece 
ciddi bir netice elde eden mek
tep idare ve talim heyeti tak
dire lavıH ı r ~r. 

Gr.p saıgmı ve me tepler 
Gr p salgını dulay·siyle bütiln 

mekteplerin 13 şubata kadar tatil 
edildikleri malumdur. Bu kararı 

bazı ecnebi ve akalliyet mektep· 
lerinin dinlememeleri üzerine 
maarif müdürlüğü bir ikinci 
tamim daha göndermiş ve bu 
mektepier de derslere nihayet 
vermişlerdir. 

Gençlere 
Soruvoruz! 

Kahvedeki genç1eri 
nasıl ıslah etmeli? 

Gençler bir çok akranları
nız vakitlerini kahvelerde ber
bat ediyorlar. Bunları kahve-

- Ef. veresiye peynir ekmek 
alacaktım. 

- L O başka bahis. 
Kıbrıs lisesinden 
Ahmet Hatip 

HABERLER 

Adanada yeni bir Temaşa grubu 
Adan:ı muhabirimi.7. y3zıyor : 
San'ah seYen bizler şehrimiz· 

dede bir gençhk hare!<eti vucude 
getirmiye, memleketimizde sö· 
nük bir mevkii olan san'atı 

can '.andırmıya karar verdik. 
Adanada yeni bir teşekkül yap· 
mıya uğraştık. Bir ay evvel 
yapclığımız top!antıda san'at yu
vamıza ve Adana gençliği tem
sil grubu ismini vermeyi karar 
altına aJdık ve derh:ıl idare hey'e 
tıni seçerek çalışmaya baş' adık. 

Geçen sene teşekkül eden 
fakat şimdi inhilal eden ve bizim 
gruptan bir kaç arkadaşın 

iltihakile ırubumuzu daha kuv
vetli bir hale koyduk. Yakıoda 
çalışmamızı arttıracağız. Adana 
halkı bizim bu teşebbüsümüzü 

alakayla karşılamıştır. 

• • 
Galatasary lisesindeki 

mUsamere 
28 kanunusani perşembe akşa

mı Galat.,saray lisesinde bir 
müsamere verilmiş ve bu müsa
merede ( aynaroz kadısı ) nın 
birinci perdes ni oynayan gençler 
çok muvaffak olmuşlardır. 

G. T. G. temslllerl 

Bayramın ikinci ve üçüncü 
günleri saat 15,30 da (HEMŞiRE) 
milli piyes 4 perde güzel san' at
lar birliği müsamere salonunda. 

DAVETLER 

den kurtarmak için siz ne gi- Galatasaray mezunları 
bi tedb rler tavs ye edersiniz? G:ı latasaray mezunları cem iyetinden; 

Harbı umuminin söndürdü~ü Galntasaray 
Cevaplarınız kısa olsun. 35 mezunl arı cemiyetini tt:krar teşkil ecmek 

satırı aşmasın. ihti yacını hi~!!e den Galata<n raylıl ar 5 şu-
Cevaplarımzı cuma günü ak- bat cuma gilnü !tat 15 t• Gal atıı saray 

şamına kadar poıtaya vermiş mer.ısim salonunda to,,lanm ı y a karu ver· 
mi~le rdir. Aıı...ad~ş:ıırın ıclwclcıi ı ıca 

o' malısımı: . .._ ____________ ..-j olunur. 

t ESERLER J 
Çocuk 
Edebiyatı 
Gençlerin ve mekteplilerin o

kuması için çıkarılan ve muayyen 
çağlardaki karile re hitap eden 
Reklam matbaası neşriyatı tÇo
cuk edebiyatı} eserleri munta• 
zaman neşro.unmaktadır. Muh· 
telif mılletlerin çocuk edebiyatı 
şaheserlerinden tercüme suretile 
nakledilerek vücude getirilen bu 
kitaplar serisinin her biri cidden 
güzel ve gençlere tavsiye edile
bilecek mahiyettedir. 

Her kitap ayrı ve müstekil 
birer hikayedir. Her hikaye te
miz bir lisanla tercüme edilmek· 
tedir. 

Yazılarının bir kısoını artık 
klasik olmuş şaheıerlcr, gene 
bir kısmmı maruf cihan çocuk 
edebiyatı muharrirlerinin enlere• 
san hikayelerini teşkil eden bu 
serinin genç kariler için okunup 
takip edilmesi kendileri için pek 
faydalı olacaktır. 

Mavi Kitap 
Bir ay evvel birıoci sayısı çı· 

kan "çocuklara mavi kita!J,, atlı 

eserin ikincisi yakında çıkacak

tır. Mavi kitap bundan sonra 
çocuk sesi mecmuasının 15 gün· 
de bir çıkacak olan çocuk hika
yeleri serisi meyaumda intişar 

edecek ve her nüshası denizde, 
havada, karada cereyan eden 
çocuk hikayelerini havi olacaktır. 

Bir 'f ürk gencinin 
muvaffakıyeti 

Mübin Halit isminde bir 
Türk genci ilk ve orta tahsilini 
lzmir mekteplerinde bitirdikten 
sonra beş sene lzmir Amerikan 
Kollej'nde okumuş ve üç bnçuk 
sene evvel iktısat vekaleti hesa
bına Kaliforinyaya gönderilmişti. 
Kaliforinya darülfünunu ziraat 
fakültesinde ıızüm, incır, eşcari 
müsmire ve emrazı nebatiyeden 
ihhsas diploması alan Halit B. 
Kaliforinyadan dönmüş ve ikh
sat vekaletince Burnuvada tesis 
edilen bağcılık enstitüsünde ça• 
lışmakta olan mutahassıs Kati• 
forinyalı Mister Negarenin mu
avinliğine tayin edilmiştir. Halit 
B. Burnuvaya gitmiştir. 

Yeni bilmecemiz 
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1--...ı!--t-·r-

- [_t 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

Soldan: 1- Su içi t-n kap 2-
Bir renk 3- Sıcaktan vücu :fumu· 
zun hasıl ettiği şey 4 - Elbise 
ko:unun el tarafı S - Bir mem
leket 6- Duvar yapmak için 
kullanılan şey 7 - istemez gibi 
görünmek 8 - Az değil 9- Bir 
renk. 
Sağdan: 1 - Bir em·r 2 - Bir 

içki 3 - Kabul etmemek 4 - A a• 
turka bir musiki aleti 5 - insan 
sıra la rı 6- Bir n~h·r 7- Şüphe 

8- Bir nevi koyun 9-Bir renk. 
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Şanghayda Cehennemi 1 Günlln Muhtırası ıı 
harp başlarken takvim - s]1ı 2 Şubat ~ inci 

•• av l9.J2. 26 Ramazan l.351 Senenin 

--------------------------[ Ust tarafı 1 •ncı sayfada ı vallı Çın cen~rallerinden Vu, 
gazete aatın aldı. Daha ılk sa- Japon ultimatomunun talep et· 
tırım okur okumaz yüzü değişti. ti~i tarziyeyi veriyor fakat şu 
Sordum : sözleri ııave ediyordu. 

- Ne var? - Şehri kurtarmak vaz:fem· 
- Nemi var? Bir .Japon amİ· dir Euou ıahsi hissiyatımı feda 

rali Çinlilere dünyanın en rezil edere'<, namus!uluk veva namus· 
bir u .timatomunu vermek küs- suz ' uğu, talt f veya hakaretlen 
tahlığında tu unmuş. Şangbaya nazarı dikkate almadan yapı-
harp gemilerile ge'en bu adam yorc!u. 
sadece Japoa rabipler:ne hücum· Bu söz'ere rağmen Japon kon-

so osu, tarz:yeyi kabul etmek'e 
dan dolayı tarziye istemekle 

beraber, lüzum u göreceği bütün 
kalmıyor, fakat Çin aleyhine 

tedbirleri almak ha'<kını mu '.ı a· 
teşekkül etmiş bir surü cemiyet- faza ett ğini bildirdi. 
lerin de 1 ağvını istivor. Aksi tal<· Saat dörtte beyne'milel mın-
tirde askeri kuvvet ıst'mal ece- taka beled ye he~eti, mıntakayı 
cekm ş. Şi: phesizki bu bizi harbe hali harpte addederek, evve'ce 
ıürüklenıek için l:u unrı:uş bir yapılO"tŞ dev!et:cr arasında anla-
sebep. Avrupanın araz.mize bu şı 1 mış plan mucibir.ce Şanghay 
suretle müdahelesine seyirci ka· gönülliilerine mevzi aldırıyor, ln-
lıtı da ne hazin. Cemi \ eti ak- gıliz, Amerikan ve Japon kuv-
vam diye bir şey yapmışlar, bu vetlerire de yerlerini tayin edi· 
ne biçim cemıyetlir? Hala Kin yorlardı. 
Çenye bir heyet gönceremiyor. Eu dıakikadan itibaren, bey-
Gels n de şimdi görsün. ne'milel mıntakaya dehalet eden 

Nankio'e gel r ge mez derlınl mu'·nc'rlerin feci resmi geçidi 
haıic:ye oez .. retine 1 o,tum. Fa- baş adı. Mektep ço:ukları omuz-
kat Japonlar la al-kc-yı katetmek larında torbalar:a, hastalar el 
taraftarı olan na11r Özen Çen arabalariyle getiriliyordu. Yollar, 
istifa etm[~ ve Şanghaya geç- aralıklar, fakir eşyalanna omuz· 
mişti. layıp ge'.enlerle, annelerinin etek· 

Har:c·ye nazırının istifası halk ferine ası'mış ~acuklarla c.'oluydu. 
(berinde büyük bır tesir yapın ş· Saat on b irde birdenbire bir 
iı. Bu arn .ı t, nezarette genç bir silah sesi patladı bunu mitralyoz-
ataşe gördüm. Kendis ne harp ier'n deş eri takip etti. Dtrhaı 
o up o' nıyacağı hakkındaki suale: otomobile at'ıvarak koştum. Fa-

- Paramız yok, harp edecek kat yo. ar pek tehlikeliydi ve 
vazıyclte değiliz, dedi, fak at ni- birkaç yerde po1isler, nöbetçiler 
ha.ret dört yüz milyon nüfusla tarafından tevkıf edildim. O e~e 
ey 'enelmez. iöndüğüm zaman Jzponların ce-

Naıır nrıınızm tereddüdü ve nup istesyonunu ışgal ettiğini 

Ç Ç 
öğrendim. Sabaha karşı, Japon 

an Kay engin sull-perver siya· tayyareleri faal ıyete geçtiler ve 
seti uzun müddet halkın sabrunu l: ornbalar at.lmıya baılandı. Saat 
teskine kafi ge:mez. En küçük 7 de ö~rendiğiın haberler şun-
bir hadise, feci net celer doğu- tardı: J apon amirali Ş!ozavanın 
rab'lır. emrile, Japonlar Şanghayın Çin 

Eve c?önerken, hükumet mer- mahalles nı z~ptetm şlerdi. Ja-
kezinin en kalabalık yerinden ponlardan o'uz ki:i, Ç nJilercen 
geçiyordum. "Pus pus., denilen sivil ve asker iki yüz kişi zayiat 
ve bir Çinlin:n çektiği arabaday· var .. ış. Japon hl!cumuna, muh-
dım •. Büyük bir kahvenin önün· rip'er de iştirak etmışti. 
den geçerken, birdenbire halk 
beni taşa tuttu. Arabacım sür'· 
at!e koşar:ık l:eni otelime geti
rebildi. Bu taşların birisini batı· 
.ra olarnk sa'·hyorum • . 

Şanghny, 29 Kanunusani 
düa akşam Nankinden Şanghaya 
ınfitevec:cihen ayrılmıştım. Eura· 
ya gelir gelmez şehri büyük bir 
heyecan içinde bu!c!um. Japonya 
konso:osu Murai, u!tirnnloma ve
rilecek cevabın mühletini akşam 
saat 6 olarak tesbit etm:şti. O 
gün sabah ıaal 8,30 da, J apon 
sefareti duvarına bir konserve 
kutusu içinde küçük bir bomba 
atı ' mıştı. Hasarat yok g ibi bir 
ıeydi. Fakat bombayı atanan 
kesketini bulmuşlardı ve üzerin
de .. Japon aleyhtaı!arı gençlik 
teşkilatı,, yazıyordu. 

Eeynelmi!el mıntakaya gelince 
Hongkev parkı etrafında, yere 
yatmış ve Çin mahal.esine s ''ah
larıoı tevcih etmiş bir slirti Ja
pon askerile karşılaştım. Mühim 
bir kısmı da mdraiyoz başında 
duruyorlardı. Geriye döndüm, 
ve Çın lisesi'e karşı Karşı)B olan 
Japon kıılasının av:usunda bü
yük bir faaliyete şahit oldum. 
Onbeş yirmi mitralyoılu ve zırh· 
h otomobil, birkaç düzüne mit
ralyoı:u motosiklet hazır duru
yordu. Pml pml parlıyan bu 
makinelerin başında, askerler, 
çocuklarını temizlem ş anne şef. 

katile vazıyet almışlardı. 

Saat ikide, Şaoghay ya.ısi za· 

Zonguldakta 
Gazi günü 

1 Usttar:ıfı 1 inci sa) fada l 
hakkında konferens!ar verilmiştir. 
Bu konferaoı' ar haritalar üzerin
de takip edilerek miUI kahra· 
manlarımıı:a ait menkabeler pro
jeks} on ar:e yazılmıştır. Bütün 
ders!erin p!Anlarını bugünün şe· 
refini yaşatacak euslar teşkil 
etmi~tir. Ders:erin sonunda hi
maye heyetleri tarafından çocuk 
veliler:ne milli tarih va milli gLin 
haklcında tem~il!er verilmit ve 
S"CCe şehir sinemasında toplanan 
700 kişilik bir halk kitles:ne pa· 
rasız sınema gösterilmiş, muhte
lif hitabeler irat ve şarkılar te
rennüm o'.unmuştur. Zonıruldakh
lar bu milli yıl dönümünü c1n· 
dan teıabürlerle tes'it etmişler· 
dir. Bu münasebetle Gazi Hz. ne 
tazim telgrafları çekilmiştir. 

Gazimizin selAmlor1 
Va'<ı t - Haber aldığımıza gö

re Gazi Hz. Zonguldaklıların 
gös' erdikleri l:ıu hissiyata karşı 
teşekkür ve se imların.n ib!Ağını 
emretmiş' erdir. 

Şamdal{i hadiseler 
Şamdan ge'en son haber!ere 

göre ttıfebe numayişleri şiddet
ıenmekte o!duğundan Şam so-
kaklarına mühim mıktar da 
Frar.aız mil s asker!erı ikame 
edilmıştir. 

Hükümct konağına da bir bö!ük 
ıilnhh as'cer getiri 'm ıtir. 

Bir çok mahallc.enıe intihabat 

~eçen ırfinleıi 34 kahn ırünler 328 
GUne, - Doı?u~u 7,20 ıfatışı 17.5 
Namaz vakitleri - Sabah 7 20 

Oğle 1224. ikindı 1452 Akşam 17,5 
Yatsı 1841 ims:ılc 5.30 

Hava - IJiln $tcaktık aumt 7. 
ı~g~rt 3 derece olarak ku·dedilmiştir. 

Bu;;ln rü ıgı\r poyrazdan esecek, hava 
açı I< olac:ıktır 

1 Radyo 1 ---lstanbul - 6 dan 7 ye kadar 
gramofon, 7,.m dan 8.30 a k:ıJar birinci 
lııııım saz. 8 !)0 dan 9 a kıd r konferans 
9 d:ın lO a kadar ikinci kısım sız. 10 
dan 10:30 a kadar c3Zb:rnt. 

Hellsberg - (2:44 m. 7~ kilo· 
\':ıt) 9.30 jimnastik - 12 40 Fransız 
mus kisi - 17,15 konser orke~trı -
20 30 kon~er: Manfrf'd'in uvı:rtürü -
2 ağız sazlan konseri; Mcycrben, Sup 
pe, t'\icolai'dı:n parçalar; Rus, Alman. 
Avusıurya marşl:ın 

Viyana - t517 metre, 20 kilovatı 
J 1 20 ,\ loz ırt konseri orke·ma \'e Koro 
ile - 16,20 şarkı solo, H.t kemınlı 
konsı:r - t 8 orkestra - 20,35 Ravel 
konseri, Vi\·ana fılarmonisi tarafınd:ın -
2t 20 hnberler - 22,35 musiki 

Budapettte - 1550 m. 23 kilo· 
vatı 12.I S konser - 19 Tsigan or~e•· 

trası yla konseı - 20,<;!5 13ach • Menddson 
"onseıi - 2 l Kral tıyatrosundan nakil : 
f la vay gtılü, üç perdeli.i opeıet sonra 
da Tslr;:ın orkest• ası. 

Roma - 1441 mrtre, 75 kilovat} 
J 3,45 konser - J 8.30 şarı.ı kon~eri -
22 hatif ve yerli musiki. 

V arşov11 - ( 14 l 1 metre, 158 ki 
lov:ıt) 13 I:i tıl:ırmoninin senfont.. m:ırl · 
nesı - l8.15 Vilııadan naı<!I - 18,45 
halk senlonıleri kon~erl - 21,15 konser 
ve Türk marşı - 2J.I O p:yano resitali: 
Maric Chasin tarafından - 24 dans. 

BUkreş - t 894 m. l 6 kilovat) 
13.45 hııberıer - 18 Motoi or.-eması-
19,10 radyo orkestrası - 21.45 şarkı -
22,45 haberler. 

t'r•ga - (486 m. 60 kilovat) 
20 5 cazı>ant - 22 orkcstr.ı : Goldbach 
~·c Kaan eserleri. 

Moekova - (1481 m. 40 kilovat) 
l 8 den 20,.m a kadar. 

Lenlngrad - 11000 m. 20 kilo
vat) l O dan 2-1,05 e kadar 

Yarın: 3 Şubat 
Hellsberg - (274.4 m 75 kilo 

vatı 9,3., cımna~tlk - 12, .o Uerlinden 
nakı l - 1405 li:onser - 17.15 orkestra 
konseri: ı\lozart (.'ayk:ovski'den parçalar-
ı 9,30 dinl Koro hc\•etı - 23,30 Her· 
Jınden na i[. • 

Viyana - (518,2 m. 20 kilO\·ntl 
ı i ,30 as . er1 konser - 20,45 aon on 
senenin muvaffakıyet kaıanmış olan eser· 
)eri - 23.20 orkestra; Straus. Su ili van, 
Cosuı, Ah.aham ve l lügel'in eserleri. 

Lahtl - (1796 m. 54 ıdlovat) 

18 çocu !ar lç'n şarkılar - 2 ,25 kita 
riıl - 21.15 dans. 

Budapeşte - (550 m. 23 kilo· 
vat) 10,lS konser - 1.3,05 radyo kon
~eri - 18 orkestra konseri - 20 kon 
s•r; keman, viyolon5cl ve şarkıyla - 22 ı 

orke~tra korıserı: Goidmark, Bizet, Le
oncava.o, Vagner ve Straus'un eserleri -
2J,45 Tsıı.;an or"estrıısı. 

Roma - !441 m. 7 5 kilovat 
J 3,45 ~arkı lı konser - 18,30 ~arln re· 
malı - 2:? operadan na ... ıl. 

Var şova - ( 1411 m. 158 kilovat) 
18,35 tal yan mu)ikisi konseri - 21, • 5 
köylü orkest asıyl a konser - 22,.-?5 oda 
musı isi kon5crı - 24 dans. 

BUkre' - (390.5 m. 16 kilovat) 
13 pak - 13.45 haberler - 18 radyo 
orke;)trasıyla Rommya hava'an - 2 ,40 
Lizrt Jorjcsko tarafından ~ar. ı ' :ır 

21 45 p.y:ıno rolo - 22,•5 \·iyolonsel 
~olo 22 45 lı aberlcr. 

Praga - 486 m. 60 kilovat) 21 
Smetnra salonund:ın kon.er nakli -
hOptıl, Dvor~ak, Kare! Bentl. Focrster'in 
eserleri. 

Mcskcva - ([481 m. 40 1 ilovaı) 
ı 8 den 20 .>0 a kadar. ............................................................ 
bitm ş o.auğu holde vatani .kıt
ltsı faıliyetıni l<aybdmem ştir. 
Vataniler rüesasının yakmda 
Humusta b 'r ıctima yapacakları 
söy!crıi~·or. Bu mak11dın temini 
iç n rüesadan sabık Şam meb'u· 
ıu InsanŞerif bey iki a-Un evvel 
Halebe ge!mi,tir. Orada temas
lara dev m etrnekteair Vatanile 
rin kal 'i vaı.ıyetleri bu İÇLİIDiidu 
sonra anlaııtacaktar. 

Davld Gol er 31 

T frJk8 

Yazan: lren Nemirovskj 

YlRMl ALTINCI KISIM 

"Tara/eyni akideyn mevcut ahitna. 
menin tasdikinden itibaren 3IJ gün :ar 
tında, imtiyaz için bir mukavele yap.I 
mayı taahhüt ederler .. » 

Ma.cıanın başında oturan on kişi.I 
Goldere bakıyordu. Golder m!rıldan .' 
dı: 

- Evet, devam e'diniz. 

Elile ağzma dolan dumanlan ko-

1 
vuyordu. Zaman zaman karşısrnda 

mukavelenameyi okuyan ad:ı.m·n do
nuk yUzil, dumanfar arasrnda yan 
silinmiş bir leke gibi görUlüyordu. 
Ağır bir Rus tütünil, kayı~ ve ter 
kokusu havayı bozuyordu. 

Dün akşamdanberi, bu on ki.,i, mu 
kavelenamenin şeklini tesbit için biri 
türlU karar veremediler. l\füz:ıl,eratl 
tamam on se!ı:fz h:ıcta sürmpştü. 

Golder kolundaki saate baktı. Fa • 
kat durmuştu. Pencereden diş:ın bak 
tt. Kirli camların arasından, günün a 
ğardı~nı R"Ördü. Moskovada çok r.ü • 
zel bir ai'rustos günU ba~hyordu. He-· 
nüı yaz nlmnsma ra~en, havada son 
bahann budu şeffaflığı vardı. 

"Sovyt!t hıiT."fımeti, 2 1..-am•mısani 

U/25 tnrlhlndt! 7'ubln(1cn Petr,..'cum 
~lrketi mümessili tarafınd.:ın tal:dim 
edllen muhtırada mezl:flr ve Teisk ha· 
valisirıle A.roncy ~ölü arcmıntfa k6in 
petrol tarlalanmn yüzde ellisini tcca-
vuz etmiycn bir sahanın imtiyazını, 

Tublng'm Petrol~m firktttine terhet. 
meyi kabul eder. Belıer petrol larl~ı
nın mesahtti satlıiyesi kırk dönümi1 
tecavüz etmlyccek r:ıc tarlalar birbiri
ne mücavlr olnuyacaklardır.,, 

1 ÖLUM 

lsp:ırta rneb'usu Hüseyin Hüs· 
nft beyin refikası hanım m:de· 
sinden yapılan b:r ameliyat 
neticesinde Ankarada vefat et· 
miştir. Merhumeye mağfiret 
diler, aileıine taziyet beyan 
ederiı. 

badakai Fı tır 
Alt Orta Edna 

K. K. K. 
Hurma 208 ( O 1 O 
Üzilm 18S 156 78 
Arpa 16 15 13 
Buğd:ıy l 2 10 8 

3 Şubat 1932 çarıamba ak
şamı (perşembe gecesine) mil
sadif ramazanı şerifin yirmi 
yedinci gecesi ley:ei kadir 8 
şubat 1932 p lZartesi de bay
ram olduğu ilan o!unur. 

Bayram namazı 
Ezanl aaaıle : 2 O r 
Gurubt .. 1 40 

J:SUKSA 
.l Şuoat 932 

Kambiyo 
Frn~ız Fran~ 
1 lngiliz lirası Kr. 
M T.I.. mukabili Oo'ar 
• • 

• . .. . . ... 
• • .. . 

Lfreı 

f'e'ız~ 

Orahml 
Is. frank 

l.cva 
f
0

lnr ı ., 

Ruron 
~ilini 
Pcıetı 

Mark 
Zloc1 
Pcn~ii 

• • ı.e. 

ı TUrlc llra!ı Olnar 

A-;ı d 

ı~I J6 
72575 

(, ervoccç h.uru' 1:>77 >O 

Nukut 
!CI Frıın~ [l'ran•l1. 167 50 

ı lstcrlln / lnı:tll~ 7(5 
ı !>olar ( Amerika !09 5:.J 

!O Liret [hal ya 2t3I 

Altın 
!\lecıdiye 
Bankonot 

.... .. o:s ıdl 

1~5 
l 

Na''ded~ 

Golder bir s!lkindi. dişlerini srlı• 
rak: 

- Bu m:ıddeyj bir daha okur ııtd 
sun uz? 

Dedi. İçinden: 
- Tamam, dedi, bn hususta eff' 

ce görüşmemiştim. Ehemmiycfsit g 
görünen m:ıddclcri ~okuşturmak 1 

son dakil;ayı bekliyorlar .. Bütiin 
lar bi]{ıhare mukaveleyi fe~M 
için h:ız·rlıklnrdır. Paraları bir d~.ı 
aldı'<tan ısonra, Amrum şirketint Y" i 
tıklan gibi yapacaklar. 

Filhn'dka, Amrumun mu'~a,·eltt' 
ml'<:ıini o'mdurrunu hatırladı. na Jt\~t 
vcleyi l\farlrustin '"azıh~nesindc t.0 

milştü. lşe. mua~en bir tarihte bs; 
hyacaklardı. G:ıyn resmi olarak ~ 
rum şirketine, bu tarihin temdit t" 

ce~ni EÖylenmişti. Fahat, vade ttlll. 
edilmemi~. mul"ıve!e de feshedi1

1111 

ti. Bu yü~den Amrum bir kaç rnil 
kaybetmişti. Yay domuzlar v:ıy .. 

Gol d~r şiddetle m:ısaya \'llrıır]\"'~ 
- Derhal bu maddeyi silccckS' 
Dedi. Birisi haykırdı: 
- Hayır. 

- O halde imz:ılamnm. ttl 
Adamlardan birisi müdnhale t 

- O, aziz David lssaldç .. 
Bu adamın sert ve san yüzil, 1' 

kü~üciik, parlak i:..i gözüyle Slıtf ' 
henginin bir zemzeme halinde il 

neı:aket cümleleri mUtlıi~ birer te 
tşckil ediyordu: 1 

- Ne diyorsunuz. azi-z do!~~ 
Pek ala biliyorsunuz ki bu maddeıı, 
hususi bir ehemmiyeti yok.. sovyet 

razisinin kapitalist ellere tcminnısı: 
)arak geçişinden meraka düşecek oıısi' 
proletaryanın endişelerini ıat 
için ... 

Golder omuzlnrmı sf1ldi: , 
- \eter! Yn Amrum? He! ı:;fl, 

sen şirket tarafından tescil edilrnl 
bir maddeyi imzalamıya hakkıııt 
iyi anladınız mı Simon Alekseviç1 1 

Simon Alck.seviç dosyalan klll" 

ve: J 
- Çok güzel, dedi, o halde bU 

deyi şirketin tasdikine arzederit- ~ 
Goldcr düşündü. Evet, mest~ 

sürüncemede birnkmak istiyor!'~· 
Yoksa Amrumla uzlaşmak için 
İskemlesini şiddetle iterek kalktı. ,t, 

- Dckliyemem, diye haykırdı. f 
Jnd•nız mı, bı?kliyemem, muka~t~~I 
ya şimdi imzalarız, yahut hiıç! D~ jj 
ediniz! Ya evet veya hayu deY1

1
4 

Fakat derhal, zira,Moskovada birr~ 
nt daha kalacak değilim. Hadi ' 
leys, geliniz. 11' 

Diyerek 36 s.-ıattir uyumn.mıŞ 0 1~ 
Tubingenin katibini ç:ı.ğırdı. 1'~, 
kendisine dch5etle bakı)ordu. ~ 
rnr yeniden mUı.a!•ereye mi gir!, iJI'~ 
Ierdi. Bütün patırdılnr, gürüJtedj)' 
ve haykıran, bağıran, bazan sörl 'f1" 
lcrj b:r homurtu halinde anlaş:lıtt ~· 
ihtiyar, Golder:' .. içinden "Ne ,.,, 
retle böyle b.,ğırabiliyor?,, diye d 
nüyordu.. ~ 

Şimdi Ruslar, bir liöşcye sıl''' dl' 
lnr, haykıra haykıra münak3"1l t d' 
yorlardı. V3lleys, sadece "Pre>Iet:,,, 
mcnfat.i,, ve "istismar edici se~ ot' 
nin vahşeti., cümlelerini duyabılıf<"fı 
du. Gol der. eliyle mn~nya '\'"tlrıJ. •' 
ki'ığıtlan da 'rıtıyor, yüzüne gözUııe,, 
cum eden kan dalgaları :ırasın~'ııtff 
kırıyordu. Her haykınşmda, \ ıı ',I 
ihtiyar Golderin kalbi çattıyaca1' 
ne diyordu. 

- Valleys, hadi. 

MQ +&i@s 4 4 ZUM' e 
~eşat Eni 

Kanan 
am111S 

ihtiras ve ahllk ro11t•"' 
Bu se:1enin 

En gUzel 
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..., ~~a:~!!!!!!!!!!!!!l!!~~!"'!!!!!!!!~~~~-----------!!"!"~~--------~~----.....,,,----~~----~~~"!-"'!!~===~7 - VAKiT 2ŞUBAT1932~ [ ...... :.;.t Haberlerl 1 1 Mahkeme ve icra llftnları 1 1 v AKIT mn"" 1 
l\d d k f Ak lstanbul yedinci icra memurluğı:n 1 /3tmıb:ıl dördünc'l icra dairesin. r:ı 7 numarada mad_:ım __ Ma~o~lo. 3S K üçü { il anları 
h ana a i in ita dan: den: hra 8 numarada Çustunyadı 4a lıra ~ 11. ~ \.,,; • akk d t f ·ı At Beyoğlunda Hüseyin ağa mahalle- Bey«?lunda Kamer hatun mahal- 9 ve 10 numarada mal sahibi 11 na • ~ lOdefası ~ilz kuruştor 

A ın a a Si a sinde Tnr1abnşı cattesinde 156 No la lesinin Kalyoncu J{ulluihı sok:t0mda marada madam Anna 30 lira ve 12 nu.. Lo tomotlf ve lans lokomo-
Lit .dı~ada bir fabrikada mühim hanede mukim il\en il\ametgahı meç-. Jç!un olup Rofya Binti YuYnnın tahtı marada 35 lira ile Yorgi berber dük· bll makfnlstl - nekO\;l lokorno-
... •Dfil&k ol~upnu haber ver- bul bulunan madam Teonosyaya: tasarrufunda bulunan Ati'< 92 Dört ktnmda Arfstfdl 12 lira bakkal dük- tinerinde tnns volf sair lokomoh:l'erde 
~!ti'·. Gelen maf.111al haberlere Yani Roka efendinm zhmneti·nfa- defa 94 ve 92 Cedit 1Z8 130 19!? numa• kAnında Nlkolt efendi mahiye ~ lira mıklnist,ik knhul eder tesvin·ci ve tor· 
•"re K h d p de alacağı olan mebaliğin temin içün ralarla murru;k:ı.m kadimcn te,·~ü in· kra ile mtletedrlerdfr. 11ıcmm ve•aike m:ı'iklm. (2~815) 
--~ oc:ayezir ma al!esin e a- ipotek ettirdiğiniz bAlAdald hanenin tikalli fıki bap difüdnı müc;temil bir Daha ziyade tafsiIAt rt - 10Ui9 . Adre11 : AdapaT.ın pncıa 
rllc CU zade Aziz efendinin fab- 3 şubat 932 tarihüıde çarşamba güntl bap apartım:ınm u,.te bir h'sses\ Pa- numaralı dMyaaında mevcuttur. is • kutu~u 12 ,·uıtasile lb· 
tid:'1D~da vuku bu1an infıfik çok sa.at 9 buçukta mahallen hacz ve tak• nayot oğlu Pand~liye olan borcunun teyenler müracaat edebilirler. Talip ,,ı.·.,, 7,1.1 

eth olmuş, baYada demir taı tiri kıymet muamelenin ifa kıhnac:ığı verilmemesinden dolnyt ihalci eveti~ olanlann klymeti muhammene9i olan Bedavadan 15000 llr• 
PttÇaları uçmuıtur. ihpar varakası tebliği makamcna ka· yesiınin icrası i~ün 30 gün mücidctle 48 bin 1iranm Uçte bire f!abet eden Üs"üd~rda iEkeıe ci\':ırında bü\"ü ki· 
L Derhal hadise yerine yetqen- im olmak Uzere llA.n olunur. (Z410) müzayedeye konulmu~r. Hududu 16 bin Uranm yUzde onu ~betinde '"ı hane l'uino,D, mUt,add'r odalan ve 
~ atılca - Cebhesi Kalyoncu kulluğu ca-dde9i pey akçeei tesUml vezne etme 5 - 3 di~er TT'Üt;tf'rr.il!tile f'nK'17.1 parasırıa ~-
._ a •lbnda kalan ameleyi lıtanbul d6rtllindl icra memurlu· bir tarafı Ankonoplos hanesi dF!er ta - 932 ve tarihinde saat 16 ye kadar tılııta n ı~ooo lir:ılık ar:ır.lsl alına be· 
... tara.ak içia hafriyata baıla- ğundan: rafta Kutu soka~r ve diğer tarafJ ihaleI.,f icra kılınacağından müşteri· dava k,.lıvor ~ !lohıtta dördüncU icrada 
- ılır •e kurtmrdıkları yarablan Temamma 4845 Ura kıymet taktir Gotopulos ve Onnik Mesalf ve Koço lerin tarihi mezkdrda biuat ve ya 

111 
.. ltıbaaeye g&tDrmüılerdir. Ko- edilen Sultan Ahmette Alemdar ma.. fuıneleriyle mahdut ildyfiz yetmiş se- musaddak vekAletname fle hazır bu~ $ehrln merkezinde - Mefruş 

,.. ~ il halleainde Yerebatan cadde ve eoka• ki8 a~ erbilnde araziden ikt yüz e?· lunmalan iJin olunur. (Z42%) ve havadar bir oda Fiıt thven. lsı. P. 
lo •a ın111 boşaltıp iplerini lı' dört a-un üzerine mükemmel ve l11t--Lul "~n-8 1:--.. -s mahk•m• • K. 4tl V. R adresine yazılma~ı. &:_~·~llDalcla meşO'Uıken infillk ne- ğmda eekl 17 yeni 15 numaralı bahçe- ·fy 1 . 1 - "'' çı ı«;U•C'' ., "' 

ıwc.,1 h •- li hanenin yansı açrk artırmaya vaz tam kArg r o arak inşa edilmı~ o up ilinden: Kelep•r bir eker sabllyor-
•lt. 

1 
a1

9
anile beraber kazanın edilmi§ olup 4 - 2 - 932 tarihinde 16 a!'fD' mahallide aydınhktır. EvY.f İstanbul Tesisatı elektrildye Tfirk Os üdırda iskele civanndı bir ta•afı 

l~a kalarak burdahaı o an prtnameei divanhaneye talik olana- ve mUttemehıtı: Boduram Kısmınm Anonim Şirketi vekili Celil B. tara.. Roma bınka51 eski trırsit cf~posa dijter 
., r oihı Cabbarın cesedi bu rak 27 - 2 - 932 tarihJne müsadif merdivn1eri Muzayfk ve Yan Mkata fından Selim efndi ne Şfşlılde Oper-. tarafı Ruı ~z şirketi, önünde geniş 11· 
da •da çalcarılmıftır. Bundan ma- cumartesı gUnU saat 1' den 16 ya ka- demir kapuını ~ini ve beton Koridor • atör Ratf her aokatında H - ~ No mını, ktyıkhıne, gazino. büfe ,.. oda-
L_ GlenJer Oç kiıidir. içlerinde dar İstanbul dördüncü icra dafreııfn.. lar tlzerfnde 12 depo bir Tulumbalı ka da Kfrker Serkfs Zeruyan efendi a • lan hıvt ve nlnıF. ~nbY.ı (S~OO\ lira 
qlada b. d k k k. de açık artırma ile satılacaktır. Ar •ı yu " Çiçekli ~ini kapa antfremnf ıe..a.ıne ikame otunaa dan. tiariae tutan ve ırızlıl (l:SOOOJ lira kıymetinde .._ .n ır a i a evvel ma ı- dı '" 
~ d tırma Hdncıctlr blrlnd artırmasında muhtevi .r. dava anuihallnf!n mtiddefateyhlerden olan bu akar C3000) liraya a şobıttı 4 
14 a1reıi yanında hellya gıren 200 liraya talip çıkmIJ olup bu kerre Zemin katında Zemini flçekll Çini Kfrkor efen41fye fllaen vakf olan te~ oncii icra tanfından 11nlmıtt,dır. ct3791 
..1 Y•ınıda Naciye iaminde bir en -.ı.. artıranın Gılttinde bırakrlacak• dBtell arkasında klrgtr bölmeler bf. lf&ı- _.._.... ta-ı ı -n-d 
'ille L ~~ auae .&cag1111Vft ,.n o unan 11 ... e .. blık klrglr h9ft9 - 0 oda 
.t.r •ız Yardır. Yaralılar, oau tır. rer aralık bulanan lkt dtlkAn mevcut _...__ 1 -ı. b-•-•-d _. 

ma.ua.,meye Si mell&U\' ve a&IUlll • 5 ... • banyo • mutfak bir dUkUn ! ıfienln onu b fif ı k o • · Artı ,_., k ,,.._ ''-~ eli olup birinde bakal Nfkolf diferfnde be ~LL.n..- rlt .ııı .ııı 
LL • . a o ma ue yırmı rmaya &9'""ra ~ra YllMI• ye n-ber Arfstldi lll"-'-.J...ur. Apartı • ya n ....... t leraama karar ve e- oturmasını e1verlş11 milceddet yıt>tlnnt· 
""f d1r teminat alınır, mftterakfm ve-ller .D'C uıs~uvı ret -ı -.La.n.._, - ....._, 193' ıı.. 'l • &• -ı.. dk , .... _ ....._. 6-ll 9 ....... • • nr. Şl•ll "'ttıt lstuironu yakınındadır. F L_ il bel di a.....ı ri R-t .. rf affı. man 8~ a,- merdivenle ~kıl ı ta -'-' , 14 1a. edil r. v ı::.. ; 
.._daUl'ika aabibi, hadise esna- e e 78 reerm e ' mu9

""" ye demir kapı Ozert amanı eamhdır. BU zadf • - eaa. te ta .. m.., '" a • Saat 9 • 12 anımda mUrıcaat Babç .. 
... a 1 f b ·k d b 1 d tir. ti 1" •clfr olan sfyap kararmm lll- tapı dördtincO vakıf han asma kat No. ti 
• a rı a a a unma ığını icra ve ınts kanununun 119 •eu yiik an re cameklnla ikiye tefrik e-- nen tebltfine karar ftrfhnft olmakla 
el' lr•ıanın tahmil kabiliyeti ol- maddesine tevfikan haklan tapu sf. dflınit taV1llllan ve tavan etrafları keyfiyet Uta olanur. Para - Senelik fıfs yüzde it. 
L.'-haa dair elinde raporu bu· cflleriyle sabit olmfyan ipotekli ala- karton plyer tezyinatlıdır. İş.bu an- htanbul 

41
_.,,. __ •-- --···lıı- 1-Emllk mukabili plrı ver111r. 2 -Ver-

-.&llduiunu 16ylemiftir. caklrlar ile difer alAkadaranm ve il'-' tirede bir daire bir koridor berinde ıı..rul •uunc:u w ... ,,_,,_, ılye her nevi eşya· 3 - Veresiye da· 
lnf •-1r tlfak hakkı sahiperinfıı bu ha.klannı ü~ oda bir hell zemini kırmızı çim 11u an: vah işlerinize bıkılır. 4 - P.:mlı:.ınizla 

L 1 ı .. a ermeniler zamanından · atafrtranga ocatt sabit dolap ve maeıı Temaınma 8500 lira kı1met tak1tr "da dil 
51 1 

ı..ı kl 
q ın. b• d ve hususiyle faiz ve masarife dair °' edilen Galatada Haa Aml mahal1e • istediğiniz &ibl ı re e me n • 1• • laa• lr e g6m0lli ban bom- lan iddialannı llAn tarihinden ftlba· likhı mutbahı havi olup fıttimatyadi • ra ılmıllnı lıtermiıinlz: 5 _ !miat his-
" •11a ıebep olduğu hakkında ren 20 gün içinde evrakı müsbiteteriy- l!lln tahtı lsticanndadrr. Di~er daire 8fnfn Çe~mel mel~dla~ eaddeslfndle atfk nnld ıyırmıt. G - Hisseli emllkinill 
... ~alarda vardır. Fabrika tama· it bildirmeleri Jhımdır. bir koridor üzerinde 4 oda bir hellyı 14• 18 cedit 2, •· v numara ara 111• aatmık 7 - H'ısedannızın hissesini ıl-
-.:a harap olmut vazıyettedir. Aksi halde haklan tapa llfcnterf,... muhtevi olup derununda kapuci ...., rakkam mor.aylk tmaJAthaneslnt m~ mık lstırmlıfnlı saat 9· it arasında mil· 

la ~ kindir. Birinci. fıkinci, Oçünc8, diSr temn ma ara.El bir bap ah~p hanf'~m racaat: lstanbul B:ıhçekıpı dördüncü \"I• 

iz ~lrcle TUrkçe Kur'an le ubit olmiyanlar satı§ beaelinin dilncil katlann beherlıwte bir mer • temamı n yıne temaınma 2.ı;o() 1ıra kıt hın umıht Nn 29 UNJO~ KOl .. T 

d r llDırde de iki ,On evvel ilk paylaf!numdan harf~ katırlar. ıner merdinn bqr Uzerinde fld§er da layıMt taktir edil•n Galatada Yoteu 1111 _,_ il 
er,1 lı fı Ô AlAkadarlann f~bu maddeyf kanu· d h 11 ı •- y ı k k ~ ııı•n -flll 

... P. ı z mer bey tarafından ire olaJ> her birinde birer methal so- za e ma a es nın en apı 80 a&111 .. n:ııaı · ı muıın ..... 
ı" ._ niye ahkAmına gilre tevfikl hareket d (A k d ...,_ fl l 
'"-· '"çe Kur'an tillvet olunmuı- etmeleri ve daha fazla maldmat al • fa Ozerinde ikişer oda ve bfr koridor a zap aınam an .D'IC',o una ~1 n· S ~., Y Hl S E F A 1 N 
~ u iL üze.rinde kf-r oda birer alafranga laeak cadde tızerinde) eskt ve yeni blr ,. __ 1ı.: __ A __________ -I 
"'"-.." qa • "'Ok .:yade mütehassis mak isteyenlerı'n 931 33 dlWVa nu Y- •r 
IC • •• - ww~ • hala aynf tarzda matabak mevcuttur. numaralı ntm kl~r hanenin temamıı Merku ıccnıuı: Galatı "öı>ri1 tıası B. 2162 

br. marasiyle memurfyethnm m11raeaat- Be§lnei katta yine mermer ~rtlt- a~k artttmaya yaz edllmff ohıp ıs 111• Sabe A. sırlteet Miihilrdarude haa t.1740 

I> ••YIWm tarlfeaı lan Hin olunur. (2421) ven hafı üzerinde bir aralık 80fa ve bat m tarlhfnde ~rtnamelerf dmn- TR A OZON p l 
tY' t d la d si Hd koridor Uzerinde 8 oda bir m11t • hanye taUk edHerek 'I mart 132 t~,.· 08 881 1ai it :e emiryo: rı i are gi- l11tanbul 4 IJncll icra ,,,_.,,rlulun. bak fJd hell Mr beyaz emaye ~hıtden hme mtlaadlf puartem stlntl saat 14 

._ •1r • Kaaaba hatb da bav- dan: etrafı zar ve dö~me ve ı endinden den 18 ya kadar htanbul d6rdüneti t.:. ~Dnlerinden tenziflth tarife Tamamma (%150) Ura kıymet tak• sabit ba.nyn emayeden mu .. • ı~ fa.şh fen dail"e!hıdt a~ artırma !lltetJyle 
!et •kıne karar vermiıtir. Ücret· dir edilen '09kiklarda icadiye arapza- mermer musluk ayna ve kazg'lnlı bani !!ablacaktrr • 
.1:_,

1 
beı tün için yarı yarıya in· de mahallesinin servili sokagmda eski yo mevcuttur. Arhrmaya f~tira.k ~ yfü:de. yedi 

"'fi ectkt r. 7 yeni 9 numaralı sırf mülk maa hah· Altnıcı kat bir iki il~ dördüncü teminat ak~ atmrr, müterakim 
l' .... -:

11 
............ ________ ~ ahşap hanenbı tamamı açık artır • katlann aynıdır. Yedinci kat mermer Tergi, beledf1f nkıf ieareei, mUşte-

-. maya vaz edilmiı olup 15 Şubat 932 d ... .ı;. ftak k ri aitti •pı Fukaraperver cemi- merdiven ba'm a 006 tara i apı~ ye r. 
... retının te,ekkUrlerl tarihinde şartnamesi divanhaneye ta.. dan girildikte zemini krrmtzr çini dö- !tra ve lfih bntıntll!an 119 untu 
'0pk T ilk edilerek 29 - % - 932 tarihine mü şeli uzun koridor üzerinde zemini km me•ldesi.ne tedik&n haklan tapu .ı · 

11111...._ ~ ıpı ürk Fukaıaperver hayır ... d'f pa••r•--f günü •aa' 1,. den 16 1 h 1 f . -LJ 1 1 
:-"'lltl.;ası d s .... 1 

- ı.cı:ı "' • .. mrZT çini iki Mbit bakrr t!tmaşır tek- eilforfyle l!IR ft o m yan f:pot~ f a a -il•-~ n en : enelerdenbcri her ~e· k d k rtı til '- ı t 
~e mu ya a ar açr a rma Hre e ıa .. • ne ma ~ak iki sabit knzrran ve no.. takldar ile dtter altıkadaranm ve r-

(KARADENiZ) Vapura J 

Şubat Çarşamba1&i! 
Galata rıhtımından hareketle 

lnebolu, Sinop, Samsun, Onye, 

b..... essescmize hayırlı \'e kıymetli ı ı A •· .u.ı- "dl bf · i ~ 
i.'"'""ırıl1 aca ttır. rwrma l'IU.llCI r. rınc -ta mahallbti havi ramıı•ırlık 5 dfo. tffak hakin MhlJ)lerinl11 bu hakl&mu ıııt• ... nnı estr~emlyen şekerci Cemil rtı d -ı d 500 Ji ı:..... e- >- Y • d k 

J .. ra& dan a rma a en ıwya e raya m'"'!r po ve Jmrldor müntehıu~mda zemini n hunıdyle faiz ve maarife dair &· lathane ye • u rıvaca br. 
)1 ..... 1 n bo ıene de ramazandı •- · ık tr B k · d -"· 

Fatsa, Ordu, Gireson, Trab
zon, R'ze Hopa'ya gidecek 

c!önliıte meı1 Car iske!elerle bir

likte Pazar, Of, Sllrmene Po-

-,.. "'-- f -.en ç mı' r. a erre eıwya e aı '"'" kmnm ..ıni dö-11 ve üzeri ahşap Çil• lan iddlalannt llln tarlhtnden ttfha• ~üiiimuiiiiiiiiiiiii;Giiiiiii:iii:::ii::iiru!i •-L·-"""' &kir aileye dalhtılmak üze•• •'-- i d b -'-1 __ ,_.__ Artı 1 ~· Y- ıl 
~---11a. 6' ranın ta.er n e ıı-ı a~ı.ır. r- tt ile mezstar etrafı klrgir korkuluk ren 20 gtht f~de enıakı mtlablteleriy-
l)r,Ca o reçel, fesulyı teberru edilıı:ıit. maya iştirak için yUzde yedi temhıat ı U~rine kismen demir camelt!n çerçi• le bildirmeleri Jlzımdrr. Abl halde 

Ce n ÇOcuk ilbu olunmuştur. akçesi almrr müterakim nrğilerile ve ile mestur taraça ve sol cihette bir haktan tapu 81dlleriy1e eablt olnny1lll 
~ te~er sene mücsscsem:z, yük· vakıf idaresi müıteriye aittir. Hak • koridor Uzerinde 5 depo bir hela ayni Jar Ratış bedelinin paylqmasmdaq 
~ •tta balunmıkta olan büyük Jan tapu sicillerile sabft olmayan ipo. tanda dfter -çama.,rrLak nıevcat olup hari~ kalITlar alAkac!ı\rlann ı,ba 
~tana& cemiyeti tarafından bu se- tekli alacaklılar ile diğer alAkadara.I burada kapalı tarasa yalnız cebhede maddeyf kanuniye a'h.klmına ı,!'.8re teT· 
~ft lllfletaeıemlze S70 puça tuhafiye, run ve irtifak hakkı sahiplerimn bu vardır. buradan yine mermer merdi· fikl hareket etmeleri ve da.hll fazla 
':. eşyı11 ve aynca 8520 kuruş te- haklarını ve hususile faiz ve masarife venle çıkılır açık ırasa kısmında maltlmat alma.k fftteyen!erin 931- 900 

Suıtallraııdr. dair olan iddialarını ilan tarihinden mermer merdiven bap üzerinde demlr dosya namaraslyle memuriyetimize 
~ M n hamamında manifaturacı Salih itih:ıren 20 tun ~inde evrakı mUsblte çerçl'Veli camekanla mestur aydmlık milracaatlan f1An olunur. (2416) 
trı... Ustafa Asım b " t r d bir lerile btıdirmeleri llznndır, ftbl halde ta f . d d . k 1 1 .... -.,, kactir. c,, ıra ın an ve ra eynm e emır apu ara a• • B~yollu lkind icra nunıuırlulun-

~ hediye edilmişrir. haklan tapu sieillerfle sabit omaya.n rilir etrafı karglr korkuluklu zemmi ı 
ıı. k d dan: 11\'ttt ıpıdı trikotaj fabrikası sahibi lar SRbf bedelinin paylaımum an çimento çini dö,ell tarasa mevcut Bir bor~tan dola'" mahcuz Te pa. 
'-t "' lftthd HU · F h 1 b hari~ kalırlar alAkadarlann yeni icra 1 b d b ı an a d ı k ahal ~ .1 • """-- uma seyın e m ey 0 up ur:ı a u un Y ın 1 m " raya r•--'lmesi takarrur edip birinci ı 
"1....::--ıı S b t ~ ve iflas kanununun 119 uncu maddesi ı · · ·· •- · · ı· k·"'- ~·~• ~ ır a, 3., parça çocuk eşya· enrun uzeJ'j ı.c:mır çerçıve ı came a.ıı• mUzayedeei icra krlman mr ,. t>lif Ul • .!' Olunmuştur. ne göre hareket etmeleri ve daha faz la mesturdur. Binanın iki cebhesi 
"'-~ la mah1mat almak lstfynlerin 931 - ık h1-..ı.. dn eJY•l Tultarfye n beJtiyenin 7 -~ llt KUno sokaklarda çın! çıplak Amanı tteyinatlı ve ç ma te 111~ % - 932 tarihine mOudff pazar günü 
~ .__laı.lna11z bıb151z yl\'rulan düşüne· 674 dosya numara.ene memurlyetiımlze ve birinef kattan itiba~n üç k•de sa&t 10 - 11 de Galatada Kule dibfn·ı 
t..._.""-1'1 b müracaatl:ırı ilan olunur. (2411) traf d f akl • ı k a 18 """'kut u ılicenabıne teberrul:ıra e 1 em r parm l.t\ 1 çı m de Makn 90kafwtda 25, %7 no • Ju ba-
llı ~ ederken b lkımızı an:ı11z babı- lıtanbul icra itiraz mercilnden: b3lknn ve birinci kattan itibaren pen nede ildnel açık arttTrmMI icra lcJlına• 
~ ~ıra yırdım için teşvil\kb ncş- cenler umumen pan<:urlu zemin ve caflndan talip olanlarm yevm mez • 
ft hQ h anan kıymedl matbuanmızın Şehzade başrnda Feniye mahalle- bodrum katın pencereleri demir par• kdr ,-e aaa., muayyende 931 - 2574 
...... tı sinde ve c~dd~inde cedit 91, 93, ~5, 97, kl kl d D runun.ıa l"'ktirlk ve "I 

ÇAIAIKALE • w tRSll 
LUks ve rOr'•t poataaı 

GEREZE ;a::b:t 
ÇARŞAMBA 
Akıamı saat 19 da Sirkeci 

nbtamından hareketle doğra 
[Çanakkale, Antalya, Afaıye, 
Mersin, ve Payas) a azimet 
Te avdet edecektir. 

Tafaillt için Sirkecide Kil· 
çl1k Kuzade hanındaki acen
tasına mOraeaat. 

Telefon: 23118, Galata acen 
tası Galata, rıhtımında 35 No. 
Vuç'ro Tel. Bevo& t1 1169 
ru::::a:mmacilftii11sı:mır.:=mm:::::::::. 

25 Liraya 
:-cı lt•·ıc sustaki hlmmc•ler'ne bılhrs:ı mıı 1 • 1 rr. e " e ~ dosya numanumu hamilen mahallill· 

'~ kUr d 14, ıs numaralı ahır Te arabalığı ve terkos test-t1 mevcut ve zemin ka. Nl,anta,ında klrahk ey 
• eriz efendim. .,.. de hurr bulanacak memuruna müra. a. ı 2 f ı ı t ı tahtında üç bap dlikklnı mU~temil ah· tmdıın madn apartım1tnlarm odaları ., oaa ı, so a ı, araça ı, 

D .ı caatlan fl!n olunur. b b ı· ' ı· o1ctor şap bir bap ha.ne hiesed~rlannuan o- kart.on pJyor te~yinııthdır. Bodrum • ge11İf a çe ı, vası nezaret ı, 
b...

111
8ahz Cemal lup iknmct~A.hı m~çhul olan Jt'erdane dan ma.da merdivenler mermer etrafı Beyoğlu a,ı:ncü ıulh huf;uk mah .. 

1 

tulumbalı ve elel<trikli yeni bir 
~ hata H. Ye\mf mürataa ol&n 5 - 3 - 932 .kor'rnln~Ju dem'r pann3.klr'-lı üzeri k~mesinde11: ev k'nhkbr. Ayh~ı 25 liradır. 

8ıta hkler mutahassısı cum:ırfosi Mat ı.t de t•tanbul kra ve ihl~muT köpcştcli \C umum kapu ve Ka~ırn Pa.,ada Kulakmda Değir• Görmek Te görü~mek istiyen• 
' ll•ıaaruı beklememek fc;tl it'rnz mercilnde bulunmadığı veya p"1tcc:-el~r mnn ve ya ·11 boy:ıl-rdır. men sohtmda S numıuab hanede terin Niıar.ta~nda Tep··kiye ca-
ftı.ı kabıae,. müracaatla veya bir vekfl gllndermodiğı takdirde diğer 14 r.umaralı dalNde mahiye 18 Makbule hanrm ne Badullada mezar- mii ar' asanda çınar sokağında 

C::~lı l'andevu uatı almalıdırlar. hi~nrlar Sel'm bey, Fen.iye H. z·.• lira ite Yorgi lstamatyadis 1 namara.. tık so1<afrnda 41 naıft!lrah hanede m11· Eniı beye nlilracaatları • 
........ ..._dan •aadı her ıün öğleden ya bey, Melek H. AIJ4ye H. ~-.it bey h da'ttde Alel<~ndır Yorgfyadı 40 li kim Mühibe hanıma mtlddel Ahmet ----·····-·-- ..... .-._. __ ........... _ 
'- ·• laat ı.,, 1 ve bor~lu diğer hlmedar Şakir Fenl ra 2 hıC4 dııittde Dr. lıkinazt 40 lira Numan be7 taralmdan Kura Pap.. lt:!.llen kt •ine karar nrflm.tı olmakla 

it. eli O dan 3 e) kadar lstan· 1 beyin Mehmet Rcfil beye olan bor • 3 ı1umarah dairede Koço ve Zop!o ma da Kalabtsda d ... rwm ...,...da :revr~i nıuhakemtsl otaa 3 - mart -
..... ~ "'"

10
landa 118 numarnh ha-I cundnn dola71 •tr§ taB.'ftlll tayhll hiye .tO lira 4 numaralı dairede ma - mU9tereken matuarnf ol4atanas 1 932 tarih:-ne •tisadif pe1'f8111be ılnl 

~lleeinde dahiU hastahklanl cihetine gidilttdiftl ımibeyyht t~bu dam Despi11a mahiye 39 lira 5 nama• numaralı hanellin lsalel tuYD• it• a.at onda mahkemede hazır bulunma
• " leclaa eder. Telefoaı ı. dantiye ver.U. ll&aea &eblli ola • ralı dairede madam Avlonya tO lira 28 - 1 - 932 eel..t mllhabmenizde nız Jü uıma teblipt 1111.kamma kaill 

........ _"81.~ __ .!....:n::a~r.~(::24=12~)~------~_!__;,•:....:•:.:a=-=n:.:u=....:::I=Mıi::::' ...-.::Ma=:.:•:..:....:::S:....:.v.:..::lW:.::' :...'5.:....._li_-ı..L...:sı:..:J&J:....:._Jwaruua __ ~il-bea_~•-~-Htl-=--n-ıu_·..:...l _o_l.__ k __ tiı.e_re_naa __ •:....;.l_•u. ______ ..... 
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~~:ı:,eF osf atlı arkMalt Hulisası~~!~~ç:~~~::::~:~~~-
lerını kuvvetlendır:r. 

----HiLALiAHMER--.... 
Gazetesine ilan vereceklere 

HllAllahmer C. Merkezi umumisinden: 
Ramazan bayramında intişar etmiyecek olan yevmi ga· 

zetelerin yerine her sene olduğu gibi bu sene de mümtaz 

bir tahrir heyeti idaresinde ve nefis bir fekilde Ankara 
ve lstanbulda neşredilecek olan Hilaliahmer gazetesine ilan 
vermek suretiyle Cemiyetimize muavenet arzusunda olanla
rın lstanbul Kahraman Zade hanında "Resmi ilanlar T. Ltd. 
Şirketi,, ne milracaatları. 

ilin ücretleri yedinci ve aekizinçi sahifelerde tek sütuna 
beher santimi 30 altincı ve be~inci sahifelerde 40 kuruştur. 

Satılık Şeker Fabrikası 
Hali Tasfiyede bulunan Uşak 

Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi 
tasfiye heyetindün: 

Heyeti umumiye kararile tasfiye halinde bulunan Uşak Terakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketinin mutasarrıf olduğu Şeker Fabrikası aşağıda yazılr 

müştemilat ve teferruat ve bilciimle mütemmim cüz'ülerile beraber satılığa 
çıkanlmı~ olduğundıtn Mtı~ şartlarının esas hattan aşağıda ilAn olu'f!ur: 

1 - İştira teklifleri tasfiye heyetine hitaben ve tahriri olacaktır. Hakiki 
şahıslar tekllfnamelerine fotoğrafilerini yapı~tınp Notere tasdik 
ettirecekler Te hükmt '3hmlar mU.addak airaüJerlerlni raptedecek -
lerdir. 

2 - Talipler teklif edilecek bedelin ytizde onu nispetinde teminat akçnsı 
vermeğe mecburdurlar. Muteber bir bankanm teminat mektubu da 
kabul olunur. 

3 - Tekliften evel fabrikayı görmek ve tetkik etmek istiyenlere fahri -
ka idaresince her türlü tcshilat irae olunacak ve teklif vukuundan 
gonra taliplerin fabrikayı görmedikleri beyanile Ycya sair bir se • 
beple tekliften rticua haklan olmayacaktır. 

4 - TekH!Jer fabrikada asılarak bir levhaya günü gününe kaydoluna
rak herkes tarafından görülecek ve hariçten soranlara tahriren bil
dirilecektir. 

5 - Teklifler 24 Şubat 932 ak~mma kadar kabul edilecek ve 12 Mart 9~2 
tarihine kadar talipler tekliflerinden rücu edemeyeceklerdir. Mcz -
kör tarihe kadar tasfiye heyeti tarafından tahriren kabul cev:ıbı ve
rilmediği takdirde talipler serbest olup teminatlannı istirdat edebi
lirler. 

" - Ta!'lfiye heyetinin kabuJ cevabile akit tekemmill ederse de tekarriir 
eden bedel tamamen tediye olunmadrkça müşteri fabrikaya malik 
olamayacaktır. 

'1 - Kabul cevabından itibaren azamt onbeş gün zarfmda müşteri ta • 
karrür eden bedeli şirkete tediyeye mecburdur. Bu müddet zsrfm
da bedeli tediye etmeyen müşterinin veya herhangi bir ~ebeple olur
sa olsun 12 Mart 932 taı·ihinden evel tekliflerinden rücu edenlerin 
teminatları hüküm istihsaline hacet olmak-smn maktu tazminat ola
rak şirkete irat kaydoJunacaktrr. Bundan ba~ka müddetinde bedeli 
tediye etmeyen müşteriye kuşı tasfiye heyeti akdi feshederek fabri
kayı ikinci defa satışa çık.ı.racak ve birinci bedel ile ikinci bedel a -
rasında fark hasıl olursa bu farkı ~rkete tazmine birinci müşteri 

mecbur olacaktır. 
8 - Talipler bu şartları aynen kabul ettiklerini teklifnamclerinde taııı -

rih edecekler ve b~a suretle vukubulacak müracaatlar nazarı iti .. 
bara alınamayacaktır. Bu ~artlar dairesinde satılığa çıkarılan ~..eker 
fabrika.c;iJe müştemilU ve teferruatı ~unlardır: 

A) 926 senesinde inşa edilmiş Skoda fabrikası mamulatından günde be~· 
yüzelll ton pancardan kristal ~ker istihsali kabiliyetinde her türlü 
teferruat ve yedek kunei muharrike ve elektrik tesisatı mükemmel 
kagir fabrika binasile derununda mevcut ve müstekar bilumum ma
kineler. 

B) 1700 metre saha Uzerinde .!ıışa edilmiş dörtte üç krsmı betonarme ,.e 
dörtte biri kagir 650 vagon şeker istiabı kabiliyetinde şeker ambarı. 

C) 450 metre saha üzerinde inşa edilmiş günde yetmiş beş hektolitre 95 

_____ __., 

Siz De Yavrunuza 
Kumbara Alınız! 

Bir 

j_T_ü_rk_i_y_e _Iş_B_a_nk_a_s_ı _I 
ıstanbuı Belediyesi Hlınları 1 .__ _____ _ 

Istanbul Belediye Riyasetindem Havagazı Şirketlerince 932 
senesi Kanunusani, Şubat ve Mart ayları zarfında abonelere fü
ruht edilecek havagazmın beher metre mik'abı Kadıköy Gazba
nesince 7 kuruş 19 para Y edikule Gazhanesince 6 kuruş 33 
para olarak tesbit edilmiş olduğu ahalii muhteremeye ilan olu

nur. (419) 

J a. K. O. Sa. Al. Ko. dan f 

Kolordu kıtaatınm saman ihtiyacı 
pazarlıkta alınacaktır. ihalesi 3 - 2 
932 tarih çarşamba günü saat 16 da 
komi.~yonumuzda yapılacaktır. Talip 
]erin şartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak etmek üzere 
de vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatıan. (:>9) (363) 

* * * 
Ordu ihtiyacı için 128 kalem muha· 

Termojen
[Thermogene] 

Göğse kuru olarak tatbik edil

dikte meşguliyetleri icabı şe
daidi havaiyeye maruz bulunan 
insanlar ıçm öksürük, grip, 
vesair arazın hudusuna karşı 

ihtiyati bir tedbiri şafidir. 

Bütün eczanelerde satılır. 
bare melzemesinin 18-932 Şubat cumarlll•••••••••••ım•ııii 

tesi günü saat 14 te kapalı zarfla mü 
nakasası yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesi ve evsafı görmek üzere 
her gün ve muayyen gün ve saatten 
evvel teklif mektuplarının Ankara 
M. SA. AL. komisyona ,·erilmesi. (40) 

(25J). 

lstanbul Etibba 
Muhadenet ve T e-

•• avun cemiyetin-
den: 

;.-ı ı 

1 
As. Mk. SA. Al. komisyun&IJ 

llAnları ,;I 
.Ma-1-te_p_e_a-skeri lisesi ihtiyacı i~ 

1762,5 metre kapah zarf suretile 
Konya askeri orta. mektebi için l~ 
metre aleni münakasa suretile cttO 
an 2962,5 metre lacivert elbiselik "" 
maş iki şartname ile satın alına~ 
tır. İhaleleri 6 - Şubat - 932 '°, 
martes i gitnü kapalı zarf 14.30 da Jf' 
leni mlinaknsa saat 16 ya kadar JJ 
biye mektebindeki mahalJj mahs~ 
da satın alma komisyonunda icra 1 
hnncaktır. Taliplerin şartnameei'ıt 
görmek için komisyona müracaa~~lıİ' 
ve kapalı zarf için şartnamesi vev 
le hazırlıyacakları teklif mektup~•: 
nı ihale gününün muayyen yaktııt 
müselsel numaralı ilmühaber mıı"". 
bilinde komisyon riyasetine vermeli 
ri. (184) (163) 

* * * İstanbul Levazım Eşya anba~ 
ambalajı için 1500 kilo çivi 2000 a ,t 
tahta Ye 2000 adet lata pazarlıkl~ 
tm alınacaktır. Pazarlığı U - 2 ·tt 
Pa.7.ar günü saat 16 ya kadar Jiarb~ 
mektebindeki Mtın alma komisyoıt ti, 
da icra edilecektir. Taliplerin şll t 

-96 dereceli &;pirto istihsaline mahsuı Grimma mamulatından is - y /A IW ı ' 
pirto Fabrikası bütün teferruatile. ı_.__ iri\\ -----ı• 

3 Şubat Çarşamba günü saat namesini görmek için komisyona.':.. 
racaatları ve iştirak için de vakit , 

17 de Tokatlıyan otelinde sıhhat ~ ıuıa ayyeninde lmmisyonda hazır bU 
Ye içtimai muavenet vekili Refik malan (196) (387) D) 700 metre saha üzerinde bir katlı ~gir olarak inşa edilmiş Skoda Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Fabrikası mamul!tmdan Şeker Fabrika~ tamirat atelyesi. 
E) 2850 metre murabbaı saha üzerinde bir katlı ve ahşap olarak in~a e

dilmiş beş kumndan mürekkep malzeme ambarlan binasile iki oda 
:ve bir sof ayı havi bir katlı bekçi evi ve 60 metre saha üzerinde inşa 
edilmiş yağ amban deni!cn kAgir ambar binaı;ı Te 90 metre murab
baı !!!aha üzerinde bir katlı k!gir çuval ambarı Te ittisalinde nim 
kagir eski küsbe ambarı demekle maruf bina. 

F) 500 metre murabbaı aaha üzerinde iki katlı olarak inşa edilmiş yir
mi odayı ve milştemllAtı safreyi havı usta ve amele odaları. 

G) Her biri 350 metre murabbaı 1aha üzerinde kAgir olarak in~ edil • 
miş ikişer katlı ve her katta dörder apartrmanı müştemil memurin 
ikametine mahsus ild adet apartıman binasile altı bodrum ve üstü 
her biri üçer oda ve birer sofayı Te müştemil!tı aaireyi havi ~kiz 
daireye münkasim kezalik memurin ikametine mahsus ah,ap bina. 

H) 810 metre saha üzerinde iki ciheti ikişer ve orta kısım tek katlı ve adi 
çatmalı halen müdiriyet ve memurin bUrolan olarak kıılJanılan ah
şap bina. 

K) Bal!da mezkur binalarla müştemUltı eairenin üzerinde bulunduğu 
on üç parça senetle tasarruf edilir kısmen kabili ziraat 111 dönüm 
fabrika arazisi. 

L) Fabrikaya ait muhtelif makaslarla yitldeme n ~altma i~lerini ~ 
hile mahsus dem.iryol §Ube hattr ve muhtelif daireler arasında ihti
yaca klfi telefon ve umumi tenvirat tesisleri ve fabrikanın suyunu 
temin ede.n dran&j ve kuyıı ve kanal ve boru ferşiyat tesisatı ve bun• 
lardan ba§ka müteaddit bekçi, baskül n bakkaliye barakalan. 

•unların mecmu k:ıymeU mukayyet kıymetlerinden müterakim amortiı • 
manlan tenzil olunarak (1,817,141) liradır. Te bir kUl halinde olduğundan 

gayri kabili tefriktir. Fazla tafsilat için eifahen n7a tahriren fabrika idare

Vak1t yurdu. 

Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lsranbul Vakıt 

= 
Abone şartları: 

1 3 6 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
I lariçte - 800 1450 2700 

!!!.n !Brtlarımız: 

Aylık 
Kuru, 

Satın 
San ti mı 

Resmi 
ıo Kş 
20 .. 

flususi 
12,50 l.\ş. 
25 

KUçUk ilin şartlar1mız : 

1 2 3 4 I-10 Defalı k 
30 50 65 75 100 Kuru~ 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir. 

B - 4 satırı geçen i1Anl1rın fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matba&SI 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

De$riyat müdürü: Refik Ahmet 

Beyefendinin şerefine bir çay * * * . , 
ziyafeti verilecektir. Azanın teş- Çengelköy askeri orta mekt~bı ;fi 

,,,,r~i~fl~e~r~i ~r~ic~a~o~l~u~n~u~r·~~~ef!!!ft-~~il l tiyacı için aleni münakasa sureti~ 
•r; ı metre kaputluk kumaş alınac :..tı 
Uoğum ve adın astalıkıarı M ş b 93·l ~ 

mütehassısı ünakasası 23 - u at - .. ; 
Doktor günü saat 16 ya kadar Harbiye ,il 

H N 
tebindeki satın alma komisyon~ 

ÜSeyİD aşit icra edilecektir. Taliplerin şartıt cJ'' 
Türbe, eski Hilaliabmer binası sini görmek i~in komisyona mUr' ~ 

No. lO Tel. 22622 
1 ları ve iştirak için rle muayyeıı(~ 

11.i;;;ıliiiiiiiiiiiiöiiiiiiö;i;;i;;;;;i;;~~;;;i;;o;;;;;;;;;;;;_iiii!_ ~~~~--~-: tinde hazır bulunmaları. (19S) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlamıştır 

Altı keşidelik olan işbu tertipte 50,000 numara kamilen 

ikramiye ve yahut amorti kazanacaktır 

ı inci keşide : 11 Şubat 19S2 

BüJü~ i~ronıiJe l~,I~~ lira~ır 
Biletler satılmaktadır 

ldne müracaat ı»lunın•M illa. oluaur. 
---------------------------------------------------------------~--------~~~----------------------------~------
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