
Bir teessür ve münakaşa ! 

Milli takıma en çok lazım 
olan şey çalışmaktır ! 

Pederasyon reisi Hamdi Emin Bey 
Zeki Beye cevap vt:riyor 

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

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

ilk 1 
'' takım ltşkili mevzuu 

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

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

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

1 
bır .Sty!e sahibi o!amaması 

e 'llllllerdendir. 
ftd q cihetleri düşünen futbol 

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

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

1 
cıhet eri yeni ve genç o

~tt 11 
arla tal.viye ediJecek ve 

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

JI ~11, ltırlıyacakb. Bu lüzumlu 

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

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

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

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

lılt, tli F cncrbahçe kaptanı 

'
"ıt.ı 11 

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

Harndl Emin B. 

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

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

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

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

olanındır. Genç bir miltr takım yetiştir· 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'1-VAKITın~· 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ı-•mam 
Sanayii Zeytiye Ve 

Kimyevlye Türk Ano· 
n;m ş:rketlnden: 

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

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

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

MUZAKERAT RUZNAMESi 
1) Meclisi ldıre raporu ile Murıklp 

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

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

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

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

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

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

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

1 Memleket Haberleri 

lstanbul gedincı icra memurluğun· 
dan: 

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

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

latanbul dördüncü icra dairetin • 
den: 

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

Refia ha.nrma mahiye 20 lira 

- ~ 
Gülhane ifa. 

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

almak ve münakasaya iştirak t 

üzere komisyonumuza müracaatla~ 
(53)(322) 

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

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

• • * 
Niğde garnizonundaki Jntaat ıht!w 

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

1 
As. Mk. SA. Al. komi5yunuı 

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

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

günü saat 16 ya kadar Harbiye mek• 

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

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

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

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

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

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

(KARADENiZ) Vapuru 3 

Şubat Çarşambaı'8d1! 
alata rıhtımından hareket'e 

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

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

lzmir ·Pire • lıkenderiye 
POSTASl 

( IZMIR)2 Şubat Salı 11 de 

Galata rıhtımından halkar. 

idare rıhtımındaki kulübe se

neliği 150 lirada tat:bindedır. 

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

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

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

·z •• •• r (2407) :: • .: 
:i 1 ı. 

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

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

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

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



r 1 ŞUBA~ 

Ba 
Nedir 

Çocuklara mahsus 

HAYAT KTIABI 
• 

NIN 

il ay at· kamllarası 

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

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

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

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

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

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

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

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

Yüksek Muallim mektnbi mü
dürlüğünden: 

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

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız 

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

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

Saon 
San ti mı 

Resmi 
ıo Kş 
20 .. 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk Hin '8rllanmız : 

2 3 4 
30 50 65 75 

1· 10 Defalı :, 

100 Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç aylı· 

ğı için bir defa mcccınendir. 

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

V AKIT Matbaam 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

nqrl7at mildüril: Refik Ahmeı 

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

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

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

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

Haaeki caddesinde Bayram paşa mektebi kiraya verilmek 'fe 

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

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

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

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

Büyük 
Yeni 

------Tayyare Piyangosu 
Tertip Başlamıştır 

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

ı inci keşide : 11 Şubat 1982 

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

4 

5 

6 
7-

8 

9 
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 
En reallot lf 

Edebl eserld al 
Sühulet Kütüphanesı t:3as•Y 

Fi Y A~JndaBl';;ca~I fi~ 



..., ~~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. ______ ..... 



~ 8 - VAKiT 2 ŞUBAT 1932 

~~: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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11Akbaba., 
Yarın Vakıt'ın içinde -..... -~---==========dJ 

...,, lS ıncı Yd • Sayı : SOSS Sayısı S Kuruı 

tı. ulak §eker fabrikası satılığa ~ık. 
'-ba BQna dair gazetelerdeki ilanhm 
.... herkes görüyor. Fakat bu satış 
ka lllelesı hakikatte merasimden baş
fü.a~ §ey değildir. Çünkü şeker 
"" es&een Sanayi ve Maadin 
hml ı V881tasıyla ve devlet serma • 
~le ~eeesüs etmiştir. Bu serma • 
~ llliktan beş milyon lirayı bul· 
ft dır. Fakat fabrikanın te~I 
dt llltiieşebbie olan Uşak ahallslnılnl 
._,tf.rkette Uç yüz bin lira kadar hJs. 
11111 ._rdrr. Şeker f abrikal!lmm i11e
.. lerfntanı&im etmek iç.in ef rad:ı ait his
~ alAkası kesilmek, fabrika fda· 
kaJb;i resmı ve müstakil bir şekle 
.._ hi ilmesi icap etmiştir. Onun için 
'-tfı r heyeti umumiye içtimaında 
~n tasfiye karan mucibince en 

"Fırsat bulursam memnuniyet 
ve iştiyakla gelirim ,, Japonya Çine yeni kuvvetler gönderiyor 

Nankin , 3 (A. 
Edirne Belediye reisi de Gazimize 

bir tablo takdim etti 
A.) - Japon 
bahriye siliben• 
dazları karaya 
çıkarak Ksia Ku· 
an mıntakaıına 
bakim olan te
peyi ve nehir 
boyundaki mın
takaları işgal ey
lemiılerdir. Çin 
kuvvetleri de ay· 
nı mahalle gön
derilmiı olduk· 
larından bir mn
sademenin vu· 
kuu gayn kabili 
içtinap görün
mektedır. 

Hükilmetçe vaz'ı yed edilen 
,lzmir rıhbmanı belediyeye ~lmak 
~ibi bazı tehir ifleri için Anka
raya giden lzmlr belediye reiai 
Doktor Behçet Salih bey evvel· 

· ki gOn ıehri111ize gelmiş ve 

Ilı. ""'-~~dar olan Sanayi ve Maa· 
il ~ tarafmdan şeker fabrika
a..:lıta çıkanlmıştır. Fabrikayı 
..._ b8.fka talip çıkmıyacağı için 
"' 1et Sanayi ve Maadin bankası 
ı.: alacaktır. Bu suretle alım sa
•laaı lllaanaeiesi netieesinde Jıalka. aft 
~iç Yiiz küsur bhı liralık lıJfllJe 
...._ n ve dolayısiyle maliye vekA· 

leçecek demektir. 
..... ~- teker f abrlkuınm nasıl ku
...... ~u, ıimdiye kadar ne Pbl 
~r ı~rdlifni bilenler bu fab• 
.. devlet malı olmumı pek ta
lik .. Jarlar. Devlet beş mlloyn lira· 
lıL~Ye koydqtu bir fabrikanm 
~ bJr Uç )'iz bin liralık bir 
'4-ia)'HtfyJe huual bir taJa.m 
.... t alllplerilü tefrik etmek la· f: 2Z banda ta.mamiyle ,.uurdur. 
r._,~ var ki bu vazıyette otan bir 
IEta iki hlillUI allkalar kesilir • 
-. efrada ait fJ8kl hislelerin bedeli 
~leaiını eormak da lizımdır. Ha

Dolmababçede Gazi Hazr.etleri
ne lzmirlilerin tazimlerini ve iz. 
miri teşriflerile bahtiyar etme
leri hakkındaki ricalarını arzet
miperdir. 

Behçet Salih bey aynı zaman
da lzmirin b6ylik halisklnna 
250 yıl evvelki lzmiri gösteren 
ve o zaman bir Fransız tarafın-
dan yapıldığı anlaşılan resmin 
bOyültülmOı bir kopyeslni tak· 
dim etmişlerdir • 

Gazi Hazretleri bu hediyeden 
pek ziyade miltehassis olmuşlar 
ve kendilerinin Türk tarihinin bu 
kıymetli vesika rına olan me· 
raklarına memnun etmek için 
lzmirlilerin ve bunu lzq1irdea 
mreti mahsumda ahp getire 
belediye reiai beyin glaterdiji 
ince hisli aJAkayı takdir etmiı· 
)erdir. 

Gazi HaJretleri bu takdir ve 
[ Alt taraCı 6 ına sayıfamızda ) 

Dehşet içinde 
i<alan halk, Nan· 
kinden kaçmak· 
tadır. Nankinle 
Şan gcbay ara· •anghayda tel 6r9Dlerlyle ayrılmı' bulunan 
sanda son giln· bernelmllel mıntaka 
ferde açılmıı olan bDyük cadde korkunç ve ıiyab bir nehri an
tızerindeki insan akınlan adeta dırmaktadır. 

..... -.:.; 

Ba,ak Hallsklnnnz 
~~a kaldıima göre Uşak şeker ============z==============:;::======== 

Karaya çıkan 100 Japon bah
riyelisi Osaka ve Kaiska posta
hanelerioi muhafaza etmektedir. 
Çin kıtalarımn kıamı kllllisi bir 
mOsademeye meydan vermemek 
için rıbtamlardan oldukça uzak 
bir mesafeye çekilmiştir. Dün 
akşam istihkamlar üzerine mDte
addit oblisler düşmüştür. BOtlin 
bankalar kapanmış ve müteaddit 
soygunculuk vak'aları vuku bul· 
muş'ur. Bu sabah polis mDdüril 

~ .. tasfiyesi ~ Büyü~ Kadı·r gecesı· 
• ~ MeeUıinde müzakere edilirken · 
ttra lktısat vekili olaıı şakir bey 
lt ı1a aıt m88eıenn yüzde em bedel· Bu gece Ayasofyada 
._t~ alınacatım söylemişti. .Fa- dlnf ihtifal var 
..... -aa rafmen Uşak şeker fabrika-
'1'ıa tletiyesinden sonra efrada ait TUrkçe Kur'anı, radyo nsitasl· 
~ laleeeıeri kıymeü sıfır o- le batan memleket 
~ an, bu bieeelerin sahip- dlnllrebllecek · 
lın~e on para verilemiyece~inden 9u ece milbarek Kadir ge· 
~enler vardır. Zannedıyoruz . g . 
ı..~ rivayetler üzerinde biraz cesıne tesadilf etmektedır. Ev-
-·~ etmek faydasız değildir. vele ede yazdığımız gioi bu gece 
~ilk teker fabrikası bidayetinde Ayasofya camiinde dini bir ihti
"' bir teşebbtietU. Bu teşebbüs ta· fal yapılacak ve yirmi bet hafız 
~e zarar edebilir,. ~rilen pa· tarafından Tnrkçe Kur'an v.e 
lıtt ~ de hiç olabdırdL O va- tekbir okunacaktır. Radyo tesı· 
~ hon iştirak et;uş olan= sab yapıldığı için Türkçe Kur'· 
~ kaı~~-:n :!: yap t anan memleketin her tarafında 
•Tlea.ı~ ., '· a 1 vazıye dinlenilmesi temin edilmiştir. 
~ --..u-. 

..... l1oa Ufak ,eker fabrikası üç, dört 
'- la.rar etmiştir. Fakat geçen _.l=====-ı=========== 
~l&taenin kurtulması ümitleri 
!11f hia r. Netekim bu sene fabrika 

ton panear i§liyerek 800.000 
...... etmiştir. Bu kir evvelki se

zaranm tamamiyle kapatma· 
lllaayet bir sene 80llra zararla-.__.._. 

Balkan kupası 
Maçları 

Aleyhimize olan maç tarih
. leri değittiril melidir 

Yunan sporcuları 

seviniyorlar 
- 4 üncü cayıfamızda -

Akialer: 

Hep ve hiç 
latanbul belediyesi bir operet y~ 

tı. Memnun olmadım. içimde hid .. 
detli bir yüz, siyah kaılannı çatarak 
homurdandı. 

- Operet- Yapacak bafka if kal· 
madı aanki! 

Sonra diifündüm: Belediye, ço • 
cuk bahçesi yaptığı gün de aynı ıert 
çehre, içimde siniri; sinirli söylen .. 
mlfti.. Belediye, köprüyü boyattığı va. 
kit de aynı a8abi a'ğız aksi aksi mırıl
dandı.. Belediye, ıehrin kalanizmyo. 

BernelmHel mıntekarı 
g6steren harita (Lutfen sayfayı çeviriniz) 

ispanyada dini ve siyasi bir inkilap 

Cizvit Papsları nasıl 
koğuldular? 

bertaraf olacaktır. Ondan 
~ ~ her sene hfildbnetıe 
~illa Wn, belki bir milyon lira 

ı tİunu gapmıya teşebbüs ettiği zaman 

~ ....._ bir müeesese haline 

~· 
"-~ • 1az ibaret olduiuna 
~~ ...._ fürikaama hissedar 
,._ lıl. •laa t1f1* ahalisinin birkaç 
~ lira1tk ıu.e.ıni sıfıra indir
te er:: haklı göriilebilir? Şirket• . 
S alt lüaaeler inkar edilecek 
~ &rtık b-.dan eonra halkı müt
~ ~lere sevkeylemek, şir · 
~ •tab •lüadar etmek nasıl müm 
~ '~rt Bu itlbarla hüktimtin 
'-i; a1 __ 11 ehemmiyetle nazan dik· 
~ lbıa gelil'. 

'1ellmet Ası• 

Balkan konferansı meclisi itini 
bitirdili için murahhaslar mem· 
leketlerine dönmiye baılamıılar· 
dır. Resmimiz Yugoslav murah
baalarile baımurahbasımız Trab
zon meb'uau Hasan beyi Sirkeci 
istasyonunda g&steriyor. -

· dd aynı hırçın ın, içimde - bir bora 
gibi nmifti.. 

Şimdi kendi kendime ıorugorum: 
- Belediye, bu hiddetle çatılmı§ 

ktJ§lan yumuıatmak, bu mabi çeh .I========== === 
reyi memnuniyetle gülüm1etmel; için hangi birini yapmakla bu ıinirli yü • 
ne yapmalı?- Yolları mı tamir etnw- zün sert çizgUerini yumu,atamaz. lı
li, aokaklan mı sulamalı, caddeleri tanbullunun belediyeden ilJtediği, şu, 
mi ıüpürmeli, Darülbedagii ml ulalı bu if değU, eksiksiz bir lstanbuldur .. 
etmeli, hat1taneleri mi çoğaltmalı, Bu vazıyet karşısında, belediye, 
ıüt mnelesini mi halletmeli, su işle- günden gilne ıütü çekUen bin çocuklu 
rilJi mi düzeltmeli, halkın gıdmiyle bir anneye benziyor. Bu anne. o aç 
mi :uğrtJ§malı, parklan mı güzellef. ağızlardan bir tanesine memesinin u
tirmeli, f uktJra Qf#aneleri mi kurma- cunu verdiği gün, dokuz yüz doksan 
lı, U.Ukdrla mı mücadele etmeli, di- dokuz ağzın çığlılı.-laruıı işitmemiz ga-
lencUeri mi toplamalı-.. yet tabii değU mi?. ı 

BaF- Belediye, bunlardan .Jıer Yusuf Ziya 

.. 

lepanyada cumhuriyetin ilim· 
yla baıhyan ibtilil hareketi bD
yük bir süratle inkiıaf ediyor. 
Avrupanm en koyukatolik bıris· 
tiyan memleketi olarak tanınmıı 
olan bu memlekette ihtililcilerin 
berşeyi yapacakları babra gele· 
bilirdi. Cizvit papası cemiyetini 
dagıtacakları ve bu cemiyete 
dahil olan papaslara kurunuvusta 
kalelerinden çok kuvvetli mek• 

[ Alt tarafı 6 mcı sayfada ] 
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J Nankin harap ! .. 
Japon gemilerinin topları 

etti şehri altüst 
Japon bahriye kumandanile gö· ,.------------.... 
riltmOş ve sulhun muhafazasın
daki lüzum Uzerinde ısrar eyle· 
miştir. 

Vuhuda konso'osane memur· 
lan da dahil olmak üzre bütiio 
Japonlar Japonya va avdet için 
tabliye ediım "ş!erdir. 

Nankin, 2 ( A A. ) - eurada 
yaziyet, Çin Japon bahriyelileri
nin n~hir boyundaki rıhtımlarda 
birbirlerının karşısioda mevzı 

almış olmaları hasabile gergin 
birhalde bulunmaktadır. 

Japon harp gemileri Japon 
bahriyelilerinin ihraç edilm iş ol
dukları iki muvakkat köpı üoün 
yakininde demirlemişlerdir. 

Çinli a kerler, ıehrin mazgal· 
Jarı dıvar!an üzerine konu'muş 
todrak çuvallarından mürkkep 
yığınlar arasında mevki almışlar· 
dır. Halbuki aivil ahali kütleleri 
ıehrin dahili mahallelerine i«ti
caya şitap etmektedirler. Halkın 
bir kısmı da mümkün olduğu 
sür'atle Nankinde'n d e n i z 
tarikile avnlmaktadndar. 

Changhai'den evve.i Nankin'e 
koşmuş olan halk tımdi okadar 
dehşet lçindedirki limondan ha
ker eden her lngil z vapuruna 
hücum etmekte ve kaçmağa ça· 
lı§maktadırlar. 

Japon gemilerl Nankln şeh· 1 
rlnl bombardman ediyor 
Şanghay, 2 (A.A.) - Nankin· 

den gelen bir telgraf, Japon harp ı 
gemilerinin 23,15 te Nankin §eh
rini topa tutmıya ba§ladıklarım 
bildiriyor. 

Japon bahriye ailahendazlan 
filonun çapru aletinin himaveıi 
altmda ihraç edil.mi§lerdir. Müt• 
hit müsademeler timdi hala de -
vam etmektedir. 

Japonların Nankin kar§ısında 
dört kruvazör ve üç muhripleri 
vardrr. Çinlilerin üç top çekeri 
vardrr. Amerika ve ln~ilizlerin . 
de yalnız birer top çekerleri var • 
dır. 

Nankin, 2 ( A.A.) - Top ateıi 
saat birde kesilmiştir. Şehirde sü 
kiinet yeniden iade edilmiıtir. A
teı açılır açılmaz ecnebi konsolos
haneler memurini kendi tebaala
nnı tahliye için İcap eden müsta
cel tedarikit:ı batlamı,lardır. Fa
kat ~imdiye kadar henüz hiç bir 
hareket emri veriJ.memittir. 

Harekat vakayiini gözleriyle 
gören Çinlilerin söylediğine göre 
Japon bahiye ıilahendazlan bir 
Çin mü1rezesi üzerine ateş acmış· 
lar ve bunu müteakip derhal harp 
gemilerinin toplan gürlemive ve 
Lion tepeıi üzerindeki istihkama
ta obüsler ya~mıya b&§lamıttır. 

Şehideki Çinli askeri kuvvet • 
ler, Japon harp gmeilerinin ateş 
imine mukabele etmemek emrini 
almıı olduklarından istihkamatm 
top ateıine ateıl ecevap verme -
dikleri reımen beyan edilmekte -
dir. Bombardrvan Yak'aımın 
ba~langıcmda, tehir polisten te-1 
likki edilmit olan emir mucibin
ce derhal derin bir karanlığa gö -
mülmüttür. 
Yapıp yekı,hrdıktan sonra 

prole•to da ediyorlar 

Son dakika 
Cemiyeti akvam hAll ma• 
nevl nUfuzdan bahsediyor 

Cenevre, 2 (A.A.) - Ani 
surette içtimaa davet edilen 
Cem'yeti Akvam meclisi, ç;n. 
Japon muhasamatının tatili 
Şanghayda bitaraf bir mınta
ka v::cude getirilmesi ve der· 
hal mOzakereye gl. ışilmesi 

maksadiy.e büyük devlet
ler tarafından Tokyo ve Nan
kin bUkiimetleri nezdinde ya· 
pılan teıebbüs:eri manevi 
kudret ve nüfuzuyJa teyit et
miştir. 

Tahdidi teslihat kon
feransı açıldı 

Cenevre, 2 (A.A) - Tah· 
didi tea ibat konferansı saat 
16,32 de açılmııtır. Reis M. 
Henderson, bütün murahhas 
heyetler, beş yüz kadar gaze· 
teci Ye büyük bir kalabalık 

hazır olduğu halde tahdidi 
tes'ihat konferansının açılmıt 
o:duğunu beyan etmiştir. M. 
Henderson Akaayı şarktaki 
vazıyetin vehametinden ima 
tarıkiy.e bahsederek Cemiyeti 
Akvam misakma aıkı bir su
rette riayet llbumunu kaydet· 
miş ve demiştir kit 

1,700,000,000 kitinin mil· 
messilJerini • nesinde cemeden 
bu konferanı harptenberi top· 
lanan konferansların en mü• 
bimmidir. Bu ko11feranııa ya• 
pacağa işler şunlardır: 

1- Her türlü teılihabn tah
didi ve bisso~unur derecede 
müessir bir program vilcude 
ıetirilmesi; 

2- Herhangi bir tekilde 
vaki olacak tulibaha, umumi 
tahdidi teslibat haricinde bı· 
rakı 1mamaaı; 

3- Tahdidi teılibat iıine 
yakın fasılalarla mlimaail kon· 
feranslar akti ıuretile devam 
edilmeıi; 

M. Hendenon, tabdtdi tes
libat hakkındaki noktai nazar
lar hakkında da izahat ver· 
dikten aonra bir milletin em· 
ııiyet ve selametini askeri tec· 
hizahnın kuvvetile mntenasip 
olmadığını temin etmit ve 
tahdidi tealibat meaeleıi bak· 
kmda bir tarihçe yapmııbr. 
KUçUk ltlllf harlclre naz1r• 

larının lçtl111aı 

Montreu 2 (A.A.)- Roman· 
ya, Yugoslav'•, ÇekosloYakya 
hariciye naıırlariyle Yugoslav· 
ya hariciye nazın muavini M. 
F otich, toplanarak umumi si· 
yasi vazıyeti ve bilhassa kn
.;ük itilifı allkadar eden me· 
seleleri tetkik etm · tlerdir. 

lçfmadan ıonra YugoılaYya 
hariciye nazın M. Marinkoviç 
matbuata beyanatta bu:unarak 
terki tealihat konferan11D1n 
mesut neticelere mllncer ola· 
cağ1na dair bu~ediği Omidi 
izhar eylem'ştir. 

Nankin, 2 (A.A.) - Japon 
bahriye erkim karaya çıkarak 
hariciye nezaretine gitmiıler ve • 
dün aktamki hadiselerden dolayı 
proteıto ederek Çinli askerlerin 
Japon bahriye ıilahendazları ü -
zerine atef açtıklarını ve bunul•----------1

--• 

müteakip harp gem"lerinin muka- rilecektir. Bu haber Cemahiri 
bele evlemiş olduklannı beyan Müttehidenin mezkUr mahallerde 
eylemitlerdir. ki tebauım tahliye için yapılan 
Nanklnde de Amerika harp hazırlıkları anlatmaktadır. 

gemllerl Chapel ate, albnda 
Vqington, 2 (A.A.) - Stcwar Şanghay, 2 (A.A.) - Dört Ja-

Amerilma muhribi Suatuwa va pon ıahra topu yeniden Şapeiyi 
ftlıl olmuıtur. Şimdi Şanghayda topa tutmıya baılamııtır. iki bin 
bulunan diler bir kaç Amerikanı bahriye ıilahendazı görülüte göre! 
harp ıemileri de Nankine gönde-ı bir hücum için toplanmııtır. Çin 

1 
D~~ili 1 
Harici Son Telgrallar 

Ziraat vekaleti ziraatımızın inkişafı için 
bir layiha hazırladı 

Ankara, 2 (Yakıt) - Ziraat vekaleti memleket ziraatının iyi 
bir suretle yetiflir:Imcıi, inkişafa ve sulanmaın etrafında tetkika
tına devam etmcdtedir. Vekalet bu hususta bir IAyiha hazırlamak· 
tadır. Hazırl;ına11 esaslara göre Nafıaya merbut bulunan irva ve 
iska işleri Ziraat vekaleti tarafından idare edilecek yalnız irva 
ve iska inşaat ve levazımı Nafiaca yapılacaktır. 

Ziraat veklleti kalem mahsus müdürlüğüne Fransantn Mont
pellier Ziraat mektebi mezunlarından Ziraat aletleri mürUrü Ser· 
vet Şefik bey tayin edilmiştir. 

Koli postaldan sayılmıyan paketlerin 
ithaline müsaade edilecektir 

Ankara, 2 ( Vakıt ) - Koli postaldan aayılmı~·an bir Ye iki 
kiloluk paketlerin içerisinde ipekli, kürklü ve zikıymet mevad 
bulunmaması şartile memleketimize girmesine müsaade edilecek· 
tir. Koli postallarsa memleketimize girmiyecektir. 

Posta idaresi posta kolilerinin memleketimiz için kabul edil· 
memesi hakkında Berlindeki posta ittihadına mOracaat edecektir. 

GUmrftk ve inhisarlar milsteşarı Adil 8. 
bugiln geliyor 

Ankara, 2 (Vakit) - gümrük ve inhisarlar Veklleti müsteşarı 
Adil bey lstanbula bara'<et etmiştir. Adil bey, lstanbul iÜmrük 
ve lnb:sarlarında bazı tetkikat yapacaktır. 

Iktısat vekAletlnde yeni şubeler 
Anl<ara, 2 ( Vakıt) - lklısat veklletinde levazım, zat itleri, 

istatistik Ye neşriyat şubelerı ihdas edilmiştir. Jstaf stik ve Def· 
riyat mildürlüğ1\ne veklleten Ziraat Yekileti iıtatistik ve neıriyat 
müdürü Cevat R iiştü S. tayin edilmiştir. 

SahtekAr yakalandı 
Ankara, 2 (V akıt) - Geçen aene maliye veznesinden sahte 

ita emrile para alırken sahtekarlığı anlatılan ve kaçmıya muvaf
fak olduğu için hüviyeti anlatılamıyan aabtekAr, polis komiseri 
Fikri ve muavini Halit be:·ler tarafından yakalanmııtar. SahtekAr 
kabahatini it raf etmiıtirı Sabteklr Karacabey maliye tahsil ıu
besinde ücretle mnstabdem Halim iııninde biriı:dir. 

..... ·--······--···---... ----·····--·····-····· il il -·--············-····-----·-----memurlan Japonlan Şanghaydan 
kat'iyen def etmiye karar vermiş 
olduklannı ıöylemektedirler. Bu 
makaatla Şanghayın içinde ve gar 
bmda 15 bin Çinli asker toplan • 
mıf bulunmaktaa'ır. 

Şanghaydakl vaziyet 
Şanghay, 2 (A.A.) - Hankeou 

mahallesi hudutlarında kain olup 
Japonların iııali albnda bulunan 
poıta mevkiinden silahlar atılma· 
ıı müthit bir panik tevlit etmit • 
tir. Merkezi büronun kapıamdan 
yoldan geçenin üzerine ıilah ata· 
nm bir Çinli olduiu zannolunmak
tadır. 

Bunun üzerine Japonlar, bi • 
nayı müdafaa için alelacele mit • 
ralyözlerle mücehhez bir bahriye 
müfrezeıi göndermitlerdir. Bu • 
nunla beraber mmtaka memurla
n, binayı itıal etmek üzere gö • 
nüllülerden otuz Rustan mürck • 
kep bir müfreze aevketmitlerdir. 

Bütün bu hareket esnesında 
bir tek ıilah atılmamıttır. Bu yü • 
den az kalım bir lngiliz polisi ya• 
ralanacakb. Buralarda bulunan 
ahali, etrafa kaçıtarak iltica e • 
decek yer aramıılardrr. Mütea • 
kiben bir kaç el •ilah ıeai ititil -
mit ve biraz ıonra kesilmiştir. 
Mmtakada ıükGn hüküm sürmek
te ve bu sükUnu arasıra atılan ıi· 
lihlann sealeri ihlal etmektedir. 

Binlerce ahalinin sokaklarda 
acele acale evlerine gitmekte ol -
duldan görülüyor. Gece olmuı • 
tur. 

Şapeide de ıüldin hüküm aür
mekte bedam olup olmıyacağı ıu
ale f&yan görülmektedir. Ahali, 
bevnelmilel mmtakanm muhtelif 
tubeleri arasında alelacele vücu • 
da getirilmekte olan tel örgülerin 
yapıldığını ıeyretmekted ir. 

Şanghaya ıüratle harp gemile
ri ve kıtaat gitmekte old•1ğunu öğ
renen lngilizlerle Amerikalılar bi
raz münAeri ol.muşlardır. Lond
ra ve a V tington hükUmetlerinjn 
nanghaya aıker göndermeleri key 
fiyetini iki haıım tarafı metum 
neticeler tevlit edebilecek bir ha· 
reket icra etmeden evvel biraz dü
tünmiy ıevkedeceği zannolunmak 
tadır. 

Şan"haydak! Japonlar , 
tahliye edilecek 

Şangbay, 2 (A.A.) - Japon• 
]arın Japon kadın ve çocuklannı 
tehirden ~ıkarmak itini cumadan 

evvel bitirmiye karar vennit ol -
duklannı vazıyetin vahametini 
göıtermiye kafidir. Japon hükU
.meti Çine iki fırka asker gönder
miye lcaru •enaiıtir •. ı .. v 

Tokyo,~. (A.A.) - . San~h.ayın 
Japon cemaati tarafınCJan Toho 
hükümetine çekilen bir telgrafta 
acilen Şanghaya asker kuvvetleri 
gönderilmeıi talep edilmektedir. 
Aynı talep Şanghavın Jaoon kon· 
solosu tarafından da yapılmuıtır. 

Bahriye nezareti Amiral No • 
muranm kumandıtsr alttnda ücün· 
cü bir filonun te!kil ediJm,.kt~ ol
duiunu ve mumailevhin Çin su • 
lannda bulnnan bütün deniz cüzü 
tamlannın Şan~havda ve c-.enu"ta 
tonlrvacs;;mı bildirmekt~.tir. Bu 
tedbirin Cine veni bahri kuvvet. 
le~ gönd~rilmek '"anıtıım iırap et 
mıyer•:ır, .. ,..,..,,~rlH9"fl!kte~;r. 

1000 A111erlka atakerl 
Manille, 2 (A.A.) -C'1aumont 

İsm;ndeki Amerikan naklive ge • 
misi otuz birinci pivade al~vına 
m~nıu., bin neferi hamil oldu<Yu 
J,ald~ ~annhaya müteveccihen yo
la Çl~JAtrr. 

Pr•n•ız krBvazBrD 
Ma11Hle, 2 (A.A.) - AksaVJ 

§arkdllki F ran•ız filosı1 kumanda
ı;ıı amiral ~P.r'i11 hayrağm ta,ımak 
ta nll'!n Wıtldeck - R'>u!seau 
:m-hlı k'"Uvazörii dün Al'""k körfe
zine mütever.cih•'l M~n'''"'dt>n h" 
rek•t etmiAtir. · ZIT'J,b Hindidni 
valii Vımumisi M. Pıt1quieri me -
'"'niyeti mahalline götürmekte • 
dir. 

ç;n ınlanna gitm,.k emrini al
mıA olan bu knıvllzÖr kömür ve fllr
zea k almak için lnsa bir mü4r1et 
kaldrktan snnra en kııa ynldan 
Şanohaya gict-ek Ye orada Frrın
sa tehftası tehlikeye manız kaldı
ğı takdirde hemen harekete '°eç· 
miye amııı-ie bulunacaktır. Kru. 
vazörde ,_50 nefer ve ?.3 zıt '1it 
v~rdır. Üç us'lturla mücehhezdir. 
19 nnttmf!trelik 14 ve 7 bu,.,ık 
ıant;.metretik on tnn t vardır. Zır
hı 17 sa11t=metre klllmbnındadrr. 
Hacmi 12qoo ton olup ıürati ıa -
atte 23 mi'dir. 

Devletler ne rapacek ? 
Bertin, 2 (A.A.) - Büyük dev· 

letlerin hattı hareketlerini tetkik 
eden nimreımt Cermanya diyor 
ki: 

Bir çok devlet adamlan Jo • 
ponyayla bir ihtilaf zuhurunun 

Varşovada 
Türk-Polonya 
Cemiyeti 
Varşova, 2 (A.A' - Şark 111~ 

essesesinde Türk-Po'ooya ceflll" 
yeti teessüs etmiıtir. Riyaıet• 
Yo:voda Japoszcviç intihap ohJll" 

muştur. c1' oıiyetin fahri riyase' 
tini deruhte etmesi Türkiye bli
yük e1c-ili;.;nrJen r:c=- ~rtilece\<tit• 

tsa \·ekllimlz 
BUgUnlerde Ankaraya dl..

melerl muhtemeldir 
Başvekil ismet Pı. Hz. dOtl 

sabah refakatlerinde Gaziayınt•P 
meb'usu Kıhç Ali B. olduğ11 

halde Beyoğluna çıkarak 111ub
telıf mağazalardan alış verit 
yapmışlardır. 

Başvekilimiz akşam saat od 
yedi buçuğa doğru BaşvekAlet 
hususi kalem müdürü ve diğe' 
beyler:e birlikte tekrar Beyoilut' 
giderek dişlermin tedavis:ne de
vam etmişler, saat 21 buçu}' 
do "ru da refakatlerinde Gıresud 
r.ıeb'uıu Hakkı Tarık bey oldll" 
ğu halde D:vanyolu -Fatih-Akı.
ray taraflarında otomobille bit 
gezinti yapmışlardır. 

Başvekil Pş. Hz. nin bugliolet' 
dcAnkaraya avdet etmeleri aıub-
temeldir. · .................................................. .....-' 
nakabil olduğu mütaleasmda bd' 
lunmaktadırlar. 

Mamafi Amerika, bunu ad' 
etmemektedir. Zira bir mu~' 
feriyet kazanıldığı takdirde b~ 
Amerikanın ikt11adi inkitafı li , 
akal yirmi sene geri kalmıf ol• 
caktır. Fransanın abayı ,arJıt' 
ki menafii pek o kadar mühinı dl, 
ğildir. Binaenaleyh Pariıte !~ 
zıyeti ciaha c.mumi bir nof'V-, 
nazardan derpif etmek mümldl'-, 
dır. İngiltere mütereddit ve~ 
raraızdır. Bövle esaslı bir nı tJ 
de Cemiyeti Akvamın nüfu't11 , 

takviyeye çalı,mak M. Mac "f, 
naldın ideolo.iiı1ne muvafıktll':~ 
kat lnşrilterede lngiliz harici ıır, 
•~ti hakkınrla ln~ltereyle ~ 
11ka Arasında muhalC'Ff"t me~ 
olduğu noktai nazanndan hülP"'". 
veren bir çok devlet adaJll~ 
vardır. Bu devlet adamlal'P"':. 
Japonyanı nist;ıa ve teve11ü ti!f, 
setinin büyük Okyan,11ta Anı~ 
kanın vazıyetini zayıf dü§Ü....,... 
ni hos görmeleri muhtemeldir• 
Londra plyasesında fiyatı-' 

dUşUyor ,-
Londra, 2 (A.A.) - f;sh , 

borsası fiatları, aksayı tark ~ 
vadislerinden müteessir olm~iaf 
lngiliz lira11 daha zayıfbr. 111"1 
devlet eshamı düıüyor. Asya ı 
ha.mında mühim tenezzüller ~ 
dır. 1910 tarihli ve yüzde f" 
faizli Japon iet=Io-azı tah•il.M 
yetmiş beşten eJli bir bu~uğa, ~· 
de altı faizli tahvilat seksen rJVJ,,. 
ten seksene ve 1907 tarihli ye fi 
de bet faizli tahviller de ~ 
betten yetmite dütmüstür._ .~ 
bonoları bir çok buan kaybe'P"" 
tir. 
N6vyork esham bor••••"~ 

Nevyork, 2 (A.A.) - Dedi ~ 
lu amelesi ücretlerinin yüıd• ,)' 
nispetinrle tenzil edilmesi ye _J 
•ayı fa1"k hadisf'!leri, pi~ 
Vl\ZIV,.ti ÜZl'!rinde t•siri obn~ 
Dün fiı-.t1arda bir il& yedi fi':., 
tf'!ref fü k-ıyd,.rlil"'li~tir. M_...,,t 
1aa takrihen bir bucuk milro"Jfl! 
ham frıerin-le yapılmıtbr· ~ 
vork bankaJıoınnın ekıeriıi ~ 
.Ja..,orwamn Nevyork ve ~' 
horaalann~a han> jstikrazı _...J 
"·miyeceklerini haber ve'fffJ,,
rl;r. _ ,.11 
Yunan •011vell•tlerl prolP"' 

ediyorlar il_ 
Pire, 2 (A.A.) - Sosyalill '

ka•ı aktetmit oldutu bir içtilll~ 
na11nda Şanghav bombard~ 
takbih eden ve Cemiyeti ~I 
teıl;hatın ilgası için müdah~ 
mesini talep eden bir karat 
ti kabul etmittir. 
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rler Günün 
•--Meselelerinden 

Pollste: Tezatlar: 
~ilahlanma 3 yankesici 

Zeki Megamez 
bey vefat etti 

1 

Adliyede: 

ı Osmanlı bankas 
1 
tahsildarının 

Çin-Japon 
Meselesinin 
Bugilnkil şekil Ye i$sizlik Yakavı 

Silthı Et v d"' teri k a.ı:ııına yarışı rekor kırmadat e er 1 
Al'tu ahtn da ölüm yarışıdır. Bunu Zabıta Fatma, Hıfzı ve Aptur-
tne Panın en sağ ~enah gruplarına 

nsup ol rahman isminde ilç yankeıici ya· 
llefes an devlet adamları, harbi 
Şey alınak, su içmek gibi tabii bir kalamışhr. Fatma Beşiktaş tram· 
kat ~nanıar da idrak edirorlar. Fa- vayında hatice isminde bir ka· 
§rJrn~zr~~le hayatın seyri arasnııfa a• dının para çanhııını çalarken 
tıanrı ır uçurum var. Kime 1'orar• meşhut cürüm halinde yakayı ele 
t.ilahı stıthlanma kötü diyor. Fakat! vermittir. 
ltt anınaktan geri kalan bir dev .1 
Yap:~Y<landa yok. İhtiyar A;vrupa J Hıfzıyla Apturrahntan da aynı 
faa r,tttn mantrğıını. fikrini mtida.. ıamanda mu .rıtelif kimseleri teh· 
kata~ 1!f>~. Bir taraftan silah fabrİ· dıt cürmünden de ma:ırnuo ol· 
datnı •şlıyor. Bir tarafta devlet a. doklarından dfü1 mevkufen ad
:ta)( ba~ sağdan sola dnğnı cıyak, c1- liyeye teslim edilmiştir. 

aKnyorlar· 
''- An:ıa ·ı:hl tahdi .

1 
Ali bey eczahanes1nde yangın :a nsııı. ar tedısin! j 

etrı u Avrupa medeniyetinin tereddi- EvveJki gece Divan yolunda Ali 
~en gü~ı misaldir. 1 bey ecz~hanesinden yangın çık-

tlıantnalıtına fnand ;ğına hayatında mış derhal yetişen itfaiye tara-
olarnrvor 1 f d b" .. . d tğel' . ~ · m an uyumesıne mey an ve· 

tıiret, ~la~lan~a ~enaysa bir mede- rilmedeo sandOrülmGştUr. 
denı gürbüz bır fıkre dayanan mc-
llu Yı;t derhal fikrini hayatlaştırır. 

ıt"nk .. içind u zebun. fakat çelik kaleler 
?ıınd e Yaşıyan ihtiyar Avrupamn ya.. 
111 a, Yaraladığı düşmamnm kanı
ei):eçinln üstünden lpek mendiliyle 
tlhti ~ik~th şövalye ne kadar müste
la h r Cunkü onun medeniyeti itikat· ' 
l!UkQareketı birleştirmiş ve kalplere 

ll verırıiştir. 
Seneıe d' • lı:on r ır komısyonlar, içtinta.lar, 
greler] ;c_ ltıatı e aeıılanna, sızılanna r:Pr 

stııı a~ıYan zengin hastalar gibi kon-
4tru ~ondan konsültasyona koşan 
bir Pa her içtimadan sonra sızısrna 
lter 8.sptrinden başka ÇS:re bulamıyor. 
ları beYnelmilel toplantı kalp ağrı
dit. Çeken Avrupa için bir kordiyal • 

• • • 

Belediyede: 

Veni yollar 
Nışa 1taşında Güzelbahçe ıo

kağma kaldırım döşenmesi bir 
müteahhide ihale edilmiştir. Bu 
yolun iki tarafına geçen sene 
gayet fık olarak yaya kaldırım
ları yapı mışh. 

Diğer taraftan kanalizuyon 
tesisatı bittiği cihetle eski Cabi 
yeni Rumeli caddesinin kaldı· 
rımları da döşenm·ye baılamış
tır. Çabi caddesinden çıkan kal· 
dınmlarla da Nışantaşından Şif· 
liye giden tair Niglr sok•ğının 
döşenmesi ta '{arriir t>tm•ştir. 

Matbuatın eski eme\rCJ:nların· 
dan Zeki Me
~amez bey dün 
Maçkada Ame-

rikan hastane· 
sinde vefat et-

mitdir. Cenaı.e 1 

merasimi cuma 

günü ıaat on 
buçukta beyoğ

lunda Sakızaga

cında katolik ki
lisesinde yap 'a ,.. 
ca k Ye cenıin -\ 
F .1 ~y katoı·• Merhum ·Zeki 
erı tu IK Megamez B. 

!atin kabristanına defnedHecek
tir. 

1871 ııeMsinde Haleptedo~ıın Zeki 
Megamez bey Halep asker! rüşdüyeslnde 
tahsil ettikten gonra yii mi yaşındı iken 
lstanbulı gelmiş. Matbuata intisale etmiş 
tir. Kırk bir şenedenberi Matbuat meyda · 
ntnda çalışın ZekiMegamez Saadet, ikdam, 
Sabah gazetelerinde yazılar yaımış. Mısır· 
dıı. çıkan (E:lmüe,·yct) ve (Elliva) gazete
lerinin lstanbul ınuhabirliğ'inl yapmıştlr. 

Türkçe ğazate ve mecmuıılarda çıkarı 
lmzall, imzasız yazılardan ba~ka Zeki 
Megamez beyin kitap ~eklinde intişıır 
edeıı başlıca eserleri şunlardır: 

B~ ciltlik Is!Am medeniyeti tarihi 
Ebumiislüm Horasani, Mısır muh.:nrirle· 
rlnden Kasım Ern n beyin (Tahrir ü1mii
rab) kitabının tercümesi, Fergana güzeli, 
Selihettin Eyubt ve Kur'anı kerim 
t•rcümesl, Şam Arap Akademesi aıuın· 
dan olan Zeki Megamez Şehremaneti 
meclisi azalığında, Trabzon mektupçulu· 
ğunda. Polis mecmuası müdürlilglinde,Maaif 
Nızareti Telif ve tercüme direslnde bu
lunmu~tur. 

Kederli ayilesine teessürlerlmizl beyan 
ederiz. 

&'el Yan beli tutmaz fürek bir hale 
did~ Avrupada artrık silahların tah• 
ihttı meselesinin önüne geçen yalnrz 

Riıt~ariann hırsı değildir. lş o kdar Tii l e 1 aıltıt t, o kadar karınakarıştk bir hn.1 Şehir meclisi bu gün toplana- ne se.er nde de-
Orta Şbr ki cephane fabrikatörlerinin cak, Pazartesi celsesinde vaktin ğlşlklik yapıJdı 
~a ta attığı tez Avrupayı iki tezatlı mu.ait olmamastndan. bitirileme- Evvelki günden itibaren tünel 
~11\ıda brırakıyor. Diyorlar ki: yen ruzname bu gün tamamla- seferlerinde değişiklik yapılmış-

Pa k- Silthlar tahdit edilmeli, Avru-
1 
nacaktır. Bundan baıka Beyoğ· hr. Aym istikamette giden ka· 

Iıta]ı ~ndi YaraJannı, berelerini sar • lu cihetinin kanalizasyon teaisah tarlardan bir vagon birinci ve 
llıat 'n~ikın deş1ik b

1
ir
1 

hal alan içti• hakkında münakaşalar yapılmaın bir Yagon ikinci mevki olarak 
l) sarı ma ı . • . işlemektedir. Antreler de birinci 

16 U:rıyada 25 ınilyon işsiz var. Dev- ıbbmalı vardır. 
tler eı b' ........................................ _................... Ye ikinci mevki yolcular için iki-

~tı teçıneı~liğiyle bu meselenin önü ·ı sibolacak Son kalan dımar'ır da ye ayrılmıştır. 
l>ek .• boşanacak.. Ellerinde mend.il ah in. --------------ı 

~snı..ı ~lek!ne olan bu sozler kar- saniyet diye ag-laşanlann elemleri ı 
"a eh ğı in · j Gelenler, gidenler 

l!apır ısa.pır' ti~tyari Asanıyet nal mma gene yerine gelemtyecekt İhtiyar Av• _ 
}11f .. • yen vrupa nsani • . . Tti k ( · · T · I lar~ıletj ne yapacakla.nm şaşırıyor· rupa _bu. iki ~zat ıçf~de sılAhları tah- r - ogııız ve iırk talyan 
d Pakat efe d" k - .. 

1 
dit fıkmıe hır türlü yanaşamryor. mıhkemeleri reisi M. Hamer;h 

etil 1 n ım azm ayagı oy e d l d Ve galiba tezattan tezata, uçurum. fhı mem eketin en şehrimize 
lş ta d tahdit ınamen başkadır. SilAhlar an uçuruma saldıran AvrupR dönmilşlür. logiliz mahkemesi 

ler'e . olundu mu hadi gene yüz bin- bu ha.l içinde kahbı dinlendirecek. bayram ertesi tekrar faaliyete 
··~~~rilik, i~izllk na _I SADRl ETEM geçecektir. 

h1ılıınııın1ıılllllmııırunııuıınıııırmııınnııımııımnımııımnımıııınnıımımmmııı ııımıırmıır.nıııııııııııınınııı11mınııııııııııımımmınnuıımnınnnnniiiiııı!lı. açarak - Ah yarabbi, ölse de biz de, 
bütün millet de kurtulsak? .. Demiş -
siniz in.kar edebilir misiniz, ne buyu
ruyorsunuz? 

IVlahmut Nedim Bey 1 
( Son Yemen vallsl ) 1 

!jj 

30 Senelik Siyasi Esrarı İ 
;;;: 

ifşa Ediyor 1 1 
"--nııııııınmınınıuıııınıııırmııınıııınıııııııınmıımıııummıııınıııımıııııııımııımm1111nıınım111111111 Tefrlka~23ıımııınıınnıııl 

Saha_ Tercüme ve iktibas hakkı mal&fuzdur. 

~lll:ta.k ha doğru kapıyı açıp birisini la giderken imam Yahyayla temu e
l'aııa he~?-.1~ olacağımızı, neden bu· derek kend!lsini ikna etmem irade bu .. 
di~. l{ letildiğimi ... ) sormak iste • yurulmuştu. Yani lmam Yahyayla 
~e :Pı kilitliydi. görüşmek için gitmiştim, şimdi bu 

faııa ~utı!. olduğumu anlamak için sualin manası nedir! 
Sab Şunmiye IUzum kalmamıştı. 

~l\i h~~leyin erkenden kaprp açıldı. - Peki imam Yahyaya ne hak, ne 
fllltad~~a bir odaya davet ettiler. cesaretle ya.kında ha.life olaağrnı, teb 
l?ııı~ ~ · :-rır heyet oturmuş, kurul _ şir kılıklı söylediniz? 
~ltit ıı llı bekliyordu. Bunlar Tatar1 - Böyle bir §'eyden haberim yok, 
h:lik r~a. Kabasa1al Mt-hmet paşa, şimdi sizden işit.iyorum. lmam Yah .. 
~ }", ~e~an Paşı, ser hafiye Kadri yayla görüşürken Bıimiz yalnrzdık. 
lt~fıtha~et>~n fjifre katibi Asım bey, Binaenaleyh şahidimiz yoktur. Böy-
lfat ı._ ıınamınrn oğlu İbriktar le bir şey söylediğimi o iddia ederse 

tıe)•di. onun cinnetine hükmederim. Saniyen 
~eb t ~ llır •sakal soruyor mam Yahynya böyle bir şey söyle .. 

~k. trıUddet öylece birbirimize ha• mek için benrim mecnun olmam Ja • 
"'° ~iharet . zımdrr. Ne o, mecnundur ne de ben, 
~h~kaı istıntak başladı. Evvela bo şeni bir iftiradır! 

..... \> 'Mehmet paşa &ordu. - Yemene gitmezden evvel, lstan-
~lr,. elllend ı · b ld ' · b" ( .. ret ett· e m:ım Yahyayı neden u ayr.en ır gün ••••• ) paşa {*) 

...._ l 111? size - Zatı şahane kaç gündür binz 
eınen e memuriyeti mahsusay- keyifsizdir, dediği zaman ellerinizi 

Hayretten hayrete d ü~yorum : 
- Bu sözü söylediğjmi bittabi si-

1 ze gene ( ••• • • ) paşa h:ıber vermiş• 
tir. Şu halde aradan hunca zaman 

1 

geçtikten sonra, aşağı yukarı üç s~ne 
sonra ha her verdiği için bu hususta • 
ki teehhüründen dolayı o paşayı şid
detle tecziye etmeniz lazımdır. Bana 
gelince ben bu isimde bir paşa tanı .. 
madığıım gibi, böyle bil' söz söyledi• 
ğimj hatırlamıyorum. 

Bunu söyledim, fakat fena halde 
hiddetlenmiştirn. Kendimi tutama 
dım: 

- Paşalar, beyler, dedim, ilç ~u .. 
al sordunuz, üc~ü11e de b~n muhatap 
olamam. Sakm başka birine soraca
ğınız şeyleri sehven bana sormuş ol • 
mayınız. imam Yahyayla görüşmJye 
hadei seniyeyle memur edildim, şim• 
di neden görüştün diye beni muaha • 
ze ediyorsunuz, aklını baŞTmd . ı oldu
ğu halde b1na lmnm Yahyaya halife 
olacağmr tepşir ettin diyorsunı.ız, ya
ni delisin demek istiyorsunuz, ( ••• ) 
paşayı hi~ tanımadığım, gÖrtni)diğim, 

bilmediğim halde, ona, hem de ilç 
sene enel bilmem neler söylediğimi... 

Sen sus! 
Ser hafiye Kadrj sözümü keserek 

atıldı: 

• 

muhakemesi 
Yuda efendi isminde bir tilc

carıo dokuz yüz lirasım dolan• 
dırmaktan ma%nun olarak mah
'~emeye Yerilen Osmanlı bankuı 
tahaildarlanndan Da-vit Levi efen· 
dinin. muhakemesine diin ikinci 
ce:ıada devl!l.m edilmiştir. Dünkft 
celsede Osmanlı bankaın müfet
tişlerınde:ı M. Dokormiye şahit 
sıfatile ve terceman vasıtaıtyle 
dinlenilmiştir. 

M. Dokormiye verdiği ifadede 
Yuda efendinin banka tab•ildan 
Davit dendi tarafmdan dolandı
rıldığını kendisine 12nlalbğını. 
Davit efendinin bir kaç suiisti
malini bildiği için bu iddiaya 
inandığını söylemiştir. 

MQhakeme karar için batka 
glıne buakdmıtiır. 

Yedi ay hapaa mahk8m edlldl 
Altın bakkalda, Zafranbolulu 

Mürşide hanı nm zarfcıhk ıure
tile boynundaki ilç beıibiryerde 
altınını çalan yan~tes~ci Mustafa· 
nın muhakemesi dUa ikinci ceza
da bitiriJmit ve maznun mahkt1m 
edilmiştir. 

Mustafa, müteaddit 1abıkalan 
nazan itibara alınarak bir ay 
zammiyle. yedi ay hapis yata· 
cakbr. 
Kartal mal mDdUrD SUrurl bey 

beraet etti 
Rüşvet almaktan maznun Kar

tal mal müdürü Snruri beyin 
muhakemesine dDn üçüncü ceza 
mubakemeıinde mevkufen de
vam edilmiış ve muhakeme bi
tirilmitlir. Mahakerne heyeti maz 
nun hakkında beraet karan •er
miı ve SOıuri bey tahliye olun
muıtur. 
Yeni bir kaçakçıhk vak'ası 

Dün, limanımıza gelen Roman· 
ya vapurunda kaçık iıkambil 
kAğıdı, ipekli kumaı Te sair ka· 
çak eşya bulunmuı ve kaçakçı· 
lar dün ak,am adliyeye veril
mişlerdir. Muvakkat kaçak mah· 
kemesi maınualarm muhakeme• 
sine derhal başhyacır.kbr. 

Maaşlardan yUzde 12 kesilecek 
Ankar-dan gelen bir telgrafta 

hökQmetin yeni tekaOt kanunu
mucibince yükseltilen tekant m•· 

Çin J apon m<'sclesinin bu gitnkli 
şekli şudur: 

Japonlann tecavuzu, Çinlilerin 
müdafaa~nyla başlıyan uzak şark mu• 
harebesi devam ediyor. Japtmya teot 
ca\·uza başlarken tabif resmen harp 
ilanına lüzum görmedi. Sade (Mua -
hedelerle Çin topraklarında haiz ol
duğumuz bir takım haklar taınnmı. 
yor. Bunları müdafaa etmiye mec
buruz) dedi. Çin hükumeti de .Ta • 
ponların tccavuzlanna. karşı ha rb~n. 
müdafa a knranm verdi.Fakat tecavn· 
zı: bir harbe girişiyor dcmesin~r diye 
harp ilanından çekindi. Görülily<>r Jd 
diinyanm bir köşesinde filen en ınüt
hiş bir harp cereyan ediyor. Fakat 
ne teca.vtız edenler, ne müdafaa e .. 
denler ağızlarından harp kelimes.iııi 
çıkaramıyor! Çünkü memleketinj mü• 
dafaa edenler de harbin mes'uliyetinl 
benim omuzlanma yiikletirler ıiı;ye 

harp ediyorum demekten korku:yor: 

Bu münasebetle (Tan) ga.zeteshıiıı 
yazdığı makale hakikaten zayıf olan 
şark milletleri içJn bir ibret nsikası• 
dır. (Tan) m mütaJeasma göre Ja
ponyanm hareketi tamamen doğru ve 
haklıymış. Bunu haksız görenleri 
yandta.n şey, Çin gibi şark menıl~eı. 
]eriyle Avrupa memleketlerini bil' 
zaviyeden görmekmiş. Avrupalılara 

ve medeni milletlere mahsus olan hu~ 
kuku düvel kaidelerini Çin gibi bir 
memlekette tatbik etmiye iınkA.n yok~ 
muş. 

Tan bu mantrklan yürütürken ~P 
hesiz Çinin Cemiyeti Akvam meel'İsi4 
ne resmen kabul edlJntiş bir memleket 
olduğunu hiç batırma bile getirmek 
istemiyor. Eğer Cemiyeti Akvama 
dahil olmak bir memleketm hukuku 
düvelden istifade etmesine kA.ft gel , 
miyorsa o halde bu beynelmilel sulh 
müessesesinin nasıl bir kıymet ve ma· 
nası olabilir? 

Hakikat budur kl Çinm Japonlar 
tarafmdan tahribine karşı Cemiyeti 
Akvamrn seyirci olmaktan başka bir 
şey yapamaması bu müessesenin hi~ 
bir hikmeti me,•cudiyeti olmadığmı 
pek iyi göstermiştir. Hatta lngiltere
nin Amerikayla Mrbestçe teşri• 
ki mesai edebilmesi için Cemi• 
yeti Akvamdan aynlacağ.1 IJek• 
tinde şayialar dolaşmıya başla. 
mıştır. Eğer bu şayialar tahakkuk e
decek olursa Cemiyeti Akvamnı bu 
gün hükmen nihayet bulan mevcudi -
yeti resmen de ilan edilmiş olacak de. 
mektir. .. ....... -................ -----···· .. --· -··· ..... . 
aşlarını azaltmıyarak memurla· 
rm mantlarından yOz:de 12 tek a· 
Udiye kesileceği haber veril
mektedir. Bu hususta bir kanun 
llvihaıı yapılacaktır. 

- Heyeti istinta?dyeyi tahklr e<İ;. - b-i-r kardeş gi:bi himaye edeceği-m- Yal 
me:ısiniz, sual Sörm&k da slı;e düşmez. nız rica ederim sahurlu ol, metin ol. 

Ben de yerimde doğruldum: bilhassa sa.kin ol t 
- Hele senin, dedim, hu mecliste 

söz söylemiye hakkın yok"' Sen sus 1 UçUncU sorgu 1 
Allah rahmet eyle~i11 Şakir paşa iki günden sonra gene aynr heye. 

benim hiddet ve asabiyetimi kim bilir tin huzuruna çırkanldun. Bu defa: 
ne kadar hakh bulmuş olacak ki ye- - Hamdi dedeyf tanımaz mlsm de-
rinden kalktı: diler, 

-:- Mahmut Nedi.m berelendi, dedi. Kendi kendime, Hamcli dccle, 
böyle bir hadise başınıza ilk defa gel· Hamdi dede... Diye dlif:ündüm. Bir 
diğf Jçin çok müteessirsiniz, ben görü.. türlü hu İt<llmi tanıyamıyorum. 
yorum. SükQnet bulunuz. ve emin lfabasakal Mehmet p:ı~:ı iJbe ettil 
olunuz ki heyetimiz ıhkaln hak ede• - Canım amcanız Hamdi ~ede. ... 
cektir .... Emin olunuz.. • Nasıl tanımaZS?nız? 

Sonra ser hafjye Kadriye dönerek: 
Si d · d • Filha?dh:ı akrabamda bir (Hamdi) - ı e, nca e cnm, susunuz, 

dedJ. bey vardı ki kcndicıfoe (Hamdi dede) 
Heyet aralannda biraz görüştüler, de derlerdi, ama amcam dcgiMi. 

Şakir paşa kaprnın yanrnda bekliye11 - Evet dedim, akrabamdan Hanı-
yavere ben? işaret ederek: di dede .•• 

·- Beyeft.ndi biraz istirahat buyur - Kendisirle muhaber cniz var mr• 
sunlar ... Dedi, kalktıım, gene eski oda- dır? 
ra gittim. - Elyevm nerede olduğunu bile 

On dakika kadar sonra Şakir paş:ı bilmiyorum. 
yanıma geldi: - Fakat eYvelce .... Yani bir ka~ ge. 

- İlahi l'tfahmut Nedim bey, neclen .,. el? ne e.v .... 
k-Yzarsm, nJçin hiddetlcnirsin ..• Ben _ Hamdj dedeyle çocukluğumda.1\ 
de bu suallerin, bu ~orgnlann mana- heri göriişm.üş değilim, maalesef şim
srı, mantrksız olduğııno pek ı\l~ bi • di kendisini görsem belki tanıyamam 
liyorum, fakat. b" 

ı ıl" ... 
- yl am:ı paşam manasızhfnı~ 

· (Bitmedi) 
ma.ntıks1zlığın da bir hnddi '\"ar ... 

- Sen sabret, Allah bilir ki vic
danım muazzep n mustariptir, seni 

_"".'""' _____ _ 
(*) itiraf ederim ki lıic tanımadı. 

ğım bu paşanın ismini de u.nutmufum. 
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B ık ı t ·hı • • dir, değil midir? a an maç arı ar~ erJDJ Dünkü akşam gazetelerinden 

d k ı 
" d biri Darülfünundan çıkarılan hp 

eg~ iştirme azım lr fakültesi müderrislerinden Rasim 
Ali beyin Şurayı devlete miira-

,, } • b•J k • caah üzerine verilen karardan 
ı' unan gazete erı 1 e no taı naza- bahsederek diyor ki: 

flffilZI teyit ediyorlar "Devlet şuras ı , fakülte mecli· 
sile darülfünun divanının kanu-

Salih pehlivanın yüksek bir hareketi nen tam hakkı kazayı haiz bir 

Dün, önümüzdeki haziranda 

yapılacak Balkan kupası maçla

rından bahsetmiş ve fikstüre na

zaran vazıyetin aleyhimizde ol
duğunu işaret ederek f ederasyo
nun bu tarihleri mümkünse de

ğiştirmesi lazım geldiğini yaz
mıştık. 

Fikstüre nazaran haziranın yir

mi beşinde Romenlerle karşıla
şacak olan milli takımımızın da

ha nefes almadan hemen ertesi 

günü Yunan milli takımile kar

şılaşması icap etmektedir. Vazı
yetin aleyhimize olduğu o kadar 

barizdir ki üzerinde münakaşa 
etmek Hizumsuz bile telakki edi
lebilir. 

Romen takımı gibi Balkanlar

da en mühim kulüple çarpışarak 
hırpalanacak ve çok çetin bir 

maç yapacak olan Milli takımı
mızın hemen ertesi günü bilhas

sa Yunanlılarla karfılc;şması ye
nilmek için birebirdir. Çünkü 
yorgun Türk takımının, ilk ma

ÇIDI yapan zinde ve hazır Yunan 

tal<ımının karşısında büsbütün 
sinirleneceği ve binnetice bozuk 

bir oyun oyunıyacağı muhak
kaktır. 

Dün bu vazıyetin bizim için 
daha iyi olacağını söyliyen fede
rasyon reisinin noktaİ nazarına 

fıtirak etmediğinizi yazmıştık. 
Bu noktai nazarımızı, Yunan ga
zeteleri de teyit etmektedirler. 
Gelen Patris gazetesi balkan 

kupası için çekilen kuradan ve 

Yunan miHi takımının fasılalı 
bir surette rakipJerile karşılaşa
cağından bahsederken diyorki: 

"Maç tarihlerini tesbit eden bu kura 
Yunan milli takımının pek lehinedir. Zi· 
ra Yunan milli takımının diğer B:ılı<an 
mllll t:ıkımlarile ) apıcağı maçlar arasın
da bir kaç günlük fasıla urdır ki bu, 
oyuncularımızın istirahat etmı:lerine ve 
yorgunluklarını ~idermelcrine medar ola· 
calı:tır. 

Bu sen~ Balkan kupası m:ıçlarına 
4l'ürkiye de milli takımıyle i~tirak ediyor. 

Bu muhtelif maçları kazanacak uı..,m 
Balkan kupasının hakiki şnmpiyonu ola
caktır. Hu maçl:ırın on gün z~rfınd:ı hi· 
tirilmesi mecburiyeti. muhtelif Balkan 
miUt takımlarını azamı kU\'Vetlerile ve 
bütün tekniklerile çarpışmalarını intac 
edecektir. Balkan kupası m:ıçl:ırı hiç şüp
he yoktur ki bütün Balk:ın efkılrı umu
ıniyesinin nazarı dikkatini celbedecektir. 

Bu sene kupa maçtan Belgraua ya
pılacahır. Bin:ıenaleyh bizim için al:\lta
d:ırların yapacakl:ırı yegAne ~ey, Yun:ın 
milli !akımını hu kupa ur.erinde iddi:ı~ı 
hak edebilmesi için şimdiden hazırlamıya 
başlamaknr.,. 

Yukarıda satırları okuduktan 

sonra, Atinada çekilen !.ura ma

dem ki Federasyonların kabulü

ne muallaktır, şu halde vazıye
tin tashihi için derhal teşebbü
ıata girişmemiz lazım gelir, di· 
yoruz. 

Urfah Salih pehlivan 
Salih isminde genç bir pchli

va nın, çalışmak üzere Urfaclan 

ıehrimize geldiği ve harikulade 

bir kuvvete malik bulunan bu 

Tilrk çocuğunun kalın bakır kev
girleri ellerile yırtarak herkesi 

hayran ettiğini yumıştık. 
Şimdi fehrimizde Haliç kulü· 

bOnde çahıtırılmakta olan Salih 

pehlivanın yegane gayesi olimpi
yada giderek memleketi şerefle 

temsil etmek ve en büyük mu

vaffolayeti kazanmaktır. işte bu 

genç pehlivan son günlerde bazı 
izdivaç tekJifferi karşısında kal· 

mıştır. Bunlardan birisi genç bir 
kızdır. Pehlivana bir mektup ya

zarak altı yi:z lira varidatı oldu

ğunu bildirmiş ve evlenmelerini 

teklif ederek Londra birahanesini 

konuşma yeri tayin etmiştir. Sa
lih pehlivan bu tP.klifler karşı

sında memnun olmamış, bilakis 
igbirar duymuştur. Hatta bu 

hoşnuhuzluğun sevkile tayin edi
len konuşma yerine giderek tek

lif sahibine kat'i bir ret cevabı 
verm:ştir. 

Salih pehlivanı diin gördük, 

göğsünü şişirerek dedi ki: 
- l fa) ır hayır. Edenmek istemem. 

Benim şimdi yegfıne düşüncem güreşin 
bütün mta!ıkl:ırını ö,ıtrcnerck Olimpiyat· 
ta bütün rakiplerimin fütını l ere getir
mek ve memleketi şerefle teınsıl etmek
tir Ben yalnız bunun için ı;alışıyorum. 

Salih pehlivanı tebrik ve tak
dir ederiz. 

Bu haftaki maçlar 
lst:rnbul, 2 (,\.A) - 1 tanbul futbol 

heyetinden tebliğ edilmiştir: 5-2·932 t;ı· 

rihinde Taksim st:ıdyomunda icra edile· 
cek lik maçları. 

\'efa-Kumkapı • Heşıktaş 11 saat il 
Hakem : Kuri be)·, Beykoz· Jstanbulspor 
11 saat 12,I 5 hakem Xuri bey, Beşiktaş
\'efa-Kumkapı 1 :-:ı:ıt 13.30 hııkem Adil 
Giray bey. 

l~tanhul, 2 lA.A) - 5-2-932 Cuma 
günü G:ılata :ıray kulübünde yapılacak 

Voleybol maçları şunlardır : 
~üleymaniye • Fenerb:ıhçe saat 17 

Hakem: Rıdv:ın bey, Galatasaray-Eyüp 
saat 17,30 hakem l\ecmi bey, Be~iktaş -
Topkapı saat 18 h::kem i\1ünci bey. 

Ladoum6gue, sahte amatör ! 
P:ıris, 2 (A.,\ ) - l'ransn atletizm fe· 

deı a•) onu, diınya koşu şampiyonu La
doumegue'in s:ıhte amatörlük yapmış ol
duğuna dair olan ithamlar hakkındaki 

tahkikat bitince) e kadar mumaileyhin 
elindeki vesil.ayı istirdada karar vermiştir. 

1 Ticaret ve lkhsat 

Bazı mevadın kon· 
tenjanı bitmiştir 
Bazı eşyaların bu aycı ait kon

tenjanı bitmiştir. Bu eşyanın ta

rife numaraları şunlardır : 
125 A, 380 B, 336 A, 345 B, 

353 A, 36 ı B, 381 D, 381 C, 
383, 385, 386, 387, 394 B, 398 
378 C, 447 A, 453, 452 A, 157 
B, 208 A, 497 B, 702 B, 702 D 
614 C, 622, 653 C, 668 B. 
Almanya, tütUnlerden aldığı 

gümrUği.i arttır1yor 

Almanya maliye nezareti cı 

gara imalinde kullanılan tütün

lerin 15 - Şubattan itibaren Al
manyaya ithallerinde kıymetleri

ne göre gümrük resmi zammo
lunduktan sonra hasıl olacak 

yekun üzerinden yüzde iki nis· 

belinde muame!e verg:si alınma
sını ve yaprak cıgara imalinde 
ku!lamlan tütünlerinse bu vergi

den muaf tutulmasına karar 

vermiştir. Bu karar Alm:ın ildi· 

sad ali meclisince tas•ı;p edilmiş 

se de devlet şurasınca henüz 
tasdik edilmemiştir 

Yunan ve Bulgar sefaretleri 

merci olmadıklarım, vermiş ol

dukları kararın kat'i mahiyeti 

haiz olmayıp, infazı lazım bu· 

lunmadığını, ancak bu kararın 

maarif vekaleti tarafından tas

dikiyle tekemmül edebileceğini 
l<ararlaşhrmıştır.,, 

Dün bizim yaptığımız tahkika
ta göre Rasim Ali beyin vazi

yeti şudur: Tıp fakültesi müder
risler meclisinin ihraç kararını 

divanın tasti~<in:len sonra veka
lete gönderdiği fakat vekiletin 

bunu bazı noksanlardan tastik 
etmiyerek iade elliği malumdur. 

Bu arada Rasim Ali B. Şu
rayı Devlete de müracaat etmiş· 

tir. Şurayı Devlet bu meseleye 

vekaletin tastik etmemesi doia

yısiJe kespi kat'iyet etmemiş na

zarile bakmış ve Rasim Ali beyi 

henüz mazul addetmediğini bil
dirmiştir. 

Diğer taraftan Darülfünunun 

hakkı kazası olup olmadığı me

selesi etrafında Darülfünun emi· 

ni Muammer Raşit B. şunları 
söylemiştir. 

Muammer Raşit bey dlyorki: 
- Buradan çıkan mana, bu gibi 

mercilerden verilen l.nrarların kat'i ol
madı~ını ifade eder .. Yani karar iradci 
milliye ve maarif Hkaletinin ta~dikinc 

muhtaç, demektir ... 

Tevfik Recep beyin fikri 

Tıp fakültesi reisi Tevfik Re

cep beyde şunları söylemektedir: 

- Devlet Şurası muameleyi ikmnl 
olunmadığından dola} ı red \ e iade et
miştir. Yoksa darülfünunun karan ıedde
dilmiş değildir. 

Bir mUderriste şöyle söyliyor: 

Hukuk müderrislerinden bir 

zat da darülfünunnun hakkı kazası 

olup olmadığı mes'elsi etrafında 
şu izahatı vermektedir: 

- Darülfünun hakkı kazayı haizdır. 

Fakat bu hakkı kazası teşkilAt nizamn:ı
mesile m:ıhduttur. \~erdiği k:ırarlar tam:ı

mcn kaz:ıi mahiyettedır. Teşkilılt knnu · 
nuna göre di\·anın kararl:ırı kafidir . . \n
ca k daha kUV\'etli ol:ırak Şurayı de,·let 
kararı mevcuttur. Şurayı device kanunun 
da da şöyle b'r madac vardır: "idari 
heyetler tarafınd:ın nihai derecede \'eri
len kararlar dahi ŞOra\'I de\•lette kabili 
temyizdir,. 

Bu itibarl:ı darü:fununun ı..arnlarının 

dahi altıkad:ırbra tebliğ tarihmden itib:ı

rcn iki :ıy zarfında ıniiracut edilmek 
şartıyle temyizi k:ıbildir. 

Divan bugün toplanacak 

Darülfünun divanı bugün top

lanarak muhtelif mes'eleleri tet

kik edecektir. Bu arada gazete
cilik meldebi mes'eleside vardır. 

···························································· Almanya ha::-iciye nezareti nez

dinde teşebbüsatta bulunarak 

muamele vergisinin tatbik edil

memesini istem;şlerdir. 
ispanyaya yumurta ihracı 

serbesttir 
ispanyaya yumurta itha!atmın 

menedildiR-ine dair çıkarılan şa
yianın aslı yoktur. Bazı eşyanın 
kontenjana tabi tutulması hak

kında ispanya hükumeti tara

fından son zamanlarda neşredi
len l<ararnamede zikredilen 

maddelerin kontenjan mıktarını 
tesbit için henüz. bir karar ve

rilmemiştir. ispanyaya yumurta 
ithalitı serbesttir. 

MUellifi : Nizamettln Na:ıdf 

- Vay bre köpek 
akıl öğreteceksin ? 

sen mı bana 

-86-
Ve elini onun omuzuna koyarak ilaı I\ara so.~gu~~u onun sesini işltJll'f 

ve etti: derhal tabııleştı. , 
- Zannetme ki bunu öğrenmekte Şimdi vezir ayağa kalkmış, k•P' 

hir fayda \'ehmediyorum. Hayır .. Yal erbaşının üstüne yürümü~tü: 
nız, buraya gelenler niçin geldikleri- _ Bire delirdin mi? Neye baid

1 

ni bana söylemelidirler ki hen de ar- vorsun.. Bu olmaz dediğin nedir! 
k~daşl:trı~a kabında cev~p ve.rebile - · Herif, bir vezire değil, tepkı bir f 
yım .. l\lalum a .• Uuradakı bemm va - usnğa hitap ediyormu!=> gibi içi h' 
zivetim, senin I\onyadnki dehdebene :. d 

1 
b' 

1 
.. ' 

b · n 1 1 1 d w • 1 'h nt o u ır ses e: enzemez.. u ac am ar as rnr egı ı _ . . . w _ 91 
tilalcidir. Biri sordu mu söylemek Jfıu - r\e mıdır? - dıye bagırdl. 
zımdır. nin şu haydutlara Htica edişindır .. 

,., - Va.v! Bre köpek! Sen mi ~ Paş:ı bir iki öksürdü. :Sonra: 
- J~mredersiniz" - dedi _ akıl öğreteceksin? 
Hemen koynundan mektubu rıkar- Ve elini kaldırıp, herifin suratıı" 

dr, uzattı: dehşetli bir şamar indirdi. indirdi~: 
- nuyurun.. ma. herif de yumruğunu sıktığl gibi· 
Iiarayaı.rcı seri bir hareketle ki'ığı

dı açtı, gözleri ör:üı1de beliren ~atrr- ı 
lara hayretle b:ıl.tı. 

Hiiseyin paşaya a\'ı yarıda birak~ 
tıran mektupta h:ıkmız nel~r yazılır• 
dı: 

K:ı rnmancla!d çifti i~fnde ikamete 
memur ~:ı.lıık Rumeli Beyierbcyi Hacı 
J\asım paşa hazretlerine .. 

"Biraderim, 

lşbu rik'amız vfısılı desti ve1irane
Jeri oldukta maJUmunuz olsua kim 
cezanız affedilmi~ ve Anadolu müfet
tiiliğine tayininiz suretiyle kadriniz 
iylıi olunmuştur. Elyevm 1\onya ca -
nibindc bulunan 11 üseyin pa5ayı a -
rnan vermeden katletmeniz padi«ahın 
fermanı iktızasmdan<lrr. Hiiseyin pa• 
şa bir habisi pürfilnc olmakla liend:
sinin bir hud'a tertibi suretiyle İ7.a ~ 

lesi kahil olabilir zannındayım .. Ke • 
sik kafa."r nezdimize isal edildiği tak
dirde sahip olacağınız sen·et \'C nail 
olacağınız şerefli şan hes:ıps:zllır.,, 

Mektup burada bitiyordu. Altında 
şu imza vardı: 

•• - Ya hak! - deyip - tam butll 
nun üstiine indirmişti. 

Hemen ortalık karıştı. Aksal~~·~ 
dan bir krsnu veziri tutup çekül 

bir kaç elebaşı ise herifi çökertip P'' 
taklamrya h:ışlamışlardı. ~ 

Ifara yazıcı biran uzaktan seri , 
kaldı. Hiç şiiphesiz bu işte hakll ~ 
lan herif ti. O, bir ,·ezire hiznıet 
1iği için yola çıkmış ,.e buraya getıoif' 
ti. Ve ,·ezir denilen acl:ı.mı her şe.Y~ 
yük~ek göriiyor. onun asilere .ıl",.; 
etmesini bir türlü onuruna yedıre 
yordu. 

Öyle değil mi ya? Az evvel üç~ 
lu bir vezirin kaprcı başrsıyım d~ 
öğünürken şimdi köpekten dah:ı b' 

ter bir h:ıle girmişti. Atının önüıtıl' 
ikisi kara biri boz üç tane tuğ tnŞI~ 
vezir iısinin ayaklarını yaları;:ı ot> 
dahn ne beter olmak düşmezdi. 

(Bitmedi) 

Et meselesi 
"Sadrazam Mehmet Derl'iş,. 

Daha altta da şerh gibi, krrmızı Mezbaha resmi kflO 
kalemle yazılmış bir haşiye urdı. üzerinden alınacaJıf 
Gözleri ora.ra değince güldü: · iJJ 

Et fiatinde mezbaha resmıo 
- Bak bak! Bizi gene unutmamış- d ı-

tesirini mütalea eden alaka • lar.. Neler diyor h~ıkalrm? lfarayn-
zıcr merununa gelince bu cihetle dahi larca resmin kesilen hayvan b': 
ehemmiyetle meşgul olmanız tazım - şına değil, hayvanların sıkleti 
dır. O husustaJ-i mahrem emir ve üzerinden alınması ciheti müd•; 
fermanları Konyada Hüseyinin metw faa edildiği malumdur. Mevs11 
rukiıtı arasından alırsınız'" olarak öğrendiğimize göre be" 

lşte hepsi bundan ibaretti. :\fese-. lediye bu resmin JdJo üzerinde' 
le anlaşılmıştı: Yezir kelle~ini hırtar- alınmasına karar vermiştir. Me~ 
mak için atına atlayıp lrn~maktan has ·o 
ka bir çare bulamamı~tı. bahaya getirilen hayvanlar ilk• 

Odada bulunanlar işe heniiz akıl basküllerde tartılacak, resim bd 
erdircmemişlerdi. Çünkü I\:arn yazr- sık!etler Üzerinden alınacaktır· 
cı ancak mektubun ha~iyesini yüksek $ükrU Kaya B. 
sesle okumuştu. Ballıuld haşiyede Dahiliye vekili beyin Ank~: 
yazılan şeyler, paşanın ani seyahati- raya yarından sonra dönecd1 

ni kat'iyyen izah etmiyordu. Gözle D anlaşılmaktadır. 
rini reis lerine dikmişler hakıyo1 Jardı. ______________ _/ 

1\iaamafih I\ara y:ızırı 0111arı foı.la Darülbedayi Temsilleri 
bekletmedi: Bugün akşam saat İıtilnbul Bd~diU~11 

- Arkac!:ıslar! - dedi - Ilur:-iin~ 21,30 da Sehir1i'yaİl'0>-' 

~E :~~
1

=~:;:.~i~'..·Y~·,1~~~ ~-;,, hi~; ;,;'. : o: oua l ür~üsll 111111111111111 

Ak salmllarla E'lcbaşılar hac;Jannı 

önlerine <'ö-ip su tular. Ne bir itiraz
da bulunmu~lar ne de !>ebep sormu~-
1arclı. .l\Iadcm'.ii ·rci.5 böyle clcmi~ti: 
reisin işine lrnrışrnak al<ıllnrındnn b:a 
le geçmezdi. 

Yalnız. Kara f:oguçluya bir hal 
olmuştu. O bir tiirlii gördiiJ,Jerinc 
inanamıyordu. Kara yazıcının ··iiz ~ 
!erini i;:iHnce hir iki claldka kadar su
sakalclr. Şimdi herkes, ikişer iicer bir 
kenara çekilmişti, dereden teııcden 
konuşuyorJardı. Birden onun bir de
li gibi avazı çıktığı kadar hayl.ırdığı 
duyuldu: 

- Olm:ıaaz .. Olmaaz! Ilu iş o::naaz! 
Boş bulunanlar korkuyla yerlerir.

dcn f ırladrlar. 
O, elleriyle, kollnnyla garip ha • 

reketler yapıyor, kuyruğu altına si" 
nek lmçmrş bir katır gibi tepiniyor ,.e 
muttasıl haykınyordu: 

- Olmaz! Olmaz!. Bu iş oJc·maz! 
Hiiseyin paşa fena halde hiddet • 

lendi: 

- Bire Mehmet! - dedi - Ilu tıa. 1 lin nedir? 

Ilk musikili 

komedi 
1 

............ 111 

Bcstc!din: 

Hasan Ferit. 111111111 
Halk, talebe ve zabitan i" 

cesi. 
Altı yaşından aşağı olan çtl' 

culdar tiyatroya kabul edi!elll~ 
ler. ~ 

RaŞit-Rıza TiyatrosıJ 
(Şehzadebaşında) .,1 

Bu :ı'<~aın 21.:m da (Bir No" 6ı 
\'Olh-İI ::ı perde - ~akleden: ıbnir~ 
A. Xuri b<'y. Yann akşam 21.30 da ( rd" 
mirhone MUdUrü) dram 5 pe 
Nalcleden: \'edat Urfi bey. / 

Şehzade başı 

Ferah SinemadB ,_ 
Bu ~ece 9,30 d:ı h:ılk gecesi d~" ~,ı 

ediyor, duhuliye 20 koltuk 40 3 ünCil 
localar 17"5 kuruş. ~ 

Usküdar HAie Sinema••"~ 
(~anlı ousu) il:lveten: (Genç Kıbr• 
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Tayyarecinin j o·· •• •• b• • d San'at. aleminde 

Yalova türküsünün 
bestekarı anlatıyor : 

fehır 0 k 

Karısına sarılan unya gunun irin e 
~~r~~P.eı!idliyo" Kıştan kur. 

teı ' eatraoı - Operetlerdekl 9ayr1 tabiillkler - GUf· 
er niçin anıa,llmaz ? - Milli operet yapamaz mıyız ? 

Meşhur tayyareci Clyde Pang· 
born ile devriilem ıeyahti yap- t u ı a b i 1 e • 

... Hasa11 Ferit B. 
U(lr"1 

t;;tk" ~. bedayidc oynanan (Yalot'a 
be11 Usu). nü besteliyen Hasan Ferit 
"'4~. hı.<mılekctin en genç fakat m 

,.., eu, bestek-Orlarından birüıidir. 
uerırr~· bitk ır ıgırıe rağmen başında beyaz 

• b;ıllilk tel bulunan Hasan Ferit bey 
hıeı· Ban'atkarlara has en büyük 

~Uete de sahiptir: Tevazu. 
flQ <lsan Ferit bey Yalot'a ~arkısın-

Şeh· Y 

lebeı ~r bandosuyla konservatrar ta~ 
>'e e~ırıden mürekkep orkeştrayı ida 

ettı. ş I . 
fıtı,. d . e ıır bandosuyla konserı:at. 
le,. enınce akla ayrı ayrı müP.ssese
lto,:elmemclidir. Şehir bandosu da 
lar-ı etf)atvarda tahsil eden fakat saz-
1_ (l dnL- • 
~,.d ..... ıa zıyade meşgul olan talebc-;11 Yapılmıştır. 
lr/ı,;ı'f8cırı Ferit beyle, (Yalova tür-1 
da 

0 
.. ~e alelumum operetler lwkkın

llcı ~ruştük. Bir kaç ay için Viyana
lci: Oıdccck olan kıymetli genç diyor-

ita,- ~Yatova Türküsü. ndeki orke..I 
aı111 ısrnr azamr şehir bandosundan 1 
~~krtırş. olan rnusikişina~lardan mü .. , 
~ltd t!J>tir. Bu taleoelerj ümidin fev
~ıııa: buldum. Drşardan alınan birkaç 
'-Ya cıyla tak\-iye edilen orkestra çok 
\r "nı. ıneınnuniyet bir disipUn almış
l'ıııa ~ ıdare edenin en küçük arzula • 
11ıiy0 arşı aksülamel yapmakta ~f'çik-
IL r. 
"tke 
d~ l':trd~ı.1 l'azif esini ümidiı' fevkir.-
>otıeı l>abıhnesi okuyuculukta profc-· 
~da oJınıyan ,.e hatta bir amn.lur 
>'aıı r ~ terbiyesine malik bulu11m1 -
~Gıı 8b~? atkarlarımızrn üzerinden, yü-

uytik" lire k bir krsmrnı almrştrr. Ge-J 
~kla alana da, kendi gayret n~ mc• 
daııa tı ''e ınilletimize !has olan isti · ' 
~td tı ~Y<'sinde çare bularak yu• 
lıt0taaı Zıkrettiğimiz şartlara. me~k ve 
h. ar· · "'len ıç.ın sarf edilen zamanın nis-
lııııaıı azlığına rağmen, aramızda bu
latıllınProfesyonel ecnebi musikişinas• 
~ ıne~elA Viyanalı (Şun) hoca
dat (Bu ı~ ancak Türkiyede bu ka-
b~ ıc~:1ln-: ~iç bilmiyen adamlarrn 
l~ıt.) der bi.r ış çrkarabilmesi mucize-

Ce ınesıne sebep oh.ıuştur. 
~~treıc Yeni yetişecek operet san'. 
~~!'ek arı~a ~avaş yavaş rol vermek, 
~ilde~ ~ıyatro san'atkarlarımızın 
'1~1 Sesının muvaffakıyete elverisli 
t... arın ~ 
~""l>'le :ı (Şnn) tahsil ettirmek su-
l erıdis. Ç?k Yakın bir zamanda bugün 
~tin t• en ziyade hissettiren eksik
~e ~~ ş_aYa~ı ~emnuniyet bir sür
'Clllih... fı edılmış olacağından çok 

1 •y•tıın ..... . 
>ı Aleıu • ) iQ1,iUik mum operetlerde bır gay-
t" CQ • mevzularda mantıksızlıTt. 
/" ao!o• ,_,Mesela, olur olmaz yerde, 
~ ~o e11a duo yapılımtk nıaksad;y. 
~· IJ lla uymıyan salıneler nürüyo-. 

dıt~ları, yani manasızlrklan 
lıi ..... .AJ kabil değil midir? 
b 1 tiitij;§Jlınası ve gayri tabiiliği ta
~ a~ıları drrıesi lazım gelen şeylerden 
s ~~l'ılltı h ~ ŞU~lardır: Bir operet mev 
~ı,1 ıç hır zaman mantıki bir 
> aer be:ı a~ıp gitmesi ve orijinal oı. 
d~ııcllhığ enıırnemelidir. Operette o
~ 1lllesi ]:un daima musikiye feda e • 
~Stısta ~ıırn gelir. l\famafi, biz bu 
lıı bıııi~ıe ~UJ>ada cevaz \'erilen gayri 

1l'a Ça) rı lnilrnkün olduğu kadar at• 
•~· ........ 1§acağrz. 
""q)le. Atıtu ad 
'fc "CCilcler· P a celX!z uerileu gayri 
~ ""ı. ,..' ::ınuya çalışacağız,, diyor
le) ille fQ,.:ıl t biz değil operet, hat
~ ettik, 1/ /c(,rnedimizi bile (Adap -
~ 61:, '1'.'"!'buki öyle zannediyorum 
l"alııl':"ı tıe Urkı.e~, bugün Avrupada 

tıJIQı,. 1/enılık diye ortaya sürü. 
o, Ve edebiyat tarzlarını ev 

velce yapnuşızdır. ılleseM Pitocf 
in sahneye, düz bir Fon) üzerine 
bir şerit çekerek deniz lıissini rermek 
istemesini, ben, orta oyunu12un ci. 
hannümasından hiç tc farklı bulmam, 
ve bence, eski saz şairlerinin müşaere-
leri, bizde yapılması lcizım gelen Av -
rupanınkinden başka bir tarz operetin 
mübeşşiridir. Bu no/..ta; nazardan mil 
l1. karaktere uygun eserler yapılamaz 
mı? 

- Bizde istidat n umumi kudret 
Jerinin kifayeti değil artacak derecede 
olan müelliflerimiz.in - operetçilik 
tekniğinde yapacakları meraklı bir 
tetkikten sonra - yazacakları eser ler 
ilk milli operetlerimiz olacaktır. Ve 
inşallah bunlar da yukarrda yadrr• 
gadrğrmız gayr1 tabiiliklerden eser ol
maz. 

- Bir de (Şan) daki güftelerin an. 
!aşılmaması meselesi ı-ar? 

- Evet, l'Urgularr musiki ritmleri
ne azami sıhhat \'e itina ile taksim e-
dilmiş kelimelerin bile okunurken 
yüzde yüz anlaşıfam:ıması bih"i !stis. 
na her lisanda kar~ımıza çıkan bir 
keyfiyettir. Bir par~a ne kadar 
(Aric~o) yani uzun ~esleri ihtiva eder. 
(Cantable) yapıda olursa güf • 
tenin anlaşrlm:ısr o nispette müş
kül oluyor. Bu sebepten sahne ve kon
ser salonlarında okunan parçaların 

güfteleri peşinde tabedilir \'e samİ• 
Jer tarafından tedariki ihmal edil -
mez, fikrine Anupada mühim bir kit
lenin fikrine göre güftenin kısmen an 
laşılmaması ayrı bir cazibe de addolu
nuyor. 

- J' iyanaya niçin gidiyorsunuz? 
- Bu sefer doğrudan doğruya o-

peret hakkmda teferruat tetkikatın. 
da bulunmak üzere bir iki ay i~in Vi
yanaya gideceğim. 

- Bundaıı evı·el, orada talısil . 
ettiğiniz miiddetce, operetle meşgul 
olmamış mıydınız. Bunun için ayn bir 
tetkik lazım mıdır? 

- Ha),r: Ben şimdiye kadar san'at 
mu ikisini sonate symphonie, opera, 
musique dechambre v. s. tahsil ve 
tetebbu ettim. Tabii operet de san'at 
musikisine dahildir. Fakat operet musi 
kL-;i hakikatte yüksek snn'at eserleri 
arasında ı-ay:ılmaz. Operet musikisi
ni yazmak i~in Jazrm gelen teknik ve 
san'atkarlrk kuvveti yukarda söyledi
ğim eserler için lazım geleni Jrndar 
büyük olmamakla beraber teknik 
müşkülatın ve güzel bir eser yazmanın 
küçül{ \'e tarzı hafif bir eserde de 
büyüklerdel~inden kolay olmadığını ' 
bir defa daha tecrübe etmiş oluyorum. 
kendisini po]yphone yani ~ok sesli bir 
musikiyi dinlemiye alrştırmakla mu• 
vazzaf olduğumuz halkrmıza ·karşı 

ilk defa operet musikisini orta) :ı. koy
manın bu \'azifeyi ifa hususunda mu
vaffa'k"l)'eti nispeten daha kolay lemin 
eder bir yol olduğu meydana ~rkmı. • 
tır. İnşallah gelecek mevsimden iti• 
haren daha esaslı bir faaliyetle işe 

başlarız. Ve mütekabil çalışma ve 
rağbet gayretiyle daha hayırlı ve müs 

mış olan Hugh Herndorn ıefe· 

rını muvaffakiyetle bitirdikten k 
sonra ev!cıımiş ve iki genç ev- ce mi ? 
liJer, balayı seyahatini geçirmek 
üı.ere, hattüstüvada, Babana şeh· 
rine gitmişlerdi. , 

Birgün karı koca, yıkanmak 
üzere denize girdiler. Madam 
Herndon yüzerken, ayaklarına 
yumuşak bir maddenin sarıldı
ğını hissetti, aldırmadı. Banun 
bir yosun olacağını tahmin edi
yordu. Fakat birdenbire, genç 
kadın, şiddetle aşağı çekildiğini 
hissetti ve "imdat,, diye bağırdı. 
Tayyareci, derhal karısının pe-
şinden daldı ve suların altından, 
büyük bir ahtapotun karısana 
sarılarak gittiğini gördü. 

Tayyareci, bu büyük tehlikeye 
rağmen karısının böyle gözleri 
öuünde ölmesine dayanamıyarak 
saçlarından yakaladı ve fevkel
be,er bir gayretle suyun üstüne 
çıkarmıya muvaffak oldu. Sonra 
etraftan yetişenlerle genç kadını 
sahile getirebildiler. Lakin. ah· 
tapot, avmı bırakmamıf, yapış· 
tığı vücutten ayrılmamıştı. Halk 
onu sopalarla öldürdü ve kadın 
güçlükle kurtuldu. Ahtapot ta 
şimdiye kadar görülenlerden pek 
büyük bir şey olduğu için mü
zeye nakledildi. 

Bosnahersek 
Güzeli 

Bu rasat merkezinde 
çahşan Alimlere na· 
zaran buz devrinden 

çıkıyoruz 

Bütün dünyacla es~i soğuklara kışın yağan. kar, 
\ 

tesadüf olunmuyor. Geçen sene· yazın erimekteydi. 
nin kanunuıanisi de nisbeten mu- Sonra Berlinin cenuplarına ka· 
tedil sayılacak bir şekilde geçti. dar bütün Avrupanın ve şimall 
Alimler bunun sebebini tetkilde Amerikanın buz altında kaldığı 
meşgul olmaktadırlar. Amerika- devirler geçti. 
nın en meşhur alimlerinden Or- Lozan Darülfünunun meşhur 
vil Kneenin tetkiklerine göre Glasyplojisi profesör Mercanton, 
havalar seneler gittikçe ılıklaşa- kısa bir zaman eyvel Alp Glisi
cak ve kuruyacak. Şu kadar bin yerlerinin gerilemiye başladığını 
sene sonra dünyanın havası, büs- haber verdi. Bunlar elli sene 
bütün değişecektir. eYvel ölçülmüşlerdir. Bunlarnı 

Alimlerin ilk tesbit ettikle· dörtte beşi gerilemekte, bir kıs· 
ri hakikatlerden biri bütün dün· mı olduğu yerde durmakta, fa. 
yadaki cumudiyelerin hep eri- kat biri de ilerlemektedir. 
mekte olmasıdır. Bunu neticesi Geçen iki sene zarfında karlar 
olarak 12 bin senelik buz dev- çok hafiflemiştir. 
rinden çıkıyoruz. Isviçredeki .f 70 glasyer 71 O 

Toronto darülfünunu müderris- mil mesafe, kaplamaktadır. 
lerinden profesör Coleman, na Bunlar da kamilen gerilemekte-

b b dir. Alpın 2000 gllsyeri için• 
göre yaşadığımız devir, ta ii ir de tevakkuf halinde bulunan!ar
devir olmaktan uzaktır. Bu gün 

pek azdır. On iki mil uzunlu-
henüz soğuk içinde yaşıyorsakda ğunda olan Aletch her sene 
geçmiş buz devirlerinden daha otuz kadem kaybetmektedir. 
ılık bir hava içindeyiz. Her sene altmış kadem kaybet

Bir zamanlar bütün dünyanın mekte olan glasyerler de vardır. 
havası o kadar mutedildirki ku- Binaenaleyh Glasyolojisiyenlere 
tuplarda bile buı; yoktu. Hatta göre, buz devrinden çıkarak da
bir zamanlar kutuplar~a, ~?te- ha ~utedil ve ılık bir devre doğ
dil mıntakamn sebzelerı yetışıyor ru gıtmekteyiz. 

···~?.~~!0t.:t.:~~:!~f ... r···Hu·autıan······-···· ........ _ 
Beynelmilel mesai bürosu ta. Kaldırarak 

rafından neşredilen istatistiklere • • 
göre geçen sene işsizlik evvelki Bir Avrupa devleti 
seneye nazaran artmıştır. Alman· teşkil etmeli! 
yada geçen kinunuevvelin 15 in· 
de 5.349.000 işsiz kaydedilmiştir. Sabık Fransız başvekili Mösyö 
Halbuki evvelki sene işsiz adedi Kayyo, Zürih şehrinde umumi 
3. 977.000 di. Avusturyada tazmi- bir konferans vermiştir. Hatip 

Gittikçe taa'mmüm eden ve nat alan işsizlerin miktarı 273 bin kendisini bir Fransız vatandaşı 
hemen hemen her memlekette 658 dir. Evvelki seneyse yalnız olarak değil, bir Avrupa vatan
yapılmıya başlanılan güzellik mü· 237.475 kişiydi. Belçikada teş _ daşı olarak takdim ettikten son• 
sabakasına bu sene ilk defa ra, hükumetler arasındaki hu· 

l k B h k d rinievvelin sonunda 81.3l8 işsiz dutların kaldrıılmasından hah· 
o ara osna erse e işti- kaydedilmiştir. lngilterede işsiz-
rak etmiştir. Bosnasaraydan k setmiş ve ezcümle demiştir ki: lerin mi tarı geçen 15 kanunuev-
intihap olunan güzelin resmini velde 2.299.500 idi. ltalyada ge- - Buıünün istihsalatını sar• 

mir neticelere vasıl oluruz. 

dercediyoruz. Bu hanımın çen sene teşrinisani nihayetinde fiyatla tevzin etmelidir. Bazı hü~ 
ismi Matmazel Slavojka Pren- 909.234 İşsiz vardı. Evvelki seney- kiimetlerin tefevvüklerini tahdit 
ciptir, yirmi yaşındadır. Av- se 55G.4Sl işsiz mevcuttu. Holan· ederek daha yüksek bir teşkilat 
rupa güzelinin seçileceği büyük dada işsiz adedi l05.67l, lsviç· yapmak, yani bir Avrupa dev
müsabakada bulunmak üzre ya- rede 58.186, Fransada 132.891, leti teşkil etmek lAzımdır. He
kmda memleketinden hareket Lehistanda 259.626 olarak tesbit pimizin mUşterek vatanı olan 

fa. edecektir. edilmiştir. Avrupayı kurtarmak için ıslahat 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••mıı•••n••••••••••••••••••••••••••••••••• yapacak bir devirdeyiz. Ben, ge-

Or dum UZQ iltihak eden yeni kücük zabit/erimiz ri kalan hayatımı, birinci dere-
, ce ehemmiyeti haiz olan bu işe 

Kartal Maltepesinde piyade Gedikli Küçük Zabit mektebinin 1932 senesi yirmi birinci tahsil 
devresi bitmiş ve ordumuza yeniden b 'rçok kıymetli küçük zabitler iltihak etmiştir. Reamimiz 
mektebin bu devre mezunlarını muallimlerile bir arada gösteriyor. 

tahsis ediyorum. 

Sermayedarlar ne 
düşünüyorlar? 

Brükselde bir kaç gün evvel 
Ayrupanın ve Belçikanın muhte
lif borsalarını temsil eden zevat, 
gizli bir konferans aktetmişlerdir. 

Ruznamede, muhtelif borsalar 
tarafından, beynelmilel esham 
ve tahv:Jat çıkarılması filui ctra· 
fmda müzakerede bu'unu!mesı 
vardı. Bu teklifin gayesi maliye
cilerin olduğu gibi menkul kıy· 
met sahiplerinin de sermayelerini 
zamanına göre kolavca bir bor
sadan başka bir bo~saya nakle• 
debilmelerini temin içindi. Bey
nelmilel esham ve tahvilat tesis 
edildiği gün sermayedarlar ser
vetlerini kolayca bir memleket
ten başka bir memlekete nakk· 
debiiecel !erdir. 
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Ispanyada dini ve siyasi bir inkilap 

Cizvit Pa psları nasıl 
koğuldular? 

[ Üst tarafı birinci sayfada 1 

teplerinden ve müesseselerinden 
dışarıya atacakları as!a beklen· 
mezdi. 

işte biç bir kimsenin batır ve 
hayalinden geçmiyen bu hadise 
son hafta içinde olmuş, bitmiş· 

tir. Eu bü}·ük tarihi hadisenin 
olması ıçin de ispanya meclisi 
millisinin kabul ettiği birkaç 
maddeJik kanunun kabul ve ila
nı kAfi gelm:ştir. 

. Türkçe d lınde (cizvit) kelime· 
sinin delalet ctt:ği hususi bir 
mana vardır. Bu mana içer.sinde 
her türlü gizli ve karanlık entri· 
kalar, dalavere!er, esrarengiz 
kuVYetler toplanmış gibidir. Sa· 
dece Türkçede (cizvit) kelimesi· 
nin ifade ettiği bu esrarengiz 
mana bite ispanyadaki cizvit pa· 
paslar cemiyetinin haiz o:duğu 

ehemmiyeti göstermiye kafi ge· 
lir. Filhakika 1cizvit) papas ce
miyeti ispanyada germiş asır Jar· 
daki kuvvet ve nüfuzunu kay· 
betmiıti. Fakat bu papaa cemi· 
yetinin Kata'onya'da, Barselona' 
da, Mauresa'da, Torlosa'da, Tar· 
ragone'da, Gerone'de, Terida'da 
mektepleri ve ıair d ı ni müesse· 
ıeleri vardı. Bunların her birisin 
de yüzlerce cizvit papası sene· 
lerdenberi talebe yetıştiı mişlerdi. 
Buralardan çıkan talebeleri son
radan yardım etmek suretile ce
miyetlerine bağlamışlardı. Hula· 
sa ciıvit cemiyeti tarafından ye 
tiştirılen bu talebeler muhtelif 
makamlara geçmişler, ispanyada 
nüfuz ve mevki sahibi adamlar _ 
olmuşlardı. 

Bu itibarla ispanya (Civit) pa
paslarının tef~ ilah son gönlere 
kadar fevkalade kuvvetli bir 
manzara arzedi} o, du. Hususile 
bu cemiyete karşı hareket ~den· 
lerin müthi, tehlikelere maruı 

kalacağı şeklinde ıibinlere } er
leşmit olan bu kanaat Ciu it 
papaslarınm teşk iıahndaki kut,,·· 
yeti daha ziyade artırıyordu. 

Bununla beraber son zaman· 
larda ispanyadaki Jayik ihtilal· 
ciler nihayet Cizv:t papaslen 
aleyhine harekete geçmiş er, bu 
suretle ispanya meç!isi millisinden 
Cizvit papaslar cemiyetini dağı· 
tan bir kanun çıkarmıya mu· 
vaffak olmuşlardır. (Madrin) de 
lıabul edil~n karıu~un ispanya· 
nan muhtehf vilayetlerinde inti
ıarı her tarafta dehşet uyandır
nnştır. Şayanı dikkat olan rıokta 
ıudurki Cizvit papazlar cemiyeti 
bu kanım karıısında l<atiyen fili bir 
mukavemet göstermiye imkan 
bulamamışlar, kendilerinin taraf· 
tan olanlarda en küçük bir hi
mayede buluna:namış'ardır. 

Cizvit cemiyetinin dağıl.nası 

hakkındaki kanun papazlara aza· 
mi on gün mühlet vermiş oldu
pndan bu müddetin hitamında 
bütün papazlar ispanyanın en 
büyük c?arülfünun binalan haline 
gelmif olan cizvit mekteplerinden 
çıkıp g itmiye mecbur olmuşlar· 
dır. A detleri yüzıeri ve bin ıeri 
geçen bu papazlarm nerelere 
ıittikleri ve bundan sonra ne iş 
yapacaklara benüı malum değil
dir. 

Malüm olduğu üzere Cizvit 
papazları 1533 senesinde! lnyas 
dö Loyda tarafından din irticamı 
muhafaza için tuiı edilmişti. Ciz· 
vit papaaıarı çok faal ve propa· 

gandacı kimselerdir. Bunlar, Oç 
sınıf o'up başlarında bulunan 
bir ceneral tarafından idare edi· 
lirler. Cizvitler siyasi tesirler de 
icra ettikleri ı çin 1762 senesinde 
Fransadan 1759 senesinde de' 
Portekizden koğulmuşlardı. 

Bir müddet sonra tekrar Fran
saya geldiler ve 1880 senesinde 
gene ~oğuldular, 1901 senesin
den itibaren kendilerine cemiyet 
teşkili menedildi. 

O zamandanberi cizv:tler faa· 
Jiyctlerini daha ziyade şark ve 
uıak şark memleketlerinde ar· 
hrdılar. Şimdi de ispanyadan ko· 
ğu'uyorlar. 

ispanya hükumetinin 23 klnu
nusanide neşrettiği kanun tudur: 

1 - ispanya topraklarındaki 

cizvıt cemiyetlerinin dağılmasına 
karar verilmiştir. 

2 - Kararnamenin neşrinden 
on gün sonraya kadar cizvit pa
patıarı ve papaz namzetleri da· 
ğılacaklardır. Cizvit cemiyetleri 
aza arı müşterek hayat yaşıya

rrıyacaklar, aynı bina dahilinde 
top!anamıyacaldar ve ıabsiyctie
rini devam ettiremiyeceklerdir. 

3- Bu kararnamenin illnından 
itibaren Ciıvitler, mülklerinden 
istifade edemiyccel< lerdir. 

4 - Kararnamenin neşrinden 
beş gün sonra Cizvitler tarafın
dan idare edilen emlakin listesi 
ve idare adamlarının isimleri 
hül. um ete tevdi edilmiş olacak
tır. 

5- Cizvitlerin emliki emliki 
milliyeden addedilecek ve hayır 
iş l erinde kulJanılaca:<tır. 

6 - Bütün reımi devair, on 
güne kadar cınitler namına 

mukayyet bütün emlikin listesini 
vereceklerdir. Bu müddet içinde 
bütün mali müesseseler cizv.tler 
namına mevdu bütan meblağla- · 
rı, hesabı carileri hükumete biJ
dıreceklerdir. 
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BORSA HARiCi 
Alnn 
Mecidiye 
Hankonot 

Halk 

~ :~50 1 :~ 
evleri 

Şehrimizde btlyilk bir 
toplantı yapılacak 
Halk evleri talımatnamesine 

göre "lstanl:ul Halk evi,, nin dil, 
tarih, köycülük, küti'phane, neş· 
riyat, ıpor, temsil, içtımai yar· 
dım ve güzel san'atlar gibi do
kuz ıubesi o.acaktır. Halk fırka11 

1 Gilniln Muhtırası j 
Takvim - Çar$ımba 3 Şubat ~ inci 

ay 1932. 27 Ramazan 1351 Senenin 
geçen Rünlerl 35 kalan Riinler 327 

GUne• - Do~u~u 7,20 Batışı 17.5 
Namaz vakiti eri - Sabah . 7.20 

O~le : 12.24: ikindi 14.52. Ak~am 17,5 
Ymı 1841 imsak 5.30 

Hava - Dün !lıcaklık aıamr 6, 
asgnrt nakıs 2 derece olarak kıydedilmi$ · 
tir. Bu~ün rüzgAr lodostan esecek, hava 
bulutlu olacaktır 

Radyo 1 
lstanbul - Ya'nıı, yat~ı namazın · 

dın ~onra ı adir gecesi münuebetile o· 
kunıcak olan Türkçe "ur'an ve mc\·lut 
verilecek ve başka ne~riyat yapılmıya. 

caktır 

Hellsberg - (274.4 m 75 kilo 
vatı 9 3ll cimnastik - 12.~0 Berlinden 
nakil - 1405 konser - 17.15 orkestra 
konseri: l\1ozart Ça) lrovski'den pırçalar-
19,30 dinf Koro heyeti - 23.30 Ber 
!inden na n. 

Viyana -- (518,2 m. 20 ldlO\·at) 
17,so as ı. erl konser - 20.45 son on 
senenin muvaffakıyet kazanmış olan eser· 
)eri - 23.20 orkestra; Strau~. Sulllvan. 
Costa, Abraham ve Hügel'in eserleri. 

Lahtl - (1796 m. 54 ıdlovıt) 

18 çocu ı.. Jır için şarkılar - 2\ ,25 kita 
ra - 2J.I5 dans. 

Budape•te - (550 m. 23 kilo· 
vatı 10,I 5 konser - 13,05 radyo kon· 
seri - 18 orkestra konseri - 20 kon 
se-r. keman, viyolonsel ve şarkıyla - 22 
orkestra konseri: Goldmarlr, Blzet. Le· 
oncava.o. Vıgner ve Straus'ıin cserlerl-
2J,45 Tsıgan orkestrası. 

Roma - (441 m. 75 kilovat 
13,45 ~ark ılı konser - 18,30 şarkı re· 
sitalı - 22 operadan nakil. 

Var~ova - U4t 1 m. 158 kilovat) 
l 8.35 tal yan musikisi konseri - 21, ıs 
köylü orkestrasıyla konser - 22,25 oda 
muslı.isi konseri - 24 dans. 

BUkre' - (390.5 m. ı 6 kilovat) 
13 plak - 13,45 haberler - 18 radyo 
orkestrasıyla Romanya havalan - 2 Ll,40 
Lize-t Jorjesko tarafındın şarkılar -
21.45 piyano solo - 22,15 viyolonsel 
solo - 22.45 haberler. 

Praga - 486 m. 60 kilovat) 21 
Srnetan salonundan konser nakli -
l\opıal, Dvorşak, Kare! Bentl, Foerster'in 
eserleri. 

Moskova - (1481 m. 4-0 kilovat) 
18 den 20 30 a kadar. 

Yarın : 4 Şubat 
Hellsberg - (2: 44 m. 75 kilo· 

vat) 9,30 jimnastik - l O Herlinden na· 
kil - 12 Mıdenr ıazlarla konser -
17,30 orkesıra konseri - 21 balet mu· 
sik isi - .:2.1 O mu,ikiH hikA.ye - 22,40 
flavta ve piyano konseri - 23. I 5 ha· 
bcr!t.r. 

Viyana - (517 metre, 20 kilo\'at) 
16 50 piyano solo - 18 orkestra -
20,35 halle konseri - • 2 l ,20 Koro kon· 
seri - 23.35 dans. 

Budape,te - (550 m. 23 kilo· 
vat) 10,15 konser - 13,05 konser -
18.30 hafif musiki: Strans, Valdenfel, 
Per:çi, Smith'in eserleri sonra Toselli, 
Lehır - 20,30 operadan r.akll: Tan· 
hail •er. 

Roma - 1441 metre, 75 kilovat) 
9,35 radyo gazetesi - 18,30 şarkı re· 
sitalı - 1845 ı..onser - 22 senfonik 
kon.ser. 

Var.ova - (141 ı metre. 158 ki· 
lovat) 13 35 filarmonini tarafınd:n ço· 
cu lara konser - 18,35 oda mu.s:kisl 
konseri - 21,15 hatif musiki - 23,10 
radyo ıı:azetesi - 23 30 dans. 

BUkre' - 1394 m. 16 ktlovat) 
18 orkestrayla Romanya havalan -
19,10 orkestra - 2( şarl •. , - 21,20 
senfonik konser - 22.45 haberler. 

Praga - (486 m. 60 kilovat) 
20 20 Çek şaı kılın - 20.40 piyano 
konseri : Rave.1, pebussy'nin eserleri -
21.5 ı..omedi 

Moskova - (f.f81 m. 40 kilovat) 
18 den 20.30 a kadar. 

Lenlngrad - cıooo m. 20 kilo· 
vat) 1 () dan 23.30 e kadar. 

-·········· .. ········-···············-··················· lstanbul şubesi bu şubelerde ça-
Jııacak ıevatın iıimlerini tea ' it 
etmektedir. Is. mlerin tesbitioden 
sonra mühim bir içt:ma yapıla· 
cak, içtimaa fırkaya dahil olmı· 
yan zevat da iştirak edebilecek· 
tir. lçtimam günü henüz belli 
değildir. Şubat içinde oJması 
muhlemeld.ı. 

• Gazi Hz.nin Izmirlilere 
selim ve sevgileri 

1 Usttarah 1 inci sayfada J Musiki fasılları esnasıodlt 
taşekkürlerini Behçet Salih beye Gazimiz bir aralık Sa!ibatti• 
ifade buyurdukları gibi orada beyin kendi bestelerini dinli1e-
hazır olan gazetemiz müdüril· rek istidadım takdir etcnişJet 
ne de bu his!erini açıkça yaz· ve bu vesileyle Türk muıikifi-
mıya mezuniyet Jütfetmişlerdir. naslarmın büyük bir cemiye~• 

Gazi Hazretleri lzmirlilerin hitap etmek kabiliyetini baiı bit 
kendilerini beklemekte oldukla· mus kiye hizmet etmeleri ıoıuıO 
n hakkındaki ricaya cevaben: ve zaruretini işaret buyurınut' 

- Başvekil pata geldiler. Gö· lardır. 

rüşeceğımiz işler var. Fırsat bu- Edlrnelllerln tazlmlerl 
Jursam memnuniyetle, iştiyakla Dün haber aldığımıza g&rf 
geıırım. lzmirJi hemşerıJerime Edirne belediye reisı Ekrem bef 
ıse:am ve muhabbetlerimi ıöyle· de evvelki akşam Gazi baırel-
yiniz. leri tarafından kabul edilmiştit· 

Buyurmuşlardır. Ekrem bey Gazi hazretlerıııe 
Balkan birllOI tahakkuk s" 

edecek Edirneliler namına merhum re , 
Gazi Hazretlerınin elvvelki sam Hasan Rıza beyin kıy_~er~ 

gece Balkan murahbas'arile gö- bir eseri olan ullkbahar11 ısıOJ 
rüşerek kendiler:ne iltifatta bu· tabloıunu takdim etmit ve b~ 
lunduklarını dün haber vermiş- vesile ile Edirnelilerin taıimleriıtl 
tik. Büyük reisimiz, ayrılırken arıetmiştir. 
murahhaslara Balkan birliğinın Ekrem bey, Edirneye ait bl" 
birgün tahakkuk edeceği hak- zı işlerin takibi için Ankar•Y' 
kandaki kanaatlerini izhar bu· gitmiş ve şehrimize iki güıı e~ ı 

ıtı 

.. !.~.~.~~!~~~.~-ı.~: ......... ---······· .. ··············~~~ .. ~~~~~~~~~~ ... ~.~!.~.i-~~!.~: ..... -..,; !at 
Bulgarlstanda Türk 

genetiği 

Turan lsm.nue bir gazete 
çıkarmıya başladılar 

Bulgaristanda Kırcalide "Tu· 
ran,, isminde yeni harflerinıizle 
bir gazete neşrine başlanmıştır. 

Meılektaıımız " ba$1arken ,, 
başlığı altında mesleğini ezcümle 
şu suretle anlatmaktadır: 

Çıkarmayı omuzlarına yükle
diğimiz Turan cemiyetleri ''Tu· 
ran., gazetesinin Bulgarya Türk 
geoçliğıoio tamamiJe 1çalbi, dili 
her şeyi olmasına bütün mevcu · 
diyetimizle uzun müddet çalış-

tığımıza ve şimdiden sonra aynı 
enerjiyle çahşacağım • za acaba 
inanmıyanlar bulunacak mı? 

Biz alefli bir cemiyetçilik ru
huyla başladıtımıı: bu işte mu
vaffak olacağımıza eminiz. Çün
kü arkamızda yüzlerce, binlerce 
"Turan,, kaynağından şerbet İÇ· 
miş, idealist feragati nefı aahibi 
Türk gençleri buıunmaktadı. 

Gaı:etemi'l, iıte bu gençlerden 
işte bu kaynağın vereceği biı· 
irfan, beden kuvveti ve hakkını 
aramayı bilmemizden bahsede· 
cek ve bu yolun nuruna uzak 
kalmıı genç ve ihtiyar, herkesi 
ona, eriştirmek için çalışacak, 
yazacaktır. 

Gazetemiz Siyasetten uzak 
olarak mukaddes gayemizin neşir 
ve tamımine çahıacaktır. 

Vakıt - Bulgar;ıtanh Türk 
gençlerini tebrik ve muvaffalıc 
olmPIArın1 t.-m•nni ederiz. 

TiitüncuU.tK kongt, Sinde 
Ankara, 2 (A.A)-Tütüncfüük 

içtimaının üç komisyonu bu gün· 
de mesailerine . ayrı ayrı devam 
etmişlerdir. Tütün zeriyatının t'1h· 
clidi, Tütün kaçakçılı~mın ve tağ· 
şişin men'i mevzularını tetkik 
eden bir numaralı kom ·ayon 
tütün ıeriyatıoın mıntakavi ve 
mevzii tahdide tabı tuıulması ve 
kaçakçılığın men'i için halen sa
tılmakta olan en ucuz tütün ve 
s ·iara fiyatlarının daha ziyade 
tenzili ve tütünlerin tağşiı edil
memesi için tetbirler ittihazı 
hakkında temenniyalta bulun
mustur 

oll' tetKZıp 

Ankara, 2 (A.A) - Mutasav· 
ver teıkilit Jlyıbaları zımnında 
avukatların taaf yesine, mahke· 
mei temyizin Ankaraya ıureli 

nakline ve saireye dair Akşam 
gazetesinin 20 ve 30 kanunusani 
nuskalarmda neşredilen habeı le-
rın tekzibine Anado.u Ajansı me· 
zuodur. 

Kadir gecesi lıı 

[list tarah 1 inci sayılada 
Diğer taraf tan bu ihtifalda bal" 
Junmak istiyen birçok ecoebilel' hu 
için camide yer ayrılmıştJr. lt' kt 
tanbul müftiliğı Türkçe Kur'•11 bu 
okuyabilecek hafızları tesbit ~ b• 
derek kendilerine vesika vermi( 
tir. 

Dün Aksarayda valide cıllll
inde Hafız Nuri bey tarafınd•111 

Türkçe Kur'an tilavet olunmut" 
tur. 

Yarın Ankaralı Mükerrem :h~ 
nım tarafından ikindiden sorır• 
Kadıköyünde Osmanağa carD ıO" 
de Hafız Burhan Ya,ar Beş lr' 
taşlı Rıza ve Nuri beylere rJJ'I' 
kabele okutturulacaktır. 

Trabzon da 
Trabzon , - Bu cuma, h•,._ 

Osman B. Çarşı camiinde Tilr.~ 
çe kuran okuyacaktır. Bu clı. 
inkılip alkışlanmaktadır. c.~ 
lerde yer bulunamıyor. 

Kuşadasında J'O' 
Geçen cuma günü l zmirin 

tadasmda hafız Sadık bey ,ur 
nak makamHe Türkçe ezan ol'ıf 
muştur. Halk, Türkçe ezanı be
yecanla dinlem"ştir. 

Adanada TUrkçe kur•" ·ık 
Adana, 1 ı A.A) - Yarın 1 d 

Türkçe ezan ve yasin suret• iJ. 
camide muhendis Rafı bey tart' 
fınd~n oku ..... c.,.ı tı .. 

Recüp aey uenızuele••fat" 

Denizli, 1 (A.A.)- C. H. f 
kası Katibi umumisi Recep ~ 
bugün Denizliye gelmiş, V jlı 
Haık Fırkası vilayet ve k• 
idare heyetleri tarafıodao k•'~ 
lanmıştır. Recep bey, bu a~t'd• 
Halkevi ittihaz edilecek bırı• Ol 
bir konferans verecek ve bO~~ 
fırka teşki.atiyle hasbıhal e 
cektir. ___..,.,,, rf 

Tarlte kom.syoııu ıopıarılfl' 
rına devam ediyor ~ 

Tarıfe komisyonu dün 5' O~ 
saat onda Bahri t:caret mO.cl ,o 
yetinde toplanmıştır. Koın1•1 ( 
bu içtimada liman ş:rkctinİD ~ 
ziyetini tetkik ve müzakerdiiet 
miştır. Komisyon snayla ~ 
şirketlerin de vaziyetlerini te ~ 
edeceğinden ıçtimaların b•Y'' ,t 
kadar devam edeceği aol• 
makta..lır. 

~~-------------~ nızsr -'! 
« Da\'ld Gol der., tefrikamız y•t.1;! 

çokluğuna mehn• bu gün dcrccdilC 
okuyucularımızdan özür dileriı. 
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Balkan misakı projesinin esasları 

Arnavut murahhas!arı Bulgar ve 
Yerdikleri protokolü geriye aldılar 

Af tırahhaslann bir kısmı dün memleketlerine dönmüşlerdir 
u._~lrıı konferanıı mecl.ıi İ9-
1tbri ~ını ittirak etmek Ozre 
Lir ~ıze gelen murahbHlardan 
.ı 1•1111 dtin memleketlerine 
••tırıitlerd' 

" ır. il ;aaa murahhas heyeti re:ıi 
llbh •pıamstasyu He Yunan mu· 
'1. Ptalırından M. M .. onas ve 
•ıp ~Pıdopuloı dün sabah Ege 
dı ~rde Pireye gitmişler, rıhtım
diı Unan ıef'ri M. Polihroniva

Jorı;: .Yunan konso!osu M. Tti· 
tdiilb·filakos tarahndan teşyi 
ı. 1flerdir. Yunan murahhas· 
tı11da •e M 11 prof eaör M. Spiropulos 

llatı • Kalçunabi ile Yugoslav 
fe1. tTbbaılan M. Yuvanoviç ve 

•e . 0 Paloviç akfam üstü kon
llılıtıııyonelle gitmi,lerdir. Bulgar 

lan çıkmakla beraber tam bi rahenk 
içinde cereyan etmiştir. 

içtimalarda bilhassa Balkan mf8a
lu ve avan projesi hazır1anmıftır • 
Hazırlanan misak gelecek konf eran&e 

ta teşkil edilecek bir komisyonda tek• 
rar tetkik ve milzaku~ edilerek kat't 
bir proje haline getirilecektir. 

Bulgar ve Arnavut murahhaslan 
fiJhnkika bu içtimalarda, evvelce a
ralarında yaptıklan bir protokolu ri
yasete vermişlerdir. Fakat müteka • 

bll izahattan sonra bu protokol geri 
almmıştır. Murahhas heyetinıizin 

şiddetli bir muhbra Terdiği doğru de
ğildir. 

Yunan ba• murahhesının 
sözleri 

Bundan başka akalliyetleri.n hima· 
yesi için daimt bir akalJiyet komisy()o 
nu teşkil edilc~k. bu komisyon her 
sene ayn bir Balkan devletinde top. 
]anacaktır. 

Aynca Balkanlar dahilinde bulu
nan dnletlerden birine diğer bir Bal-

kan devleti taarruz edecek olursa, 
bütün Balkan devletleri taarruza uğ .. , 
nyan deYlete yardım edeceklerdir. 

Görülüyor ki hu seferki meclis iç
timalarında Balkan birliği ga.yc i için 1 

~ok faydalı neticeler ahnmrştrr. Hiç 
şüphesiz bu neticelerin ahnmasında, 
içtimalarda son derece faaliyet gös -
teren Türle marnhhas heyeti reisi 

' H:ısan beyin bliy\ik himmeti görül -
müştür. 

Harbiye Mektebi Kuman
danbğındaa : 

1ürk 

17 "•hbaılarından M. Genof 'ta 

~; ;• ~renle Sofyaya gitmiştir. 
~t : gar batmurabbası M. So

ltr 0 ~· diğer Bu!gar murahhas· 
tıı: Ugün gideceklerdir. Arna
'i d lllurahhaaları henüz ,ehri-

Yunan baş murahhası M. Pa
panastasiyu'da meclisin mesai· 

sinden V.! müzakerattaki sami

miyetten memnuniyetle babset· 

mi~ ve şunları söy'emiştir. 

Bu sene Harbiye mektebinden 
nbit çıkacak efendilere elbise, 

fotin, sırma kemer ve kılmç, bat· 
taniye, portatif karyoJa •e san· 1 

lerintn en 

büyük vazit esi 

nedir 
ı e b ' k .. u·unma tadarlar. 

il \lrahhaaların lhthsaalan 

"1.r Otnn murahhaslar re"si cum· 
~ttıd~ııretlerinin evvelki gece 
huı ıler ni lcabul ederek Htif atta 
h,b1111ftlı'arından m'nnetdar ı'<la 
111._ •tt111ektedirler. BilhHsa Yu· 
tiıı· fl'lurahhasları Gazi hazretle

d~b Y ~naniıtandaa daima "kar

dt " lbılJet diya bahıetmelerin
ı.: fe•~ıllde milteha11iı olduk-

111 taylemektcdirler. 

tlddetll mDnakaşalar 
1C Ye lhtlllf 

~i 00feranı mecl sinin bu defaki 
.... 

0
?-'••nda Balkan misakı ibzan 

.... ita' -i, 1
, ~Uzakere ve heyeti umu-

- Balkan birliği fikri şüphesiz 
ilerlemel,tedir. Balkan misakı pro • 

jesl bu defa.ki i~timalarda müzaker' 
ve k:ıbul edilmiştir. Misak müıake 
:re edilirken noktal nazarhtr pc" 
muhtelif olduğunda nbir itilaf has ı 

olması için murahhasların vazifeleri 
olduk~a mllşkül olmuştur. Bu proje ' 

hakkında itirazı olan murahhRB hey• 

etler bu itirazlarını Bükreş kon re · 
ransrna birer raporla bildirecekler -
dir.,, 

M. Papanaataıyo Yugoslavlar 
tarafından verildiği aöylenen 

muhtıranın mahiyetini ıoralİ ma
harrırimize: 

- Bu muhtıra bilahara gerı alın· 

mıştır • ., demekle iktifa etmişt.U. 

Hukuku dUvel mUderrl•I 
ne dlror? • 

'ık ile hurç satın alınacaktır. 
J .&lesi 4 - Şubat· 932 perşembe 

nü saat 11 de Harbiye mek· 

f
' bi binasında askeri satm alma 
omiıyonu salonunda ynpı lacak· 

tır. Taliplerin nümuneJer görmek 

Ye f&rlnamcyi okumak için Har· 

biye mektebi Levazım müdür
lüğüne müracaatları. (394) 

Kadıköy ve Adalar CJ$kerli/' şube 
rlunsctinden: 

Müteveffa eczacı miralayı Hasan 
Tahsin beyin ailesine m~ tahflisine 
ait bazı tahkikat yapılması Jıi.zım gel
diğinden bu aile şubeye müncaatı 
ve taşrada ise adresinin bildirilmeai. 

lılanbul birinci Ulü mnnurlulun-
dan: 1 

Monı. lnmduraeı Refafl Şaal ef•n• 
dJnin evvelce tanzim ve ilin olunan 
sıra defteri ahiren düzeltilmiş ola -
rak illn da edilmiŞti. Bu kerre diğer 
alacaklılar zuhur etmft ve kayit ve 
kabul edilmiş olduklarından sra def-

Çocuklarını 

Ohalde de rlıal 

Tutumlu VE . .,\<- ~:·on.J(. • . 

Mul{tesit 

Yetiştirmek 

,. 

Ziraat 
Baakaııadaa 

BU ftllUll 
ltn~lc•tibarile kabul edilmittir. 
ler, eratın bilhassa akalliyd· 
li1td tenıaı eden maddeler üze

'ti~f ~ok tiddetli noktai nazar 
tt~b farı çıkmıttır. Bu'gar mu

~111,'•ları miıakın akalliyetlere 

~•ta 1. eden madde'.eri hakkında 
1ıaa,1 •btirazi kayıtlar ileri ıür· 

Balkan miıa'n projaiai banr
hyarak geçen teırinevve!de Yu

nan murabbaı heyeti namına 

konferans riyasetine veren Yu· 

nan murahbaı!arından Sellnik 

Dar01f0nunu hukuku düvel pro

fes6ı6 M. Spiropulos da mubar· 

ririmize m:aak hakkında ıu iza
hatı vermiıtir. 

terinin ikinci defa olarak düzeltildi- ' 
ğl ilA.n olunur. 

l;:-::-::--;:-7.""'"';";'~:-;---:------J\1--a __ h_k __ e_ITl __ e ___ v_e ___ ı_c_r_a ___ 11_A_," __ ıa __ r_• __________________ ~ 
- Hazırladığım misak projesi, mtl 

~•t•r'" •e miıaka akalliyetlerin zakere esnasında bazı noktai nazar Fatih Sulh Hukukundan: le~I zımnında •çık art mıa ile satılığa 

~'telclUrette bimayea'ni temin ihtiJftfJan çıkmış olmasına rağmen 
""hal maddeler ilivesini ve netkede prensip itibariyle kabul edil-
)tt& b '"Yada bir Bu'gar akalJi- di. lhtillflar bilhassa akalllyetlerin 

'-••fı..:l•nduğunun Yugoslavlar vazıyetine ve onlann himayelerine ta-
~i..ı .. d.•ıa kabul edilmesini iıte· 
b~r ır. allQk eden maddeler üzerinde çıktı. 

"- •ier b• 'b . f Bulgar marahhaslan ba hususta ba-
8uı ır 1 bil da geçenler· zı ihtirazı kaytlar ileri siirdiller. Akal 

'it,"üe far MiUt grubu milmeı· Jlyetlerin kat't surette himayesini te-
-.._llcl Arnavut murahhasları min etmek üzerinde bazı tedbirler a • 
ht \'e • Sofyada hazırlanan Bul- Jınmasmı ve Yugoslavyada bir Bul-

-Gt'-lJik Yunan akalliyetlerine gar akalltyetı mevcut olduğunu Yu • 
L. 8-ı protokoldan çıkmıştır. goslavlar tarafından kabul edilmesi-

~ b '- •e Arnavut murahhaa· ni istediler. Neticede gelecek konfe • 

~11 
Protokolo meclis içtimaı ransa verilmek Uzere bir proje hazır -'r 11ldı . 

bıı_ nyaıete nrmıı!erfakat landı. Mamaff bu proj muhtelif mu-

~~ it: lburabhaalan buna tid- rahhas heyetler tarafından ileri sU • d' raı etmitler hatta s6ylen· rtilen ihtirad kaytlar konulmamıştır. 
''t"İf' tire tiddetli bir muhtıra Hazırlanan projenin esaslan şan-
~ ~:dir. Bunun Ozf!rine Bul· Jardrr: 

Terekesine mahkemece vazıyet Ye 

tasfiyesine karar verilen müteveffa rrı· 
bıcı Hüseyin ve zevcesi Mf'rsiye hanı
ma alt Cibalide sabıkan Muhittin kocıvi 
mahallesinin atik Sılihpaşı cedit yeni so
lcığında mahkemece 250 lira kıymet tah· 
min olunan 6 2 yeni, ve 33 aılk mil· 
kerrer numaralı 76, J 2 zira terblinde 
mılumiilhudud ve milştenıil!t bir bap 
h3nenln parayı çevrilmesi için otuz gün 
müddetle açık artırma suretilc müzaye 
deye çıkanlmışur. Rusamu belediye ve 
ihale pulu ve ihale tarihinden itibaren 
bedeli peşinen tesviye edilmek şartlarile 
kıymeti muhammin,slnl hulduıtu t:ıkdirde 
6·3·932 tarihine müsıdif Pazar ~ünü 
saat J 5 de talibine ihalesi icra edilece· 
~nden tııliplerin yüzde on depozit l ' çe· 
sile Y'Vm Ye vakti mezkOrcb Fatih 3 
üncü Sulh Hukuk Mahkemesine \'e gör
nıelc ve ~ezmek istevenlerin mez•, or ma· 
hallede mukim ~luhtar flafı ı Mehmrt 
Efendiye müracaatlın ilin olunur. (2428) 

..,,lı1ada A~aygt murabhaalan Balkan devletleri arasmda bir a-
'"- la hyaıete yerilen pro- demi teeavuz, hakem ve telifi heyn Kadık6y icra dairea·nden : 
~la.•1 feri abnmaaına karar 11M1ahedelerin akti. Daimi bir telifi Bir borçt:ın do1nı mahcuz olan 10 
-..._-... 1 • adet büvülc ılrke fıçısı 13-2 932 tarihine 
("'llld • pro.okohn konferans beyn komisyonu teşkil edilerek Bal- mils:ıdit Cumartesi günü saat 13 den 
~--d 4l biç bir mOnaaebet bu· . kan devletleri arurnda ~rkaeak bü • 15 e kıdır Kadıköy pazar }'erinde sın 
~ .. 16~na. · İfaret edilmiştir. tün ihtillflann bu komisyon tarafın• lıcığtndan dellaliyc Ye ih:ıle pul resim· 

-.er leri müşterisine ıit olmak üzere talip 
... ıne YoguıJay murab- dan tetkiki. Adeta Akvam cemiyeti-

'11h.. •• •erd'kl . . 
1 

k . o'3nlınn orıda bu'unacak memura mil· 
~ ... ,,l,rd 1 era mubbrayı gerı n•n rol Un ti oynıyacak o an ba omuı • racutlan ilin olunur. (24251 
....... ••. yon Balkan devletleri arasındaki ih • -------- - - ----

...._ Beyoğlu ikinci Hu 'rnk Hakim· 
~ ·•• .._, mu ... hhasınln tiliflarda hal 8uretleri bulacak ve 1• d , . _ ı~nm: 

a.. a-...11 -vzlerl allkadar devletlere teklif edecektir. 
""- ~-"' vy b Nuri Beyle Ycn·ant Ef. ve sıir,nin 
~ ı "••no .• •t murabbası Bulunan hal suretini kaba) etıne • şıiyan ve müşter,ken mutımnf olduk· 

..... h ~·~ dOn bubususta bir dikleri takdirde al~kadar devletler lan Beşlkıaşta, Cıhannüma m:ıh3lleslnde. 
' lfeelrrırıaliı•. de-ı'•t'ır k 01 • Serencebey yokutunda Uın 1 lazinedar 

.. Y • Akvam cemiyetJne veya Lahay adalet 
~ '8. .. ~~lla Süleyman ata Vakfından t:ski lJO) yeri 

--.... 1'e konatte f~timalan ba-l divanına müracaat etmekte serbe8t o- 136) numaralı bir kıta arsa ile dcrunine 
tt IW>kt&J. na&ar ihtilaf· lacaklardır. url rubu masura tatlı ıu ~uyu'unun ıza· 

çıkanlmıştır. 

1 - Arsanın lcıymtti (4620) Urı 
ve derunindekl rubu masura tatlı suyun 
kıymed ( 100) Liradır. Halen ipotek ve 
bıczı yoktur. 

2 - Mezk6r arsa balen sebıe bağ· 
çcsidlr, 

3 - Tapuca müseccel ve ~yri mü· 
ıeccel hık sahipleri tarihi il!ndan itiba· 
ren yirmi gün zarfında evrakı mUsblte· 
lerlle satış memuruna müracıat etmeleri 
IAzımdır. Alc5i takdirde ıayri müsec~el 
hak sahipleri satı~ bedelinin paylaşma· 
sından harlc ıutulurlır. 

4 - Müzayedeye iştirak edebilmek 
için "•ymeti muhımminenin yüzde yedi 
buçuğunu depo etmek meC'buı fdir 

5 - Gavri menkul arsa su fle hir· 
tikte tem~mİnın kıymeti muhammlnesi 
gcçdiği takdirde en fazlı hedcl nren 
zatın üstüne 7 Mart 1932 tarihine mü 
&adif Pazartesi günU saat on brfte iha
lesi icra kılınacaktır 

ihalesi icra kılının zar bedeli mÜu· 
yedeyi beş gUn zarfında Mahi:eme vez. 
nesine dc :ıo ed,cektlr. Aksi tı \dirde 

ihale fesh ve bundan mlitenellit farkı 

fiyat v• zarıru ziyan ve faiz ondın taz· 
min 'ttirıleceL:ıir. 

6 - f'a:r.la mılOmıt almak isteyenlere 
1932/6 numaralı Oosyı~ı her kese ıçık
nr. 

Talip olanlann tar hi mezkOrde mü· 
racaatlan ilin olunur. (24'l3) 

Beyoğlu ikinci Hukuk Hakim· 
liğinden: 

E:lyevm ık:ıınctılhlın meçhul Yer
vant F.f \'e ~ırpı:ıı..ı 1 Ianımlırla Heybeti 
'c Nesime Ye :\ı met ve: \'cyscr Ye 
Hürmüz \'e 1 Jiisnilı;ü' ve Fııtrııa Nedıme 
Hanımlara: 

Nuri Heyle ş•i) en \ ' C ıntişı~re en 
mutasarrıf olduğunuz Hcfi~taştı, Cih n· 

nüma mahallesinde, Serencebey yokU• 
funda klin Hazinedar Süleyman •la 
vakfından eski (30) ve yeni (36) nu
maralı bi!' kıta arsa Jle derunin• cari 
rubu maaura tıtlı su hükmen lulel fUe 
yu zımnında açık artırma ile sanlı&& Çt• 

kanldığından ye,•mi müzayede olan 7 
Mart 1932 tarihine mil!adif Pazartesi ıt· 
nü saat on be~de b1zzıt bızır bulunma• 
nız ve yahut sa!Ahiyettar Yekli r(Snder· 
meniz tebliğ mıkıımına kaim olmak O· 
zere keyfiyret ilin olunur. (242t) 

Çorlu icra memurluğundan: 
Nısfma 1850 lira kıymet takdir o

lanan Çorluda Marmara ereğlilıl çift• 
Jiği arazisi dahilinde 26 parça ceman 
741 dönüm tarlanın nısfı açık artır • 
maya konulmuş ve prtnamesi 1 - 2 
- 932 tarihinde divanhaneye talik e
dilmiştir. 27 - 2 - 932 tarihine te
sadüf eden cumartesi günti saat H 
den 16 r:ı kadar Çorlu icra dairesin· 
de açık arttırma suretiyle satılacak• 
tır. Arttırm~ ikincidir. Birinci art
tırmada alıcı çıkmamıttır. Bu kerre 
en son ve en çok arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. Arttırmaya iştim 'c 
i~in yü'Zde 7 tt'minat almır. l\fUtera. 
kim vcrgiJer ile belediye resimleri, 
vakıf icaresi müşteriye aittir. Hak· 
)arı tapu sicilleriyle sabit o)mryan 
allkadarlarm iddialannı ilin tarihla 
den itibaren yirmi gün içinde vHlbıo 
lan He birlikte memuriyetimize bildir
meleri Aksf halde satış bedelmfn 
paylaşma..'m'ldan hariç kalırlar. All· 
kadarlann icra ve fflls kanununun 
119 uncu maddesine tedikan hareket 
e•meleri ve dnha fa:r.la rnalUmat al • 
mn.k istiyenlerln 9 2 - 88 No ile me • 
murlyetimize müra aatlan ilılıı ola • 
nur. 
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Ankara merkez ihtiyacı i~in :ıao 1 K • • Ç • • k 1· ı" } 
bin kilo un kapalı zarf suretile milna- : ıı: .L1. u . u an arı, 
kasaya konmuştur. İhalesi 14: -2 - ~ lOdefası yüz kuruştur ~~~ 
932 tarihine müsadif pazar günii s:l - Lokomotif ve lans lokomo· 
at 14 te icra edilecektir. Talipier bll makinisti _ Deko\ il lokomo-
a tn · ·· -'· ·· h ·· · r a.meyı gorm.:1\ uzere er gur tinerinde lans volf sair lokomobil~erde 

Liz De Yavrunuza 
Kumbara Alnnız! 

Bir 

ve münakasaya iştirak i~in de şartna-
mede yazılı teminatlarile birlikte tek 
lif mektuplannr yevm ve saati ihale· 
den evvel makbuz mukabilinde Anka
ra Merkez Satın Alma komisyon ri -

makinistlik kabul eder tesviyeci ve tor· 
n:ıcıyım vesııike m:ılikim. (2.186) 

Adres : ı\dapaz:ırı po~ta 
kurusu 12 'asıta<ilc lh· 
rahim Zeki 

ya.setine nrmeleri. ( 42) (262) __ B_e_d_a_v_a_d_a_n_1_5_0_0_0 __ 1i-ra--
* * .;: 

M. M. V. ordu ihti~acı için 2.):.! ton 
çimentonun ı:; - 2 - 932 pazartı•si 
günü saat U te kapalı zarfla müna. 
kasası yapılacaktır. Taliplerin evsaf 
ve şeraiti anlamak üzere her gün. mii
nakasaya iştirak etmek i<:tiyenlerin 
de gün ve saatinden e\'\·eı tekliflerile 
Ankarada l\lerkez Satın Alma kımiE
yonuna müracantJarı. (4:1) (26:l) 

* * * 
13500 kilo sade yağı kapalı zarf 

~urctile münakasaya konmuştur. lha 
lesi 14 - 2 - 932 tarihine müsadif 
pazar günü saat 11 de icra edile<·ek . 
tir. Talipler şartnameyi Vf' nümune
yi görmek üzere her gün ve münaka
~aya iştirak için de şartnamede yazı
teminatlarile birlikte teklif mektup . 
larile muayyen olan günde Ankara 
Merkez Sntm Alma komisyonuna mii 
racaatlan. (41) (~61) 

* * * 
Ayvalıktaki kıtaat ihtiyacı için o. 

tur. bin kilo un aleni münakasara 
konmuştur. İhalesi 17 Şubat 9;3~ tari
hine müsadif çarşamba günü saat 11 
te icra edilecektir. Taliplerin ~art -
namesini görmek \'e almak üzere ·her i 

gün münakasaya iştirak etmek i~i:l 
de teminatı movakkatelerile beraber 

Vskudmla iskele civarında büyü'< kn· 
~ı •h:ıne gazinosu, miice:ıddit odaları \C 

dığer miı~tcmiU.tile enkazı parasına ~a -

cılığa \ e I 5000 liralık arazici alana ht!· 
da\'a kelırnr. 3 şub:ıtta dörJLincü icr:ıda 

Şehrin merkezinde - i\lefıuş 

\ e havadar bir oda. Fiat eh\·en. ise. I'. 
K. 46 \'. H :ıdrcslne yazılması. 

Kelepir bir akor sehhyor
Üsküdarda isl;ele ci\':ırınd:ı bir tar:ıfı 
Homa h:ınkası eski tr:ınsit deposu diğer 
tarafı f{us gaz şirketi, önünde geniş li
manı, kayıkhane, gazino, büfe ve oda
ları ha\•i \'e yalnız enkazı (3500) lira 
tutan \'C ar:ııisi ( 15000) lira kıymetinde 

ol:ın hu akar (~000) liraya 3 şubatta 4 
üncü icra tarafından satılmaktadır. (2379) 

Sat.lak kfirglr hane - 9 oô:ı 
~ lıanyo ~ mutfak bir dükkAn ~ ailenin 
ocurmnsın:ı el\' erişli müceddet yapı lmı~ 

ur. Şişli Etfal istn~iyonu yakınındadır. 

Sa:ıt 9 - I 2 :ırasında müracaat. H3hçc 
l..apı dördüncü \"akıf han asm:ı kat ~o. 29 

Para - Senelik faiz yüzde 12. 
1 - Emlak mukabili para verilir. 
~ - Versiye her nevi eşya· 
3 - Veresiye davalı işlerinize bakılır. 
4 - Em!Akinizin i cediğiniz gibi 

id:ıre edilmesini-iyi kir:ı :ılmasını istermi· 
!:İniz '( 

Türkiye iş Bankası ] 

öksürenlere: KA IRAN Hakkı Ekrel11 A:p·ahk'ta Askeri satm alma komis. 
yonuna müracaatları. c:ıs) (2:l~) 

5 - l~mlak hissenizi ayırmak. 

6 - I Iisseli emlAkinizi satmak. 
* • * 7 - r Iissed:ırınızın hissesini almak 

, ____ .:;;..;:=:==:==============::;;--~-------------------------------------------_./ 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası Ankara ihtiyacatı iı;in :W - şubat için saat 9· 12 arasında lstanbul B:ıhçeka· 

- 932 tarihinde ihale edilmek üzere pı dördüncü vakıf h:m :ısm:ıkıır ~o 29 
münakasaya konulan bin adet nıahru- U~ION KOL-T mlirac:ıat 

u. c:~~~~ ihale inden sarr1 nazar e - ~WJ~ll~i!mrınııı ~llml~mı,mıı, lijlll ııır~lııllllilllımOO 
dıldıgı ılan olunur. (62) (411) -A--M~--------~~~ 

* * * ' s. k. SA. Al. komlsyunu 
. . illnları t 

YerJı fabrıkalar mamuli•tındıın • --t 'l'opçu ve naldiye mektebi ihtiyacı 
200000)metro astarlık bez kap?.lı zarr ı için muhtelifülcin otomobil malze • 

la münakasaya konmuştur. !halesi 
mesi aleni münakasa suretile satın a-

28 - Şub:ıt - 932 tarihine müsadif 
pazar günü saat on beşte yapılacak. Jınacaktır. l'ılünakasası 13 - şubat -
tır. Taliplerin şartname \"e niimune- 932 cumartesi günü saat 16 ya kadar 
sini görmek üzere her gün Ankarada Harbiye mektebindeki ı-;atın alma kc• 
mt!rkez satın alma komisyonuna mü- misyonunda icr.ı edilecektir. Talip
racaatlan ,.e münakasaya iştirak e ·j lerin şartnamesini görmek iı;in komis 
deceklerin 0 gün ,.e saatten evYel tek·ı yona müracaatları n iştirak için de 
lif ve teminat mektuplarının makbuz vakti muayyeninde hazır bulunmala. 
mukabilinde mezkur komisyon rj .. ·a • rı. <200) (;106) 

.J * * * setine tevdi eylemeleri. (64) (4:?i) * * * Askeri mektep ve hastaneler ihti. 

SEYRISEF AtN 
.\Jcrlı:cz accnta5J: Galata köprü başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci l\llihürdarzadc b:ın 2. 2740 

TRABZON Postası 
(KARADENiZ) Vapuru 3 

Şubat Çarşambaı58cİ~ 
Galata rıhtımından hareketle 

Inebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 

Fatsa, Ordu, Gireson, Trab· 

zon, Rize Hopa'ya gidecek 

dönüşte mezkur iskelelerle bir

likte Pazar, Of, Sürmene Po

Jathane'ye de uğrıyacakbr. 

Mersin Pastaaı 

(ANAF ARTA) 5 Şubat cu

ma 10 da idare rıhtımından 

kalkar. 

Yerli fabrikalar mamulatından yacr için 70.000 kilo koyun ve 10.000 
(13.000) adet yün battaniye kapalı kilo kuzu etj pazarlıkla satrn alınacak 
zarfla münakaşaya konmuştur. Iha- tır. Pazarlığı 6 - şubat !):J2 cuntarte
Jesf 27 - Şubat _ 932 tarihine müsa- sj günü saat 16 ya kadar Harbiye mek 
dif cumartesi günü saat on beşte ya- tebindeki satın alma komh,·yonunda 
pı1aca.ktır. Taliplerin şartname ve icra kılınacaktır. 'l'aliplerin şartna•ıı..-------------..ıı 
nümunesini görmek üzere her gün mesini görmek için komisyona ınüra ~I :~. ~D~~u~m~~v~e~K~a~d~ı~n~h~a~s~ta~l~ık~l~a~n~ı 
Ankaraya merkez "''atın ·,•ima komis • saati arı ve iştirak için de muayyen 

.,. kt" d h 1 mütehassısı 
yonuna müracaatlan n münakasaya va ın e azır bu unmaları. (19i) 
·11.t'rak ed eki · .. ı· (.10~) Doktor 
l:ır ı ec erın o gun ,.e saa ın .. ............................................................ 

0 
.. seyı·n Naşı·t 

den evvel teklif n teminat mektup - komisyon riyasetine te\•di eylemeleri. 
larım makbuz mukabilinde mezkur (6:)) (42") Türbe, eski Hilaliahmer binası 

Yüksek Muallim mektebi müdürlü
ğünden: 

1932 yaz sömestiri ıçın mektebimize yeniden talebe kaydına 
bqlanmışbr. Kabfll şartları, Türkiye tabiiyetinde bulunmak, Lise 

mezunu olmak, Cismani özürlerden ve sari hastalıklardan salim 

olmak, yaşı yirmi beşten fazla olmamaktır. Taliplerin fazla izahat 
almak ve ya evrak ve saikini tevdi etmek üzere her gün öğle
den sonra saat beşe kadar mektep idaresine müracaat edebi
lecekleri. (399) 

lstanbul Polis müdürlüğünden: 
Zabıta memurları için imal edilecek 2000 ili 2191 takım res

mi elbise ve kaput kapalı zarf uıulile münakasaya çıkarımıştır. 
Teklif olunacak fiat haddi layık göriildllğil takdirde 18-2-932 
tarilaiae müaadif perşembe günll ibalei kat'iyeai icra kılınacağın
dan taliplsin nllmuneleri görmek ve şeraiti &ğrenmek üzere 

~-e kalemine ve teminat akçaıile teklif mektubunu vermek 

llere yevmi mezk6rda saat 14 de kadar Defterdarlık dairesinde 

ıdteıekkil mubayaa komisyonuna vermeleri ilin olunur. (331) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız 

No. 1 O 'fel. 22622 

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

Vakıt yurdu 
Telefon: Yazı i~leri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstaııbul \'ııl:ı t 

Abone şartları: 

ı 3 tı 12 Aylık 
Oalıilde 150 400 750 1400 l\uruş 

Hariçte - SOO J 450 2700 

!!!n prtlanmız: 

Satın 
Santim• 

Resmi 
10 Kş 
20 .. 

llususı 
12.SO Kş. 
25 

Kaçak Hin .-rtıanmız : 

1 2 J 4 l • 1 O Def alı , 
80 50 65 75 100 Kuruş 

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

B - 4 satın geçen ilAn'-'nn fazla 
saun için 5 koruf zammolunur, 

VAKiT Matbaua 
Sahibi: Mehmet Asım. amaml 
...vaı mldUrl: aetik Almatı 

Anonım Şirkt ti oıı üçüncü senel·k hissedarlar içtimaı 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası-Anonim şirketi senelik bissd•t' 

lar içtimaı mart ayının onuncu perşembe günü saat on dört bd 
çukta Adapazarı'nda bankanın Merkez binasında yapılacaktır• 
Müzakere ruznamesi aşağıda yazılıdır. Bundan başka mevaddıll 
ruznameye konulması 28 inci madde mucibince sermayenin yDI" 
de onuna malik olan hissedarlar tarafından içtimadan on giill 
evvel teklif edilmesine bağlıdır. Esas mukavelenin 24 üncü mad

desine göre umumi heyet asaleten veya vekaltten yirmi vey• 
daha ziyade banka hisse senedine sahip bulunanlardan terekkiiP 

eder. V el~illerin hissedarlardan olması rn~şruttur. 16 mcı madde 

ye teyfikan içtima gününden en az iki hafta evvel bank~nın .,e 

merkez veya şubelerine hissedarlarin müracaatla birer dubuliY' 

varakası almaldrı rica olunur. 

Müzakere ruznamesi 
1 - idare meclisinin ve murakaba heyetinin raporlarının okuSS

ması. 

2 -1931 senesi blanço ve kar ve zarar lıesabmı tetkik "' 
tasdiki ve heyetlerin ibrası 

3 -Temettü tevziine karar verilmesi 

4 - Müddeti biten idare meclisi azalarının seçilmesi 
5 - idare Meclisi azalarının b;!nka ile muamele yapılmalarııı• 

müsaade veren kararın teşmil ve teyidi. "_/ 

Ağaç Çileği Bahçecilerinin 
nazarı dikkatine 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresine ait likör fabtİ' 
kasının 1932 senesi imalatı için küJJiyetli miktarda ağaç çileğill' 
ihtiyaç vardır. 

Şişlide Mecidiye köyünde Fabrikada teslim edilmek şarta• 
beher eski okkasının peşin para ile 70 kuruşa alınacağı ili" 
olunur. (423) 

~---------------------------------
1 s tan bul ithalat Gümrütıü l\'lüdiriyetinden: 

~ b' lstanbul ithalat Gümrüğü ambarlarile S •rl,ci Gümrüğü anı ' 
rına vazedilecek hassas tarcıziler içi~ kcşifmımcsi mucibince yar 
tmlacak beton ayakların 14 Şubat 931 pazar günü s:ıat 14 ti 
lstarıbul lthnlat Gümrüğünde müteşekkil komisyonca münaka••" 

ıcra kılınaca~mdan taliplerin müracutları. (289) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlamıştır 

Alta keşidelik olan işbu tertipte 50,000 numara klmilell 

ikramiye ve yahut amorti kaazanacaktır 

ı inci keşide: tt Şubat 1981 

BIJük ikramiye l0,010 lirı~rr 
Biletler satılmaktadır 


