
Sinema sayıfası 

Bugün beşincide 

ayram yaklaştı 

ekil ve fitrenlzi tayyare 
cemiyetine veriniz 1 

indeki Japon Amiralı intihar Etti 
Çin istihkamları Fotoğraf koleksiyonlarını mes'ut 
Mukavemet ediyor eden bir intiba takdim ediyoruz 
Japon askerlerinin dün Harbine 

2irmesi bekleniyordu 

••11ahay sokaklar1nda Ame· 
rlkan askerleri 

b Japonya, Çine gönderdiği filo-
~Q kunıandamm değiştirdi, A-

ltlıraf ş· . y· A rn· ıyozavanın yerme ıs -
Ş •raı Nomura tayin edildi, ve 

8 
~ghaya geldi. Bu tebeddülün 

f:k ebini Japonya izah etmiyor; 

ehemmiyetlidir: Çin sularındaki 
Japon filosuna yeni bir kuman
dan tayin edilmesinin ıebebi o· 
radaki Amiralin harakiri yap
masıdır. 

Harakiri, bir J aponun ölüme 
karar vermesi ve keyfiyeti her 
kese haber verdikten ıonra ya 
küçük dilini yutarak, yahut kı· 
lıçla karnıni keserek intihar et· 
mesidir. 

Amiral Şiyoznanm da bir ha
bere göre Çindeki mezalime ait 
olmamak için. diğer bir habere 
göre de Şapeyi 2apta muvaffak 
olamamasından doğan kederle 
intihara kalkhğı musırraan sÖy· 

Jenilmektedir. Japon hükumeti, 
askerin"n maneviyatını bozacak 

olan L u haberi tekzip etmiştir, 
fakat Şiyozavanın yerine başka 
bir Arairal göndermekten de gc· 

1 Alt tarafı 2 inci sayıfada 1 ~trafa yayılan haberler 

FHomela v11.puruna ancak 
r ICışı binmiştir ! 

'rutulan adam , Agabekof muhakkak 
6JdDrülecek, diyor ... 

c lı d"eçen hafatalarm en heycanlı A laelerjnden birisini teşkifeden 
-~ ve Filemella vapuru 
~· elesinden bahsedilirken, va
U tafstanbuldan beş kişinin g iz-

~~i .. alındığı yazılmış ve bizde 
i•t '~dan bu hususta malumat 
Lt ernıştik. Polis mürürü Ali Rıza 
b }'I, vapurun Istanbul limaomda 

ti tırıd -bat Ugu müddet zarfında, za-
~bın nezareti altında olduğuna 
~ ... enaleyh pasaportsuz hiç bir ."U. . 
k& tnın vapura girmes:ne ım-
•k 11 0lrnadğmı bildirmişti. Dünkü 
J:i~arn gazetelerinde diri gene 

ltıella vapuru hadisesinden 

bahsetmiş, ve zabitanın lstanbul
dan beş kişinin vapara pasaport
suz girdiğini teıbit ettiğini yaz
mıştır. Gazetenin verdiği malu
mata göre, Filamella ile Odesaya 
gitmek üzere polisten beş kişi 
pasaport almıştır. Pasaport alan· 
lardan biri Sitivadis isminde bir 
yunanlı tüccardır. 

Bu haber üzerine Polis müdü
rü Ali Riza beyle tekrar konuş-
tuk. Polis müdürü bey, kati su
rette tekzip ederek şunları söy
ledi: 

- Evvclcede söylediğim gibi Filo
mela ,·apuru boş gelmiştir. Yapurun 23 

[ Altt:ıraft 7 inci ~:ayıfamızda l 

Müjde ••• mesele halledilmİf ! 

.,. 

~Q•••te 
... dtnıa cı - Beyefendi , et meselesi hakkında karar 

'·• ..... ? "~reisi - Verdim •.• Ooktorlar1n tavsiyesi veçhlle 
·-wıada Uç gUn JiyebileceOlm 1 

Gördüğünüz iki dost zabitten sağdaki Gazi 
soldaki Şükrü Naili Paşadır 

• • • 
reı~ımız, 

Ald•len 

60 ya~nnda taze -
Erkek ve kadın ihtirasmın, 1/flm

yam ağzı gibi I ürpe ete diş büediği bu 
günlerde, Na - Nu bey, elli 'beş etme'·' 
ı•e altnuş yaşındaki kadınlann güzel. mes'uduz. 
liğindcn, cazibesinden bahsetti .. • 

Kiln8enin keyfine ve zevkine ka - Maldmaur ki 
rışnuya hakkınuz Yok. Ancak, Va GaziHz. :kolağa· 
- Nü nun, bize yanlış gelen iki iddi· hklarında Seli· 
asına cevap t'creceğiz: nikte Dçlhıcil or• 

1 - Kadının, cazibesine, cinşi du · erkAnı . bar-
kudretine, seneler hudut rizemez. biyesiı ... e bulu· 

2 - Şark, şair Nedimin mısrala- nuyor, burada 
nyla on dört yaşın güzelliğini teren. birinci ıube mlldilr muavini ola· . 'f'e mtltebarlz bfr kudret halinde 
nüm etmif tir. · iz) 

Birinci iddia, tcibiatin kanunları.. =r=a=k=, =f=a=k=a=t-===d=aı=· m=a==m=ü=t=c=m=a=y=iz=====(=L="=·t=f e::=n=s=ay=l=a~yı=ç=ev=i=rln===-
na uymuyor. Cinsi kudretin baflayıf G • H · H•t( R • • •• 
ve biti§ uaşı - küçük Udim farkları azı z. . 1 er eısıcum-
müstesna - malumdur. iki dılı'lı liur o lam az 
hayat merdiveninde altm'f gaf!,na, bir DO B ,X,. d bl 
mebde'le bir müntehanın birleıtiği n of§az a r 
kemal nokta&ında değil, son baaa - gezinti yaptılar 
maklardcı rasgeliriz ! .. Güzel bir ata 
sözü vardır: Otuzuna kadar iMan ya. · Reisicumhur hazretleri dUn 
şa, otuzundan sonra yaş insarıa ba .. akşam Sakarya motorüyle Bôğaz 
sar, derler! içinde bir gezinti yapmışlar ve 

Altnuşına yaklaşan bir hanım nine saraya dönmüılerdir • 
süslenmek ve boyanmakla, gent; ve ===============
güzel değil, ancak, tavus kuşu rolü-
ne çıknuş düzgünlü bir hindi kadar 
gülünç olur! 

Gene güzel bir ata sözü hatırlı .. 
yorum: Kadın, yirmisinde podrala. 
nır, otuzunda boyanır. kırkında sı .. 
vcmırmış ! 

misallerle doludur. Şairin, vecdiçin • 
de terennüm ettiği (Tel tel zülüf) le. 
re, (Narenç) lere sakın aldanmayı .. 
nız- Zira, Hanıamiyedeki: 

O kaddü had, o tenasüp, o gabgab, ol 
püs tan 

O yalüba~ o temayül, o şivei güftar •... 

Vileudu hAm gümüşten beyb, gülden 
nerm ! 

ÇUnkU Alman tabiiyetinde 
iellldlr, diyorlar . 

ikinci iddia, Nedimin meslek t'e 
meşrebine mugayir.. Vd - Nü gu ta· 
nımcısaydım bu makalenin muharriri 
Nedimi tanımıyor derdim... Halbuki, 
benim bildiğim l'd- Nü, Nedimi bül 
bül gibi şakıtan sırma kaküllü, sim 
gerdenli, ince belli peri - ru'nun 
hangi cinse mensup olduğunu bilir! 

Taaviri de, gözümüzün önünde can Vıtansız olduğu iddia edilen: Hltler 

· Şair Nedimin balısettiği on bel} yaş, 
kadın yaşı değil, erkek yaşıdır. 
lfü civan lia~ı sank sarmış efendim b! 

şına 

Sürme çekmiş, ıtn ş!hiler sürünmüş 
kışına 

Şimdi girmiş dihi tahminimde on beş 
y!~ını 

Gill yanaklı ~illğüli kerrakeli mor hareli 
Nedim divanı, baftan barı 

landırdığı hayale rağmen, bir genç Berlin, 4 (A.A) - Hitlerin tabii • 
kız portresi değildir.. yeti meselesi, Alman müfrit milliyet;.. 

B 't"b l N-.ı· . d .. t perverlerini mah~up edecek vir şekil al 
u ı ı ar a, ~ımın on or on tı H"tl . H'ldb rgh ,_ 

.. •v• • .. mış r. ı enn ı ou ausen m .. 
bcı Yafın gu:rellıgını terennum etme - mindeki küçük kasabada jandarma ko 
sini ~k tabtt görmeliyiz .. Aksi tak · miserliğine tayin olunmasının veya 
dirde ,airin flflana baıfka isim verilir~ tayine teşebbüs edilmesinin en baris 
dL. netic~i, müfrit milliyetperverler re· 

Netekim, elli ~f. altmıı gafında· isinin Hindenburga halef olmak için 
ki kadınlara aldka göateren gençlere namzetliğini koymasını kat'l nrette 
de bafka ı.c.. ,,.,.ı.,,orlar: Jigolo!M imkinsı:ı kılmak içindir. Dünktl itp, 

Yusuf Zip· l Alt tarah 'l inci sayfada ) 
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Çin istihkamları 
lVıuka vemet ediyor 1 

D~!'ili 1 
Harici Son ·Telgrallar 

llJsc ıarafı J inci sa ~ fada ı 
ri kalmamıştır. Anadolu ajansı
nın Şaoghaydan aldığı bir tel
graf resmi te!<zibe rağmen inti
har haberinin umumiyetle c?o~ru 
ve munakkak telakki edildiğini 
bildiriyor. 

Japonya, Çine yeni bir Ami
ral göndermekle beraber aynı 

ıamanda yen:den kuvvette sevk 
etmiye karar vermi ştir. l:u cüm
leden o~arak şimdil ı k - Şanghay
daki bahriye s Hah endazları ye· 
rine l:aydile · bir piyade fırl<ası 
gönderm ·ye karar vermiş lir. 

Dünkü s:ıyımızda çıkan telgraf 
haberleri Vou·Soung istihkam· 
larımn japo:ı zırhlıları tarafından 
bom bardı n an edild ığini ve Ja· 
po:ı as':erinin top ateşinin h~ma 

yesi a ' tında karaya çıkarak İs· 
tihkümları işgal etti.iioi bildiri· 
yordu. Dün gelen haberlerde 
Ç inliler Japon gemileri Vou· 
Soung istihkamları önünden ge· 
çer:<en önce kendılerıoin aleş 
ettiıderini, muhareben=n bu su 
retle baş adığmı ve istihkAm!a
rın henilz kencli ellerinde o du
ğunu iddia etm~ktedirler. J apon· 
)ar da bombardımana Çmlilerıo 

ıebebiyet verdıklerini söy iyor· 
lar. 

Changbai 4 ( A. A ) - Çin 
omumt karargahı, dün vouSoun~ 
iıtıhkAm : aram bom > ardıman et· 
mış alan Japon larp to muhri
binin Çin müdafaa kuvvet'eri 
tarafından bahıı'mış o'. duğunu 

haber verme~ı ted r. Hu teb liğde 
iat ıhkam ' arın ha!en Çin kuvvet· 
)erinin elinde bu unmakta olcu· 
ğu iJAve edılme '<tedir. 

hizmet edi •ordu. 
Kumandanlığındaki muvaffakı· 

yeti o zamanda herkesin takdir 
ve hayretıni ce p ediyordu. 

Erkanıbarbiye ıeyahatlerinde, 

harp oyunlarında, m1nevralarda 
bir çok cener;:ıllerin, daha yük· 
sek rütbeli zabit!erin işt ira< et-
miş olma' arına r.?ğmen daima 
fiili olarak harekatı idare eden 
o oluyordu. işte bir nüshasını 
elde ettiğimiz resim Gazi Hı. 
nin Petriç, Ustrumca, Cumaiba· 
)1 taraflarmda yapılan bir erka· 
nı harbiye ıeyabatin<le bulunan 
erkin ve zabıtanı ve kıtalarım 
gösteriyor kı Gazi Hz. de bun
ların arasında bulunmaktadır. 

Resmin alındığı tarib 5 tem· 
muz 1327 bu~undukları yer Cu
maibalada Zelen ça köprüsüdür. 

Resimde Gazi Hz. şimdi lstan· 
bul-.aki kolordumuzun sevgili 
ku-:n1nd.uu o'.an Şlkra N~ li P.ı. 
ile yan yana oturmaktauır. 

Kolları birbirlerinin omuzların· 
dadtr. Resimde şimdi Meclis rei
ıimiz Kaz.m paşa hazretleriyle 
ordu müfottiş'crinden izzettin 
paşa ve sabık Kübbya meb'usu 
Nuri bey gibi zatlar da vardır. 

Karilerimize as'ı kartpostal 
cesametinde olan resmin büyii· 
tülmüş bir heyeti mecmuasiyle 
beraber, bu reı 'mde Gazi Hı. 
nin •e Şükrü Naili pa~anın da· 
ha çok büyütülmüş resimlerini 
arzeciiyoruz. 

Resmin aslı, Şü~ rü Naili paıa· 
ya son a-ünlerde bir tanıdığı ta· 
rafından verilmiştir. Eu bediye· 
lerden karılerim .z'n rr.emnun o!a· 
cağmda tüphe etmeyiz. 

işte bir zaman ki yalnız geç· 
mişi değil istikbali de cihan de· 
ğer. 

Şükrü Naili paşa da o zaman 
Sereı 14üncü fırka erk Anı harbiye 
reiai vı ıütbui biabaı:yda. 

D.ğer tarattan Tıen Tsinden 
ge:mit olan Fengtien isminde! i 
bir lngiliz vapuru, 3 torpido 
muhribi ile vouSoung istib~im· 
Jarı arasından geçerken hiç bir 
ihtarda bulunmaksızın vapur 
istikametine do~ru ateş açılmış 

o :duğunu beyan etmektedır. in· 
g liz ızınli efradını nakletmekte 
o:an Fengtien vapuruna isabet 
vaki ol mamııtır. 

Şanghay, 4 (A.A.) - 3 Japon 
torp'do muhribi. bu sabah saat 
11.30 da yeniden vou - Soung 
isthkammı bombardıman ctmi
ye başlamıştır. 

Japon tayyare ve kruvazörleri. 
nin kesıf ate,ine rağmen ııtihklm 
henüz Çıalilerin elinde ba:onmak
tadır. 

Japon ağır topçusa Tıhappi 
ve vou Sounr önünde de ate, 
açmışsa da bıraı sonra mubase 
mata o bavet verilmiştir. 

Cbnaghai, 4 (A.A) - Japon· 
lar, Wou Soung'u Cbangbai'a 
l: a 7hyan dem.ryolu istikametinde 
Tchappei üzerine yeni ve kuv· 
vetti bir taarruz yapnuşlardır 
Çın müdafaa hattının 1 mil de-
rinlikte o'dupı söylenivor. 1800 
neferden ibaret olan Japon tak· 
v:ye kıtaatı kunetinia akıama 
ge'mesi beklenıvor. 

Wou· Soung, Yangtre üzerinde 
ve Changhaı'a 10 miJ mesafede 
o.up, Coangbai'dae geçmekte 
olan Wabngpoo nehrine hakim 
bu'unmaktadır. 

Şanghav, 4 <A.A) - Japonlar 
Çinlileri Çapey'in şim• ı inde tut· 
tutdarı yerlerden çı ',armak iste· 
diklerınden öğleden sonra ehem
m'vetli bir çarpışma olmuştur. 

Japo:Jlar fevka!Ac!e bir aıım 
ve hayrete şayan bir mokave· 
met gösterme', te o'an ÇioJilerın 
barınıp tutundukları binanın bü
yük bir kısmını gün ağarmadan 
evvel yıkacaklarını ümit etmek
tedirler. 

Harb?n civarında şlddetll 
muharebeler. 

Londra, 4 ( A. A) Hardin'den 
Daily Mail'e bildiriliyor: 

Bu sabah, Harbin'in 48 kilo
metre cenubunda Çinli erle Ja
ponlar arasında b r muharebe 
vukua ge!mı ştir. Japon tankları 
ile t" yyarelerı Ç:nliJerin 26 ıncı 
ve 28 ınci alaylannı ağır zayiata 
uğratmışlardır. 

Takio 4 (A.A) - Japon kuv-
vet leri dün akıam harbin c!va· 
rına vıısıl olmuılardır. Maafib 
anc k bu sabah şafakla beraber 
~ebre girece~dt-rdir. 

Mançurlde bir mOsademe 
To'<io, 4 ıA.A) - Dün ö~le

den Sanchaho yakınında Japon 
kıtaatıyla Kir·n bükQmetine 
düşman olan Çın kuvvetleri 
arasmda bir müsademe vuko-
bulmuştur. Çin kuvvetleri, şid· 
detli bir muharebeden sonra 
da ~ıtılmı,tır. 

Japonlardan bir maktul ve 
altı mecruh vardır. 

Nıınkln'de örft idare 
Nankın, 4 fA.A) - Nankin'de 

örfi idare ılAn edılmiştir. 
Amerika Şenghaya bir bi:SIUk 

asker çıkardt 

Şanghay, 4 {A.A) - Cemahiri 
Müttebide'oin Couıton krvaıörü 
300 bahriye ı ılabendazından mü-
rekkep bir müfrezeyi karaya çı
karmıştır. ~eynelnıilel imtiyaz 
mıntakıısı hududunda bOtün Çin· 
Japon mubasematı tati edilm şlir. 

Vasbington, 4 (A.A) - Hali 
baztrcla Meniellede bu'unmakh 
olan Bıecak Havk muhribi Oban· 
ha a hareket emrıni almışıır. 

BnyUk devletlerln teşebbUlerlne 
Japonya'nın verdlll cevap 
ioky~ 4 JA.A)-iiJylk deY. 

Manisada Maarif hareketleri 
Alfabe tedrisatının tevhidi için dir 

kongra yapıldı 
Manisa, 4 (Vakıt)-Vılayet dabliindeki tik mekteplerde çocuk 

velıleri tarafından çocuk koruma cemiyetleri yapılmıştır. Azası 
yedi bindir. Muhtaç talebeye timdiden elb"se ve yiyecek •eril
meye başlanmıştır. 

Bu gün vali beyin riyasetinde umum muallimlerin iştirakile 
tevhidinin temini mes' 

Hakkı 

bir kongra yapılmıt ve alfabe tedrisatının 
elesini tetk k ve müzat<ere edilmiştir. 

Tenzilatlı tarifenin tatbikine başlandı 
Ankara, 4 (Yakıt) - Bayram münasebetiyle Devlet Demir 

yo 'larında vapılan tenzilAth tarifenin tatb'kine bu akşam -lan iti· 
baren baş anmıştır. Ttnzi,at mıktan posta treninde yiizde 30, 
muhtelitte vüzC:e 40 nis Jetinde yapılacaktır. Bundan başka gece 
on buçuktaki mar,and ı z treni de muhtelit olacaktır. 

FJlftndfya Tiirklerl Türkçe kur'anı 
heycanla dinlediler 

Tampera, 4,Vakıt)- Fınlan::lıya Tur:derı Türkçe kur'anı R:ıd· 
yodan dınledi memnun ve müteheyyiç oldu ar Ga:zim ze, rehber 
lerimize uzun ömürler cli'ediler. Ahsen 

Anliarada Türkçe Kur'an 
Ankara, 4 \Valnt)- Ba akşam Hacıbayram camiinde Türkçe 

Ku•an oaundu. 

Bulgarfstandakl 'rarakyalılar teşkilatının 
bir mliracaatı 

Sofva, 4 ı Hususi muhabirimiz te '~fonla bi diriyor) Tarakyalılar 
teşkilatı namına bir hey'et bu gün Türk Eu'gar dostluk muahe· 
desine merbut proto'{o'u tetkik eden Bul~ar kom syonu re si 
Pançedorefe müracaat ederek Türkiye hudutları da.1iıind kalan 
emlak ve erf'zilerın ın bedeller;nin ödenmes=nin tem;n edilmesini 

istemişlerdir. 

Balkanlarda kar ve fırtına 
Sofya, 4 (Hususi mu' ahirimiz telefonla bild•riyor) Memleketin 

her tarafma de'ı,etli kar yağmı~hr. Bazt yerlerde karın irtifaı 
yetmiş santimi bulmuştur. Şiddetli fırtına bükuTI sürmektedir. 
Yağan karın şime.ıdüfer yollarını kapa'llı' olmasından etraftan 
merkeze trenler gelernemiştir. Fırhna telgraf ve telefon hatları
nıda b;r çok yerde bozmu,tur. 

Adanada bir şeker fabrikası yapılacak 
Ankaru, 4 (Valutj- Zıraat vekaleti Şeker kamışı istihsalatı· 

mn inkişaf ve tezyidi için Adanada bir şeker fabrikası inşası 
etrafında tetkikatta bu lunmaktadır. 

Polis ve Ell'kafta yeni tayinler 
Ankara, 4 tVakıt) - Samsun polis müdürlüğüne lstanbul 

sabık dördi.incti şube müdürü Saadettin, Mardin polis müdür 
lüğüne Kastamoni polis müdürü Halit Rıza, Evkaf müdürıyetioe 
Kocae i evkcsf müdürü Tahir, Kocaeliye Mardin Evkaf müdürü 
Ahmet Hamdi, Çanakkaleye Edirne evkaf başkatibi Bekir, Ada
paznı tohum ıslahı müdüriyetine ziraat mütahassıslarından Suat 
Fevzi beyler tayin edilm'ş'erclir. 

Tasfiyesine karar verildi 
Ankara, 4 \ Vakıt) - Otobüs imtiyazının belediyeye verilmesi 

fızerine, bugün otobüs şirketınin umumi heyeti fevkalade olarak 
top anmıı ve tirketin tasfiyeı ne karar vermiştir. 

Yarından itibaren Yenişebir,Cebeci, dikmen ve Kavakhdereye 
nakli vai o!mıvacak tır. 

ıct erıo teşebbüs erıne Japonya 
tarafından hazırlanan cevap saat 
18 de bu devletlerin sefirlerine 
tevdi edilmiştir. 

Japon bükQmeti bu cevabında 
hasmane hareketlerin tatiline, 
Çinlilerin de ayni suretle hare· 
ket edeceklerin temin eylemci~ 
ri ıartille, muvafakat etmektedir. 
Akıi takdirde Japonya barektin
de temamen serbest kalmak 
mecburiyer nde bulunacaktır. Ç in· 
liler.n tehditleri ve bugünkü va· 
ziyetin vehameti kartısında Ja
ponya mu .ıasamat bazırhklarıııda 
bulunmaktan ve seferberlik yap
maktan büsbütün vazgeçmeğe 

im~· an görmemektedir. 
Japon hükiı neti Çapey hava· 

lısinde bitaraf bir mıntaka vucu
da getirilmesine it;raz etmemek-
tedir. Ancak Japon hükumeti 
Şanghay mes'elesini cemiyeti ak-
va mmeclisınin 1 Oı< lnunuevvell 931 
taribh karar ıuretile kapatılan 
mançuri meselesinden tamamen 
ayrı addetmektedir ve bu me· 
se-lenin halline bitarf müıahitle
rin yardım ve iştirakte bulun· 
masmı kabule müsait ve müte· 
mayıl bulunmaktadır. 

Bundan dolayı ee•letlerin müş
terek teklifferiaden beıiaciaia 

kabule imkan görülmeme.<tedır. 
Japon hariciye nazaranın 

beyanab 
Tokio, (A.A) - Hariciye na

zırı M. Yoshiıava Times muha
birine vaki beyanatınde Şanghay 
ve Mançuri meseleler nln b rbi
rine karıştırılmaması lazımgeldi
ğini söyledikten sonra demiştir 
ki: 

"Japonya M.ançuride pek bü
yük menfaatlere sahip bulun. 
maktadır. Halbuki Japonyanın 

Şangbaydaki menfaatleri diğer 
dev!etlerinkine mümasildir. 

"japonva akla uygun bir tes· 
viye suretini ve şerefli ıartlarla 
aktedilecek bir sulhü kabule 
hazır bu unmuştur. Ancak bu 
sulh Japon askerlerinin geri çe· 
kilmesinden evvel Japon tebaa
ıinın emniyet ve selametini te
min edecek bir ıekilde olma· 
hdır.,, 

M. Y osbizava logiliz· Amerikan 
·Fransız teklifindeki beşinci mad
deyi Japonya 'nın kabul edemiye
ceğini kaydetmiş, fakat bu mad
denin tadili bakkmda tetkikatta 
bulunmıya Japon hıjkumctioin 
hazır olduğunu ilave eylemiştir. 

Tokio, 4 ( A.A ) - Hariciye 
nazırı M. Yoshiıva yarın 3 mu 
tavas11t dev let sefirlerinin tadil 
edilmit olan sulh lekilf lorni bir· 

Tahdidi Teslihat 
Divana hangi devıet' 

ler girecek ? . 
Cenevre, 4 (A.A.) -Tabdi~ 

leslıhat konferansı, 3 koraiteoı• 
Selahiyetleri tetkik, tesviye " 
istidalar komiteleri) raporlarıOI 
dinlemek üzere saat l 7 de uıııU' 
mi bir içtima daha aktedecek• 

tir. 
Celsenin bütün alakası, konf:ı 

rans divanının tayini meseltl' 
üzerinde temerki'ıı. edecektir. 

Tesviye komitesi, divanın~~ 
fahri reisi M. Motta fili reıSI 
M. Hendersondan başkaca reİJ 
ve'cillerinden mürekkep olmasılll 
teklif etmektedir. 

o :vana 4 teknik komisyooıst 
reisleri de iltihak edecektir, bu&ı
lar bilahare tayin edilecek •• 
as'-ı:eri meselelerle meşgul olr 
caklardır. 

Bir münakaşa nıkuuoa mab~ 
kalmamak için reis, mecliııJI 
teamülü mucibince divanda telll" 
sil edilmeleri muhtemel devlet
lere ait bir liste teklif edccektit: 
Bu liste, evvelbeevvel Cemivet1 
A kvam meclisinde daimi aıabk
ları olan lngıltere Almanya, f rıll" 
sa, ltalya ve Japonyayı, ibtİf1 

edecektir. 
Listede Amerikayla So.Yet 

Rusyada buluna~aktır. Diğer a1' 
!ıklar için Arjantin, :sveç, Çe' 
kos!ovak ya, Lehistan, lspaor• 
ve Avusluryanın isimleri ıikte' 
dilmekted 'r. 

Maamafih, konferans mabafİ' 
tinde Çindcki hareketi do'ayııil• 
japonyaya karşı gösterilme\.H 
olan husumet sebcbııvle bazı b' 
yetlerin, Japonyanın namzetliW 
ne karşı gayrimüsait bir takıı' 
tezahürde bu.unabilmek riyase' 
tin teklif.ni münakaşasızca 1<1' 
bul etmekten imtina eyıe' 
melerinden kurtu'ur. Herhalde
d tvan yarınk i cuma günü akt~ 
dılecek üçüncü umumi ceJat6• 
resmen ter:-rkl<li 1 e ' c ' · t ir. 

Hariciye V ekiliııı~ 
Moskovaya hare

ket elti 
Bakü, 4 ( A .A) - Harici~ 

Vekili T evfi" Rüştü Beyfell t, 
ve Maiyetlerinde bulunan ıefl 

it' r:ıuhalefeti havadan dalayı b f 
kaç gün teahhür ettikten so"'• 
bu sabah saat doauzda Bak01~ 
tııuvasalat etmişler ve öğle va~ .. 

'bC" trenle Moskovaya müteveccı 
harel<et etmişlt>rdir. 

22, 700 Kişi! 
1 Hindistanda lkl aycl 

tevkıf edilenler ,. 
Yeni Delhi, 4 A.A) - Geç,.

Kanunuevvel ayındanberi silAb·ıJ' 
· · '"k h k t· · t okil• ıtaatsız.ı are e ının e . e' 
müteallik emirname mucib•;~ 
Hindistanın her tarafında 22, pi, 
miJliyetperverin tevkif ve b• iJİ' 
ilka edilmş olduiu haber •er 

yor. / 

davet 
edf' 

tikte tetkık etmeğe 

ceğini bildirmiştir. 
Yolfi çıkbllr ·~ 

Le Haver, 4 (A.A) -Cero• ol 
akvamın Mauçuri komiıyoou:,;, 
garplı azaları dün buradan f _,O' 
vapuruna binerek Nevyork1 dit' 
teveccihen hareket etmişle~" 
Komisyonun Büyük Britao.Y~ 1~ Amer;kalı azaları diğer refilı ot 
ne PJumouth ve Nevyork'~ 
hah edeceklerdir. 
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lkV i Şair, iki Eser 
e Hfndlsta 

le Eüyük Iskenderden Napolyona 
u •~ar her cihangir imperator 

YKusunu: 
" t - Ah Hindistan,, diye kay· 

0 elti. 

. Kablettarihtenberi, HiDdistan t1
•
111alden, garptan gelen akınlara 
ır Yatak ld B o u. 

h Üyük cihangirler Hindistana 
:kiın olmadıkça kendilerini meı' 

: saymadılar. Bugfin Hindistan
b~ bu saadet yemışini, Britanya 

1~. Hindistan cevizinin içini ke· 
llıırır gı'b' k •• 

ı emırıvor. 

"' "' "' Hindi t b" · · · b" . s an ızım ıçın ır zaman 
:'Yası bir hedef olmuştu. Orta 
E?• Türkleri Hındistana Kızıl 
tiJ maya gider gibi akın etmif-

er. 

, Cibangir Türk imper torluklan 

11 
Yıı~ hava içinde yaşadılar. Üç 

t '
5ıldir edebıyatımız:da Hindis· 

•n b' ır maz:lum lillcedir. 
~udotlan içine çekilen Tilrki

Yerıın ı"k· bM k . . H. d" ak ı uyii şaırı ın ııtana 
ııı ediyor. 

( ~ Duhteri Hindu) yla Hamıt, 
YI enerci kendini niçin öldürdü- ) 
d'e Natım Hikmet mazlum Hin-
ıslt~ndan bahsediyorlar. 

t kı şair de iki büyük kur-
arıcı . . d "b' k 

1
. ınsanıyet or uıu gı ı 

tı c •rnelerini, cephelerini, satırla· 
t nı, kafiyelerini maz'umları kur-
arHak için seferber ettiler. 

t , aınit ell ı sene evvel ( Duh-
~1 ~· d a· k 

1 
ın u ) yla rıtanyaya ar-

~ Selinılandı . O zaman bu ıa
~dır muharebe devam ediyor. 

< a Uhterı Hindu muhakkak ki 
&i;:ı~nerci ) nin büyük haminne· 

\ili'. 

t, ~amidin gençliği tanıdığı Doh
tı fi• d ı· ın unun toronu Benerci el-

f~:erıefik bir bilgi, bir görüşü 
8

1111 da ruhunda taşıyor. 
ak enerci bir idealisttir. Benerci 
~ a~ suya kilit vuramıyacağına 
c~' olan haliı bir (hOr ekaJiyct·) 
ı~1 '~· Sen rci bu kanatiyle ihti
~ Cıd• • d, . ır, ın~ıl ba iaanmışhr. Mad-

aa/1'" ebedi olutuna iman et-
1ltir 

~0~8~1'? Britanya ordulariyle, 
l'İyJ •lerıyle, empriyalist ajanJa
İılk 

1
' döğ~şOrken ortaya bir de 

ı Ap t • B eıı atıyor. 

li u tez §udur: 
•vatını inkılAba veren halis 

Vilayette 

Sıhhat işleri 
VllAyetle Belediye mUdUr· 

IUklerl blrleşdir11ecek 

Vilayet sıhhat işleri müdürlğü 
ile Beledeye sıhhat işleri mü· 
dürlüğünün birleştirilmesi hemen 
hemen takarrür etmiş gibidir. 
keyfiyet hükumete bildirilecek 
ve 932 mali sene bidayetinden 
itibaren tatbik edile bilmeıi 
için icabeden tedbirler alına· 
caktar. 

Bu takdirde belediye butçe· 
ıinde mühim mıkdarda tasarruf 
eJde edilmiş olacaktır. Bunun 
için münhal bulunan belediye 
sihhiye müdürlüğüne şimdilik 
kimse tayin edilmivecektir. 

Dahltlye vekili 
An karada 
Bir mfiddettenberi şehrimizde 

bulunan D biliye vekili Şükrü 

Kaya bev Ankaraya avdet 

etmistir, 

Muhtelit 
Mahkemelerde 
Türk - Yunan mahkemesi dihı· 

kü celsesinde Türk hükOmeti 
aleyhine açılan 19 davayı ruyet 

etmiş bunlardan on tanesi hak
kında ademi aalAhiyet karan 

vermiı diger 9 tanesininide talik 
etmiştir. 

Türk - loiiliz mahkemesi de 
Bayram erteıiye çalışmaya baş• 

layacakbr. 

bir inkılApçı ne zaman bayabna 
nihayet vermek hakkını haizdir. 
Ne zamanki kendisi yürDyen 
bayata uyamaz, ne zamanki 
akan suya kilit vurmak ister. 
işte o zaman inkıJApçı bayatını 

nihayetlendirmiye hak kazanır. 

• • • 
Türldyede bOyük şairin paro

lası: Hindistandır. 

Hindistan yuım ıİırdır. Tnrk 
edeb iyatında ıstırap çekenlerin 
timsalidir. Fakat bu ymrım asır· 
da Hindistan ne yaptı? 

Ne yapabilirdi? 
On?Jn sillhıaı kıran bir şefi, 

log:liz poliıinden bozma bir şa· 
iri yardır. Sadri Etem 

ıillilınır:ıı:nmmmıııınmımıııııırnııı:ııır.iımıııııımıınmıııının::ımmın ıır.ıııııııımıım 

Mahmut Nedim Bey 
( Son Yemen vallsl ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! 

'"""llllf.!J:mmıııııı:bıımıl!!lll!llmımıımııımmnı:mmnıııımııııımıııınmmıımııııımnnnımııııı Tefrlkas251t!lllll!lfillo~ 
S Tercüme ve iktibaa hakf..-ı malıfuzdur. 

te.~f~retbanenin önilnde ben de anlattım, onlar bu nevi hadise-
- Ebtiyari: lere alışmı~lar, öyleyken gene ıi· 

dirn e, haydi öyle olsun .• De· nirlendi, başını ealladı: 
~'çt"ve içeri girdim. Bahçeyi - Neden böyle yaparlar, ne· 
ae.: ırıı, k rşıma çıkan bir kava- dir bu bal... Biraz düşündükten 

dt:;:- Sefiri g6rmek istiyorum, 
~ıaı. 

Beni b" . 
sabra b· ır odaya aldılar, biraz 
b,bi .'r kAtip yanıma geldi, se. 
-Yrıı 21Yaretimi sordu, ona da 

feYı· ı" 1 d" .._ ~ oy e ım. 

ke.ç .h aalesef sefir cenapları 
l guııd-
llt, ~· ur rahatsız... Yatakta· 
~tt~li ııter (Fos Moriı) e haber 

ltliairıi~? 00unla görüşmek ister 

;:- liay b 
''liıt ' ay ... 

tr Fos Morıs'e meseleyi 

ıonra: 

- Gidip sefir eenaplarile gö· 
rüıeyim bakalım ne derler, di
yerek yanımdan aynlda. 

Ben yalnız kalınca buraya iel
diğime de piıman oldum. 

Fakat istiptadın iğrenç, zalim 
hücumu karşııında uabım bo
zulmuş, ne olursa o'sun tekrar 
Beşiktaş karakoluna tıkılmamak 
tekrar er hafiye Kadri gibi düş
künlerin kar11SJna birsuçlu gibi 
çıkmamak, onların hakaret ve 
istihıa dolu iÖı:lerinin önunde 

Kadı köyünde Belediyede: mektum emAAk var! 
Yangınlara karşı 
Sarınçlarda Su 

Saklanacak 

Diln 'l'iilu;e ur'an 
tilA vet edildi 

Dün ıkindi Nemazıncıan sonra 
Kadı köyünde O sman ağa cami. 
inde Hafız Burhan, Yaşa r ve Sul· 
tan selimli Hdız Rıza Beyler ta
rafından Türkçe Kur'an okunmuş 
tur. Bu mlinasebetle Cami pek 
kalabalık 'llmuştur. Türkçe muka· 
beleyi dinlemek için lstanbulun 
uzak semtlerinde oturanlardan 
bile Kadı k8yüne gidenler olmu~ 
tur. Reımimiı mukabele esnasın
da alınmıştır. 

Gazi Hz. şUkran 
Kadir gecesi olmak münesebe

tile eYVelki aşam Aya~ofya Cami
inde yapılan Dini ihtifalin radyo 
ile memleketin her tarafına ol· 
doğu gibi haricede verilmesi çok 
iyi bir tesir bırakmışlar. 

Dün radyo şirketine bu hisleri 
bildiren yüzlerce telgraf gelmiştir. 

Arnavatloğun Tiran' ka.sabaaın
dan Kolonel Hamdi B y. şehri
mizdeki Çel<slovakya KoıolM· 
hanesi memurlarından M. Steiner 
Burhaniyeden idman yurdu reisi 
Avni, Aydından Hacı Muhiddin 
Zade Raif, Rizeden Vali Ekrem, 
seferde bulunan Eğe vapura Su. 
varisi L6tfi, Zonguldakt~n avukat 
Tevfk, Antnlyadan Antalya knlil· 
bii anlan, Zonguldaktan Zıfran
bolulu Mhmet Hilmi, Zonguldak· 
tan Ali, Ank•radan telıiz • mft· 
bendisi ve komiseri Mazhar 
beyler telif af gönderenler ara-
11nd•darlar. 

T elgr•flarda Gazi hazretle
rinden şükranla bahsedilmekte 
ve radyo şirketinede teşekkfir 

edilmektedir. 

sebepsiz yere zilmemek igtİyor
dum. 

Allaha ısm rladık!. 

Sefir cenapları çok müleeısir 
oldular, fakat biliyorsunuz ki lı
mir gilmrükleri meselesinden do
layı hnkOmetle aramız: çok açık, 
vaııyet çok gergin:.. Donanma
mız Çanakkale 3nlerine gelmek 
üzeredir ... 

Bu sebeble sizi kaçırmak ve· 
ya saklamak bu umanda gayn 
mümklln ... Şimdi birlikte mabe
yine gidelim, size bir fenalık et
memeleri için onlardan s5z: ve 
teminat alayım, mesele bu su· 
suretle halledilsin .•. 

- Hayır ... dedim, benin bu· 
raya gelioim pe§imdeki hafiye
lerin elinden kurtularak mema
liki ecnebtyeye firar edebilmek 
içindir.. Yok5a ... 

- iyi ama arzettiğim mühim 
sebep... Saray bilahare bunu 
duyarsa ... 
Ayağa kalktım; 
- O halde, dedim, Allaha 

ısmarladık ... 
Sokak kapısının önünde bir 

Jibza durdum, kar§lmda boğu, 

Belediye yangınlarda susuzluta 
karşı bir çare olmak üzre şehrin 
muhtelif yerlerinde su depoları 
tesis etmiye karar vermişti. Bu 
cümleden olarak Beşiktaşta Çı-

rağan sarayının sarmcında ve 
Ramide büyük depolar yapmıştı. 
Şimdi de şehirdeki camil~rin ha-
vuzlarını ve sarmçlarım temizle
t ip suyle doldurmıya ve yangın 
\•ukuuncla kullanılmak üzre eak-
lamıya ka ar vermit ve tertibata 
başlamıştır. 

Kadıköy kumsalının Yergisi 
Kadıköy iskelesi civarrndalıi 

meydanlığın ve kumsalın beledi
yeye geçtiği malfımdnr Bur sa 
· çin Deftardarlık ~00 bia Hra 
vergi tarhctmiş e bu parayı 

belediyeden istemişti. 
Belediye buna itiraz ylom~ 
Devlet nr11sı belediyenin ltirnn 

nı hakh srörmnı ve alım fiatı 
üzerinden vegının Yerilmesine 
ksrar vermi~tir. Bu karara gBre 
belediye bu yerler için Deftar
darhğa 72 bin lira •ergi Yere· 
cektir. 
Ecnebi ıof&rler hakkında 

Herh ngi bir makaatJa şehri
mize gelen ecnebt tabiiyetini 
haiz ~oförlerin belediyeye mn-
rac at ed rek imtihan olmalan 
ve vesik tedarik etmeleri 1 • 
zımdır. 

Bu muamelenin ıeyyahlara 

mfi~kilat verdiğini gören turlng 
klüp Başvekllete miiraeaat ede-
rek bu usulnn kaldırılmaMnı ve 
es s meınl kttint a imtihan 
olara" Hsika lmrt olan ba 
gibi ıoförlerin memleketimizde 
serbeetçe çahşmalarrnı istemi~tir. 

Keyfiyet tetkik edilmektedir. 
lkb at mUdUrliiğü 

Belediye iktısat mfidfirliiğllno 
Tütün inhisari şube mndUrlerin
den birinin tayin edileceğl ba· 
ber ahnm ır. 

Polistfı 

.,..r tOf'ÖOaı 
Kasımpaıada gülUi hane .., .. 

katında 18 numrulu kahvede 
yahp kalkan İ§SİZ takımından 

Ahmedin lind bir torba earar 
glSrUlmüş ve zabita tarafından 

Ahmet hakkmda talnbata baı
lanmıştır. 

deniz, beni hDr i timlere daYat 
eden bir yol gibi. .• 

Fakat ~yhat !.. 
Ark keptya ... 

Bir arılık, mabeyne, ltarako\ 
gid yim; - IJte geldim, gen 
ne istiyorsunuz, ne yapacaksı
niı.. Haydi bir an evvel ıon 
koıunuzuda oynayınııda bitsin 
bu i~. Diyeyim dedim. 

F kat bunu yapmak için bir 
gfinabım, bfr kusurum olmaliydı, 
suçsaı lı bah tsiz c za istem k 
HoyıT bu akıllı işi değildi. 

- Beyefendi, beycfedni.. 
- Döndüm, arkama bakda , 

deminki pala bıyıkh ka•aa, 
- Bir u ilerde hafiyeler 

dolaş yorlar, korkarım aiıe bir 
şey yaprnasmler, buyunıauz sizi 
arka kapıdan çık rayım. 

O önde ben arkada yuruyu• 
ruz. Sefareth nenin bir ormanı 
andıran vasi bahçe!İni başdan 
ba~a geçtik teped~, arkadaki 
bir kapanın 6oünde durduk. Ka
vas kapıyı açh ve bana yulu 
tarif etti. 

Şimdi tenha yollarda, çalıhlıt
lar arasında ıidiyoıum, 

T ekkUI eden bir grup def• 
terdarhDa 150 parçahk 

bir liste verdi 
Şehrimizde henüz vaı.'ı yet 

edilmemiş miiyonlarce gizli, met
ruk emlak bulunduğu hakkmda 
duyduğumuz haberleri vaktile 
yazmıştık. 

Mektum emlAki haber veren
lere veril cek ikramiye kanunu 
birçok lrimsel ri harekete getir
miş ve bn gibi m ktum em!aki 
arayıp bulmakta uğraşnn bir 
grup t " kktıl etmiştir. 

Bu grup şimdrye kadar, •esa• 
ike mlistenit o lmak üzre, (150) 
parçalı bir Jiste yaparak Def
terdarlığa va Maliye ••kal tine 
v rmişlir. 

Dett rdarlık bu listeler üze-
rinde ieab den tabkikab yap
makta. ve metruk olduğu kendi 
tııblrikatil de sabit olanlara vaz'ı 
yet eylemektedir. Bu 150 parçe 
emlak bilb ı a Galata, Beyoğlu, 
Fener, Kum kapı, Boğaziçi cihet
lerindedir. Diğer metruk emlak 
de tesbit edilmektedir. 

Doktor arımız 
Sofyaya gidiyorlaı 
Bazı doktorlanmımı bir gurup 

batinde bayramda sofyaya bir 
seyahat yapma18l"ı kararlaştırıl-
mıştır. Bu guruba Tevfik Salim 
Pş. riyaset edecektir. Doktorla· 
rımız yarın ve ya öbür gün bura
dan baraket edecekl r ve Bay· 
ram ertesi g •eceklerdir. 

Çilrük ayakkabı ya
pılmıyacak 

lstımbul Ay kkabıcılar cemi
yeti1çftrük k6seJe ve mukanadan 
ayakkabı yapılm maaıoa ve böy
le mallaruı imbasıaa karar ver· 
miştir. 

Cemiyet idare heyeti, Çnrşı
kapıdaki m zat mahalline getiri· 
len, çtlrft Ye mukavvadan olduk· 
ları anlaşıla ayakkabılarını im-
ha etmek suretiyle, \'erilen ka· 
rarın lntbiklne de hıılamııtır • 

Cemiyetia takibinden kurtul-
mak i8tiyen bir kısım Hnaf baı· 
ka bir m zat mahalli meydana 
getirmek iıtem~l ree d bu te· 
§ebbllse mani olunması için ce-
miy t rafından bel diyeye mn
roeaat dilmfıtir. 

G rif HUaeyln 
Şerif Güscyin p oayla [ ] Hi

cazdan tan1Ş1rdım beni daima 
evine dav t ederdi. Evvelce sık 
ııkda giderdim, a lıma o geldi. 

Kireçburnundal<i evinin kapı· 
sında g niş bir n fes nldım. 

Pa§ yla karşılaşınca bağırmı
ya b şladı : 

- Bu ~ Nedim bey, 
bu ne lnynf .. eredcn sreliyor· 

un, n o!d .. 
Biraı sonrn oğlu (Faysal) ın 

g tirdiği ay ya h ınca ben de 
kendi k ndimi tnnıyamadun. Yü
zlim gözü , ust m 1'aşım toz 
topr k İçind ydi. 

Şerif Hfts yin mesele-
yi anlattım, f n h ide l<ızdı, 
meier Apıftlbamit ile bilhassa 
son zamanlarda arn!ıda çok 
açıkmış, o saretle istipdada, sara· 
yD, pndi ha 1'netı r yağdarmı· 
ya ba~dı 

- Gel burada. lstcdığin ka
dar kal, ailenide getirtelim, se-
ninle karşı karşıya otururuz:. 
Gelsinde sultan Hamit seni bu-
radan alsın. Vallab beni öldar
mcdikce seni vermem. Diyordu. 

(BitrrmllJ 

ı 1] HıUhara Meklı:c Emlri ~mf Wüseyiu 
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Akalliyetler Meselesi B:;~d;t ettiler ve [ Acuzenin Definesil 
Arnavut Baş murahhası anlatıyor barıştılar -MUellifl : Nizamettln Na;df Ressamı : MUnif Fehim 

Balkan konferansı içtimalarına 
iştirak etmek üzre şehrimize ge
len Arnavut murahhasları Meh
met B. Koniçe ve M. Leonida 
Naci dün akş:smki konvansiyo· 
nelle memleketlerine dcnmüşler
dir. Arnavut ba~murahhası Meh
met B. Koniçe hareketinden ev
vel bir muharririmizc şunları 
ıöylemiştir: 

- 9u seferki meclis içtima
Jarından nisbeten müsbet netice
ler alınmıştır, denilebilir. Bu iç
timalarda Balkan misakı hakkın
da bir proje hazırlandığı için 
böyle söylüyorum. 

Bulgar - Arnavut protokolünün 
medis riyasetinden geri alınması 
mes'elesine gelince, bu haberin 
esası şudur : 

Bulgarlarla geçenlerde aka.ili· 
yetler meselesini muzakere et
miştik. Neticede Bulgar ve Ar
navut Balkan milıi gurupları ara
sında bir protokol imzalandı. Ve 
her iki hükümete verildi. 

Bulgaristanda kırk bin Arnavut 
vardır. Hatta ahalisi Arnavut 
alan 450 evlik bir köy bile var· 
dır. 

Arnavutlukta da dört bin 
Bulgar akalliyeti bu!unmaktadir. 
Biz bunları mütekabilen tamdık. 
Bunların mukadderatını tayin eden 

Karadenizde 
Fırtına 

Gene soğuklar başladı 
Birkaç gündenberi düzelir gibi 

olan hava evvelki aktam gene 
birdenbire bozuhnot Ye bir saat 
kadar do'uyJc karışık yağmur 
yağmıştır. Dün hava da ekseri-
yetle bulutlu geçnıiş ve öğleden 
evYe! kar yağmı~tır. Öjleden 
sonra çıkan ve geç vakte kadar 
devam eden kcı':ein bir rüzıar 
müthiş s<>iuk yapmıştır. 

Dünkü hararet derecesi azami 
nakıs 1, asgari nakıs 4,5 tır. Ra· 
sathanenin vordiii malümat• rö
re bugün de han clü11klinia ay-
nı olacak ve 8allr1uılardaa gelea 
soğuk bava dalgasınJn yaphi'ı 

ıoğuklar birkaç fiin deva• ede
cektir. 

Gelen haberlere göre Karade· 
nizde de ş·ddetli karayel fırtına
sı hükum sürmektedir. L iman 
idaresinın verdiği malumata göre 
Karadenizdeki fırtına Sinop ön
lerinde çok fazla olmuftur. Bu 
yüzden dün limanımızdan kalkan 
vapurlann hiç biriıi Karadeftize 
çıkamamış ve fırhnanın durma
sını beklemelt iizre Bozazda de
mirlemişlerdir. 

Fırtınanın şiddetine rağmen 
geç vakte kadar Karadenizde 
ve Marmarada bir kaza vukuuna 
dair bir haber gelmemiştir. 

' Memleket Haberleri 1 
Hayvan hırsızlığı 
Hayvan hırsızlığı cürmünden Adanı· 

da a~liye cezada muhakeme edilen 33 
m:ıznun h:ıkkınd:ı karar verihnl~cir. B::ın
lardan Asım, Kadir. Raşit, Halit ismind~ 
dördü sürgün cezasına mabkôm edilmiş
lerdir. Zileye ı;önderlleceklerdlr. Diğer 
yedisinin muhakemesi atır cezaya nak
ledilmiş, )i rmlsi beraat, diferleri hakkın· 
da dava sukut ecmlştiı 

lzmlrde bir tavukçuluk kursu 
açlldı 

lzmirde Amerikan kolleji çif eliğinde 
bir tavukçuluk kursu :ıçılmıştır. Du kursa 
15 yaşından J 8 yaşını kadar o1an köylü 
çocukl:ın ücretsiz olaral;: de'i'am edebi
leceklerdir. Talebenin yemesi ,.e yatması 
(tftllk mftdttrtUğö tarafından temin edi· 
lecek \'e buna mukabil talebe günde iki 
ıaaı ~fıliktc çalı~aeakur. 

imzaladığımız protokolü bir ta
raftan da Akvam cemiyetiııc 
verdik. Bu protokol mucibince 
akalliyetlerin en ziyade lcesif 
oldukları yerlerde akalliyetlerin 
ana lisanının okutulması için 
mekteplf'r açılacaktır. 

Bu protokolün bir sureti bu. 
rada meclis riyasetine verildi. 
Bulgarlar bu münasebetle riya-

sete bir mektup verdiler. 
Fakat Yugoslav murahhasları 

buna itiraz ederek riyasete 
verdikleri bir mektupla Bulgar 
mektubunun geri alınmasını is
tediler. Neticede her iki taraf-

riyasete verdikleri mektup-
larını geri aldılar. Yukarıda 
bahsettiğim protokolün tatbik 

edi!e bilmesi için Bulgar ve 
Arnavut hükumetlerinin bunu 
lrnbul etmesi lazımdı. Bu gün 

hab'!r aldığ mıza göre bu saf
ha dcı tamamlanmış, Bulgar baş 

vekili M. Moşanofla Arnavut 
murabhası arasında bu protokol 

imznlanmışlır. Esasen bu gayet 
tabii bir şeydir. Yunanistan ve 
Türkiye muhtelif meselelerde 

nasıl anlaştılarsa Bulgaristan 
ve Arnavutluk da nihayet ekal
Jiyetler meselesinde anlaşmış

lardır. 

S P O R f 
Fener stadında 
yapılacak maçlar 
lstanbul, 4 (A.A) - Kadıköy

F enerbahçe stadında yapılacak 

maçlar şunlardır : 
Saat 10 Fcnerbahçc 1 ı El üp I inci 

takım'arı. ant l ı !Fcnerbahçe B Kıısım

paşa 1 inci ta kımlıırı , . a:ı c J 2 Fencrbah· 
çc A. Moda 1 inci ra' ıml:ırı Saat IS 
Kurtuluş · Amavotköy l inci takıml arı , 

:ı:ıt 15 Per:ı • ltalnın 1 inci takımları 

Ingiliz grubunun 
mümessili şehrimizde 

Hükumete liman ve bahriye 
tezgihları inşası hakkmda mü
him tekliflerde bulunan lngliz 
grnbuwun mümessili Kolonel 
l!orry Ankaradcn gelmiştir. Ko
Jonel Borry dün Kasımpaşaya 

riderek eski lers :ınevi s.rezmiştir. 

MalQlgazHerin tUtUn 
ikremlyeleri 

Harp m:ılôlleri cemi rcti omumi mcr· 
kezinden : · 

1 - 1 O senelik maaşlarım a
lan bilumum malulgazilere diğer 
arkadaşları misillu tütün ikrami-
yeleri bundan sonra da veril·· 
mckte devam edilecektir. Geçen 
sencnın ikramiye!erini alamiyan 
bu kabil arkadaşlarımıza eski 
hakları da verilecektir 

2 - Askerlik şubelerine muh· 
telif sebepJerden dolayı foimleri 
ikramiye defterlerine sehven 
kaydolunmayıp ta geçmiş sene-
lere ait ikramiyelerini alamiyan 
malul arkadaşlarımıza bu hakla
rı dahi verilecektir. Alakadarla
rın askerlik şubelerine müraca
atla hüviyetlerini kaydettirmeleri 
icra olunur. 

DariUbedayi Temsilleri 
Bugün matine saat 15 - 30 da 

Su va re 
Saat 21,30 da 

f HJOUH lür~üs~ 
ille musikili 

komedi 

Bestekarı: 
Hasan Ferit. 

Nakili : 1. Galip 

İıt~nbul Bdcdi11esi 

Sehir'll'yntl'osu 

111111111111111 
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Bayramın bir, iki ve üçüncü 

günleri matine ve suvare. Fiat
larda zam yoktur. 

Katil kastiyle birbirlerini ya
ralıyan irfan ve Müslim isimlerin
de iki Arnavudun mahkemesine 
dün Ağırcezada başlanmış ve 
ikinci celsede dava bitirilerek 
karar verilmiştir. Maznunlar be
raet etmişlerdir. Ağırceza reisi 
birbirini yaralıyan iki arkadaşı 

mahkeme huzurunda banştırmış
tır. Jandarma refakatinde ve 
bilekleri kelepçeli olarak gelen 
irfan ve Müslim, pek az sonr;.. 
ellerini kollarını ~allıyarak ve 
birbirile konuşarak mahkeme 
salonunu terk etmişlerdir. 
Çolak Hayrinin mankemesi 

Katilden maznun Çolak Hay
rinin muhakemesine dün ağır

cezada devam olunmuş, ve bazı 
şahitlerin getirilmelerine lüzum 
görülerek dava başka güne bı
rakılmıştır. 
Çakır HUseyf ni öldUrmekle 

maznun olanlar 
Ortakalede Çakır Hüseyini 

öldürmekle maznun Sadık ve 
Lütfinin muhakemelerine dünde 
ağırcezada devam edilmiştir. 

Dünkü celsede şahitler dinlenilmiş 
ve dava gelmeyen şahitlere teb
ligat yapılması lçin başka güne 
bırakılmıştır. 

Büyük Babanın katili ! 
13 EylOI 929 tarihinde Çatal

cada bir cinayet olmuş ve Eyup 
oğlu Hüsyin isminde bir genç 
büyük Babasını öldürmekle maz
nun olarak ağırcezaya verilmişti. 
Muhakeme neticesinde maznun 
Hüseyin, katli fiil sabit olduğun· 
dan on sene bapisc mahk<im ol
muştu. Ahiren hukukmabkemesi 
maznun Hüseyinin 327 tevellütlü 
olarak yafinın tashihine karar 
vermiştir Ağırcezanın evvelce 
verdiği kararın da buna göre 
tashihi icad etmektedir. Hüseyin 
hakkında yeniden karar verilecek· 
tir. 
Bir hakimle iki avukatın mu• 

hakemeslne başlandı 
Bir tereke davasında ihmal ve 

suiistimal iddiasilt-, SultanAhmet 
beşinci sulh hukuk mahkemesi 
hakimi KimilRakım, avukat Şe
fik ve Ahmet Arif beylerin 
muhakemelerine dün ağırcezada 
başlanılmıf ve davanın tetkiki 
için muhakeme başka güne bıra

kılnıııtır. 
irfan Emin bey beraet etti 
Müddeiumumiliğe iki nusha 

gönderilmesi lazım gelirken bir 
nusha gönderilmesinden dolayı 
içtihat gazetesi neşriyat umum 
müdürü avvukat irfan Emin bey 
alayhine açılan dava dün birinci 
cezada bitirilmiştir. Dünkü cel· 
sede mecmuanın iki nüsha ola
rak postaya verildiğini gören 
şahitler dinlenilmiş ve neticede 
irfan Emin beyin beratına karar 
verilmiştir. 

ihtisas mahkemesi 
müstantikliği 

Istanbul ihtisas nıahkemesi 
müstantıkliğine Adana müddei
umumısı Safvet Beyin tayin 
edilmek üzere bulunduğu öğre
nilmiştir. 

Bir tahsildar mahkOm oldu 
Zimmetine para geçirmekten 

ve ihtilastan maznun olarak 
mahkemeye verilen maliye tah
sildarı Hüseyin Avni Efendinin 
muhakemesi dün Ağırcezada 

neticelendirilmiş ve maznun iki 
sene altı ay yirmi gün ağır 

hapse mahkum edilmiştir. Hüse· 
yin Avni Efendi, verilen karar 
mucibince müebbeden memuri
yette kullanılmayacaktır 

Karayazıcı, bir .vıldırım, bir taun, 
bir bela gibi geliyordu .. 

-88-

Anlaşılan vezir ağasının hiya
netine kızmıştı. Yanına gitti. U
zakta, ovada tozu dumana katan 
dört at gittikçe ufalıyordu. Ve
ziri teskin için: 

- Vaz geç hazret.. dedi. iş 

olana varır: 
Hüseyin paşa başını ona çe

virdi. Gözleri kanlanmış. bakış

ları vahşileşmişti. Ağzından kö· 
pükler s ~ çarak; 

-- Ağa ağa! diye haykırdı. 

Sen bilmezsin benim bu meluna 
yaptığım iyilikleri .. 

Sonra arifane başını sallayarak: 
- Sen ne zannedersin? dedi 

Onun niçin gittiğini ben biimez
miyim? Maksadı Konyaya varıp 
benim burada olduğumu bild ir
mektir. 

Ve gene mazgaldan eğilerek 
avaz avaz haykırdı: 

- Namussuz l<apıcı! Deyyus! 
Halüs .. Mehmecet Mehmet, kln
çık Mehmet.. Alacağın olsun 
benden .. 

Öyle bağmyordı ki, yanında 
duranlardan bir ikisi bilfühtiyar 
parmaklarını kulluklarına dayayı
verdiler .. 

Fakat bu tedbir hiç bir işe 

yaramamıştı. Çünkü o anda Ka
rayazıcının l' ğzmdan o kadar 
kudretli, kahhar bir nara fırla

dı lii, az kalsın hepsi birden 
mazgallarda:- aşıp surdan aşağı 
yuvarlanacaklardı : 

- Haaaayyıt! Nededin bıraaa! 
Ve batlarmı çevirince reisleri

nin iki elle vezirin gırtlağına 
sar1ldığını gördüler. Hüseyin pa
şa ne olduğunu şaşırmış sözleri, 
naralaı ı ve hiddeti gırtlağında 

sıkışıp kalm1ştı-
Kendis:ni toparlamıya meydan 

bırakmadan; 

- Söyle mel'un! Bir daha söy
le! - diye haykırdı Kara ya.zııcı

Kancık Mehmet clemittim değil 
mi? 

Vezir korkak korkak kafa 
salladı: 

- Evet.. 
- Ya o Kancık Mehmet de-

diğin bu mudur? 
Vezirin kafası iene korkak 

korkak sallandı: 
- EYet.. 
- Yaaa! 
Oyle bir bağrış bağırmıştı ki 

etraftakilerin az kalsın kulakları 
sağır oluverecekti. 

Ve, vezirin boynunu bırakma
siyle, bir yıldırım gibi merdiven
lere atılması, bir oldu .. 

Kancık Mehmet.'. Babasını sa
kalından tutup yerlerde sürüyen, 
kafasını taşla ezen, anasının göz 
yaşlarına acımadan üç kardeşini 
kıtır kıtır kesen evlerini ateıe 
veren Rehauın eski kalesini hak 
ile yeksan eden, babasının uşak
larını diri diri kazıklara vurdu
ran haydut buydu ha? .. 

Hem koşuyor, hem de manası 
anlaşılmaz, behimi naralar atıyor

lardı. 
Bittabi onun ne yaptığını hiç 

biri bilmiyordu. Arkasından ba
kakalmışlardı. 

Aşağıdan seslt:ri geliyordu. 

-Çekin atımı .. 

- Açın kapıları!. 
Acaba nerye gidiyor? .. 

ye kalmadan, doludizgin 
deme
koşan 

1 
bir atm nalları işitildi. 

Basamakları dörder dörder at" 
layıp aşağı koşanlar; 

- Bire naey gitti!.. diye 
bağrışırlarken o ovayı yarılaınıtb 
bile .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Bir yıldırım gibi gidiyordu. 
Bir yıldırım gibi mi, kanatlan" 
mış gibi, uçar gibi, bir boranın 
yelele rine sarılmış ta bulutları 
n:ahmuzlar g ibi gidiyordu. 

Heeey hey .. Kafasında kavak 
yelleri esiyordu. Demek ki tadl 
iki yıldır beynini yoran eıne1, 
artık burnunun dibine kadar 
yaklaşmıştı. Aaab.. Ne yapaca" 
ğını bir o bilirdi .. 

Mahmuzlarını atının kaburS?'a" 
!arına kadar dayamış, boynu 
üzerine eğilmiı.. Uçuyordu de
dik ya .. Uçuyordu .. 

Kızgın giineş çorak ovada 
adam akıllı saltanat sörüyordu. 

Kavuruyordu melün BiJlab 
kavuruyordu. r 

Görünürde ada:n yoktu. 
Kanc ık Mehmetle adamları 

gözle görülmez bir tarafa sap" 
mışlardı. Fakat nal izleri tıpkı 
sahile palamar vermiş bir genıi-
ye benzetiyordu kafileyi. Ve 
dört nala koşan at, bu palaı:na" 
ra asılmış bir ırgat gibi sırtında· 
kini dört atlıya her an bir par
ça daha yaklaştırıyordu. 

izler bir tepenin eteğindell 
dolandılar, bir tepeden attılaıf 
büyük bir çınarın önünden dot' 
ru bir dereye vardı lar .. 

Bir saniye bile düşünmedi.. 
Sürdü atım dereye .. 

Sonra gene bir tepe gözüktO. 
Gene tepeyi dolandılar.. Gene 
bir çınar gözüktü. Çınarı geçtİ" 
ler. Bir tepe daha yaklaştı d 
bu teper.in tepesini aşar ıışmaJı 
Karayazıcı yliz at boyu ilerde 
kaçan cört atlının arkasını giSt" 
dü. 

O zaman içi bir parça dab8 

kabardı, at bir parça daha ka" 
natlan .. ' ı. Nibcıyet dayanamadı; 

- Durun bıraal deye haykır' 
dı. 

Issız ovada arkadan gelen bİI' 
atın sesi işitilmiyebilirdi. f ak.•t 
bir ses.. Bunu hangi kulak işıt" 
memezlik edebilirdi. 

Koşanların dördü de başlarııı1 

geriye çevirdiler. 
- Durun braa ! 
Fakat kaçanlar bir emri diP" 

liyecelderine bilakis hayvaofarııt• 
birer mahmuz daha yerleştirnıif 
lerdi; ama nafile .. Karayazıcı b~I' 
yıldırım, g .bi, tafıo, bir beli sıı; 
bi geliyor, aradaki mesafe aıa 
dı~~a azalıyordu. it 

Uç at ooyu.. iki at boyu .. 8 ... 
at boyu.. Ni "ı ayet at başı ber 
ber koşmıya başladılar.. rl 

- Dur niyorum sana.. D0
, 

Herifin başındaki tuğ ~oP 
kopa omuzuna kadar inmıştı· 

- Dur diyorum sana.. t• 
Hiç dinlemiyordu bile.. J:lat,e 

kafasını öte tarafa çevirın•Ş. ti 
bir mahmuz daha yerleştirıP•f 
atın karnına .. 

(Bitflf~ - ----- --- .. 
Raşit Rıza TiyatroS 

(Şehzadebaşınd•) ıııe· 
Bugiın m:ıtine (Nur Baba) ı.o el 

di 4 r erde. Akşam 21,.10 da (1<11 d'•ııı 
I\~ 

Helvası) rndvil 3 perde. Yarın ~ dili 
(Aktör Kin) Bayram günl eri gun 
ve ırece talebeye 30 • 50 kuruştu&'· 



açakçılar 1 Montekarlo Bombalar Altında 
ı,.p brclqler tarafmdao 1 

91111'1111ın Tllrkçe f8rkıh ve aeali 
erden ikinciıi olan kaçak· 

r..~• enelld akıamdao beri 
..,.da p.terilmektedir. 

~çalar, haddi zabnda, 
bal Sokaklannda,, dan ev· 
fapılmıfb. Fakat birinci 
lali filmi olmak ıerefini 

bırakmaya, Kaçakçılar, 
~iM~m llalll ve t•rkdı olduğu 

rua olmUfhu'. 
~da Darlllbedayi ar

c ..._~· ile Feriha Tevfık Hamm 
chinu duymadık kimıe kal· 

~1191tlhr zannediroruz. Hunun 
bu huauata fazla mal6mat 

detiJiz. Y almz, bu fil. 
L'~'Wlll ele rejialril Ertuirul Mabein 
~na ilave edelim. .. 

".-c..l:- film hakkmda da tenkit 
dejiliz. Sadece fU llç 

11,u,eaiiz: 
- Teıebblll allnt'anz. 

......._.L, :- Fototnflar tüzel. 
- Senaryo ve mllklleme· 
f~ aeaiz kıaımlann ama 

MNW... tar flan gllzeL Artiıt· 

'1-t-b~ Sokaldaımda. ki 

~-· mltemail, •e onan 
caldıta ahk aajmeleri 

,.._.,.. 11,ı.diji prkdan 

bir telgrafta geminin hazırlan· 

muı bildiriliyor. Zira karaliçe 
ıeyyahata çıkacaktır.Fakat kual· 
bgan malt vaziyetinin bozukluğu 
dolayııiyle bir kaç aydan beri 
m88f alamayan gemi zabitan 
ve mGrettebab ba emri m8teakip 

Talat da arkacl8flarile kaçaJap 
kuar veriyor. Aradan bir milel· 
elet 80Dfa AJD1 kaçakçılar BU· 
YOKDERE taraflanadan gene 
kaçak eaa aaklederken poliılerin 
takibine opaJorlar •• afak bir 
mllcadeleyi mateakip JÔ•JI ele 
veriyorlar. 

Bir evladuua illmi diteriala 
de kaçakphk ytlzllnden bapile 
yatma11 zavallı anaenin tahammlllll 
ntl ttlkettijinclen butalamyor ve 
ilmekte de ıecikmiyor. Y aaıgcla 
yapclap iumeli,U.in •efab bea
lemenia ele .. yabm cleAtUme
IİDe ıebebiyet veriyor ve IMındi· 
IİDe birkapa batmak &ıere lata· 
bal ela dolqan bipre im baa 
aypnsuz iD1Dlann tepikile '
bir hayata c:labyor. 

Gtlala biriacle ~ Mr pi· 
yanp bileti balayor te UWliDe 
tevdi eclilea biletlerden olan .. 
bilete de blylk ikramiye dllt&t 
yor. Hayatta yeglne aevtilİ bel-
lemeden ibaret olan pbaa ba 
aclan itibaren hemen bellemeyi 
anmaia n ona çahfbp barda, 
bulmaj'a manffak oluyor, karta· 
nyor n: __.. e.lmiJOf. 

Diler tarda• lraçakça ve 
kaıclet katili oa.. T.a.t Jaayatta 

bu feaallfma .... -~
temislemitlir. 

İiif i- . 
mGtee11ir oluyor ve intikam al-
mak için Kraddofda bulutmak 
lizere gazinoya gidiyor. Kraddok 

kraliçeyi ıahHD tammadajınclan 
kendİIİDi hafif bir "•cim tellk· 
ki Ye lyle maaaele edi,or. 
Kraddok kumarclaa eliae sreçen 

~ lf.W•-· 
claa ....... f,lr p etle•NI 
macera meJclaa alıJor n .-.,. 
yet Kraddok yanmcla nı.u 
kadmm kim oldajunu aah1or 
Ye pae bir çok maceradan 
10Dra netice iki tanWa ......., 
m edecek bir tanda tealli 
ediyor. 

Lostracı/ar Şahı 

1 

1 VARYETE,, 

Beyaz gece 
Sirkeci tramvay caddeaiıadea 

Şahin paıa oteline doğıu pler
ken, aai kolda, yeni yapalmlf bir 
bina g8rlralin8z. Bu biaanıo ka· 
paaının htl genif bir cemeklnla 
lrt8llid0r ve o cameklnm .. Hta
de elektrikli bir tabelada •Be
yaz Gece• i.mini okurlUDlll. 

T er~llt etmeden içeri pmiz 
kellcliaizi, Sirkecinia, yemek moe
tralan gibi cameklnlanna boyalı 
dudakh, mabaUtan seksek ylrtl
yeo kadınlar lronmUf ve isimleri• 
ne kabare Yeya bar deailen d~ 
klalanna hiç beaıemiyea biiıt 
yerde bularaanaz. Barua twteJ 
miı bir methaldir, k..-u te
mis IİJİDmİf, sizi hlrmetle .,_ 
llmbyan bir ıanon çakar, Ollll 

takip ederek p1et 1acle, pir 
temiz Ye zevkli bir~ ...... 
aiDiz. Salona iWbt ve ptplfHJ' 
re localar çeYirmiftir ft tam 
karta•m k&ılclk bir aalme p
lir. Sa aabaecle, Nuri beyia ida-
re eltili Ye bir keman m&ateamı, 
amatlr baaa•larclan mllreldrep 
bir au he,.tt aidar. S... aas 
heyeti demek de dopa delildir, 
bir ''taıaaai,, ... , ...... da-
ha m&auiptir. Çlnkl ba h.,et 
bir keman, bir piyano Ye alla 
mapnnidea ibarettir. 

Heyet, kBçttk bir ~oa deko-
111 lpa4e, oda .... kiP. ftlJll' -·~-................ ,,.. ,.... 
,. ....... ,nı ............. 
~-- uloiacla lalfldw 
.._ ....... clolm-t .un .... 
'-lal itiaa,ı. ~ 

... ,_ Gece,, SirDd,eı ,_. 
lqlalda telmtf •• meinleketla W. 
riaci aımf ejlence yerlerile ma
ftffakiyetle 1anpbUecek bir 
yerdir. Şimdiki halde, harada, 
ba,ıama kadar sadece PJ ft 
kahn iprek iJi. temiz " .. ._ 
maaikİIİ diallyebiliriz. Baynmcla 
IODl'a ela, .. s.,_ Gece,, , 1aba-
ba kadar glklltlals pa1lrtlm, 
rahat rabat efleaewıee.k wr 
yer olacaktır. 

"Be,n Gece;, ,., beras " 
te.m bir 11111nffakiffll c11erı.. 

llall budar. Yalaiz ....... ._ 
bit filimini .... etmek, .. .. 
yis ne dereceye kadat del•• 
olar. Milton'an illmi afalllt, 
tabhr, bir, bir daha ılillllir. 

Lostraalar Ş.tiiiim bir im_.. 
yeti de, aommca prkıcla, lllltia• 
ua. ffoli..da gid• bata fr
aiDema artiatleriae telmih,.,.... 
dachr Fdlaakilr, •inil. ~ 
ya, ••dili lasaa bile pı .... 
sitmeld• .. ..--- ..... 
" .,_. Hali9'1Cla relfp filim ,.. 
pajl• eleye Wr tok _.lifler 
yapblar tmma, bela Parial 1-'t
edemem,, meaiiacl• bir tarla ..,. 
lemektedir, Hatu....n& kahhfl
aa pe~• ltl,lell,te
mİf, fakat -.,et dolua.a ela. 
,....,... INa,..a topla,_. 
clolarlaı .,.... çekip ıit••ltlL 
Bakali• •bal lldllcle d.,.W.. 
leeebli? 
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Şang ay' da ilk silih 
nası patladı ? 

Çin i erin yaptıkıarı boykot Japon· 
yayı büyük endişe'ere düşürmüştür 

-------- - ---
Şı:uıghaydan yazılıyor: 29 - :ıo ka 1 

nunı:snni akşamında ,-uku bulan Ja. 
pon harel;atının esası tamamen iktı •

1 
sadi mahiyettedir. Çin hüktlmeti Ja. 
ponyanın Mnnçuryndaki askeri hare
ketlerine karşılık olmak üzere Şanı; . 

hayda Japon mnllannı boykot etmiyc 
karar vermişti. Çinliler esasen az.la 
iktifa eder kimseler olduklarından 
Japon mamuH'ttr eşyadan bir müddet 
mahrum kalmak onlara :lsla ağır gel~ 
mezdi. Jlalbul\i cihanın en ,·asi mah. 
reçlerinden biri olan Şanghayın bir i 
müddet için oL~ın Japonya piya~a!'ı- 1 
na kapatılması Japon ticaretiui kal
binden vurnci\k bir keyriyetti. Har -j 
bine doğru ilerliyen ,.e Tiyen Çini ko--

1 
}aylıkla zapteden Japonlar bu sefer 
kuvvetl~rini Şanghayda göstermfye 
karar verdiler. 

Şanghay cihanda emsali nadir bt:• 
Junur bir ti-caret merkezidir. Şehir. , 
.Amerikan, İngiliz, Fransız, İt3lyan, 
.Alman, Japon ve Çin ahalisir:n ,·Ucu-1 
da getirdikleri ayrr ayn mıntakalar-

1 dan mürek.J<eptir. Çinliler bu işlek 
noktada Japonya ticaretini vurmrya 
karar vermişl,.rdi. Kim .Japonnı malı l 
alırsa mükemmel bir dayak yi\·ordu. 
Japonlar buna mukabil bir ültimatom 
gen derdiler. Rir kaç gem; r·. 'matom 
mefad·nt kuvvetlendirmiye tahsis o
lundu. Fnl<at iiltimatoma cevap ve
ren bile olmadı. Tehdit gele gele Şang l 
haydakj Çin belediye reisi Vute~n· • 
Jn eline verildi. 1 

Vutcşcn Japonlarla uzlaşmıya ta -
1 

raftnrtn ış. Heme nJapon m:ı ğazaları 

önünde nöbet beklfyen milliyetperver 
talebeyi uı klııştırmıya te~ehbüs etti.I 
Talebe belediye reisi aleyhine nüma -
yiş yaptı. Fakat nümayişten r;onrn 1 

b!rer b'rer tevkif edildiler. Ne yapıl· 
dıklan meşkuktür. Şanghay bfolediye 
:reisi 2b kanunusani akşamı .Japonla
rın biitün metalibatını ka bul ediyor• 
du. Bn kabul Japon konsolo u ~1. 

Murnya bildirilince kon c;olos heyanı 

mem:rnniyet etti. Fakat l\furnyın mah ' 
zuz.iyet beyıo"°" ndan dört saat "'onra 
Japon amirali belediye relc;ine bir 
mehtup göndererek Şanghayın asıl 

Çinli mahallesi olan Şapeye nı:;kcr kuv l 
nti çıkaracağını haber ,·erdi. 

Amiral niçin bö) le harel.cte Hiznm 
görmüştü? Çin belediye reisj hütün j 
mctalibatı knhul ettikten oıon ra Ş<!hri 
işwa] etmekte gaye neydi? Burasını 

komıolos l\f. Muravın şu sözleri anla ·ı 
tıyor: 

- Şape) mahalle inde 7001) .Tapon 
yalı •ardır. Oralarda bir tek Çin po 
lisi kalmamıştı. Çin askerleriyle ba • 
§1 bozuklann mahalleden azaklaıştı ·I 
nlmasını belediye reisinden istedim. 

bir kaç zırhlısını, tayfalariyle bir

likte kiraya vermişti. Amirallık 

dairesi, film yapıldıktan sonra 

elde edilecek olan kardan yüzde 

on be, alacaktı. 
Bu film, lstanbulda "Çanaka· 

lıale,, ıami a.trnda halka göste· 
rilen "TellEngbnd,. filmiydı. Film 
ahndı, ve şırket, amiralhk daire· 
a·ne hissesine ısabet eden mik

tarı verdi. Fakat bu gün, ami· 
ralhk dairesi, kendis·ne verilen 

hissenin tam o madığı, şirketten 
1607 lngiliz lirası daha alacaklı 
o!duğunu iddıa etmekledı r, ve 

bu hususta mahkemeye müra· 

caat etmi,tir. 
Fakat "Banc duroi,, mahke-

mesinde cereyan eden bu dava· 
yı am rat:ık da•resi kaybetmiştir. 
Hatta o ı nelik 112 lngil z Jiı a

ıınıda ş ırkete iadeye mecbur kal 
mıştır. Ya'nız mesele bununla 
bitmemişt r, hakimlerden birisi, 
lngiliı donanma ve efradının bir 
sıoema şirketinin kuilanmasının 

fena ev el c1aZl1nu söylemiş 
ye: 

Gemi!erimiıle bahriyelile· 

rimiıi-., tlcmipr, ltöyle bir ı•-

Başı bozuklar yağma için buralarda 
~ezerler. Bunlar her türlü cinayeti 
:şliyen katillerdir. Belediye reisi Ja~ 
ponları himaye ile mükellefti. Fakat 
llnun sh·il ahali ve asker tb:erinde pek 
de nüfuzu yok. Japon askerleri mın• 
takayı himaye ederlerken Üzerlerine 
başı bozuklar n Hkerler tarafından 
bombalar atılmıştır. Buna mukabele 
lh:ımdı. t~te Şanghay hadisesi bun -
dan ç•ktr. 

Şurası muhakkakbr ki Ja~nlar 
Şapeyle Nankin istasyonunu ma1' -
mar~l:ı alacaktan kanaatindeydiler. 
Meğer Çin askerleri belediye Teist gi
bi bol keseden bah,i~lerde bulunan 
ins3.nlar değilmiş. Onlarda vatan his-
si daha yUksekmiş. 

Japon kuvvetleri geee karanlığın• 
da muttarit adımlarla Şapey tiurfne 
yUrüd Uler. Efrat stingU taklnt'" zabf • 
tan rovelverlerf nl elluine almı~Jardr. 
SükGt içinde karaya çıkmrşludL 

Tam Şapey Uzerine yfirildükleri sınt
da Kanton kuvvetlerine menımp 1ı1 • 

kerler ateş açtılar. Japonlar hemen ev 
leri siper aldılar ve serf adrmlarlıt. 

ileri ahldrhır. Karanlık ıttt• içinde 
Japonlar tUfenklere binmi~ cüceleri 
an d ınyorla rdr. 

Kanton a!!<ert bu kuvvett fkf saat 
yerinde !aymıya mecbur etti. Bun -
dan sonra ba,1 boı;u!tlar Şapevin ev· 
terinin pencerelerinden at~ ba~la · 
dılar. Japonlar bir türlli ista!liyonun 
yolunu tutam1yorlaTdt. Geçmlye me<' 
bur o dul<ları mınt~kada heT <'vden, 
her dam!fan, her köşeden bfr kurşun 
vrzlrvordu. 

Sahahlevin ateş da~ık bir roret • 
te devam etti. Rir tar1lffan knnl'!oln._ 
la.T hir müt11reke akti fm'rlnt nlup ot~ 
mad·""ını mll?:l'l'<ere ederlerken dfüer 
taraftan muh~tır sokftk11'lrda kum tor 
balarlvle slpeT yapmış Jıtponltır. ev· 
terin içine 11:aJtlanarıtl< öldOrftcn kur• 
şunlar yn "dıran Çinlflerf h3.klamıy:ı 

u~ra1111yor. Bir çok mahalleler yanı -
yor. Tayyareler ıııokıı ·tar tb:trlnden 
hazan pek 3.lçaktan olnrak nÇtıyorlar. 
Ölüm belA yağmuru gthf Şıt.np;hayın 
üzerine ~/'rryor. ~nghay~:ı uzun 
müddet tUccarlık etmiş olan ~nç .Ta· 
pon ihtiyat ı:abltlerl mtıfreulerin ldn 
resini ele ıtlmrşl&Tdrr. İlk h3relcetl 
meydana retfren J1tpon kon~lo!n 

Japon kuvvetleri n gönülltıleri tize ~ 
rinde artık kontro16nü yUrütemlyor. 

31 kılnunuenel ak~mt saat on se 
kiz suluında be' .T!lprm muhribi Şanr: 
hay önüne geldL Saat on dokuda ye 
di yilı: lnıtflfz askeri karaya çıkanldı. 
Nısfılleyl~ doğru Şanghıtym muaz • 
zam binalan yanıyor, alev t!riitunlan 
göğe ytiltseliyordu. 
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yede istimalini .. yam takbih p
rlyonam. 

Günün Muhtırası 

Takvim - Cuma 5 ~ubat "ı inci 
av t 9.12. 28 Rnma1..an 1351 Senenin 
geçen J!Ünleıl 37 kalan ırünler 325 

GUneş - Doıtusu 7,20 ı~atışı 17.S 

Namaz vakitleri - Sabah 7.20 
U~le 1224 i kindı 1452 >\kşam 17,28 
v.nsı 18 41 lm!ak 5.30 

Hava - ı >ün hararet nakıs t ve 
asıı;·ırt nakıs 4 5 derece olarak kavdedil 
mi~rir. Huı;in rüıgAr mütehav\.'il ve kuv 
\'etlice esecek, hu·a dilnküniln aynı ola 
caktır. 

1 Radyo 1 --lstanbul - 6 dan 7 ye kadar 
gramofon. 7 30 dan 8 30 za kadar Ner 
min ve Vedia Rıza hanım'arın işrirakile 

saz. s .. ıo dan 9 za kadar l labibe Mol· 
la, 9 dan 1 O :ı kadar inci hanımın işti
ra kile s:ız. 1 O dan I 0.30 ı kadar ıango. 

Hellaberg - (2:44 m. 75 ı.ilo· 

vat) 9.30 jımnutik - 14,05 orkestra -
17,30 orkestra konseri - 21,15 Monı 

Llsa opeı eti - 23,30 habeı let. 

Viyana - (517 metre. 20 kilovatı 
18 orkestra - 21,15 Dağlarda aşk: dört 

perdelık piye:i - 23.45 dans. 
Lahtl - (1796 m 54 kilovat) 

18,25 kemanlı halk danslan - 14,35 
Koro - 2(1 orkestra: Sibclins. Jaıoefelt. 
Pılmr;ern'ın eserleri - 21,25 orkestra. 

Budapeşte - 1550 m. 23 kilo· 
V3t) 10.15 konser - 13 bal~layka or· 
kestı ısı - 18 konser: Goldm3rk, De· 
hfüsl. l\lasue. Zemlinskl. Sıbado. Hr:ıhms, 
Molnor. List'ın eserleri - J 4 30 Lonser: 
\'eber, Leoncavallo. Strans'ın eserleri -
20.45 konser - 22,45 Tslgan orkestra
sı - 23 45 radyo tonıer. 

Roma - 1441 metre, 75 kilovatı 
9,35 r:ıdyo gazetesi - 13,45 konser -
18 30 ~nrkı onseri - 22 Mas ot o;:ıe· 

re ti 
Varşova 1141 ı metre J58 ki 

lovıt) 13 35 hafif musiki - 21.15 fi 
l:ırmoni tarafından 'enfonik konser H:ıy 
den, Mınarskl. Stı ausun tserleri - 23,50 

dıns 
BUkreş - ı 394 m. 16 kilovat) 

ıs 45 hııber - 18 orkema - 19 ha· 
ber - 19 1 O radyo otkcstrası - 20,40 

Tr atan \-e 11.old.: o;lerası. 

Praga - <486 m 60 kilovat) 
18.5 ofü musikisi - 20.JO hal · ~:ırkı· 

lnrı - 21 30 keman konseri - 22 Ben 
da konsd - 23;20 d3ns. 

Moskova - \1481 m. 40 ln1o\·atı 
rs den 2030 a kad:ır. 

Yarın : 6 Şubat 
Heilsberg - (274.4 m : 5 kilo 

V3tl 9 3 ı cımnastik - J 2,40 orhcstra -
17.15 agız saılın konseri - 18 45 \'&r 

yete - 19,50 org konseri: Hah. ~fo 
zart. lhiele, Lls7.t ve Rege ı 'in escrleri-

23 20 Bcı !inden nakil. 
Viyana ·- \518.2 m. 20 kılovatl 

12,:30 or esırn - 18 konser - 20.JO 
ı;ılı koıscri D\'Orak, Smı:tananın eserleri 
21 üç tı.rıkçı amele opera komi~ -
23.1 ~ or estı ı konseri: V crba. Ti ıte. 
Henry Veber. Albont Nie~ Recktenvıld 
ve Lachenberg'in eserleri. 

Lahtl - (1796 m: 54 k:liovat) 
19.30 opera: Cavaleri• Rusticana ile 

Paillase'den parça'ar. 
Roma - 1441 m. 7 5 kilovat 

9,35 radyo JllZCtesi - 13,45 şarı..ılı 

konser - J 8 30 şarlcı rcs ta~ - 22 o
pera. 

Var,ova - <ı 41 t m. 158 kilovat) 
18.20 Vılnadan nakil - 19,30 genç lk 
konseri : Schııbcrt. SchumJn ve Paue 
revski'nin eser:eri - 21 15 hafif musiki: 
Rossl. Luıcı.e.. Mannfred. Leoncavallo, 
Rubulstcin 1'. ı. v. s. nin eserleri -
2.2,55 Parisin gör.lerl. ~ulaklan ve tadı
:2.'3,lO Sopcnın eserleri - 2.~ ~O dans 

BDkre' - 1390.5 m. lb kilovatı 
ı 8 Siblceıno M estrasıyla hafif Romen 
havaları - 19 10 orkestra - 21 solo 
ukufon - 22 Lnlca orkestrası. 

Praga - (486 m. 60 kilo\'at) 
19,25 Almanca neşri~·at - 2030 Viya 
nadan nakil - 23.~5 mo5iki. 

Moskova Stchelkova (1304 m.) 

17 den 2J e kadar. 
Harkof - 1937,7 m I! kilovatı 

J 6,30 dan 2~.45 e k:ıd~r. 

A•no klUpte ders2er 
Tüu Aero klübünde tayya· 

recillik derslerine bugün ba,ıa
nacaktır. Saat on birde verile
cek olan 9irinci dera Aero di
namik 1'akkıacladu. 

er Tefrik• Davld Gol 33 

Yazanı lren Nemirovski 

Bu otel, duvarlanndaki kurşun 
yaralarıyla tarif edilmez surette bir 
hnşiyet veriyordu. Golder, l\loı:;koV'.\ 

tar.ikiyle dönmediğine pişman olmuş. 
tu. Esasen bunu Tefsk'da keudisine 
tavsiye de etmi~lerdi. Vapurl:ırın 
seyyar satıcılardan başka mü§terileri 
yoktu. Fakat ne de olsa bir gece ge
çer. Golder, Rusyayı bir an evvel 
terketmek istiyordu. Ertesi günü İs-
tanbulda olacaktı. 

Odasına girdi. Derin derin içini 
çekti, elektriği yaktı, bir köşeye o• 
turdu. O kadar yorgundu ki, gözle
rini kapar kapamaz kendinden geçer 
gibi oldu ve uyuyorum zannetti. Bu 
ancak bir dakika devam etti. Gözle
rini açtı ve etrafına bakındı. Elek -
trikler pek hafif yanıyorlardı Du h 

varlarda vaktiyle temiz olup şimdi 
üstlerinde tozlar dolu yağlı boya re• 
simler vardı. Oda geniş. yüksek ta
va.nhydı. mobflyeler hep siyaha boyan 
mıştı. Orta yerde, içi sinek ölüleriy
le dolu yuvarlak bir avize vardı. Du
varlarda kuTŞun izleri görülüyordu. 
Bilhassa bir tarafta, duvar, delik 
deşik olmuş ve bir çok yerler de çat~ 
lamıştı. Deliklerden birisine Golder 
parmağmı soktu, dö"!cülen sıvaları 

arncunda ezdikten sonra kalktı. Saat 
üçü geçiyordu. Bir kaç adım attı, 

sonrn ayak kabılanru çıkarmak için 
eğildi, öylece, kıpırdanmadan kal • 
dı. Ne diye soyunacaktı? Uyuyamı
yaca.ğını hissediyordu. Gitti, mus • 
luğu açtı. Su yoktu. Hava müthiş 

s•caktı. Toz ve terden gömleği vücu· 
duna yapışmıştı. Biraz kımrldanrnca 
gömlek takır takır ediyordu. 

- Yarabbim, diye mınldandı. ne 
ı:aman bu memleketten kurtulacağım. 

Gece bir türlü bitmiyecek g:biydi. 
Uç saat sonra vapur kalkaca.ktL Fa
kat pek tabif va.ktinde kalkmıyacak • 
tı... Denize açılınca biraı daha ferah 
hyacaktı. Deniz hnası esecekti. Son 
ra İstanbul. Akdeniz. Paris. Bor
sada herke!lin kendisi için: 

- Haberiniz yok mu, ihtiyar Gol
der ne dersiniz gene vazıyetj düzelt
miş,, 

Diyeceklerini düşünerek hatif bir 
memnuniyet duydu. Onlan işitir gi" 
bi oldu. Pis herifler! Şimdi Teisk 
hisseleri kim bntr ne ederdi? Hesap

1 
edeyim diye dlişündU, fakat "3Zgeç
ti. Vallerl:t gittiği gündenberi Avru-

1 

padan hiç hlr haber alamamıştı. He
le biraz daha Mbır-. Fakat tuhaf 
şey. Orada hayahnm nasıl olacağmı 
bir türlU kestiremiyordu. Neyse, bir 
oraya varsın da.. Joys.. Yüzünii ek
şitti... Joys .. ŞUphesb:, r.aman :ı:ım:tn. 
kocası kumuda kaybettiği zamanlar 
onu hatrrhyacak, ~lip kendicıind~n 

para alacak, sonra, aylarca gene or 
tadan kaybolacktr. Bunun iç{.n. N~ 
terine, sermayeye dokunamasın diye 
mahsus emir verml~ti. 

- Aksf takdirde, diye mmldandı, 
evlendiği günden ölfimür.ıe kadar. 

Fakat dü~Unceslni tamamlıyamn • 
dı.. JoY!'-.. Hiç bfr hayale kapılmı
yordu- l\ıtıte~ir oldu ve yüksek 
sesle: 

- Elimden geleni y:ıpttm, 

Dedi. Knndur:ılarmı ~ıkarmr~tı. 

Yatağına gitti, uzandı. Fakat bir 
kaç zamandanberi; uzanıp yatamı -
yordu. Nefes alıt.mıyordu. Bazan u
yuyup kalıyor, fakat garip se.slerle 
sayıklıyarak uyanryordu. Bununla be-. 
raber bağrranm kendisi olduğunu 
ktlt'iyen anlamıyor, müphem bir teh• 
didin altında kalıyordu . 

Bu seter de uıanrr uzanma:ı boğu
luyor gibi oldu. Güçlükle kalkt?, per
cerenin önü11e bir koltuk çe!di, camı 
açtı. Apğıda liman, l!Iİmsiyah deni
ziyle liman uzanıyordu. Ufukta giln 
ağıtnyordu. 

Birdenbire. uyndu. 

YtR!\ll DOKUZUNCU KISll\I 

Saat be§te, ilk düdük sesleriyle 
Golder uyandı. 

lnliyerek eğildi, kunduralnrrn1 
giydL Musluğa bir daha baktı, ge-. 
ne 5U yoktu. Zile bastı. Kimse gel • 
medi. Bavulunda ~nin dibinde bi -
raz kolonya kalmf§tr. Onunla elini 
yüzünü u&ııŞurdu. Bawlunu kapat.. 
t1, fndi. 

Nakled~ 

Aşağıda güçlükle bir çay yaptıtt' 
bildi, parasını ,·erdi. Çıktı. 

J)e' Etrafta bir araba arıyordu. 
niz kenarından rüzgarın katdırdıil 
kumlar caddeyi kaplamıştı. Yürii

1
' 

dükçe &damın ayak izleri yerde ka" 
yordu. Golder, yalınayak koşan bit 
çocuğu çağırdı: 

- Araba yok mu? diye sordu, 1"' 
vulumu götürür müsün? _. 

Çocuk anlamıyor gibiydi. Fak 
bavulu sırtladı ve önden yüriinı.IY' 
başladı. 

Evlerin pencereleri tahtalarl~ ~ 
palıydı. Bankalar, daireler eskı , ..... 

lcrinclcydi, faknt ihmalden ~~~int~~ 
lerdi. Goldcr, acele acele yuruntır 

ot' başlamıştı. Bnzı sokaktan t:ınl'Y 

du. Birdl!llbire durdu. Rıhtıma rs; 
laşmışlnrdı. Hava tozlu bir çant 
kokuyordu. Golder şimdi, pencere' 

sinin üstündt teneke bir çizmenin .. .'' 
cırdıyarak sallandığı bir eskici d~ 
kanmm önündeydi. Bu eskici j{Und; 
racı, babasının yeğenlerinden bi 

siydi. Bıızan Golden, gelip onda !9 ~ 
mek yerdi. Golder, bu adamın yÜZ" 

nü hatırlamak için bir gayret et~ 
Fakat sade, sesinin garip ve tiz aJte 
gini hatırladı. Bunu da, şüpheŞi~ 
Soifcrin to;CSine benzediği için hatır 
-..·ahilivordu. Ona, daima: 
~ • d• 

- Burada kal, evlU, derdi, orıt 
' para sokakta mı toplanıyor, zanne 

dersin... Hayat her yerde güçtilfı 
sen beni dinle!. .. 

Golder kapıyı çalmak üzere iter~ 
di, falmt, neye yarar? Aradan l<1 
sekiz sene geçmi~ti. Omuzlannı sfllr' 
ti, yürüdü. 

Golder düşünliyordu: 
- Ya onu dinleyip kalmı~ olsd° 

dım? , 
Güldü. Kim bilir? Gloryayı, ~~ 

ak amı, cumartesi jçin kaz yagır: 

galetalnn hazırlarken tasavvur ,;> 
Mutfakta, eteği belinde-

- Hayat bu? 
Fakat ne tuhaftı? Bu kadar~ 

sonra dünyanın bir ucunda ka)'bO 

muş bu yere gelmişti. Şimdi liru"ııJı 
sanki bir gün e\"\'el terketmiş gibı ~ 
nıyordu. Işte, §Urada, yan 111'11 

gümrük kulübesi. lrömür ve pfsti1<1r 

re karışarak rengini kaybetıni~ kU~ 
tara del·rilmiş kayıklar... Yeşil. 

11 
murtu, kavun karpuz kabuklaflf 
dolu deniz.. Hayvan leşleri ... 

Vapura hindi. nu. vaktiyle h:11, 
ten evvel lstanbulla Batum ara.!11' 

sefer eden kürük bir Yunan vapuftl!' 
~ ı•· 

du. Her halde yoku da taşımı~ 0 O' 
cak ki az çok bir konfora sahf ptt. 
mide bir salon, salonda da bir pi'!" 
no vardı. Fakat Rus ihtililindttı ~ 
ri ıı;n.de e~ya ylikltiyordu. her 1t:ılfil 
kaça!·çılrk da yapıyordu, Pis ,.e 9' 

bir gemiydi. Golder düşündü: rtl 
- Allnhtan yolculuk urun sif 

yecck. ıtd' 
GU,·ertcde adamlar, b:ışJ:trf t' 

fesler seyyar satıcılar, yerlere ot~ol' 
mu~lar, iskambil oynuyorlardr. 

11
,r 

der geçerken başlarını kaldırıl' , 
tılar, iclerinden birisi ona bir gtt 
danlık uzntarnk: 

- Barin, dedi, alsanıza... 'IJflf1' 
Golder başını salladr. basto 

6
.; 

usulca yol açar.ık ilerledi. J{e!I ; 
de, vaktiyle. ilk defa Avrupaf'ııu•" 
derken tıpkı bu adamlara benıer f' 
selerle kaç defa iskambil oyııaJlll 

0
,1 

Satmlar bir kenara çekilerek 
yol açmışlnrd. eeff' 

Golder, kamara.sına. indi, pcJI rcıo· 
den denize baktı. Vapur kalk1f~ 1'" 
Yatağının Ustüne oturdu. Bu, 1~1Jllot 
ru ve çıtırdıyan bir otla dolddru. 0Jd' 
ince bir şllteydi. ( Eğer hava ~' 1, 
ısa, diye düşündü, geceyi güver "' 
çiririm). Faluıt rüzgar vardı, pi 
sallanıyordu. Gclder deniı• tjll 
le baktı. Bu etrafında s:ıllaıtıll'• 
nan düny1tdan <>)·le brkmıştı Jd. ... ..ıLl 

(Bil",. 
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D ii n g e c ~ kib al o Fil om ela vapuruna 1 Mehkemna icra llAnları 1 @v AK 1T10 ---ıı 1 Aa. Mk. ~:;..:~ komlsyun4 

:-.~n rakıaleramızı cemiyet ha· ancak bir kİŞİ lstanbul S inci len Memur· ıiçük ilanları ~~~;.~m~o:ı ı:.e:: ~ 
D
•lr• 111kllcfe bir merhale oldu b• • ti• 1 lağundan: tl k 1ıuıı m ..__ ... _.__t I!>' •fa JDmlŞ r Bir borçtan do!ı"' satılmasını kırar IOdefHı -z lra ... .- pu u ff .,_ 1 " 0 ıacı~ e 190' 

11_ •t.u ceze baloıu diln gece • ;· ,... ·-·-· llk ku ı--h t til ild 

~.._lsınnde verilmit Ye ge,. vakte 'ftrtlen mahcuz gırdrop, konsol. oda ta· Lokomotif ve lens lokomo- rtn mqd -111 -·~ •!._ ıulmr• ıakh 
.,. C ü fı ı · · f da J kımı, ,.e sair •cyı l 5 2 932 tarihine bll maklnlsU - Oıto-" Jokoın- P ame 1 • ••~ aua a ac r. ıOrm"·tilr. st tarı ıncı ayı ı v nı v- Mil a.k ,_ rı • b t 932 

"'9 yf sJ dı F"I 1 k -.2 ... _ mUsıdif Pazanest günü aut 1! den iti· tiflerlnde lanı votf 11>- loko-ob·ıı.'-dı n &Mıan ' - '"'
0 a - p:ua.r Bal d 8 k M'll M el' ta a vır . 1 ome. aptanı, rlUJ il"' u lD ''" -tıntl na.ı 1 .. "' aa Harbi•• mektebi• 

• O • üyO 1 et e ısi manda demirler deınlrJrmez usulen po- baren Beyoğlondı Tarlı başında Tarlı 111ıklnlstlit kabu1 eder ıesvfyecl n tor· 5 " ....,u J 

~ •ekilJerinden HasanB.le, ŞOkrO lise mevcut tayfasının bir listesini ver- ı..- caddesinde (18) No la hane öniln· nHı aft ,1... teo8~ deki Satm alma tomisyomında icrt 
11 :ı: ~ Jl• nı 1 mı ""1ın. u;a uı edilewkf:tr. Tallplll'bl p.rtllunelerinl 
~.U Papda bulunuyor ve saat mlşrir. Gemi limanda ktldıtı müddetçe, de ıı;ıt arttırma nı atılıeıtından tali' Adres : Attapızm petta 
._.,e dofru Gazi Hazretlerinin polisin nezareti alhnda kalmıftar. Vapu- elarılann mıbıllfnciı 111111 bulanacak me- htosa J2 Ynıta1dt J'h. ıtrmelı ftl9 lre..,._ •tlraeaatlan 
de L ron Odesaya harekedadı bptn _,«Suse moruna mC!rteaad111 na. elunar. dhlm Zetn. " tpfrak itin .. prtmmNf Teçhile 
lea· ıloyu ıerefleadirmeleri hele· sene tayfasının btr ltsteS!nt nrmlştlt. ------------- -------------• Usırlıyaoaklan teklif mektuplannı 

'Yordu. Yapılan aramada da npar i"nde verilen lstanbul Aıliye Mahkemesi Para - Senelik fala yüzde I!. fhalı l'limlhllll ••nwn nktlnde koıa 
D&n geceki balonun nezaheti liste haricinde hiç bir kimsenin olmıdıtı Pirinci Ticaret Dairesinden : 1 - EmlAk mokabnt para verllfr. misyın ri7uıtine nnaellli. (185) 

~)la•Dda bı'r huıuı'ıyetı·, mı'Jl·ı ra- anlaşılmış, vapurun limanımızdan hare· 2 - Versiyı her aevl qyı· (209) Tarika lllraderJere rehnedilmif olup • v ı ~- ı. c.ıerı~ -~ b ketine bu suretle mUsaad• edilmlftlr. Fi· ., - eres Y• uaYaa .,. nı- DIMllllr. • "' • 
Lu bnmızı cemiyet ayatına na• lomelıyı lstanbuldıa adece bir ki'"' ""· Mahkımeee ıatılmı11n1 karu nıllmit 4 - l:mllkhılttll 1119dtlf1tl& atltl MatA- Pt .. a4'ı _... MRtl'M fhti• 
q uı d b' h 1 t "' t"~ olan mabtıllf aamarıdı Kuks mnkıh .:...1- _ .. , .._ _,__ r• " •"'"Y 
Lto uıun a ır mer a • et- listen pasapon alarak &irmlşdr. Bu da lllllm"9 waılm..tM· lyl - ...-• ilwm- YMI fçin 1J adet UO - 120 eb•adında 
q etmesidir. Yunan tebeasındın bir rüecardır. erkek. Karm11t martab cl..t fOC"lllt kan· sfnls ? 
~ dunlm n ıHbteltf rnk " nomırada ~ - llalft W.aıtll »J•=*· •11 ilrt clrt "it Jletll aleni mtlnakua 

h c..nelcede bildlrdi~miz tızere Mevzun bıhs bet kişi, Yunn Hman· 6 _ -...... -ıau-ı ... 
11

-....... nreUle atm abaaaldn. Mil11ak:ID 
y,al.! 5' Roınih tadm. fOOOt llltlt ayakkıplın· nnnıı .... llllma UDSL 

...... 
,... beyin tqebbOıOyle aile kız- Janndan geçerken tayfa olarak, sahte 1 k 1 Jd 7 - Hi-ctmnı-a t..ı-~ınt ..1-..L 81 7 - eaı.at - 931 pazar ıtlnD r.aal 

d d ilk ı 1 d 
hUvlyederle vapura ılınm•• olabilirler. ftlll •tt muını am nrl mtt e uğan· ,.... - nmnn -- _ıı.ıı an Ye e ' an ı ann an bir -v dan a~t ırtırnıı için tayin elanın İfi" aat 0 · 1 t ara•nda lıanbul Bıllçeta· 11 Ja kadar Plarltlyı mıktebind!!lll 

lru S I Romanya bilkOmıd tarafından da bo ınahalH ---1111da atm alma Jre , 
P e im Sun beyin tertibiyJe mesele ıtra~ın"'· Istanbal .nbıtatınd•... J 4 t 93! Mrlhlnı 111tı11dlf Paar ıuna P1 ctfüdtindl nkıf hu .. mıhc No. t9 

"°11 k 1
· ~ ... JO •o da S 1 h "'- T t UNION l:OL· T 111lrı•ıt mfsyonmı•a iera kdınaeaktrr. Talip 

Lı_ ra ıalanmızdan d6rdllntı hiç bir fey ıorıılmımışar. llat '111 • a tan ımırmnu.. opı . luha .. rtnam_.. slrmek lçhl ko 
lllll'er dan• fasılasiyle baloda oy- Agabekof muhakkak )tft lıınınd& Tarih Blradnlerml• ardl· .. blllı kl-lr ittin• - t oda .... 1 )'tSl11d1 bam bulun malan Din olınntt. "• mlııryoaa mtll'a .. tlan Ti fttlrak İÇfl 
ı.. ..... -lf ar Ye ıUrekli, ıiddetli alkıı- BldUrDlecekl t hnro t 11n1dat im tlatktn t .nentn 4h Takti ••nmtnft Mımr hlmmı 
~ lcaqılanmı,lardır. Diler taraftan Haber refiki. btanbul a•liye lçDnd b•kak etarm .... tlnrltl mee.d._ J8Cllhmıl· lan. (111) <•> 
L Rılcwara ıaat on ikide Selim miz dDa Bnkreıten aldıj'ı fU tel· dairesinden : or. Şlfli &ttaJ i.....,.oa• ,.mu.cldr. 
""l'fl beyin ...nzeı bir latifeıtle pafı neıretmektedir: Herant dendi •ıahndan nı.. b· S- O. il .... .- ma..1111 llllot. 
.... .... Agabekofu 6JdDrmekJe nztfe- fClkbtbekte dere ıokafında 13 No. ha . hps dbllffö nkıf ı... lllN lıM Mo. • 
L_ bir nutkundan ıonra baı- d d'J ( G , Al k f f ) f lbrahhıl pı11 ketkandı mut11111 Tlhı· •bl k ... 
;:aııı... Selim Sırn bey Muhit- ar e ı ea rııa e ı ye a ı aporlumaa na--
h- be)in milli kDltDrD canlandı· iıticvabına baılanmıtbr. ( Alek- 11uhl htnırlm atı~hlne •çtılt bofaRma da- .. - Btyotta ~atofta m.t.ıı• ata· 
...... b ıiyef ) tahkikat esnHında demft- "51 0%e ne erayt teblil ~nderfl• Mmam llddlll 7J ıaNN~ htl• ıpanı· 
~ a gGzel teıebbOıD takdir- tir ki: .. _ Aıabekof kurtulamaz. .... amıhall ihmttıihıma meçhal ol- ..., ... v.ı.,yoı... a!c Dlllf ~ lti· 
... •oma: uen,ok mlhıit Gazi· Onun fibi Anupada Oç kiti •ata beyaftOI hill tebllt tadı hlın1111t rbMİ .......... ık....no. 11 Ş.b.n tn 
a,1 __ milletin Yarhj'ına tealJDk vard1r ve benim ribl bir milyo• ,. llhın t1bllf111 ieruı "ntfp klhnmlf araiı• • ._yedı 1ar9dle ,..ı.c..tur. 
-.:a hazineleri meydana çıkar- Ben mevukufum, beni 6ld0reb°i: :='~ .. ı,t~a·:ar~rfındı cevap nrınık ı ·' ",, ,, '· .. , . .,.,ı .. ,'. , ',, ·.ı , :ı; ,ı ,, 
... le lıasuaanda ıarfettiii kıy- lirsiniz, fakat Aoabekof mubak- ı :.., 1 
llaetı· • S it b t 2 · lb L a. n. O. S.. Al. Ko. tlan L_.lcı emeklerden mOlbem olarak kak 61dilrüleeektir. Ç&nkll m1'• o ana me ınci su aa- . 
.._. ralaslannı canland1rmayı ye kaddea dan bl1le ieap ettirl• bk dairHinden: K. O. " ~irinci fırka JotMtl 
~Jete bayabnda onlara llyık yor. Ham ef1Rdl n. '-"bul Defwlilr· lhti,aca ifin ıoYaa alem .. 11aka-
~•dulcl k k l blının fayfıa mutaıarnf oldalclın Laa· M ile Ntıa alına~akbr. ihale•· 

an meY ii vermeyi iZ a• Hı·tıer Reı·sı·cu·· m- pda Katip Kısım mahallesinde Cami ~ı bir Yazife bildik demit, bu .-ıif tokatı•da il ~o. lt han ... ia kıp 6 - 2 - 932 tarih. Cumarl•i ,Onl 
~bbGae bliytik a,İr feraıatle it- h Ur 0 lam •z " deruni ahşap n tıç katttı ibaret n Mat 15 te llomisyonumuzda ya• 
'ttı llc. eden rençleri takdirle nut• bfrfnef tran. mılae clöşell n tttr oda " pdacakhr. Taliplerin ıarmmuinf 

D1a f6yle bitirmittirl l Üst tarab birinci 11yfıda j '* motbalt afak lttr bıtçe '" batçtdı almak liaıe her p mDnakua-
''Vaı· 8 b · h d' at, Hftlercilerin saflarında bir tlf"• 11nn~ " yıauuia lKi kom .. ilı mfi'1•nk ya iftlrak ecleeekl•in de nkU 

ee ı. ı · a anuyu ız ar e ın· 'ril• husule ııretfnnfttlr. Halbakf dl111 Mr koya n •I nılnm• ,.. iıir ıpt• 
... 1~-.at Cemil alellcele bu ha- 'J{ • ••11e11de ko111İlyon••11M •I· ·-en hurfyetçilerlı demokratlar eenlik )'&· INnt n llriRd tatta öa n arkada ~inr 

birkaç ıDn enel Makıim pıyorlar, .,.. eski llUlf M. Prfek'IB .. oda" b9 mmı tadar boyalı YI 8\.'ilft· ~~!~~?..!_214 , _ .. 
"lceatruına teYdi etti. Mükem- eenrice mlidahal•lndea iılttfacl• " ICI katta çat1 azerladı ecmbık bir odi .. , 11 de lldnli iı nırmının lcrq ma-:r- alaturka talnmUe ınzeı. ıa- bunu i8tismar edlyorlar4ı. p ıfak bir eofa. '" .JOfm ~ır. ıptethı..- terrer. b•l••Uf elduıundu uHp olu· 
lr._.•illt lnyafetlerle mahalli ra- Hüktamet mahafill, ba ... ı~ n yilklaıc balanap l•lli wara amllllllek na ın:r•• .. 1ttmmlattl eln UtoO) 
~ k k · dd mfinhwran hukuki aoktal aasardu furolna tekmar enaetlı •••ki •ba· lbutn ye.dl •• ldlbedade ,., ....... 
~Of • oynanır en ı&rme cı en mUtalea etmek feter rtbf alrilnmek - JldeJe TUadll..t t788) Jtrada •tnıl llat ltlrafl• lultanalımet la" .an. 
'bar ıeydir; Fakat biz •a!on· teyH de ·--~ .mı-..... ••te1111• olup kıymeti 111uh1mmlned.. ... tttnei Hata t dafntlnı 081·4tl 
le ~ıda, eYlerimizde, mektep- tedlr. •a11 1Mh1tHlıd• aqt tekrar iltnını 4'eryı Namıruıle •lraeaat eyleaılwl 
~ rfllhtde ktllfetıizce, kıyafet M. Frfek, Hftlın Alma• tabffyett.. ilam nrnmtş Yt !9·3 032 Salt ıtınti iltn eltlllut. (M40ı 
t.'Jdnıdan azade olarak her ıaz- ni kazandırmak f~in prip bir ka~mak 
'1 hitta sadece tOrktı ı6yleyip b yol takibini dUıönmUı oldufunu ka 
..... ~arak oynanmuım, ba su- bul ve teslim ıtm .. mee1nıriyetfnde ... Q, b kalnnpır. Tarfnlea clatlannm ufak 
' a rak11!a!'ID cemiyet haya- "ellik bir kuabamna mahalll J••. 

Köprü inşaat Münakasası 
Nafia Vekaletinden : l'\.o Jer tutma11nı arzu ediyor DL dannuma Hitleıi Nil ppmall. M. 

"'1 'Y1Qa receki rak11lardan birin- Frfck, pmJeshun 80n11 plmeını. otda· Antalya YitAyetinde Antalya· Serik yold helinde lrata-
1\., 1Ukan Anadolu, ikinc!ai tunu slylemlttfr. beton-a:rna Akıu ve Sinop viJiyetinin TaıkaprD ·Boyabat yolun· 
.ta, •deniz, Oçllncüıil Erzurum, Eeuetl Rlt1er. 1tt defa, 1ftlfn et • da G&kmnak Ozerindeki beton arma ispir otla kaprlUerinba 
.... dllnc:llıtl zeybekli Ye bunla- mek suretiyle, bilhua Ltfpztı de bil pah kapab zarf uıulile mUnakasaya konulmuıttar. iki k6prlDGn 
·-. Lir. dislnin hi~ bir ~tta elmaclıtnu L d lı k fl ' 102242 1. d a..._. 9 ıncislle sonuncusunda kız- 81)'Jemttfr. De e et cem an ıra 11. 
......_ erk ki b b d MDnakasa 1.S.2·932 e mftıadif pazarteei -"-1 nal 14 .. a.L...ar._ 'llıı... CL. • er era er oyna ı DahiUye nmıntı ınıhk 111ap~.. ..... nwım 
.. geU s B d ftklletiade yapılaeakbr. Milnak•ıaya gireceklerin ehliyeti fenai-L__- m ım • 6bDrlerin e teri, müfrit nrlJll19tpenerlır reisi • 
i:_"GI erkeklerin ba11rlanmadık- ı nfn tayütf keyftyettnm rayn il.anan! ye vestkalannı sekiz ıDn eYVel yollar umum mOdUrlDtDne " 
~ llJledL .,.. keenlemyek1ln old11faıt11 bu akfam teklıf mektuplannı Ye muv-akkat temfnatlanm mlhlakHa fOn1 
L °'1aıyaa kızlar tunlardı: Selim Dln edeeeklerdlr. uat OD dörde kadar Nafia Veklleti mn.t.,.rhtana yermeleri 
:""ti be Bu tuhaf lladt.e mlldm 8l7Mt M• IAzımdır. 
~kızlan Selma •e Azade tfeeler tevlidinden halt kalamu. Ene Talipler mtaalmH ewalmn germek bere Nafta Yelrlleti 701· 
g. eyin kızı GOnıeli, Na· 14 mfifrit milliyetpenerler kar•rgl • lar umum mildilrlDğilne, btanbul, lzmir, Antalya " Sinop Bat
~lrlli merhum Silleyman Sırn hm da Bitleri rfyuetl ctlınhur maka• mDbendiıliklerine milracaat ederler. MDnakHa evrakı 10 lira 
L" kızı Gülseren, Ziya beyin mına ıetfnnek ~fa ppdmtf olan ha· 
:"ili" 1 ı ki d"-tl ·~- bedel mukabilinde Nafiat veklleti Levazım memurlu:c..•ndaa Ye .. -.w '1le11, UlYiye Nasan, Nezihe mr 1 an 8111& uv reeeıuu. • .. 
L" ... BenD Meaat Cemil hanım- ( ) meıkllr vilayetler 0...,.Dheadiollfııl•hıden •ha abaablllr. (249) 
,... _ ıc. .. halterler _ 

c_~•lrler: Selim Sım beyle lnhı .. ,ı.,.n 11•k11 - Antarara Adapazarı ZiraatBankasından: 
L--:" Re9it, Macit fahri, Rebit nıltll karırlaştınlın didin hlhlıannın ta· 
b~ F 11nma11 lş!nl tetk~ ttfttıt n leaheden "'Uta arak Refik, Narin Zade hazırlıkJan yapmak bere Rafit heyla l.;,._ S.dat izzet. Vedat Abat riyaseti al11nda tetekkf11 tein mnflJOI 

it'~-: df1n de toolınırat eahşnnıar. 

L '"~rdaa Selma ft Azade Maarifte - lıtanbulda etdatu at· 
~ .. ..,. b1 Adana. F..r111ram. Sin1 Tlllyederhaü S mavaffalnyetiai ilk ete ıt'k ttdrlsat mflfıttltllfl lpa lmdh1111ar Se. eclea Gnaeeli hanımdı. yapıtmış. nnktm ntlltt1 ahdertımıftfr. 
hlt ecla11 ha milll danılara Mektepler te111lzlendl - Grip 
'- ::' ... Yordu. Oynadıj'I oyu.: mtınucbedlı remt. eenı1't. husus! ve 
il.::._ q lllamen hakimdi. UıYiye alralliyet meı. teplertnh• Um ilen tapanldt· 
~ - ti mal6mdnr. Büdln bu mekıeplerde 
"· zeyltelr dansında pek fennr tıthirıt yaptırılmtt. mıttep1er ti---!!. "'eM; miıletllmlsdr. 

.!~t k "e Kur' E D 'Ve -;;;;;;~-;;.-.. --m---6t_e_;--k.-p-,-,-;-·i-se-sı-t 
-~ ~ hafızlar tarafından meYl6t ve a.: ~m.oml leşlyor Tllrkçe Kur'an tillvet edilecetir. 
~il tıır,. 4 (A.A) - Y ann Şebinkarahiur, 4 ( A.A ) -

C&mıde dini ihtifal yapı- Dilnktı Kadir ,eceainden itiba· 
·• Öile ezanı ilk defa ren ıehrimiıde ean Tllrkçe o
•llkte okuaacak, cama· kamı,. bqlallllfbr. 

Merkezi lıtanbu!da bulunan Adapaıan Ahfep " demir mal
ame imalltbaneıi TOrk Anonim tlrketi tarafıadaa ciheti kanda 
dolayı Bankamıza ipotekli Adapazannda latuyoa ciYanada klha 
ft nğa Hafıı Ahmet n Ambarh otla Hrete9İ " Çavdar Mela· 
met tarlası, ıola T abakbaae cadtl•I, arka11 Çark nyu .. en., 
cephesi tren yola ile mahdut ahfap " demlP malnme fa&rtka· 
11111 teıkil eden Yedi pav fOD, iki amban mDftemil bir itap 11111-

diriyet dairesi, Mot&r ve teırthlan n teferruah •aireli, hizar· 
hane, temyebane, dakOmbane, maranıozbane ve milteaddlt mo 
USr, dinamo makinelerini havi elektrik dairesi Ye yirmi d&rt da-
11Dm bir evlek yoz yetmiı arıın tarlayı muhteTİ emval 1697 n
miralı kanuna mOsteniden bir buçuk ay milddetle ve açık arthrma 
aureüle 11tıbja çıkanlmııtır. Biriııci ihale bir buçuk ay ıonra 
yani 12-3-932 tarihinde cumartesi aGnll Adapazarında Ziraat 
Bankasının bulunduğu binada yapılacaktır. Talip olanlann Ye 
arttırma prtları hakkında daha fazla izahat almak iatiyenlerin 
Ankarada klin Umum MOdllrl0i6mhe mllracaatlaıı llizumu ilin 
olunur. (361' 

• • • 
KuW ... kut lıdlınl ihtlyaa 

iflıa 1200 metre npathık ku
.., talibi •MIMl.decllr. MGna-
ka .... 11 lsbat 932 P9r1embe 
fftall ... t 1' ya :kaMr Harbiye 
mektebindeki Aba alma komia-
yonaada i.,. kthauakts. Talip
lerin ıartnam..W ,ermek fçfa 
komiayeaa ..er ... tıan ft ltti
rak itin ele Takti ma.,,.ainde 
hazır b•lumalan. (204) (448) 

• • • 
M,. llı±yeı. .. mtnt .repo

• için mahteUf malzeme aleni 
mQnak ... ıaretiJe HbB alınacak• 
tır. MftDakaaMI 27 Şuhat 932 
camartui pal •aat 16 ya ka• 
dar Harbiye mektebindeki Alin 
alma komİly•ucla i.. kılına· 
eakbr. Taliplerha ıutnım .. ini 
ıarmek hr• kemW,ena mllraca
alları Ye ittirak için de maayyen 
Yakitt• komiıyoa riyaHtfne mll-
rauatları. (203) (949) 

• • • 
Çı h •a, A.urt Orta mek

telti ilaU7aa itia 1050 takım 
......,,... eJw.. ...,_.. rarf au
retile imal ettirilecektir. MOna
ka... 27/,.bet/932 -.retellİ 
rtıntl nat 14,30 da Harbiye 
mektebinde •bn al- ~omiavo
nanda icra edilecektir. Talipıc. 
rfa f&rtna....ıni prmelı icin ko
misyona mir ... tlan ft iftirak 
için de tutDa•ffİ Y•~hile laam
Jıyacaklan teklif mektaplarım 
mua17en Yaktiılde mlMIMI na· 
marab ilmtıbaber mullabiliade 
komiıyon riyasetine ftl'-leri. 

(20!) (441) 
* • • 

Çeeı.Wr ..t.ert orta me~ 
.. bı ibtiyaa i~a ıoso dabih •• 
1050 çift harici fotia bir prt-
•IMde kapah •rf RNtile Ye 
3~0 adet kapat imaliyui dijer 
hir şartna ... ile aleal me..k
auretile saha alanaaakbr. MOna• 
laa ... ı 28 Sabat 932 Pazar ,Oal 
kapab arf .. t 14,'° da aleni 
1alnaka• ..t 16 ya kadar 
Harbiye Mektebindeki taba al-
ma komiaroaaada iaa kılını· 
caktır. Taliplerin ..,taameleriDİ 
prmek i~11 lromiayon moraca
atlan Ye ltapalı nrfa iftirlk 
i~in terhlalMtli Teeltile hamla-
,.ealdarı tekhf mektuplarım 
ihale gQaB•I• muayyen vaktin
de lromiayoa riyasetin Yerme
leri. (202) (446) 

• • • 
Toppt ye Naldi,e mektebi ih

tiyacı için 11111hteliftıtcinı otomobil 
mılzemeai aleni mhalrasa ıuretile 
satm almaeakbr. Mlbıalransı l3-
Şobat • 932 Cumartfli f8nU saat 
16 ya kadar Harhiye mektebin· 
deki satın alma komisyoamıda 
icra edilecektir. Taliplerin .. rt· • 
names!ni g&rmek için komiıyona 
muracaatlan Ye iftirlk için de 

vakti muayyen;nd~ hazır buiuaı
malan. (200) (406) 
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~iZ De Yavrunuza 
Kumbara Alınız! 

Bir 

1 Türkiye iş Bankası 

Yanılmamak için 

A D E B 
Kelimesini hatırlamak kafidir. 

KADER . (R. vENTURA) Gişesi 
daima muhterem müşterilerini zengin ve mesut etmiştir 

Siz de 11 Şubat keşidesi için 
Biletlerinizi KADER GİŞESiNDEN alınız. 

Merkezi Eminönü Valide Hanı ittisalinde 
Şubeli - Beyoğlu, Parmakkapı, No. 109 

1\ Tütün inhisarı 
müdürlüğünden: 

umumı 

Mübayaa olanacağı evvelce ilan olunan muhtelif eb'atta ve 
6 milimetre kahnlığında 800 adet iblamur tahtası için tüccarın 
teklif ettiği fiyatlar haddi itidalde görülmediğinden bu tahtaların 
pazarh'~la mübayaası 6-2-932 cumarteıi gününe talik olunmuş
tur. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatlarını hamilen yevmi 
mezkilrde saat 10,1·2 da Galatada mübaa komisyonuna müra· 
caatları (393) 

- ROBERT KOLEC ·~ 
13 Şubat Cumartesi açılac:akttr. Kaylt mu.amelesi Cuma 

gUnU yapllabllir. Leyli talebe Cuma akşamı 

~------•••• gelmelidir. •----llD---•111" 
Jandarma Satın Alma Komis

yonundan: 
300 hayYan çulu ile 30 keçeli belleme ve 600 çağ torbası 

kapalı zarfla ahnacakbr. Taliplerin şartnameyi ve nümuneleri 
görmek için her gün ve münakasaya iştirak için de 20-2-932 
Cumartesi günü saat on beşte teminat ve tekHflerile komisyona 
müracaatları. (.386) 

-~-HiLALiAHMER 
Gazetesine ilan vereceklere 

HIIAliahmer 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 şekilde Ankara 
ve Istanbulda neırediJecek olan Hililiahmer gazetesine ilan 
vermek suretiyle Cemiyetimize muavenet arzusunda olanla
rm lstanbul Kahraman Zade hanında 11Resmi ilanlar T. Ltd. 
Şirketi., ne müracaatlara. 

llan ücretleri yedinci ve •eki%'inçi sahifelerde tek sütuna 
beher santimi 30 altrncı ve beşinci sahifelerde 40 kuruştur. 

1 
BAKTER1YOLOG 

DOr. ihsan Sami 
BAKTERlYOLOJİ LABORATUVAR! 

Umum kan tablil~tı. Frengi noktai 
nazarından (Wasserrnan teamülü) kart 
küreyvatı sayıJması, tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, balgam, ce~ 
rahati, kazurat ve su tahlil~tt. Ültra 
mikroskopi, hususi aşılar istihzarı 

Kanda üre miktarının tayini ve kanın 1 
sedimaitation sür'ati. Divanyolu'nda. 
Sultan Mahmut türbesi No, 189. Te-

---- lefonlst. 2• 981 ---• 

SEYRiSEFAlN 
Merkez acentası: Gala.ta köprü başı 8. 2362 
Şube A. Sirkeci .Milhürdarzade han 2. 2740 

Mersin hattına sefer yapan 

vapurlar kahve ocağı milzaye

de ile kiralanacaktır. Teminat 

maktuan yü:ı elli liradır. lbale 
11-2-1-932 saat 17. (360) 

5 şubat cuma gününden iti

baren Mudanya hattının cu· 

ma postası muvakkaten l!ğ· 
vedilmiştir. 

lJoğıım ve adın hastalıktan 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
fürbe, eski Hilaliabm er binası 

No. 10 Tef. 22622 

VAllfilT---
Adres: lstanbul 

Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 
2.387 2 idil.re 2. 4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbol Va kıt. 

Abone şartları: 

ı 3 o 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Karuş 

Hariçte - 800 1450 2700 

ilan sartlar1mız: --------
Sanrı 
Santimı 

Resmi 
ıo Kş. 

20" 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçiJk ilin şartlarımız: 

1 2 3 4 
80 50 6S 75 

I-10 Defalıı. 
100 Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç aylı

ğı için bir defa meccanendir 
I ~ - 4 satırı geçen iM.n!ımn fazla· 
satırı için 5 kuruş zammolunur, 

VAKIT Matbaası 

Sahibi: Mehmet A.!ım. umumi 
neşriydt müdürü: Refik Ahmet 

• 
iş Bankası 
Asri Bir 
• 
ipek Kumaş 
Fabrikası 
Tesis Etti 

•• 

Mamıılitı 
Pek Yakında 
Piyasaya 
Çıkacaktır 

C ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
Cerrabpaşa, Haseki ve Beyoğlu zükfir hastaneleri için lüzumu 

olan alat ve edevatı hbbiye kapah zarfla münakasaya konmuş

tur. Talipler şartname almak ve listeleri görmek için her gün 
Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Münakasaya girmek 
için 1654 lira teminat lizımclır. Teminat akçesi nakden kabul 
edilmez~ Ya belediyeden irsaJiye almarak bankaya yatırılıp alı
nacak makbuz ve yahut hükumetçe muteber tanınmış bankalar" 
dan getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde temin~t 
makbuz veya mektubu ile şartnamenin puUu bir nüshası ve Tı
caret odası vesikası teklif mektubu içersine koyarak ihale güniİ 
olan 18-2-932 perşembe günü saat on beıe kadar daimi Encii
mene verilmelidir. 349 

GaJatada Karaköy caddesinde esxi borsa hanında 12,13, 14 
eski ve 20, 22,24 yeni numarah dükkanlarla 1, 2, 3, 18 numaralı 
odalar ve mevcut keşif •e krokisi mucibince ilhak o '.unacak rna'" 
hal bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek üzere kapalı 
zarfla müzayedeye konmuştur. Müzayedeye girmek için 412 lira 
50 kuruş teminat akçesi Jazımdır. T aJipJer şartname almak üzere 
hergün Levazim müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Teminat 
akçesi nakten kabul ediJmez. Ya belediyeden irsaliye alınarak 
bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hükumetçe mute" 
ber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur· 
Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile şartnamenin pul11l 
bir nüshası teklif mektubu içerisine koyarak ihale günü olatı 
25·2-932 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
verilmelidır. (460) 

Galatasaray spor kulübü riyasetinden: 
Kulübümüzün 8 şubat pazartesi akşamı Tokatlıyanda vereceği 

senelik mutat aile ziyafetini müstevli olan hastalık dolayısiyle 
3 mart 932 perşembe akşamı saat 10 a tehir etmiş olduğunu 

davetlilerimizin nazarı dikkatine arzeyleriz. Heyeti i~ 

Jandar~a Satın Alma Komsiyo
nundan: 

Mevcut nümenesine göre 1044 adet Askı kayışı pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin nümuneyi görmek pazarlığa iştirak et111e1' 
üzere 7-2-932 pazar günü saat on bire kadar komisyona milra" 
caatları. ( 459) 

Büyük 
Yeni 

Tayyare Piyangosu 
Tertip Başlamıştır 

Alb keşidelik olan işbu tertipte 50,000 numara kamiJeP 
ikramiye ve yahut amorti kazanacaktır 

ı inci keşide : 11 Şubat 1932 

Büyü~ i~romiye ll,~11 lira~ır 
Biletler satılmaktadır 


