
Amerikan 
Donanmasının 
Manevraları 

- 5 inci sayıfamızda -

Şehir meclisinde 
şiddetli bir 
münakaşa! 

- 4 üncü s3yıtamıı:da -

.....______-----~--------------~--------------------~------~~~~~~---

J a p o lar ya delidirler! r- Y~r;;.kı s~ .,, Dün lstanbulda senenin 
12 en soğuk günüydü ! Yahut uzun z~mandır hazır adık

f arı programı tatbik ediyorlar 
Efkftrı umumiyeye kim aldırır,Japonyaya 

kim karşı gelebilir ?! 

Sabık Çin hariciye azırı anlabyor 
(A. Pöt; Parizycnin Çin muh'l.Z,iri 
ğ· ';:!re l'iyolis) gazetesine gönderdi· 
:: ır ic!orafla sabık rin hariciye ne 
ld~ Möayö Öjen Çcnle olan bir mii • 

" 

c:tırn bUdirmcktcdir. ıllulıabit di 
Or ki· "s . 

li abı/; nazır Avrupa siyası malı/elle 
1:cc erı fazla tanıtmış olan fin rica 
h dc11dir. Tebc, sümündc ı·e ı-ecTıinir 
~tutunda düşüncesindeki kat'iİik r 

ZUh (JO- ··1 ·• ru ur. 
ç tem.in olunduğuna göre mö<iuı. 
d:rı tnrıvaM:at hü/;(ımctin sukulı:n 
•• tı sonra hadiseleri ve efkarı umur; 
"'il' . 41~' tdarcyc muvaffak olnuısh 

oayc; Ç ' b' d • t• , .• en nıuıza ıre emış ır ı•ı: 

l'i - .SuJhte miyiz, yoksa harpte u. 
taı dıye soruyorsunuz. Size ne ce 
(Sp Vereceğimi bilemiyorum. Vak~il<' 
lla~lh) ve (llnrp) kelimelerinin m:ı• 
bı arı vazıhtı. Böyle bir sualin ceva
"l l!ayet kolay verilirdi. Şimdi Ak • 
lttt ttı cenıiyeti ve bir takım misaklar 
ııı.·:.dana çıkalı insan sulh halinde 
~arp halinde midir bilemi • 

Itus 

!5aDıK \"'" harlCfYe nazın 
Ojen Şen 

yor. Yalnız size şunu diyebilirim ki, 
biz resmen olmasa da filen harp ha
lindeyiz ve vaziyet çok vahimdir. Ja· 
ponya, Şanghaya karşı haksız hücu-

[ Alt tarafı 6 ınci ~ayfada 1 

Sanghayda muharebe şiddetle 
devam ediyor 

sayıla Bir çok vapurlar liman ara sığındı ar 

1 
Güzel, meraklı yazı 1 bazıları da açıklarda do}aştyOr 
)ar, renkli resimler 

Akbaba 
ve 

Çocuk sayıfaları 
L--- --~ ~__. '- - iWWW2 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dün sarayda istira

hat buyurmuşlar, ve bir yeri teş
rif etmemişlerdir. 

Tetkik seyahatinden avdet 
eden fırka katibi umumisi Recep 
rl. dün saraya giderek Gazi Hz.ne 
arzı tazimat etmiştir. 

Akisler: 

Kibar 
Bir balo veriliyor •• Ertesi gün oa • 

zetelerden dinliyoruz: "Şchrimlztn bü. 
tün kibar simaları bulunmuştur-,, 

Bir mii8amere tertip ediliyor .. l1i• 
tiyoruz: "Bütün kibar sınıf alcikadaı· 
olmaktadır.,, 

Bir anket yaprlıyl'Jr.. Qkuynr...ı:: 

; 

GUlhane parkında dUnkU manzara 

Bir müddettenberi devam eden dar şehri baştan başa CSrtmO§, 
şiddetli soğuklardan sonra evvel- Dün de muhtelif fasılalarla de-
ki gece başlıyan kar sabaha ka- ( Alttarafı 6 ıncı ıavfada) 

Garabet rel(oru ! 
"Kibar maha!Ue mensup zevahn fi- Bir Amerikalı mühendis Marmaradan 
klrlerl-.. 

Kibar ne demek? .. Ltlgat. J.,u kel! .. 
meyi şöyle tarif ediyor: (Necip. za -
rif insanların yübek tabakasından o-. 
lan..) 

Demek, yedi yüz bin nüfuslu Js. 
tanbulun, bir baloda toplanan bir !;aç 
bin simasından gayr13ı necip değil •• 

Demek, bir müsamereye iştirak e· 
den üç beş yüz seyirci müstesna, l;u 
şehir halkının zarafetle alakmı yok .. 

Demek, bir ankete cevap l.'eren 
bir kaç moda kuklasından gayn, her .. 
kes aşağı tabakadan .. 

Demek, bu memlekette iki .r:ımf 
halk var: Kibarlar, ya.lti zenginler •• 
Fakirler, yani bayağı/ar! 

Bütün asaleti, necabeti, zarafeti, 
yüksekliği, tırnakları cildlı sosyete 
Beyinde, dudağı karmenli salon lıa -
nımznda gören bu (Be§ parmak bir 
değü) zihniyeti, halka (Efendimiz) 
diyen bir rejimin gazetelerine, doğru
su pek yakışıyor! 

Yusuf Ziya 

bir şişe su almak için şehrimize geldi 
Bütün dünya sularlyle, yeni Amer k~n 
llmanının izdivaç merasimi yapılacakmış1 

Amerikada Ncvyork şehri ci
varında son zamanlarda büyük 
bir liman inşa edilmektedir. 
Nevyork limanındaki vapur ke-
safetini azaltmak maksadı ite 
yapılan bu liman Nevyorktan 
150 aıil uzakta bulunan bir göl 
kenarındadır. 

Amerika hükumeti Nevyork 
limanı ile bu gölü birbirine bağ
lamak için 150 mil uzunluğunda 
bir kanal kazdırmıştır. inşaah 
bitmek üzre olan bu limanm a
çılma merasimi ilk baharda ya
pılacaktır. 

işin buraya kadar yaıdığımız 

kısmıoda hiç bir fevkaladelik 
yoktur. Fakat bundan sonra an
latacağımız kısmı oldukça garip
tir. Amerikalılar Albany ismi 
verilecek olan yeni limanın açıl
ma meraıı;iminin şimdiye kadar 
görülmemiş bir şel<ilde olm:ısmı 
istemişler ve bunun için garip 
bir tes'it tarzı bulmuşlardır. Bul
duklan şudur: 

Limanın açılma merasiminde 
dünyanın en büyük Jimanların

dan alman deniz suları göle 
serpilecektir. 

Buna karar verildikten sonra 
f Alt tarafı 2 inci ~:ıyfada ] 

Süleymaniye camisinde okunan Türkçe hutbe 
Harbin şehrinden bir görUno, 

Cbı~bt - Japon harbi devam ediyor,! tehditte de bulunduğu söylenilm~kte • 
~ C' !bukavemeti karşısında Japon• dir. Dün gelen telgraf' haberlerinin 1 

Ş11fd:~~ ~viye kıtaatı gönderiyor. mühimleri şunlardır: 
~as gij 

1 hucunıa maruz kaldığını bir Şanghay, 6 (A. A.) - Bazı nokta,.. 
dfti t. rı evveı telgraf'lann haber ver· larda Japonların yapmış olduklan ta 
-» Qarb· · "'" i§g ırıın Japon kıtaatı tarafın.. arruzlar dolayısıyla geri piic;kürtül-
111.at aı edildiği yolunda kati malü'- müş olan ~in kuvvetleri dün akşam 
l'aar":eıırı~nıişti. Dünkü teJgrafüıT a- üzeri tekrar eski mevzilerini işgal et· 
h~i işa hır ingiliz gazetecisinin Har• mi~lerdir. l\ıü.:;a<lcme, daha dnı· hir 
dırııdi~·aı esnasında lmytolduj u bil- saha üzerinde bütün gece dev<.~ ~t· 
la &'ıne ·· ., r tar gore Harbinin de Japon" miştir. 
lla hUk~fından i~gal edil mi~ olduğu- intihar ettiği doğru olmıyaı: .... ı!· 

ll(jrı ~trnek laz:rngeliyor. ral Shiczava, Japonların dünkü iaar-
hebı1t1· ku tclrmıfl:ırın bildirdi«i e • ruzlar:nın akametini itiraf etmiştir. 
~~tosı~~i hadiselerden biri d; Yla· Şanghay, 6 (A. A.) - Dün n~şre .. 
,..~iit ~tt·~. 70,000 rus askerinin ta - dilmiş haberler hilafına olarak Çin 
~lıt "f\ C ıgıdir. Amerilca ve İngiltere menabiinden gelen ve tamamen rnü& 
uiL e · 
h '41Slerırı nııycti Akvamın sulh te~eh- takil bir dikkat ve tahkikle teyit oJu-

tı "'rd'ı~. karşı J:ıponvııınn ret ceYa- nnn haberler f~ılasız devam eden top 
gın· • 

~ııa ola 1
• Yaznııştık. Japonyanm ateşine rağmen Çinlilerin Woosung is 

~l.feti ~~ hu müdahale karşısında tihkamlarına ha.kim oJduklannı iddia 
'Vamdan çekilmek gihi bir [ Alturafı 2 inci :~ııyıfamızda 1 

Evvelkl gUn SUleymanlye c•"'lslnde okunan ve yırmı bin kişi tarafından vecme dinlenen 
1 

TUrkçe hutbe,, yt UçUncD saydamızda bulacaksınız. Resmimiz Kadir gecesi alınmıştır. 
SUleymanlye camisi mlnarelerlnin Hellçte aksini gösteriyor • 

Çôk Nefis 
' 

arın o ruz •• 
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a ına a 
[ Ost tarah b!nncı sayf:ıda J 

yleınekte~irler. 
Tchappei'in hamdan bombardım:ı

nma bugün de devam edilmiştir. J:ı• 

ponJar imtiyazlı mıntakanın şinı:.li 

prldsf mlinteh~ında bulunan Si· 
11o'd; ve Wan~poo ırmağının sahi!i il~ ' 
r:.erinde ıtcflen bir tayyare meydanı 

inşa etmektedirler. 
~anghay, S (A. A.) - Çapey'de çar 

p:şmalar devam etmektedir. ~'inliler 
M.1~ mukavemet göstermektedir. J:ı

)'onlar Woo Sun~ istihkiimlannı i;· 
ca.ı etmişlerdir. 

Şanghay. 6 (A. A.) - Çapcy bom• 
bardımanı bugün karanlık baotıl,tan 

80nra hafiflemiştir. Yeniden bir ~ok 
;yangınlar ~ıkmıştır. ç:n ve Japon !,u\' 
vetlerinin nzlyetinde bir değişiklik 

yoktur. Fakat bombardıman vakit va 
kit devam etmektedir. 

Londra, 6 (A. A.) - Ş:ınghaydnl.i 
ıır21.Zİ~ etten bahseden Taymis gazetc
~j diyor kf: 

"Japonl n n Çapeyi işgal için neden 
dolayı bu kadar nnuda.ne çalışmakta 
eldukhı.nnı uılamak güçtür, fak:ıt Ja 
ponlann Jnponyaya müsait bir neYi 
Jıüh11met t.eş!dl edebilecek bir ta!;:ım 

.i:n memurlarile temasa girişmi~ ol~ 
iJukiarma inanmak icap ediyor. 

Japonya nezdinde yapılmış olan 
beynelmilel teşebbüsten bahseden T:' y 
ınis g:ızet.esi, bu te~ebbUslerin de\•am 
ıleceğine n bu mU~!•liJ zamanda iti-
1.Afm beynelmilel mahiyetinin rnu;ı:
far.a ~ilmcsfnin f cvkalAde mühi':ıt ol 
fluğunu yazmaktadır. 

Şanghay, 6 (A. A.) - Çinlilere ait 
l:>lrçak cesetler, ·Şanghay ır;oka1d:ınr.· 

Ôlı yatmaktadır. Kouang - Toung'dan 
,elmekte olan S çin tayyaresi, diın :ık~ 

pm Tchcn • You üzerinde bir .Japon 
tayynresiyl kar~ılaşmışt:r. Kanton 
lıüktımetine ait tayyarelerden L\i t ı:.- 1 rıcsi düşilrülmü~tür. D :in saat 2:~ te 
Japon bahriye cfrndı tar:ıfı:ldnn Nan 
tao Çin nhtımrna Frnnsıt nhtıına.ın 
eenup istikametinde asker çık~.T'mn.k 

için bir te~· büs yapıhnışt: r. Harb:n 
~kuo gayri knbfli fçtin~p bir hal a l· 
1'2'11§ gibi .:örünınektcdir. 

~nghay. S (A. A.) - 29 Kununu
rıaniden beri Çnpeyin müd:ıfaa.st.11 tc-. 
min etmekta olan 78 inci ~in fırlt:ı.sı 
,..erine 60 ınet fır}:a ikame edilm:ştir. 

T~ inci frrkanın 100 im.dar tel <>fnt 
ft yaralı .ermiş olduğu söylenmekte
dir. 

Çin menabtinden gelen haberlere 
eazaran jeneral Tsa.i'nin Vusunga 
çıkmı§ olan Japonları iki taze ak)· 

·ta tardetmiye muvaf f nk ol mu~ olJ U• 

ta .eöyleniyor. 
~ Japonlarm telefatr altmı~ ki~i ot-
auğu rlvayet edilmektedir. 

Japonlarm Çapeye kar~ı vuınıbu 
lan hUcumlan knrşrsında Çiliteıin 
eimal istasyonunun gnrbine ric'at et~ 
miş olduklan, fakat 60 rncr fırliadnr. 
takviye k!taatr almalıın iizeriııe 's • 
t:ısyonu istirdada mitralyözJü ot-orro 
billerle zaptetmiş olduklan haber ve· 
riliyor. 

Japon tekzibine rağmen Şansh:ır• 
"ak ~in valisi, Cusung önünde bir 
Japon torpido muhribinin batmı~ ol
duğunu ayan etmekh~dir. 

Banun yağma edilmiş bir genıi ol· 
iıluzu söyleniyor. 

Çin menabiinden gelen haberlere 
11ataran Japonlar 1'se - Chi -- l\i
ang darülfünununu tahrip etmişler • 
dir. 

Tokyonun devletler teklifleri kar• 
~smda ittihaz etmiş olduğu hattı h:ı
reket Şanghay hnlkmı telaşa dü,.ür • 
JDekted ir. 

Şanghaydakf çln belediye reisi. tak 
~Y• kıtaatının vürudundan sonrn 
Japon hare!dltrnın ısarr neh rin r.rnn-, 
bınds Ti Yusung'un 20 kilom ~~rt' 

c:fınalfnde k~in Lulho'a do"'ru çcvr~l
l!'lf~ o1dağu:ını T bund n makc;at bn 
.on fstrhkAmlnn fskıı.t ettikten son
ra Çapey:I §İmalden znptetmek oMu-
l'uno b~y etmi~tir. 

Amlral hlozava matbuat 
MDmesslllerln beyanatta 

uhntuyor 
Nevyork, 1 (A. A.) - Amiral, S hi
Ta Nevyork Taymis muhabirini ra 

ki bulundutu ~cmide kabul etmiştir. 

uw&U-.la · tir kl: .. .()alıa ik.ı 

ş etmiş! 
smet Pş. 

Ankaraya muva
salat etti 

• 

Balkan birliği 
Yunanhlar barlık merkezinin 
lstanbul olmasını hararetle 

teUlkkl ediyorlar 

gün, bombardrman, Şa.nghayda muha
rebeyj hitama erdirmiye k~fidir. l\'u
m:ıileyh, son defıı gelmi~ olan takvıyc 
kıtaatının 18 sahra topuna malik ol • 
duğunu ve Çinlileri beynelmi1el mın
tııka yakınında i~cral etmekte oJduklıı 
rı mevzilerden ta.rdetmek için i~ta,,.. 

yon istikametinde taarruza ge~ccek -
lerini söylemiştir. 

Atina, 6 - Balkan konferansı 
mürahbasları Dolmabahçe sara-

Ankara, 6, (A.A) - Başvekil yında Türkiye Reisicümburu Gazi 
ismet Pş. Hazretleri bu gün şeb- Mustafa Kemal Hz. tarafından 
rimize avdet etmiş ve istasyonda kabul edildikleri esnada Gazi 
heyeti vekile azalan ile mülkt H7.. Balkan birliği merkezinin Amiral, il~ve etmi~tir; bundan son 

ra !'!Ür:ıtlc tcrnkld edeceği~ Hem de • 
niz n hem kara tayyaresi olan ıg bU 
yük t:ıyyareyi J.:ulJan:ıcağu:. 

ve askert ümera, meb'oslar sefir· lstanbul olmasını tavsiye buyur-
ler, sefaretler rkAnı tarafından , muşlardır. 

Harbin hsgal edildl mi ? 
Londra, 6 (A. A.) - Deyll Ek-"prcs 

~azetcsi, 1\lnn~uride!d muhabirinin ot' 
tadan kaybolmuş oldub'1lno haber ver• 
mcktcdir. 

kar11 anmıştır. . Yunan heyeti murahbasası bu 

Harbini i~~al etmi~ olan Japen a!

Inglliz Kabinesi 
ErkAnı Arasında 
lhtlU\f 

kerlcr i, bu ga:etcclnin Cin1iler tara~ Londra, 6 (A.A) - Kabine 
fınd~n ~ir edilmiş olduğunu so:rle - erkamnd~n bazıların11l noktai 
mc!ttcdlrlcr. nu11rları arasınd ki ibti~afa rağ
Şangh v'a yeni Japon takviye men kabinede mc:vcut olan &· 

lut'ab fi6nderillyor henk ve ıtilaf, dün Avam ka-
Tol;yo, 6 (A. A. )- 1-IükQmct, Şııng maraıında in~~n pyrı kabil bir 

haya ycnı Japon takviye lntaatJ gön· 
derilcccğini bildinn~tfr. surette haleldar o muştur. 

Japon hUkQmetlnln Kabinenin vazıyeti, a.yast ma· 
bey nnomesl bafilcle bu sabah hararetle mü-

Tokyo, 6 (A. A.) - Japon hükftme nakaşa edilmekteydi. Hiç kimse 
ti tardrndan son asker! hareketler dahil.ye naımnıo arkadaşlarının 
hakkında hızı iznhatı ha.Ti olmak üzf' ekseriyeti tarafından kabul edil· 
re yarın ne~redileeek beyannamede 
şanrrhnya gönderilmek ü:ıere yola mit o an p Ana bu kadar şiddet-
çıknrılan takviye kıta.3.trnm münha• le bücum edeceğini bekleme-
5rran Japen tebaasının c:tn n m~lı mekteydi. 
nı muhafacyla ve beynelmilel mm- Sağ cenah, kabine içinde mu· 
takanın müdıı.fa.asınn. Japonyanrn i~.. halefetle teşriki mesai imkanı 
tir:ı!;in i tem inle fdifa edeee!derj kay- mevcut o'.madığını beyan eyJe
ded it rnektcdir. 

G~ne bu beyannamede bu takviye mektedir. 
kıta.atının ''azifelerini bi~irir bıtir • Liberallerden bir çoğu, ayna 

tavsiyeden pek mütehassis olmuş 
ve Atinaya avdetlerinde bu tav-
sivedeki isabetten matbuata ha
r~retle bahsetmişlerdir Matbuat 
Istanbolun Balkan birhği merkezi 
olması lehinde devamlı ve hara
retli nf',riv11t vap ..... aktadır. 

'ugoslavya 
silahlanıyor 
Sofya, 6 <Husust muhabirimiz 

telefonla bildiriyor) - Otro ga
zetes· ne Belgrattan gelen bir 
telgrafa nazaran Yogos'avya hü
kumeti harbiye nezareti bütçe
sini bu sene geçen senekinden 
yüzde 18 nisbelinde fazla olarak 
kabul etmiştir. 

G r 
e o 

e 
u! 

mcz geri ç~tilecckleri tasrih olunma} lisanı kollanmakta ve ame!e fır· 1 Usttuııfı 1 inci sayfadıı J 
tur. kası mensupları da memouni- dünyanın en büyük liman1ann· 

Gene bu beyannamede izah edildi· yetlerini gizlememektedirler. dan deniz suyu top!amağa M. F. 
ğine r;ö ·e bu ta!.viye kıta.an husu~ Mi:ın.dt:me şiddetli olmuş, fa- Kellog isminde Amerikalı bir 
\':17.ifclerine Çinliler tarnfınd:ın mil 

1 
b. mfihendis memın edilmiş kendi-

mnnruıt ... ö,.tcrllmcdf!(~e Çintne~ ta- kat her şeye rağmen mi 11 ır-' 
,, 1 · k bAk. d' sine yol masrafı vcrilm'ştir. Bu arru7.da bulunmıyacaklardır. ığı tutma arzusu 4 ım ır. 

d ı:at bır çok limanları dolaştık· Japonya, umumt seferberlik Ve bu birliğin kırılmıt o! uğunu 
tan sonra şehrimize de gelmi mi iffin etli ? söylemeye h"ç o mazsa bunu 
dün Gal~ta rıhtımından yarım Vaşington, 6 (A. A.) - Amerili:a • resmt lisanla ifade etmiye imkfuı d · 

nrn Jr.giltereyle ve diğer devletlerle kt r litrelik bir §:şe içerisine enız 
d L J yo u • suyu doldurmuş, ~ra liman mü!;nvere etme en ıoemcn n.pen ı.e • ---···-·........................................ P'#U :. 

tasına cev:ıp vereceği unnolunmak tat dolayısıyla blraı !likQnetini mu • reisliğine gitmiştir. 
t:ı.c ır. hafıı,;a eden efkAn umumiye)i d:tha Burada liman re· sine yanında 

Dün, Japonyantn umumt seferher- riyade teskine gayret sarfetm~tcdir- bu!unan tercumanı şahit göste• 
Jik emrini vcrıni~ olduğuna dair bir ıer. rerek şişedeıri suyua İstanbul 
§ayia da. de,"Cran etmiye bl"~lam:ı ve Binaenaleyh Amerikan kuvvetleri limanından alındığını söylemiş, 
Japon cevabın:n teTlit etmf3 olduğu ain münhasıran Amerikan U!baası • liman re.sine ş'şeyi miibürletmiş 
enclişeyı arttirmıştrr. nm himayesi için faaliyette bulunaca ayrıca da suyun İstanbul Jima-

Riy:ısetlcümhor d:ıiresf harldye fma dair olan teminat tekrar ediln1ek oındaa ahndığına dair liman rei· 
nezareti ve bahrl .,., a.~kert crktn da. tedir! sinden ve şahitten imza aJmı~hr. 
lmt surette aralarındaki irtibat? mt:• En başlıca m~ıı1esi sulh teklifierl Mr. KeUog bunlıın yaptıktan 
hafau etmektedir. B~EI mah~fil. Ja olmakla beraber hüktlmet, Man.e .. uriye 

rl t sonra oebr;m'ı;de bir işi kalma-pon hül.Qmetinin Şanzh:ıYf tee t e • acilen tak-'- kıtaatı göndernıfye an-ıll k _, b k 
,_ •..,"' dıg" ı ıçin dünkü e spre1Ue aş a mek ve Çinin l\I:ınçurinin Japonya. aa de bulunmaktadır, zira ........ bbüsün k 

f-' ~ limanlardan deniı suyu alma rafından i~"'n.lhll kabule icbar !1'11 idaresini deruhte etrni~ olan Amerlka-
Nankinı ve Ma~ nehrin diğer hir tt• nm blltün lhti"l!"ftt tedbirlerini almas fizre Avıupaya hareket etmiştir. 

k J- Dün bir mub rririmiz Mr. Kel· ktm nokbtlamu f~:;al etlne PTG~:.!• IA.zrm geldiği ıırllbleM:ındadır. 
mrnda t'!eb:ıt Te ısrar etmekte oldu.!u Cemahlrl mOttehidenln log ile göriişmüştür. Otut yaşla-
söylenmektcdir. bir tekzibi rındo kadar o:an bu ı:at bu iş-

B .. hrl" a•
1

e-' m"'h·tn daL .. -Jı{ • te hı',. bı'r garabet bulmamakta ... .,ııı. n • ... a ' 14• ~ı Vaşington, 6 (A. A.) - Haıiclyc y 

detli bir slya:!!et tn!:lp edilmesi :ınu" nezareti, Cemn.hiri mfittehidenin Ja • tve liman ha:kkında yukanda yaı
eunu iıhar etmekte ve bedbinlfülerini pon ale.rhtıın boyketa.J tatbik 1:tmeh dığımıı iıabab verdikten sonra 
Japon;anın hütlb' şimali Çini kon - tehdidiyle Japonyadan 11 ubat 'ari- şunları anlatmaktadır: 
trol altrna almak t~anunnıda bu • hine kadar Çl2!J terketmeelni t.alep et - Yeni Jimı?! t.Jkriben üç milyM 
lunmalLfa <ılduğıından endi~e edecek mi§' olduğuna datr ioaa edilen ltaberi Dolara mal elaeı ı. tır. Simendifer hattıylc 
derecede ileri götürmektedir. Jmtı mırette tekr:ip eylemektedir. ve r;öllcrle lrti~tt o~duğtJ için bn lima-

Resmt mııhafile nazaran, vazJyetin nı:l u z::man içinde büyük bir inki~af 
en ümitb:ıh~ cih~ti. Japon hUkömeıo Japonya Cemiyeti okvamdan CÖSt"~~ğh•i Omlt ediyoruz. 
tinin mUıakerabn inkıtaa tı~rama - çıkaeek mı ? Limar.ıa ı~lma merasimi ilkbahar 
eına meydan Yermlyerek diğer teklif Londra, 6 (A. A.) - Tokyodan nöy sonlannda yıpı laeakttr. L\lera~·möe dün· 
Ieri de telAWdye am:ıde buluna~~tnaı ter &jn.n!ma bildiriliyor: yanın en büyük limınlanndan getirilen 
dair verm !~ olduğu teminattır, fakat Asa.ki guetesinfn verdiği malQma- deniz aulın lo:arıfttnldıktan Eonra yer.i 
yeni ne gibi tckllfler yapılabileceği ta nuaraıt, hül.~met CeııeTTede!ii mü limana ıerpileeck ve bu suretle. vaktiyle 
hususunda mlltereddit bnl'anıın \a- messlline bfr tallrnatRrıme göndere • Vcncdlk do lannın Adrlyatık denizinde 
şin~ton hUlttımeti için bu hal hir te - rek. Japonyanm ~anghaya bir tnhkik her sene uptııılıırı ~ibi, reni limanla 

k f nu f.. ına dafr ftlan kısmı d.ı::n .. a ı ·ımı" nlınntn izdivacı yapılaeaknr. selli noktam teskll etmemektedir. om syo ... a.m u • 

• fi t 1 ak Q••re lii in-' ma·1d• ~und• "O .. , ledfıı.lrıit ıribi an'anı pc· .hponya. A mcriltaya cevap •enn°'l< ın s esna • m .,._ q u .... o .. ~ J •• ,,. 

· tatb"-1 h Jlf bulunduğu ve resılik yoktur. Biı: bıl4kis ~imdıye kadar için 3 giln beldemi§ olduğundan dCT Dlll uune mu a 
k-J takdl d Ce ı ... .J.i akvam mec hi,. ytı"" mı'''" bir tet'.t usolü ıublk e· ıc tlerle müzakere l,.in a-• mllddet a cı r • m .,c-ı. • "' ••• J 

:r J ,.,.,. t ed -· · ta diroruı. \'c bunun bir yenilik oldu:Una dcrpi• olanmaktadır. li~i aıabtmde.11 isti a eeqnu 11-
Y f ti' kat'iyen emin bulunuyorur.. FrnnMıun hattr hareketi, bilhassa rihe meınur eylem ~ r. 

Altı aydanberi eeyahut ediyerum Şim· kongrede deveran etmi• olan .,.e Fran VUSdlvostc;k'da 70 bfn Ruo 
5 

fr k a
1 

·ı H 
-s diye kadar 011 ııns s o, u arsı yıı. o· 

B:tnrn Japonyayln bir ltil!f ahtetmf§ il kerl toplandı noluln. Yokohama. Şanıhay, H:ın~v. 
olduğuna dair bulanan pyfadan 150n• Londra. t (A. A.) - Nn Krnnfkl Mınova. Hindistanda Makan. Sörl:eı 
ra ıson derece memnuniyetle karşlıtft pzetesi. Japeın •enabihıden Yukubu ve &ger barı limanlardan denir; suyu 
maktndrr. lan istihbaratma atfen, 7e bin ros 89 toplıdlra Simdlyt kadar 25 limandan 

Hali har;ırda. her türlft fhtfllf Ye kerinin VlUinıetek:ta toplanmıo n deniz 1t1ya aldım ve ırn ıyn şişelere 
niu m• nz bulunan M. HtK:Hrln mezk6r oe9irdc örfl ld re flb edil koydum. nbuldn aonra da Hamburı. 
nüfuı n tesiri altmda AMtrfk1.n ri · mfş ehi tmı• yanaaktadrr. Londra. Liverpol. Aıni~rdım limanlı · 
cıı li, h•yccan n tell kapılm·ya Japon tekuma atew -..~·~qı old ! n

1 

ndan deniz sa. ra ıldıkwı •ffra A •· 
~ya '' t ~ & ia - · 

Anka1ada 
Otobüs şirketi 

iki gündür faaliyetini 
tatil etti 

Ankara 6, ıA. A.) - Ankara 
otobüs imtiyazının belediye ta!a• 
fından deruhte edilmesi üzerın.e 
şehrimizde bulunan şirketleri ı• 
ki gündenberi tatili gaaliyet el• 
m şlerdir. Münakalat miktarı 
mabdut olup otobüsleri otoın<Y 
biller tarafından temin olunmak; 
tadır. Vaziyet hakkında maJurna 
almak üzre belediye riyasetine 
müracaat eden Anadolu Ajansı· 
na Nevzat ~- aşağıdaki beya• 
ııatta bulunmuştur: 

O :obüs:erin belediye tarafıll" 
dan muratazam surette işletifrne" 
sine kadar bir devri int ıkal gc" 
çireceğimiz ıüphesizd:r. Buna 
rağmen belediye abalinin sıkıntı 
ya düşmemesi iç:n her tedbire 
müracaat etmiştir. Bu cüm!edeO 
o'.arak otomobil sahip~eri ile aP" 
Jaştık, aiıaliyi otobüs fiatına nak" 
letmiye muvafakat ettiler. Dört 
kişi alan otomobil istasyona bef 
kuruşa ve yeni şebire on ikişer 
buçuğa gitmektedir. Bundan b~Şl 
ka elyevm 14 otobüs ıeferlerıo. 

muntaumıın yapmaktadır. Ye~1 

işleteceğ 'miz imtiyaz için bıt 
çok teklifler karşısında kaldı~ 
Bu meyanda elektrik oıobüster• 
işletmek üzre A E G'nin d.e 
mühim bir teklifi vardır. Ve bı• 
zimle temas ettikten sonra ıııU" 
dürll Berline gitmiştir. 

Her halde şurası muhakkak
tır ki imtiyaz hiç bir ş=rkete 
devrolunmıyacak ve dojrudsı:ı 
doğruya belediye tarafından ış• 

letilecektir. 

..__, ...... reş n ecl sinde 
•vt1ıııuııınl r h b r lstiz8tı 

Bükreş, 6 (Vakıt _. Meb 'oS; 
)ardan M. Kozanın bir istir.ı 

takriri Parlamentod gürültü)'e 
sebebiyet vermiştir. • 

Başvekil Yorga kürsiye çık8 

rak Mösyö Kozaya cevap verın f 
(Memlekette mümtaz bir sınıfı~ 
başında Mason teşkilatına dDbı 
bu!unduğunu) söylemiş, ve (b~n' 
dan memleketin bir zarar go~ 
mediğini) ilave etmiştir. 

Ru • Leton a mün sebat• 
9
, 

Riga, 6 (A.A) - Sovyet Ra> ., 
d . - ı:ı;ıl ya Letonya a emı tecavuz 

sakı dün imzalanmışt:ır. 

ofyaya gi en 
hekim erimiz 
Hekimlcrimiıden bir gra>Pg 

b · ı· · E • • t da ıtıt ayram l!ltı ını uıgarıs an 1, 
• ı:ı;ıCI." 

teki tetkikte bu!unarak geçır . , 
"t01 1ş lizre dünkü trenle Sof yaya gı ,.~ 

ferdir. Giden grup Tevfik Sa·•ıı' 
Pş. ile doktor Sı.;.miramis hatıı,i, 
ve doktor Ekrem, Hakkı Ha~ 
Fahri, Muzaffer, Şükrü Beyi 
den mürekk~ptir. 

y Uk ek baytar mektebi 
Ankaraya taşınacak . i1' 

Yüksek baytar mektebı~~ 
ge'ecek sene Ankaraya 118bİ" 
ihtimah kuvvetlidir. Mektebe' 
nakli için ilk iş olarak tal~ olJ 

nin ikameti ıçın bir pansıY 
yapılacaktır. __/ 

TEHiR dcrı: 
Gslat4Mrav Spor kulübü riyaset~!l .~· . ~ 
l\ultibümüzün 8 Şubat pazıırt7_ t1lıı 

~amı Tokntliyanda vereceği seneJık 5111~~ 
tııt aile ziyafetini müste\·li olan bıı ,~1' 
dola yı!ile 10 Mart 932 Per~ctılbe d'' 
ml saat ona tehir eımi~ oldoğtl110""~ . -~~ 
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-:---!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~~~!!!!'!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!m!m!9!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!_!!!!!!!"_~~~~~~-~~~~~!!!!!!3 - VAKiT 7 ŞUBAT 1932 ~ 

Türkçe 1 o 1 n fi D B a b e r 1 er 1 11 Pollsteiki kaza 
Hutbe --1.n_h_ı·s_a_r_l_a_r ___ A_d_uv-ed_a_: ________ B _____ _. iki kadın yaralandı 
s 1 ş k d . ' u sene EYvelki iece saat 21 de Gala-

Q eynıaniye a anın erecesı. tasarayda, karşıdan karı•ya geçen 

&llınllnde Okunan Adil bey vazlyetl içmişler, sonra bıçak- Ecnebiler ne kadar matmazel EmUiyo Taksimden 

lllbenin Metni tetkik ediyor Jarını ~ekerek.. tütiio alacaklar? gelen vatma.n Huan idaresinde-
Cuına •. .. s··ı . Şehrimizde bulunan wümri\k B' b. l . . l k Au sene Tilrk tiitönü iıttın alacık ki 545 numurulu tramvay araba-lniind gunu u eymanıye ca- e- ır ır ennı yara ama tan mar:- b 

1 
d 

detr eESultanse!imli Hafız Sa- ve inhisarlar vek!leti müsteıarı nun Hüsnü ve Kamilin dün ağır olan rnııbtelir ecncLf gnıplmn müme•· 11 çarpmıf ve kızcagızı e in en 
iv ın fendinin ilk defa olarak Adil bey dün Tütün inbiaar ida· cezada muhakemelerine başlan- silleri memleketimize d~ 'clmıye b!!tl•· yaralamı9tır. 
o!,,~dpuç~sız, sade Türkçe hutbe resine giderek meşgul eımu~ ve ıulmıt ye daYa aynı celaede bi· mı~lardır. Beyoğlundıı Heyden pasajında 
.... g "d k · · A k ki" Bu sene iiç yü:ı: lıin kilo Törk: tü· tfend· unu ya:ımışhk. Sadettin ı are mer czının n araya na ı tirilmi .. tir. oturan madam Eıtcr de, bir kal-

ı hutb · ·· 1 k j~ için te•kil edilen komi.vonun " ttinti satın alacak: olım l\lacır rejiı.inin 
tur: eyı şoy e 0 umuş- ~· " -, K .. mı"l ve Hu··snü ı"smı"•dekı· bu 'lb h · 1 · · d k l dırım dan dig-er kaldmma geçer• 

çalışmasını tetkik etmiftir. Adil o u mı ııyaa eycu ~c ırımız en g-eçcre z. 
dtd:ty ululardan ulu tanrı! Sana ham- bey tütün inbisanndan sonra iki arkadaş, birgün adamakıllı mire (İtmı~tir. ken 2243 numaralı otomobilin 
lt rıı. Bütün alemleri voktan var eden j .. jp tamamile ıarhoc olduktan (elmslovak:yı rcj:ii bu sene meaıle- altındı:a kalrwş, haşır.dan yara-

Onlar • barut inhisar idaresine gitmiş ve 7 " k · · d 1 L h" 
r..rı.~ . .,., a9r.ız~ veren sensin! Sana ~ilk· 'd.. L fi b l k' l . SO'l1ra, ta•ıdıklan bıçaklarıyla •a- euı:nız •n ü~· milyon 1.i o, c ıstan re- lanmıştır. Kazay sebebiyet veren 
t;cr1 .. · utun mnh'Ok t ıç'nd i ~ ı 1 mi.ı ur üc eye mika ıp en " " Jisi de yıi:1; bin kilo tütün alıcakur. t b"l f·· - h kk d t · k" 

ll'ıEÜkerre- yarattı'n ı.1 1 
e n. an ar davet ederek ı"dareaı·n ınrketle- kala•mak istemiıııılcr, fakat bu ba- 0 omo • fO oru ; ın • a ı-..... -r· "' " Her iki rejinin rnürııcıu;ıllcri de Jzrnııc 

Y 1 ı f h ..ı •t k d k K· ·ı· l bat yapılmaktadır. tll rJ:ıtil\ u u ardan ulucann ! F:n ~erem \'e rin jn İsa lDaan sonraki varyi· s1 ar a aı fa ası amı ın ıo ıiderek rnüsrıh,illerlc tem:ı~J bışlamı'-
~Üph eınmel kulunu, doğruluğ'unda hiç yetini tetkik etmiştir. gö:ıiiniin kör olmasına, Hüsnünün !ardır SöndDrUlen yangın 
bak p etmedığimiz büyük kit::ıbınla bize Haber aldığımıza göre An~a- de omzundan yaralanma5tna mal Galatada Arap camsinde Arif 

P: eygarnber ôlaıak göndeıdin. raya taşınmalan kararlathnlan olmuştur. Bir ltalyan profes6rtl beyin evinden yangm çıkmış ve 
YlJ.nıy uıu tanrı! Yalnıı; sana tap:ırız. k Hüsnö dOnkft. celsed• c.ıc.rmlf.- etrafa sirayetine meydan veril-
l'Q '! ı senden yardım isreriz. Bize dog-- müs irat ve t:Otiht inlıisarlan "' u u mebrf ntfze geldi 
dcrd?1u gösteren biiyulc !·irabı 0 gön- merkezlerile birlikte barut inbi- nti itiraf etmiş, fakat: 'ıl mcden söodürülmiiştür. 
~vg;li l_ıu tanrının kulu ve Per~amberi sarı merkezininde Ankaraya aak- - SarboıluK tcsirile oldu bu Itnlyan darDlfünun profeıôrle- ~atarken yakalandı 
td'riı.. mı~ Hazreti :'ıluhammcde şehadet ledilmesi de tetkik edilmektedir. it l rinden Sinror Pietro Si.va teh· Sabıkalı çolak lbsan dün hır-

Ul Bıze buyuk kitabı o duyurdu. inhisar idareleri şubelerinden Krydını da ilave etmiştir. Ka- rimize 2clmi' Ye ltalya sefiri sıılık kastilc bir bammın gök· 
~ha v u tahnrı diyorki: BaZ1 kimseler "Al- hangilerinin Ankaraya nakil edi· mit o dakikada kendine malik Baron Pompcoya misafir olmuftur. ıüne elini ıoktuö-u sırada 
bııııiz ,e a ret gününe ınandık. bizde mü- d • 
dat · .. derler .• \ilahı ,.e mtiminleri al- leceği hakkında henüz bir karar olmıyacak erecede sarhoş ol- Profeıör ftbrimizdeki Kaza clirmümc9hut halinde yakalan· 
~cıı~~. i~tcrler. 11albuki onlar yalnız verilmemiştir. doğunu, biç bir ,ey bilmediiini d'ltalia kuUibünde Italyan edibi mışbr. 
llıail:ı/'nı aldatırlar. ve hunu drı anla- ··;~.:;~b;d~~ .. ·;~;;~:·;· .. ;ı;;tl~;;-,;.-.v-e-:-;ı-.. ıöylemiftir. Danunçio Te şiirleri hakkmda Birdenbire d~p BldU 

O Netl·cede H'' ij Kt:. ·ı· bir konfcranı verecektir. Konfe- D l d d dctıild~l~ra 'rlunyayı fesad:ı \·ermeyiniı !., emreder. Fuhşu ve i"kArı ve naksıı;lığı ~sn ' ~mı ın uz- o ap ere e oturan seyyar 
loru ğı zam:ın: .. f la\ ır !.. Biz 1slah edi- menneder. Size Allah usihıt veriyer. l'UDUft tatiline sebebiyet verdi- rn:ısın tarihi henüz taayylin etme- pazarcı 52 yafında Artin ismin-
llıaıı; derler. ıf~:ıt ederler. Frık::ıt anla- Umulur ki d(4ünürsi.i,.Uı.,. ğinden dolayı, yaralamanın pı· miş olmakla beraber pazartc- de bir adam, dön Beşiktaşta 

l\erıd'f MUttiliktakl topla11tı çakla yapılınası ve üç sabıkası ıi gllnü olmuı muhtemeldir. H k h . d t urke 
•ftı ı erine "her kes ıribi iman edi· • h asanın a Tcsın e o ur D 
... d ~ Dig" er taraftan tehrimizın a·. d "t'b [ k 7 
..... 

1 
·." "nildııı-j zaman "bir.. aptallar .,.ibi F h a naurı 1 1 ara a ınına se- birdenbire ölmi\.1 yamılan mua• 

"I 
0 l"> fızları dün müfti Hasan e mı y l d h .o • t .... r· 

ltt1 1~;~a~:ıjtız?,. der:er. Halbuki hendi- beyin riyasetinde bir toplantı ne ağır hapse mahkum edilmiş 8 0V8 8 8Ariy8 yenede kalp ıekteıinden öldüğii 
Al a ırl:ır ve lııkın bilmezler. b d büt- KAmile, yaşı küçük oldug" undan Yalunda devam eden hafriyat 1 1 t 

.\Hah 1 hla )ııptıklan ahıtleri hoz::ınla.r, yapmıthır, ayram a un ca· an aşı mış ır. 
~ ın bırleşmeyi emretfğini a) ıranlar. milerde okunması takarrür eden sadece 4 lira para cezası veril- hanların bozulmaır yiiz:linden Galeta yaneını hekktnda esaslı 
dad~~r Ylizünü r"sada verenler husran· Türkçe tekbirleri meşkle me~gul miştir. muYakkaten tatil edilmiıtir. Ba tahkikat rapıhyor 

ı ar olmuşlardır. Tesbit edildiğioe Muhtaç olduiju için çatmak işle meşgul bulunan mijze mima- iki gece evvel Gal3tada Ne-
~ııi~lah edilen ,·er vüzünü ifsat etme- göre bayramda Hafız Ef. !erden lstomış ... rı M.cit bey dün YaJovadan cati B. cadduinde bir matbaa-
din· All:ıh ifsat edenlerı sevmez:. Ken- h b" · b" d .. · 1 · Ta .. kasapta Hat1°ce hanım ı's- B k. 
11~ 1~ Yapaınadığınız iyiıi lctı başkalarına er m ır cami e muezzın enn " dönmü,tnr. nm, ir apartmanın ve se ız 
... ~ tavsi,•e edersinız ? !\itabı oku\•or- yanında bu'unacaklardır. minde bir kadının güpe gündüz dilkkiwn yanmasila ve üç. kişinin 
-"llu;ı;. - • l ı. d b mahkemesinde baclanılmış, fa~at E: · .llıç duşunmli) ormıısunuz? Konyada ve yo Ortasın a oynuna sarı- T yaralanmasile neticelenen yangın 
"- o Y. ı~sanlar ! Şe\t1na ın ma\•ınız! Zi· Konya, 6 (A.A) - Dün ikindi larak beşibirlik iki buçuk altım gazete neşriyat müdürü Burhan hakkında polisçe esaah tabkika-
lla' ~sızın açık d!.lşm ınınız:dır. Siz~ fe- namazını mülealıip Salahaddin, nı çalarken cürmü meşhut ha- Cahit bıye teblig-at yapılamadı- l ft y 
hacı.. Ye namu suzlubıı-u o ö!:!:retir. Allah f, ta lüzum göril ml'ışt r. angının 
~'"nd b .. Hafız Bekir Beyler tara ndan ı· d k ı LJ!.t'f' h k gy ından muhakeme ba•ka au··ne 'g.ttır :ı ·lmedıginızi sô. lem"'' siz::e o ın e ya a anan i:l t m mu a e- " o çıkma Hbepleri hennı tamamen 

1 >.ıı h Şerafettin camii şerifinde Tnrk· mesine dtın ağır cezada başla- bırakılm:1tır. 
1 

l &. 

'l:ıııı .. _"' ın k"ubını o uvanl:ır ve namaz çe Kur'anı ken~kun~ ve Hileli lftAetan mazn11n ttlcoa• an Bf1 mamıtur • 
..,, 'b . aal..,. ve mahkiim edilmittir. At ttll fakat htr \ş[ a "• ettı ı n ı ·r:ın giz i \'e .sıu-• •• lu11aııihr"" r çe te blr M rın hakkında karar verlldl •• • er, SiZi 

ııı.1,r sad b ,·eren c • me. H K aznun Latif cürtnünü inkar H"I 1. fi 1 vakahramadalar • h tekrar edilmiştir. alk or'anı ı e ı i Utan maznun stirati • 
ltt •a ip ol3c1kların~ar. emin olnbII r- kendi öz dilinden dinlemekle etmemiş, fakat bunu sarhoşluk ef cndiııin muhakemesine diin Dün aabab Cağaloğlunda bir 
11ltf~llah onl:ı a mu Matını -.;erecek ve ve zaruret neticesi yaptıö-ını d d .. eyrek kadar deYaıa eden bir tı da nrtıracaktır,. çok mütehassis olmu~tur. • ağır ceu a eyam cdilm~tİI'. T 

li ikinci hutbe Kadir gecesi ihtifali iddia etmiştir. lf' a' odası, t6ccar defteri tut- mUsademe olmuştur: 
llıiıı afo: Sadettin Ef., burada Istanbul, 6 (A.A) - Kadir Verilen karar mucibince mar:- mamar.ı, ~000 lirahk evini 1500 Cağaloğlunda BoMCt Sinanın 
ta b,rde oturarak dua okuduk- gecesi Ayasofya camiinde yapl- nun 3 sene hapis yatacak, unıu· liraya satmaaı, icar müddeti bit· yanındaki kunduracı dOkkinıoa 
iti~· sonra ikinci hutbeye geç- lan ve Istanbul telsiz tdefonuyla mi hizmetlerde kullanılmaktan meden eyvel emlakini ba,kasına diin sabah hırsız girmiştir. Ha-

't~ır· h f T l ".A.ı· neşredilen dini i ti ali ve ürk~e meno!unacak Ye nezaret altın- icar etmesi gibi üç noktadan diseye şahit olau Sinının oğ u 
~tfı seı'~h ve melekleri Peygambere ~e- Kur'anı memleket dahil ve lıari- da lmlunduru!acaktır. lstirati efendinin hileli iftbma hırsııı yakalamak istemiş, fakat 
~g~ b rrı ederler. Fy müminler sizde cinde dinliyenler tarafından tir- h" d" 

ırı ere scl:\m sel4m ediniz .. , Bir dava tallk edildi karar Yermiy ve muhakemesine hırsız yakalanacaiwıt ı11e ınce 
D kete yüzlerce t~lgraf gelmekte· 1 k s· ~u hırsmn ''Lı ua d B • il'- lı Unkapanında Naciyi öldnren iizum glSrmiiıJtii. açmu;hr. ınanın ~· 

tdcnıe? tannm hak \e adııletle hareket ir. u neşnyat, bı nassa ariç- Dünkü celsede idma makamı peşini bırakmamlf •• kovala-
~Uk~ rı sen pa\idıır eyle. Cuınhu.-iyet teki müslümanlar üzerinde bili Recep ve StUeymanın muhake- be .k .. d 
li.ıfaz~etini ve Türl< milletini' seil mu· istisna pek büyük memnuniy« melerine dün aiır cer:ada de- if.h odasının IatiraH efendi hak- mıştrr. Bir aralık r ı sı e 
lli~d eyle. Turk ordusunu ba\·ad..1 de tevlit etmiş.tir. vam edilmiş ve ba:ıı şahitlerin kında ıi)ıtcrdiği üç noktadan sHAhlarını çekmişler Ye birbirle-
'to~.~e karada daima muz:ıffer eyle. Ardı arası kesitmeks'zin gel· celbi i~in da\'a talik o:unmuştur. ikiı.ni ııyrı •arit iÖrmiif Tc rine atete başlam-.lardır. Biraz 
~ahsnı arıınıza bol bere ·et 'hsan e) :e. mekte olan telgraf ve mektup· K8roııu aleyhine açtlan dava maznunun sadece lMccar defteri sonra bekçi Murtaza ağa hadise 
trıe. a a..~ll'llZl her turlü :ıfattan vlkaye l d b nb l . k il us· h b t b 1 ki tutmamasını oaıırı ı'İ.ı"bara alarak ye karışını•, bu defa hırsıza lbiıt n1ubarek ~ehitlerimize ve ölüleri- ar a u m ecce ın ı p ve ır aa ur a ıraıı,, aş ı ı ' "' 

rahlllet eyle. teceddüdü yaratan Münci Gaziye yazı .mftstebcen rörilldüğü için 507 ind madde mucibince teczi- atei açanlar ikileşmiftir. Fakat 
tebrik ve tekrimler aredi1mek- Köroğlu gazetesi aleyhine açı· yesini iıtemi,tir. DaTa müdafaa neticede hırsızı yakalıyabilmck 

Aııah :ıdil ve ihsanı ı-mreder. \e ted r. lıR davaya cltın üçüncü cez:ı için 12 marta bırakılmı~tır. kabil o:amamıştır. 
111'11ır.ınıuııııuıınmmııdmııı nıı ıııııııınımr.ıı;ıııımııiiliiilniiiiii mıııınmı ııı:iiiiiiiıını:ınıınııııııınmıııınnnıımınHnınmllllllftll1llllı 

IVJahmut l'Jedim Bey 
( Son Yemen valisi ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 

'1nı111nııın uınıııınır.mıımıınmnınııımaımmıı nımıımııınnn ınıınıınııınııııım ııııınnınıııııınmııllft Tefrlka:27nllfftmııııııııı' 
Tercüme ve iktibaa hakkı malıfuzdur. 

:: ~reye. gidiyoruz, dedim. Ona da mimaade edenıeclileı·. 
d"-'tı ebelıbereket) rntita~arrrfı nl- Yirmi &'iinden far;la sttren ha §ek 
~ak oraya dediler. meşekkatli kara Y•1nhıfınıdaft ee11• 

'tıaı~ı·ıat eve bile uğramama müs:tade ra nihayet Cebeliherdrete llltn"IAlat 
er " 1 • ..... ?'l • e iaradan yola ~ıktık. ettik. Kanuıta t.!3.Mı.i• ilbma yaai 

r~ı. ;,~en vapurla. Mersine gitmi • 10 ter.muz inlnJAbraa katlar ıJratla 
1lkıe d~ oradan değil midir? ~na• sözde ınut&sarnf, hakfkatıte ikaı.ete 

>.t ..... irade· Memur bir 111elfflydim. 
· lıııtrdi 1 seniye bu yoldan gitmeni * * * 

lı" ir ~ Cevabını aldım. San"ada ve eijıer ..mt:terdeki 
tıa.r roka ej e~ninnin hikmet ve ma - asker ve sivil ari<adJH.lar arasında bir 
"!ıı de- ·ı ->{ de Çık &'i di, (Ya vaırnrdan l\fer- aile efradmın rabıta•ı n 1nultab&eti 
~der, 0~aı d~ ll'le:rnaliki ecnebiyeye n.rdı . .A.na yurda !K umk 1tu k.,_ 
d~?-) a Jön Türklere ntilıak de nıfi~rek bir emel ,,. saye ufnl· 
""'t:lld~ bı.ı Bunu anlamak gü~ bir it u mü~erek bir tehW. kaJ1llSl'ftd& 

...... ~ sebeple: el ele verilntff öyle ~•l~du. Bu 
lt dedfnı idare hale rek ım:lamamuı nta-

Y nlJlerden topladıfımız efradı 
en biH fI)uarmıttık. Bu miktar bi1t 
kliiydi. Bu kadar muntazam ukerle 
Yemende her te1 yapabilirdik. Çün
kü bütün kabail, bütün Yemen bizim• 
Je beraberdi. Şimdi uıl ;§ bu efradı 
(Asker) haline l'etirmekteydi. Bunu 
da ~.ok ~ll'§kan ve gayretli ark1tdaşla 
rnn aı nmanda başarm:şlardı. 

5ıl'UI ıtldikçe itıtimlerini hörmet -
le yadedeftfim bu uiz arkadql.u ara 
t'IJnda kaymakam Kenan bey (2) mek 
tebi ttarbiye müdüriyeti, ordu erk:\nı
harbiye riyaeeti, fnka kumandanhfı . 

nzifelerini ıeceyi gtindiite kfttarak 
bir l:lhm durup dinlenmek bilıııedl"t'l 

lıtttyilk bir aealet n ft>dak~rltkb. ifa 
et•ftti. 

Asker Muntazaman talim goriiyor, 
~lalarda yatıyor, ve iki ~e mtcbu
rl hlı:ıute tAbi bulunuyordu. Bunu 
eeruat t>.dniyt. kabul ettirmek bir 
işti. 

... * * 
lınıtm Yahyanm muvnfak:\tiyle 

l§&ra. yüzde bir :ıammettik. Bu parn 
bi!tçcm.iıin yedne varidat faslıydı. 
Bununla her masrafımızı kapamak 
ıncburl 'nd dtk. 

z==r;ır;;;-2±2L!ızı 

nız ajnarn ve apr yardı. Başka re-' madan kat'"ncn hiç bir harekette bu
ıim n urıci bilmezlerdi. Bunlar dll lunmıyacağma dair eöz aldım. Ondnn 
lm:ıın Yahyaya aitti. 1 oonra da 'l'ehamelilerle :müzakereye 

* * * 
İmamla Tehamelilcrin araaı açık · 

tı. Te?tameliler imamın lngilizltrle 
anla~cağınd:ın n Y t>meni dfünmma 
Tereceğinden korkuyorlar, tmnmsa 
tekaidi. 
T~h:ımelil .. rin Seyrt ldr· i im.<ıma ha
kim kılacnklarınd&n çcli"niyordu. A· 
radaki bu aerginligi H suitefehhünıü 

göriiŞt!rok. :ı.nlaşarak ortndan k.ıldıı
mak mümkün Ye ben buna tcşcoiJils 

e-tme~ üzereyken imam acele bir 1 a
:rarla c.-tı'nf kabilelerd(?n topladığı on 
•~t bin kişim Lir kuncti ansrzm Te
lrnmelilere snldırHı. 

I<'ııkat dstuı ilk ~nrı>ışı~ta imam 
ku' vetlerj yarı yarıya zayiat n-re -
ı eh duml'ldıtğ .nık oldular ve Tehıı· 
meliıer San"hya doğru yürümiyl" ba~
Indılar. 

İma~ yaptığınıt çoktan p"man ol
mu~tu \'t ~imdi ne yapaeağını düşü -
nU) or. bir türlü işin içindt>n çıkamı
yordu. 

Gene araya girdim. Evvel! lnıııım• 

başladım. Onlar: 
- Bırakınız !Unuın ~ bitirelim 

artık diyorlardı. 

Bcnie, bu kan davalar.nm eeneJe~ 
le, asırlarla w.ıayıp ,ıidtbileceğini w 
bu karı«ıklıklardan iı8t1fade etmesi
ni bilenlerin fırsat fÖ.lliyerek bekle§ • 

tiklerini güri!yor ve blliyordom. 
Uzun milza.kcnlerden 110nra imam 

la Tehamelilerin arasını buldum. 

Jt'al.at bu knt'i bir iülaf •.rıla:nazd.r. 
Çünkü 'J'ehamclilerin arlıaaında hatııı 

ta belki !Jn~ında meşhur Seyit 1dri8 
vardı. 

'J'nıblusgurp harbind~ ltalya.n)ar • 

la, h:ıı bi umumide lnı;;füzlerle biri .. 
şerek bize karşı cephe almış olan bu 

adam mütarekenin akti üzerine, tl1fe 
iini kaybetmi' bir avcı a-ibi kalm=tf:L 
Fakat ne yapıp yaparak bo defa t • 
marn Yahyayla bofutmak i.eıtiyeceği • 
ni tahmin ediyordum. 

(Bttlllftli> --------(1) Seyriltefainin o vakitki ismi. 
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Belediye Flurya plAjını istimlak etme
li mi, etmemeli mi '? - Heybeli 

sanatoryomuna yardım 
Şehir meclisi dün de Sadettin 

Ferit Beyin riyasetinde toplandı, 
Heybeliada verem sanatoryomu
na 45 bin lira sufile yeni bir 
paviyon ilavesi hakkında Sıhhiye 
Encümeninin maz:bataıı okundu. 
Bu paviyona 45 bin lira veril
mesinin az olduiunu, itin daha 
geniş tutulması dah" muvafık 
olacağını Avni Beyin söyJemesi 
üzerine meselenin leh ve aley
hinde bir ha,! ı münaL:a,a cer· 
yan etti. 

Sıhhiye müdürü Alı Rıza bey 
makam namına pav} Oftun !üıu· 
mu ve burada ne kadar hastaya 
bakıla bileceği hakkında izahat 
verdi. Bundan sonra, pavyonun 
mülkiyeti mevzu bahsolmadan, 
her sene bütçenin müsadesi 
nisbctinde bu pavyona ıchir 
namına yatırılacak hastaların 

tedavisi için aynca ücret veril
mek kaydile istenilen 45 bin lira 

tahsisatın verilmesi habul ('dildi. 

Fakirlere ilAç almak için bUt· 
çede tahsisat kalmadığından ye

niden tahsisat konması teklıfini 
havi takrir bütçe encüme
nine gönderildi. Bundan sonra 
makamın yeni bir tek lifi okundu 
bu teklif te; geçen sene mecliste 
beş senelik imar programının 
kabul edildiği ve bu program 
da Flurya plijlannın da beledi
yece satın alınarak asri hale if-
rağ edileceği kaydı mevcut ol
duğu hatırlatıldıktan sonra bun· 
lamı hemen şimdiden istimliki 
slenmekteydi. 

• ıunittin B. , belediyenin iftik
r az •ttiği mebaliğin karşılığı ol· 
ma·K üzere maliye vekAletinin 
murakabesi altında olarak banka 
da 930bin lira mevcut oldapnu, 
bu paradan 30 bin liraanm gene 
proğramda me~cut o!an çoc11k 
bahçeleri tesisi ve 100 
bin lirasının da Flmya ~Aj-
Iarmı istimlak etmek i~in veril
mesi maksadile maliye veklfeti11· 
den milsaade almak filıri•dc ol· 
duğunu, fakat herteyden cnel 
bir defa da mecliıin milsaadesini 
istediğini bu teklifin de ayrıca 

izah etmekteydi. Teklifin oku11-
masını müteakip Muhittin 5. söz 
alarak dedi t:i: 

- Bankada 930 bin lira pa
ramız vardır. Bunun 800 bin li
raıma hiç el sfirmiyeceiiz ve bu 
parayı gelecek sene satın al•ca
ğımız terkoı tcıi11tı için blo"'e 
ediyoruz. 130 bin liradan 30 bin 
lirasile çocuk bahçeleri yapalım. 
100 bin Jirasile de Flurya plAjla· 
rını satın alalım. Topkapı·Maltc
pe • Çekmece aGfa!t } olu bittik
ten ve birbirine baj'landıktan 
sonra buraları pahalılaıaak ve 
o zaman istimlfı < zorlaşacaktır. 

Varna plajları üç senede tesi · 
sat masrafını amortizc etm.ttir. 
Halbuki Flurya plaj ları ve mev
kii Varnadan çok daha gheldir. 
Isti:nliik edilecek kısmın harita
larını yaptırdım. Şimdilik en mü
him kısmını 100 bin liraya ala-
biliriı. Bir ik: de çocuk bahçesi 
yaptırır ve çocuklamr.m feDa 
şerait altında Offtatm"ktan kur· 
tarırsak çok iyi o lur. 

Bu beyanat ürerİBe mecliıte 
bu teklifin leh ve aleyhinde fİd· 
detli bir münakaşa açıldı. ilk ıö· 
zii Nazmi Nuri B. 'iz aldı ve 
dedi ki: 

- Plij yapmakla u;ratan 
memleketlerin dahilinde imar 
edilecek t•Y kalaamlfbr da pllj-- ... - - -

larla uğraşıyorlar. Halbuki bizim 
evim"zin l<npısından çıkacak doğ

ru dürüst bir yolumuz yoktur. 

Bundan baflı:a Flurya gibi yalnız 
gidip gelme yol parası bir fakirin 
iki günlük el<mek parasına mal 
o lan bir yere avuç dolusu para 
sarfet•e•İz ne df!r ceye kadar 
doğrudur bilemem, Açık lağam
lar duruyor. Hastalık yapıyor 

bunu yapmadan Fıluryada plaj 
tesis etmersek kimse belcdiye
mm tahtıa edemez. Varsın 
Flurya plaj laradn tabiatın temiı:
liii1te ka fsın rufekadan bu tt-k
lifın reddini isterim. 

Vaii Muhittin bey - Memle
ketimi~in hakikaten bir çok şeye 
ihtiyacı vardır. F akıt ortada 
nihayet bir tercih meselesi vardır 
Bu para bir istıkrazın knrşılıgı· 
dır. Hidemah yevmiye için bu 
parayı sarfetmcmize borcumuzun 
kefili olan Maliye Vekaleti asla 
mUsade etmez, fal.at fe°"kalade 
bir hizmete bu parayı tahsis 
eder ve bu işten de varidat elde 
edeceğimizi söylersek ancak 
vekaletten müsade ala biliriz. 
Sonra bir tehrin hududu dahi
linde uzak ve yakınlık mevzu 
habso!amaz. 

Herşeyden evveJ balkın sıhha
tine hizmet etmek lazımdır. Son· 
ra on senedir burayı ecanip ~eh· 
ri yapalım diye bağrıyoruz, fakat 
tatbikdta hiç bir~ey yapamıyo
ruz, bu, hiç olmazsa ecnebileri 
celbe bir vesiledir. 

T e..ftk Salim P,. - Ortada 
mevcut ve elyevm işletilen bir 
plijın belediyeye intikali mese
lesi Yardır. Demek l<i bıışımız 

&kışınca ba, vuracak bir para· 
mız vardır. Söyle ihtiyat para
mıza da el uıatac k kadar ya
pacaiJmız fedalıirlıia karşı ne 
klr edeceğiz? 

Bundan ba§ka ortada sıhhi bir 
Hbep de yoktur. lstanbul her 
tarafı suyla çevrilmiş bir şeeir
dir. Herk H banyn ihtiyacını te
min edebiliyor. Fakd bu ihtiya
cı• asri ve sılıbi olarak temini 
şehir işleriftden n11uncu dert-ceyi 
işgal edebilen bir meseledir. 

lktıaadt bir selııep de yoktur. 
Çfinkü hcrh1tngi bir ticari teşeb-
büsten evvel o işin beş senelik 
hesabı yapılır, istatiıtiki alınır 

rcuhtemel kıir vey<\ zarar rak-
1'~ mlarla tesbi~ edilir. Amortis
man, foiz ve saircsi i.:Ovc edilir, 
ondan sonra işe girişilir ecnebi 
celbi meselesine gelince, ecne
bilerin buraya gelmemesi için 
mevcut bin bir ş~raite karşı bir 
Flurya plijı hiçbir~ey getirmez. 

T eYfrk Sıılim P~. buBdan son
ra, geçen sene mahallen tetl<ik 
ettiği Varna plaj ları hakkında 
uzun u2adıya malfı~ıııt verdikten 
sonra Varna ile F!ury~nm umu· 
mi, huıu~i. mali, bclcdt ·ıariyet
leri hakkında bir mukayeıe yıp
tı. Ve dedi ki: 

- !ötün ~ uıtlardan ba{ika 
100 bin lira ile işe riri,cceiir:. 
Alt tzrafııu Allah bilir. Sonra 
de istim1~k )fid\r.dc bir t21L:un 
ki~ilcr le davalı olacagıı:. Be;ı 
une sonra da tunların burada 

terkini kayıtlarile oir•ş•c•rız. 

Muhittin bey - Her gür. işe 

mebdede• mi ba§byac.tjız. Bo 
istediiiın feyler beş suelık 
programda nrdar. Bu program 
mulatelit bir eachMDGe knnu· 

61ektrlk ceryaıH verilecek 
Sanayi ve maadin bankasına 

~it BeyMoı. deri fabrikası dolap 
ve kurutma daireleri inşaatı 

münakasa neticesinde talibine 
veril mittir. 

inşaat Temmuzda bitecek, 
fabrika yeni yapılan tesisat aa· 
ycsinde derileri çok kısa bir 
zamanda kurutabilecek ve bu 
suretle mütedavil sermayeden 
tasarruf edilmiş olacaktır. 

Banka Beykoz. fabrika11nın 
muharrik kuvvet ve buhar tesisa
tını evvelce ıslah etmit oldu· 
ğundan yeni dairelerin in{ası 

bittikten sonra Türbo· Alternotör 
ile muharrik makineleri harekete 
geçebılecektir. 

Banka, Beykoz belediyesinden 
aldığı suya mukabil turbinlerden 
istifade ederek önümüzdeki se· 
ne içinde Beykoz ve Paşabab
çeye elektrik ceryam verecelttir. 

Çekmeceme göz 
allah iki gözü 

koyduysa.. inşa
bi1 den kör o!ur! .. 

-90-
AJfonso hemen debdebeli sahteMr AJfonso. bu adamlarm avuçlarıt' 

hazretlerini etekledi ve vakit ll'aybet.. ikişer altın sıkıştırdı: 

meden huzuru devletten uzaklaştı. Sa Parayı her akşam ben verecdİJll-' 
daret konağından çıkarken eğP.r biri Peşinen. tıkır tıkrr .. 
yahudinin ısuratına bakmış ol5aydı, Ye hızlı hızlı yürüdü. Sokö.klard .. 
muhakkak korkusundan ödü p:ıtlardı. birine saptr. 
ElJi bin liranın acısı betbahtın ıııuratı
:na öyle kiıular bir deh~et vermi~ti ki .. 

Günler uzundu. Ezanlar okunurken 
her günkü gibi çıkan Alfonso, arkcısı 
eıra yürüyen iki işçiye kı!aca ~u tali -
matı vermişti: 

- Yann sabah gayet erkenden işe 
başhyacaksınız" u~ misli gündelik ve 
recefim. iş on be~ günde bitecek .• E -
ğer bu işi birisine duyduracak olursa• 
nı:ı: ~adrazamdan ya!mnızr kurta.rn. • 
ma.L!rnıı_ 

Ame]eler başhırz.nı ~ğip: 
- Peki .. - dediler -

Bu iki işçi, verdikleri sözü tu~~ 
Jar, ertesi sabah erkenden yapı yerıJI 
gelip binanın bodrum katına inmişltfı 
!'!ivri uçlu kazmalarla toprağt durJl1" 
dan dinlenmeden ka:ımıya başla.ıoıf' 
Jardı. 

Acaba AJfonso, eJii bin altını df1't 
yaptırdıktan sonra h~la uslanmaııt•~ 
mıydı? Yoksa paşanın, bir k:ıt dalı• 
gözüne girmek mi istiyordu? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•• ----------------
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at evvel Alfonso dariissaade ağasıııı 
ziyaret etmiş ve habeşiye. iki mef• 
kutu içinde birbirinden güzel tek tat 
1ı bir ~ift küpe ve bir e]mas yüzük lt• 
diye etmişti. 

şuJdu. Hey•eti umumiye de kabul 
edildi. Tevfik Salim paşada var· 
dı. Rey verdi 

Eski meseleleri temcit pilavı 
gibi tekrarlarsak i~ göremeyizki. 

Tevfik Salim paşa - Beş ıe· 
nelik programın ilk tatbik edi-
lecek maddesi Flurya pilajımı· 
dır? Hastaha11eler, yollar, labo· 
ratuvarlar, IA.pmlar ne oldu 
ehemmi mllhimme tercih etmek 
lazım, evvela böylemi başl~nır. 

Muhiddin B. - Beş se:ıelik 
programda hangisinin evvel 

Anneler birliğinde 
bayram hazırlığı 
Dün Anneler birliği bir içtima 

yapmış ve bayram münasebetilo 
kimsesiz ve fakir çocuklara ya
pılacak yardım görüşülmüştür. 
Bugün 14,30 da bugibi çocu lara 
bayramlık d1'l~ıtıbcn 1 tır . 

Sıhhiye \'ekili 
Şehrimizde bulunan Sıhhat 

vekiH doktor Refik bey dün 
Sıbbat müdürlüğüne giderek bir 
müddet me~gul olmuştur. 

Dereke fabrikasında 
Hereke mensucat fabrikası-

hangisinin sonra tatbik edilece
ği hakkında bir kayıt veya sıra 
numarası yoktur. O programa 
dahil işler şehrin en muhim iş

leri demektir. Hangisi mümkün• 
ıe 0 yapılır. Bugün p!ljlara nın geçenlerde yanan daireleri 
başlarsak beş senetle aacak yeniden i111a edilmektedir. inşaat 
imar ve ikmal ederiz. • iki aya kadar bitecektir. Yeni 

Reis müzakerenin kifayetini dairelere en son sistem makine-

reye koydu, kabul ~dildi. Fakat ler kunulacakhr. 

mesele bununla bitmedi. Kimisi 
usulü mOzakereden. kimisi tek· 
liflerin ikiye ayrılması lüzumun· 
dan, bazıları teklifin mahiyetinin 
iyice izah ediimediğinden hah· 
sederek münakaşayı uzattılar. 
G :ttikçe de mediı te aıalar 
a:ıalıycr, havaınn fenalığından 
birer ikiter medisi bırakıp gi
diyorlardı. Nibayet Abdülkadir 
Ziya B. iMclada yetifti. 

Meselenin bir kerrede btttçe 
ve iktısat encümenlerind~ 
kini teklif etti. 

tetl<i-

Reis de bütçe ve ikhsat encü
menlerinden mürekkep muhtelit 
bir encümen teşkilile m:ıkamm 

bu teklifinin tetkikini ve bilaha
re meae:c:erin le~rar heyeti u-
mumiyetle müukere ediımesini 
reye koydu, ekseriyetle bu şekil 
kabul edildi bazı evrakı varide 
ait oldukları eneOmenlere gön· 
derildi. f!u meyanda makamın 
mühim bir teklifi daba vardı. 

Mi\11hal buluaan ikttaat mü
dürU~ğüne, Anupada ikhsat tah
sil etmiş mutabas~ıs bir Türk 
gencını •ctirerek belediyenin 
iktısadi mekaııtizmasına asri şe

kilde tensik ve takviye etmek 
istediiini, bunu11 i~in de iktısat 
müdürlüğü mac:ıı;ının ücrete tab
vilile üç yüz liraya ib1linu teklif 
ediyort u. 

Şimdi iktıaat müdürlüğü tah· 
sisah 210 lira olduju cihetle 
mütebakisin'n de belediye riya-
seti hususi kitiptijinin lltYile 
or~dsn tasarruf edilecek pıra
dan temini muvafık olacaf1 av· 
rıca bu teklifte beyan ediHyordu. 

Bu telıclif de büt~e eacümeni
ne hanle edildi. Ve 13 Şahatta 
toplaaılmak hre c.ı..,e ret ft· 

kit niuyet verildi. 

Umumf maarif mOfettlşleri 

gellyorlar 
Anadoluda umumi teftişa· 

ta çıkan maarif vekaleti umumi 
müfettişleri bugün şehrimize dö
n~ceklerdir 

Hltlll•hmer rozetleri 
Hi1Aliahmer her sene olduğu 

gibi bu bayramın ilk günüde 
ıoret tevzi edecektir. 

Darmbedayi Temsffieri 

Bugün akşam İıt~nbul Bcltdi~~si 
Saat 21,30 da ~ıhirTıyatrosu 

'!~ m~~~· ıııııımnıııı 
komedi nı ıııı 

~=:~:k::~~t. ' ff .ııı 1 

Nakili : 1. Galip lllliflll 
BayrRmın bir. iki ve üçüncü 

günleri matine ve suvare. Fiat
larda ı.am yoktur. 

Raşit Rı:ıa Tiyatrosu 
Şehzedebaşında 

Yarın ak~am ~a;ıt 21.:m da Dolab· 
derell piyes :J ?)erde 

Talebeye Al) ramda ~ndüz ve gece 
:JO · ~o ı.:uru~ 

Bu hafta 

ELHAMRA sinemasında 

Rütfüı l!ta!!bul Halkı 

Kaçakçılar 
2 inci Tiirkçe sözlü ve şarkılı 

filmini alkışlıyor. 

l\ıymetli Darülbedayi san 'atkirları ta· 
rafından tem!!il edilen bu filmin ~ar 

kıb.n ''e musikisi alaturkadır. 

Siıtemaam salonu mükemme· 
len te.hin edilmittir. 

Kara marsık o kadar şaşınp k•1 • 
mıştı ki, yahodi az kaJsın kahkalt~~ 
b:ısıverecekti. Bereket versin kend111 

zaptetmiş ye: 

- Ağa hazretlerii.. - demişti "" 
Validem cariyeniz bunları her z•uıtall 
size hediye etmek istediğinden bah5" 
derdi. Bu vasiyeti yerine getirmek W 
tedim. Şunları Jutfen kabul ed!ni:ı. 

Ağa hazretlerinde böyle bir ıutJd 
dirig edecek suratmı vardı. Heıtle' 
kutuJarr kaldırmış, mahut me~in ~ 
d ığa yerleşti riverm i'Şti. 

Bu ziyareti bir iki ziyaret daha ti' 
kip etmiş ve ·o hafta içinde A!fort!ll' 
buna benzer bir iki valide hediyesi dj 
ha ifa etmişti. Faraza bir defasıııd• 
aJtın sırma ile işJenmiş iki top iptı 
kumaş getirmişti. Bir b~ka gün d' 
Cezair işi elli tane altm biJezik vet~ 
mişti. Ye .. (Hadi ısOyliyelim can1:1'1 
bir f rrsatını getirip ağaya g:ıdrıt~
~öy e lr eçlvermf tf: 

- Ağam .. - demişti - Ban:ı l•t 
Jasınr ~orm:ı... Çünkü ben de bilmi1~' 
rum .. Yalnız ay:ığını biraz •denk • ~ 
Bu sadra:ı.-ım tekin bir adama beJ1~ 
miyor. Hem o kad:ır saltanat rhiŞ~ 
nü ki, yeni yaptırdığr sarayın na , 
masrafı otuz bin altın tuttu. Me~ 
ken duydum ki padi~ah ile her ~~ 
şatran~ bezmine devamından gar~, 
sizin zemminize germi vermek i~111 

dir .. .,. 
Ve habe~iyi etckleyip çıkıp gitııl\ 

ti. Çıkıp gitmişti am11. dıırüs.~auıte .. '. 
ğa~ını da korkudan divaneye dörtdll~ 
mü~ ve s:ıdraz:ıma diş biliyen J,ir d • 
m:m halin<' ~okmu~tu. 

ctl 
Zav:ıllr genci odas:nda uyutup ıt 

JHa boğdurduğu g~cc-denberi cs:ıııt, 
diken üstünde dur:ın ağa, hu !öılt~ 
den fena h:ıJde kuşlrulanmı~tı. 1'-~ıı 
s:ıdraı:ım, me~in ıııandL~ i~inde ııf 
elmas çekmecelerine mi göz: kttrt" 
h? o 

Artık İ"lini gücünü bırakmış. '''"' 
uyuyamaz bir h:de gelmi~ti: . ~· 

- Göz koyduysa in~:ı:ıJlah ıkı 1 ~ 
zü birden oyulur. - diye 5<iyleI1er,, 
muttas1l bir ç:ıre anyordu anuı. "~, 
lidc sult:ınd:ın himaye gören, 'fe ft'ıt 
dişahla sahalı altş.,m şatranç o~111• t' 

h bir sadraz:nm kolay koJay nJnş:ı8 
dilebilir miydi? 

• • • • • • • • l(ıl" 

işte ağ:ının. böyle helecanlı u~ıf 
suz; geçirdiği bir gctenin sab:ıltıtl """ 
dı ld, Reha kaJesinden te~lim alı 51ıı 
bctbnht Hiiseyin paşayı. eJJcri ~r~ 
da bağlı, oJduğo haJde uyuz bır 'de!' 
ter~ bindirmi,ler \'e yedeye ye itle 
~arayın denize bakan ısetJj balt~ 
getirmişlerdi. tdf 

Bittabi saray eklıbiri ve imP8r\ı· 
]uğun s:ıraya girebilecek imfü•:ıttgıbj, 
i:ı (11eri gelenleri, ıe, kargaları dİ· 
hemencecik oraya doluvermi§ler releri 
Sarayın bir kısım harem pence JJi • 
bahçenin bu t:ıraf:ına nazrrdıf· f'' 
naenaJeyh, hatun k§iler de or•r-
tılaıtlardı. ..Al 
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Cenevrede s·lihların Fransız Amerikan donanması bü-
tahdidi konferansı Polisi yük manevralar yapıyor 

Milyonlarca insan sulh lehinde kon
feransa mazbatalar verirken 

Alrıayı şarkı kan ve ateşe boğan top ae•Ieri, bir komedi 
•ahneaini seyredenlerin kahkahaları mı sanılıyor? 

tt;.enevre, 6 (A.A) - Tahdidi tayyarelerini ve bir takım bahrt 
k· •bat konferansının bu sabah- malzemeyi Cemiyeti akvamın 
kı celsesinde reis M. Henderson, emrıne tevdi eden. uçuncusu 
onfeıans mesaisinin muvaffaki- beynelmilel bir kuvvet ihdasını 

Yctıe neticelenmesinin umumen derpİf eyliyen, dördüncüsü, sivil 
•rtu d'l . e ı mekte olduğunu ehem- halkın himayesini istihdaf eden 
lrııy~tle kaydeylemektedir. ve beşincisi, su'h ttşkilatı ıçın 
Mıs Dingmann (Amerika) , vücudu lazım ge!en şartları izah 

~Uhtelif medeni memleketlerde eyliyen beş faslı ihtiva etmek-
0P1anmış olan milyonlarca sulh- tedir. 
J:ıcrverler tarafından konulan im- Almanyadakl akisler 
~~!arın bir hesap puslasını tak- Berlin, 6 (A. A) - Fransız 
'~. etmi,tir. heyeti tarafından Cenevre kon-

Aloılhassa Japonya' da 172.950, feransına tevdi edilmiş olan 
l' ,ınanya'da J.041.000, lngilte- proje, Almanya'da fena karşı-
] elde 2.146.802, Amerika'da Janmıştır. 
k: 35.400 ve Fransa'da 534.800 Sosyalistlerin miirevviçi efkarı 

1 
•li sulh lehine imza koymuş· olup Cemiyeti A!cvam ~mrıne 
ltdır. verilecek beynelmilel bir kuvvet 

St b E ihdasını büyük bir fıkir adde· en crghc ngering ( F ele· 
~ttık), 25.000.000 katolik ka- den Vorvacrts gazetesiyle halk-
'llra çılarm naş'ri efkarı olan Kole-
Dnarnına söz söylemiştir. 

t 
oktor Joachim Multer, pro- mische Zeitung'un• bir iki cüm-

cst lesi bir tarafa bırakılacak olursa an kiliseleri namına beya-
tıatta b 1 gazetelerin hemen hemen hepsi 
ik· u unmuştur. M Dupuy, Fransız projesinin Avrupa'da 
k '

1 
.. nıtlyon talebe namına idarei 

'anı etmiştir. Fransız Hekemonyasını temin 
M p etmek sulh muahedelerile ihdas 

· aul Dunpus, hukuku be-
ltr b' ı•w· . ff k' edilmiş bulunan miisavatsııhğı 
l ır ıgının muva a ıyette 

~~lunrnakta olduğunu söylemiş- !~:;ı;~Y:ldu~~~u b;:z::k~=~~;.an 
l Resmi mahafil de hayret ve 

ord Cecil, Cemiyeti akvama I k b memnuniyetsiz iği gizlememe -
eret birliklerinin metali- tedirler. 

~n babseylemiştir. ikinci Mister Borah'ın mUtalea!n 
~ P .Jist enternasyonali reisi M. Washington, 6 (A.A) - Ayan 

illldervalde da aynı maalde be- azasından M. Borah, M. Tardi-
~•natta bulunmuştur. Mumaileyh eu'nün Cenevre'de yaptığı tekli-
b orıferanıta amele mümessilleri fin Versay muabedesile diğer 

Ç~lunnıamasana teessüf etmiş ve muahedeler ahldimırhn cebren 
_'ll·Japon ibtilafile şimdiki müf- muhafazası için Avrupaya «Ce-

;ıt lea\ihatın büyük bir tehlike bir gömleği giydirmek» teşebbü-
ttkil etmekte olduğunu beyan sü gibi telakki eylemektedir. 
t}'lenıiştir. Mumaileyh, böyle bir teklife 

.Murnaileyh, netice olarak, de- müzaheret edecek devletlerin 
:

1ftir ki: Şimdiki müzakereler· pekaz olacağını diişünmenin bir 
tn sulh veya harp çıkabilir. teselli olduğunu i!ave eylemiştir. 

14 
M. Joubaux, teslihata malik lngiliz gazetelerl ne diyorler 

1 
.. ,OQO,OQO amele namına söz Londra. 6 (A.A) - Nim resmi 

t 0Yleıııiştir. Mumail~yh, konfe- mahafH, Fransız projesi hakkın· 
ı:tnlsı? akamete uğrama•. m. ın mi.1- da fazla birşey sövlememektedir. 
" erı b h k Maamafih, bu mahafil, bu hadi-td.. ~ . g.ayiz ve gaze mı ta rı 

"ce b l · · senin mühim olduğunu kabul ve 
h gını eyan ey emıştır. 

" ''1• Henderson, teşekkür etmiş teslim eylemektedir. Fransız pro· 
• 'ı beynelmilel cemiyetleri tebrik jesi, gayet dikkatli bir surette 
">' eırı· tetkik olunmak lazım gelir. 
tarı 't~ir. Cels~, saat ıı,3o da Amele fırkası mensupları, kon-
•· 

1 edılmiştir. Önümüzdeki cel· 
~ feransın birdenbire şeniyetler 
akt :~zartesi günü saat lO da sahasına girdiğini görmekten mü-
\l~ e ılecektir. Sir John Simon, tevellıt memnuniyetlerini izhar 
lö urnı rnüzakeratta ilk olarak etmektedir. Ancak Fransız pla-
~ alacaktır. 
"-e nınm neticesi şimdiki arazi ista· 

tea1·b ilene, 6 ( A. A) - Terki tükosunu teyit etmek olacakhr 
t• 1 ~ . at konferansı dıvanlarım 
"f1tıl ki bu da münakaşa götürür bir 

te •e Fransa, ltalya, lngilte- noktai nazardır. 
l~h· Amerika, Almanya, lsveç, Liberallaın cıutaleası buna 
ti11 '~tan, Japon, ispanya, Arjsn- yakındır. Fakat bu fırka erkanı 
kosı elçika, Sovyet Rusya, Çe- en ziyade Fransız projesinin 
~U 0"aky, ve Avusturya murah- Cemiyeti akvama nufuzunu mil· 
14 "~hhaslarından olmak üzere nakaşa götürmez bir surette 

l'eis v k'l· · t · t' ~ e ı ı tayın e mış ır. temin edecek mahiyyette bir 
16 • Henderson ve M. Motta, mahiyette bir kuvvet bahşedil· 
11111 a~ad~n mürekkep olan diva- mesine matuf olan teklifJerinden 
•hir abıı uasıdır. Bu divana dolayı memnuniyet izhar eyle-
l'tlk ~n t~şkil edilmiş olan 4 bü· mektedir. 
td... okrnııyonun reisleride iltihak Manchester Guardin gazetesi 

"Ce t' · 
..., Reis ır: • bilhassa Fran ızların şayanı dik-
"tan ' ıntıbaplan sonra sozu kat bir sevkulceyiş mutehassısı 
tdensıM teklifinin metnini tevdi gibi hareket etmiş oldularını 

1{0 "f · 1' ardieua vermiştir. yazmaktadır. Fransızların tekli-
eransa verilen Fransız fleri ikmal edilmiş siyasi bir eser 

c,b projesi ve dahiyane bir propağandadır. 
tealiha:vre, 6 (A.A) - Terki Fakat liberalların bir organi 
J:',,ll konferansına verilen muta}eatının başına fU aerlevha-
k,di~IZ tckıif1eri projesi bir mu yı geçirmiştir: 
"il t ıtıeden başka ilk ikisi, si- Tahdidi teslihata muteallik hiç 

'YY•reciliğe, bombardıman bir tekhf yoktur. 

Başka devletler 
hesabına mı 
çahşıyormuş ? 
Leon Dode 
itham ediyor 

Fransız harbiye nazın M. l\lajinonun 
ölümünü bir çok kimseler, Fransadı bir 
cinayet e5eri olarak telakki etmektedir· 
ler. M. Majino, hastıılanmadan evvel de 
küçük bir otomobil kazası geçirmiş ve 
~ofôr tevkif edilmişti. Bir taraftan tahki· 
kat yapıladururken, meşhur Leon Dode 
"Action française., gazetesinde .. l\lajino 
meselesinden Kutyepof hadisesine., ser
levhalı bir makale yazmakta. ve bu 
makalede, Fran~ız siyast polisini, Fransız 
olmmın devletler hesabına çalışmakla 
itha~ etmektedir. Bundan başka Leon 
Dode. Fransada yapılmış olan bir çok 
siya~t katillerde, Fransız siyası polls 
memurlarından bir çol\lannın parmağı 
oldu~unu da söylemekte ve şu saurları 
yazmaktadır: 

"Diğer taraftan Kutyepof ha
disesi de kapanmamıştır. Dün, 
"Le Journal,, gazetesi, Kösten
ce hadisesinde tevkif edilenler
den bir kaçının resmini koy· 
muştu. 

Bunla.,.dan birisi de Gregor 
Aleksi Vasilieviç ismindeydi. Ben 
çehreyi, Paristeki Roma sokağın
da, benim oturduğum 12 numa
rala binanın önünde, Kutyepof 
hadisesinden bir gün evvel gör
miiştüm. Orada ne yapıyordu? 
Bilmiyorum. Fakat her halde res
mini gördüğüm adamla bu ada
mın ayna kimse olduğuna kaniim. 

Ceneral Kutyepof'un otomobi
le tereddütle bindiğini gören 
hastabakıcıyı keşfeden muharrir 
M. Jan Delaj bile, bu meselenin 
tahkiki kendisine verilmiş olan 
komiser Fo-Pa·Bide'nin oynadığı 
rolden şüphelenmiye başlamı,tır, 
ve "Echo de Paris,, gazetesinde 
şöyle yazıyor . 

"Niçin komi~er Fo·Pa Bıde Köstence 
meselesinde ~ehııdetine müracaat edilen 
ve gOya kamı kaçınlmak istenilen Filya 
nın sözlerini gazetecilerden 5a~dadı da, 
ikinci derecede şehadetleri bildirdi? Sa· 
kın bu tahkikatı bir çıkmaza sokmak 
için olmasın?,. 

Netice şu ki, Çin ve Rus me
selelerinin mutahassısı olan F ran
sız siyasi polislerinden komiser 
Fo·Pa-Bide 1930 kanunusani ve 
şubat aylarında olduğu gıbi, ele 
geçen izleri karıştırmaktadır. Bu 
efendilerden korkmayan bir istin
tak hakiminin; komiseri istintaka 
çekmesi, Berthelot-Rollin, ahit
namesi projesile ne dereceye 
kadar alakadar olduğunu mey
dana çıkarması lazımdır. Hatır· 
]arda olsa gerektir ki, bu mua· 
hede projesinin bir maddesine 
nazaran, Fransız arazisinde bu
lunan bazı beyaz Ruslar Sovyet
lere teslim edilecekti. Sakın ce
neral Kutyepof bu maddeye na
za:-an ve Fransız polisinin yar
dımıyla kaçmlmış olmasın? 
Şunu tekrar edeyim ki lcomi

ser Fo-Pa-Bide aleyhinde maddi 
delillere malik değilim. Fakat, 
Amerikalı gazeteci Hearst'e 
Fransaı - lngiliz bahri muahedesi 
metnini vermekle itham edilen 
mösyö Noble d' Anglür'ü aç bi· 
rakıp tehdit eden ve kendisine, 
yapmadıiı bir işi yaptım detir
tecek kadar zulmetlikten son
ra elinden bir itirafname kopa
ran adam, bu dediklerimi de ya
pabilir. Hoş bu gibi usuller, ay
nı polise mensup Andre Benua 
tarafıodan Almaıyaoa da tatbik 

Bu manevraların Japonyaya karşı 
nümayiş maksadıyla yapıldığı 

söylenmektedir 

"Jlatin,, gazetesinde, Londra hıı .. t 
suaı muhabiri amiral Dokfor C Bahri 
muhitte harp idmanları) serlcolıası 

altında aşağıya naklettiğimiz yazıyı 

yazmaktadır: 

Vaşingtondan bildirilen bir haber
de, dokuz Amerikan kruvazörü, iki 
tayyare gemi~i ve bir çok hafif tor
pitoların Kalifomiyadaki limanlar .. 
dan kalkarak Havai adaları açıkların 
da yapılacak olan büyük manevrala -
ra iştirak etmek üzere yola çrktıklan 
söyleniyordu. Bu hususta maliımatı• 
na müracaat edilen Amerika 3mirah 
Pratt, her sene oldağu gibi bu ısene 
de deniz manenalarının yapıldr:{ını 
ve bu gemilerden hiç birisinin Ş:ıng· 
haya gitmiyeceğlni söylemiştir. 

- Ancak, demiştir, Asya fil osun• 
dan bazıları islim üzerinde bulunmak 
üzere emir almışlardır. Bunlar icap 
ettiği takdirde oraya gidip, Amerikan 
tebaalarının şehri tahliyelerini te
min edeceklerdir. Yani şunu demek 
istiyorum ki, i~ler vehamet kespeder 
n halk \'aziyete h~kim olursa, hiç 
bir suretle müdahale etmeden, kendi 
tebaamızı bilhassa k:ıdınl:ırı ve !:°' 
cukları tahliye etmek varif~ile mii
kt11ef bulunacağız. 

* • * 
Deniz manevraları, Bahri muhit or

dusunun kı!!men ~ef erber hale konu} .. 
ması, hadiseler ve beyanatlarla tezat 
teşkil etmektedir. 

Şub:ıt ve mart aylarında, AmerH:a 
donanması, mahalli kuvvetler, tahte!~ 
bahirler ve hafif gemilerle müdatnıı. 

edilec~k olan Havai adalarına hü -
cum edeceklerdir. Bundan sonrı\ Ka
Jif orniy:ıya asker çıkarma tecrübe • 
leri yapılacak. 

Dresten sergl~lde sanayi ve 
maadln bankası 

Almanyada Dresten ,ehrinde, 
teşkilat işlerinde büyük bir şöh
reti olan profser Saksenbugun 
tertip ettiği sanayi mUessesatı 

teşkilatı sergisine sanayi ve ma

adin bankası da iştirak etmiştir. 

Ssergide banka fabrikalarının 
işletme muhasebeleri teşkilatı
ile bu müesseselerin banka ta
rafından rasyonel bir tarzda 
kontrol edilebilmeltri için vucu· 
da getirilen teşkilata dair büyük 
bir pavyon yapdırmıştır. Bu pa~. 
yon Alman mühendisleri ve 
mütehassısları tarafından alaka 
ile karşılanmıştır. ............................................................ 
edilmif dcğilmiydi? 

Eğer sözlerime inanmiyorlar· 
sa, sabık hariciye nezareti me
murlarından olan mösyö Noble 
d 'A ... ' 1 l · ng.ur e sorsun ar, mcse ~yı 
anlarlar. Bu gün Kutyepof ha
disesi gibi bir de Fo·Pa-Bide 
hadisesi vardır! 
. ~ . · .. - . . ' .... : : '. :· "'. . . . . . 

Bayram Namazı 
Ezani saatle 
Grubl ., 

2,07 
7,40 

Acaba bu manevralann Mançuri 
hadiseleriyle birer alakalan var mı:' 
Bunlar birer tedbir mi, yoksa Japon• 
yaya karşı bir nümayiş mi? Resrnt 
mahafi1, bu manevralarrn çoktan ha 
zırlanmış olduğunu söylemektedir. 

Harbi umumt sonunda Japonya, 
Amerika ve İngiltere ara..c;mda bir de
niz teslihatI yanşı başlamıştı. Bu, 
Vaşington konferansıyla neticrlendi. 
Fransaya da, bu konferansta hakeın 
rolü verilmişti. Haddi zatında, Fran 
sa orada bir kukla rolü O}'lluyrırdu. 

O zamanlar lngilterenin Japonyayla 
bir muahedesi vardı. Dominyonla -
rın tazyiki altında ve esasen artık 
hiçbir işe yaramadığı için lngıltere, 
bu muahedeyi meydana çrkarmı ·tr. 
Binaenaleyh Japonya n:ahcup ve tec 
rit edilmi~ bir vaziyet.e kaldı. Ye 
bundan istifade edilerek kendisinden, 
donanmasını diğer iki devletin donan 
m:ısıyla üçün beşe ni~peti derecesin • 
de tahdit etmesi istenHdi. Japonya, 
Amerlıkamn Guano ve Filipin Ü5:ŞÜ 
bahrilerini takviye etmekten feragat 
ettiği t:ıı•dirde buna razı obcağınt 
bildirdi. Tuıhrimuhit ortasında Hnva1 
adalarındaki muazzam Pearl - Haı: 

hov üssü bahrisrne malik olan Ame
rika, bahriyesini Panama kanalından. 
ge~irmek şartiyle Filipin adasında• 
ki üssü bahriye gidebilecek, bu su • 
retle Japon sahillerine 1500 mil yak 
Jaşmı§ oJacakJardL Bu projenin ter 
ki, Amerikayı uzak şarkta harbe iş
tirakten menedeceği için Japonya, 
bahrt siJahJımnı talıdide razı oldu, 
Çin, Kora, Mançuri deniz yollarıyla 
Bahri muhitin garp kısmının mutlalt 
hakimi olarak kalmakla. iktifa etti. 

O halde Amerikan bahriyesinin bu 
mancvralannın maksadı nedir? A· 
merilmlılar, tahdide uğramış olan Ja 
pon donanmasının, Japon sahillerill 
den 3000 mil UZ1kta ofan Pearl -
Harbov üssü bahrisine gelip te<'avüz 
etmiyeceğine emindirler. Zira, on 
on iki günlük bir seyahati göze almak, 
yolda tayyaıe ve torpifo hücumları
na mnruz: kalmn.l\, s:thil bataryalnrı• 
mn :ıt~ine uğramak ve bir mağJubi· 
yeti pe-~lncn kabul edip avdet için 
lıömürsüz kalmayı gö~e almak Ja • 
ponl:ır için kabil değildir. 

Eğer Havai adalarının Japonların 
taarruzundan endişe edemiyecek va• 
ziyette olduğunu kabul edersek Pa -
nama kanalı "·e Kaliforniya ~ahillerl 
pek tabit olarak daha emindirler. 

Amerfu:ı, ~ü b:ı.hrileri ve milstem 
lekeleri enela tabil manialarla sonra 
da hava ve deniz kuvvetleriyle nıüda 
faa edilmektedirler. Fakat, Monroe 
nazariyesine rağmen, Amerikalılar~ 
dünyada birinci derecede bir rol oy• 
namak istemekte, Ye her hangi bir 
harp zuhurunda ticaret gemilerinin 
seyrüseferlerini temin etmek i.ste • 
mektedirlcr. 

Batı devletler fıcil emniyetleri kin, 
hazılnrı da istikbaldeki ticari mü;a • 
:r;cb:?tlerinin temini için uğraşmn.lit:ı • 
dırlar. Şimdi de, Amerikada yeniden 
120 harp gemisi yapılmak için bütçe
ye 616 milyon dolar konmMt i!lltenil• 
mektedir. Bu hadiseye nazarı dikkati 
celbetmek iateriz. 



l'azc'tnı lren Nemirovski 
-------....---~--~-...~----
Başım göğsüne eğmişti. Bir an, 

Cleniz ve rüzgAnn, fırtınanrn ııı--sinin 
uzaklaşıp, müphem bir m•rıltı hal:
ne geldiiini duydu. Sonra, biıdc :b:.

1 re, yahudj çoruğunun: 
- lmdat!. Yeti~in ! .. 
Diye batırdığını işitti. Ay:ı;;.:t k:ıll: 

tı, §fddetle sendeledi, sonra ileri a • 
tanmış elleriyle, havayı, boşlu~ tı•
maladı, yere yuvarlandı. 

OTUZUNCU VE SONUNCU KISIM 
Biraz sonra, derin bir su gfü; li::a • 

ranlıklardan eıynldı. Kamnr"sınd:ı, 

5"3t:ı.kta, sırt üstü yatl) ordu. Bir:~ı. 1 

kı~:nın altına paJto .. unu kat!ıy:ırak 

k8ymu~ &ömleğinı a~m ~h. Onc~ 
kendisini yalnız ıannetti. F:ı!i.ıt b:ı-.' 
~mı ~cvirdi~i r.aman l.Uçük yalıudi ~ol 
cuianan ~ini duydu: 

- Mösyö .. 
Gelder kımıldandı. Çocuk üstüne 

endi: 
- Mösy6, nı.~ıl, bru a~tldınr:ıı: mı? 
Golder uzcn bir müddet, nnld ko

aaşma11 unutmuş gibi dudakl:ııınr 

lumıldatb. Nihayet. 
- Yakl 
Dedi. Çeeuk elelttrfği y:ıkmca de • 

:ıh -derin inledi, kımıldandı, sonra, 
f~ini çekerek, gö,jtilnUn Ustünde ağır· 
Ja~mış elle.rile 1 alblnin ,.erini aradı, 
fakat ellerj dU~üyordu. Ecnebi bir liH 
112U11a birka~ kelime ~öyledi, sonra ta
nıamen kendine geJir gibi oldu, gö;
Jerfni ·~b, oayanı hayret bir sarah:ıt
l•: 

- Git, dedi, bana kaptanı ç:ı~ r. 
Çocuk ko~tu, gitti. Golder y:ı:nı% 

lraldı. Vapurun h~r sallıını~mda inH 
Uyorda. Fakat hanı. yava, ya''AŞ duru 
yordu. Pencereden gündüzün ilk ı~ı1 • 
Jan göründü, Golder gözler"ni kııpadı. 

lriyan aarho§ bir gemici olan 
aptan i~eri girdiği zaman, GoUer 

11yuyorıtu. Yunanlı: 

- N , dedi, öldil mü? 
Gold • n doğru ölü yüzünü çe

rlrdl, P-t tnld dı: 

- VapuTIJ durdanınuz! 
Knptnn anlamıyordu. Golder da -

ita h~lı tekrar etti: 
- Dardurunuı, .. ·ladmız mı, Ta-, 

para dardurunur.1 
Gfülerl, yan açık kapaklan altn:

aa11 öyle ir humma ile yanıyordu ı.i, 
aptan. aldandı ve ,11ıhhatte bir ad:ı • 

ına httap eder ~ibi: 
. - Deli misiniz, dedi. 

- istediğiniz kadar para verece
flm .. Bi'ft lira! .. 

Yanaalı kaptan homurdandı: 
- Haydi. .. kaçırmış •. başlıyor .. Al

lah hell&:nı nrsln, bunu da ne diye 
semiye aldrm I 

Gol der aunldanıyord a: · 
- Kara.. Burada yalnız b:ı.şrm3 mı 

eberdfğfmj fstiye~umız, köpel,!er? 
Sonra ene ecnebi lisanla bir şey

ler söyledi. Yahudi çocu[;'U sordu: 
- Gemi<!e doktor yok mu? 
Fakat knptan çoktan gitmişti. Ço-

euk Gol dere yaklaştı: 
- Biraz, dedi, sabrediniz.. ~crdey

M lstanbula geldnt. Fırtımı durdu, 
n)'Ur daha hıılJ gidiyor. ht:ınhulda 
tanıdığın:z kim~e yok mu? Aifoniz .. 
den tilb birisi? 

- Ne'? .. Ne? .. 
Golder anlamıyordu. ı rih:ıyrt an . 

.ıar gibi elda, tc!crar etti ve ~ustu: 
-Ne? 
Ço~uk deTam ediydrdu: 
- ~tanbul, büyük bir şchiulir. (). 

rada ted:!lTi edllininir.. lyi olursun.ıt, 
korkmayınız. 

Fakat çocuk, Goldcrin c:ın çe..td~ -
meltte eldutann anlıım:ıkta gccihr.ıc
clL Golder;n göğsünden, ilk defa ol:ı

r.ık IHlnlb bofuk hırıltıSl yükselmi,.. 
ti. 

Sa hal, btr saat kadar de-vam etti. 
Bunınıla beraber ~ocuk ıritmiyordu. 
Can çeki§en bu ıı.dnmın bnşucund:ı dn 
nyor, rırtlnğındıı. h:ıv:ının derin ve 
boğısk bir gOrültüyle yuvarlanrn:ı.5ın: 
dhtlfyerda. l~inden de dü,ünüyo• da: 

- 81r 41aldlca daha .. ~onra, c.!u:-a
ak. O nman bınkır, giderim. Yn 
r.ıb\!• .. Bu ada•ın ~mini bile hilm:
:rernıw. 

Sonra yere baktı. Orada, Golderin, 
lef fn flfE Jfral ny)a dola tf!ıd:tnı Vıtr 
•ı. Çeeuk fğlldi, tüıdant ald!, ll~tı . 

kn. f~nf kti. 8HT!l, ıtnu. Gnld .. j 
l'İ8 ld. .. ,ektu ilıaU, Wa1a 

Tefrfka 

Nakleden: fa. 

avucuna. sıkı~rrdL 
- I~imbilir? Olmoden evvel belki 

kendine gelir .. Belki bu paralan ba • 
nıı verir .. Kimbilir? Öyle ya, ona bt:• 
raya ben getirip yatırdım. Yalnızdı .. 

Tc!mtr beklemiye başlıı.dL Ak~ın 
y:ıkl:ıştılr~ deniz sa.ldnl~yorda. 

Günün Muhtırası 

Takvim - Paznr 7 Şubat -ı incı 
n 1931. 8ô Ramazan 1351 Senenin 
ı:-~çen ~Y:lleri 59 kalan t'iinler 323 
GUneş - Do~uşo 7.20 Baoşı 17.S 
Namaz vakiti eri - S:ı.bah 7 20 

Oğ!e 1224. ikindi 145~ Ak~am 17,.10 
Y3~1 1841 im~ak 5.30 

Hava - 1 )ün sıcaklık anmt 1. 
t!'t::ırt 11akıs 8 elarak ku·dedilmiştir. Bo 
ıü11 r61.~tr poyru:daft şiddedi esecek, ve 
ha,·a l>ı~Tı olıeaktır. !\ar ''ağaealitır. 

Vnpur s:ıllanmadan llerlfyordu. :Rür.o 1 1 
gAr dil~müştü. Çocuk: Radyo 

- Gece gilzel olac:a.k, __ ...,.. ------
DcdL Elini uz:ıttı, Golderin nabt:J· lstanbul - 18 den 19 a kad:ır 

ı:rımofon. l 9,30 dan !0,30 a kadar 
nı tuttu. O kadar hafit nruyorda Makbule hanımın lştiraki le ılarnrka saz, 
l:i, bilek ısa.:ıtlnln ~ daha hızlı ge... 

~ 30 dan 21 e kadar ı:rırnofon vasıta• 
liyordu. Fakat Golder henüz 13'1 • sile opera, !I den 2! ye kadar Kemal 
yordu. Vilcut kolay kolay ölm<)J:, ya· 

Niyaz; bfoy ve ırkadaşl:ın tarafınd~n ıır., 
O!Jordu. Gözlerini a~tı. Konuştu. Bu· 22 d~ !2,30 1 kadar t:ınıo orkest ast. 
nunl:ı bera~r, göğsilnde, ·hııvıt, ay- Viyana ·- t51 S.2 m. 20 ı..,ıovatl 
nı kor!>unç hınltılan yapıyor, l~lcayt 11 orc or estra!t - 12 05 senfonik 
bir !el gibi hançe~inden akryor.iu. konser _ l2.40 Knro _ 16.30 konser 
Çocuk, fğilmi,, onu dinliyordu. Gol .. IS..f~ eda mas ı ki!f _ 21,4~ Berlinden 
der. birlm~ kelime rm~ söyledt. Son na il. 
ra, birdenbire yahudice konu~mtya Lahtl - (JT96 m: M kliovat) 
b:ı:Indr. Çocukluğunun bu annA~•lmu' 11 Koro - 17,4-0 piyane konseri -
Ji n.nı ant olarak dudaklanna rtlmi~ !l konser. 
tL Budapeşte - f550 m. !3 kflo-

Çnbuk söylflyG?, garip uılıklar, kc- nt) ıs k<m~er ve hafif musiki - 17,t! 
limeleri aralıyordu. Zam3n Dman ktmser - 18.45 amele koro5U - !O 
duruyor. elini yan~ yanı.ş boğazına caz kol'lscrl - !J Tsl&:ını orkestruı. 
götürerelt, oradan göıe cözükmlyen Roma - (441 m. 75 kilovat , 
bir a~:rlrğı kıı.ldırmrya. ağra~"Grdu. 18 l\(')n~er seT1fenıt - !3 komedi. 
Yüzünlin yan!'t hareketefz duruyor • Ver~ova - (f4l ı m. 158 kilon1' 
du. Bir göru, daha şimdiden, t3,1S fllarmonl konseri - 15,U h:ılk 
cam gibi olmuşta. Halbuki öt~.Jd!i ~rkıları _ 16 şıı.ık1 - 18.45 konser -
ya~ıyor, yanryordu. .Alnmdsıı ınnte- !l.15 halk ~enseri - !3.10 piyano re 
madiyen ter akıyordu. Çeeuk terini sitalı _ M da11a ıtnı!lkl!i. 
silmek istedi. Golder inledi: BDkrş• - (390,S m. 16 kı1ova~ 

- Bırak .. Zahmet etme.. l>iııle. Pa- ıı.4s dinf tore - I! crke~ra - 1~10 
rlste, G'ber sokılğmda !?8 numarada orkestra - !I opera. 
noter Senton'A gideeeksin. Ona: "Da- Praga - (4M m. 60 la1ova1' 
vid Gol der öldü,, diyeceksin. Tekrar !() akorde<rft - %3 20 eazbant 
et bakayım. Bir daha tekrar et. t:e .. PAoskova - 11~1 m. 40 kilovat) 
ton. Noter Set.on. Ona, bavalam<1a ve ~O :ıo rnd'o ~z;etes( 

.....:;..; __ __,_.;.,......:;.;._.~~--~--~--~ 
cüzdanımda ne varsa hepsini ver. Ve, B Q R S A 
kmmıı dikkat etmesini söyle.. Sonra, ı .. -• · 
Tubni en'• aridccekst.n .. Dur. 

Nefesi darla§t1. Dudaklan Ja • 6 Şubat ~32 
pırdıyor, fakat ~octrk bir 'Jf!Y duyma
yordtı. O kadnr lğilml§ti ki, Golderift 
ter kokusunu, alft nefesini hl~dlror-

AçıtA 

du. Nihnyet Golder: 
- Kontinn.ntal otelf. Ya.ı:, diyebil

di, Jon Tubingen, Kontinnntal oteli. 
Çocuk, eebfnden alelA.eele bir zart 

Kambiyo 
Fm~z Fnını:t 
1 ln~fliz lira!! l\r. 
"1.L. ını:ıtabm noıar 
• • Llm 

çıkardı, arka t3rafma fkf adres nz •
1 

.. 

Aelı:t 

Tlrıhmt 

lıı. F"nınt 
Len 

dı. Golder, biten kesilen ~ile emre~ 
ti: 

Flnr1ıı 

• 
- Ona da "1b'1d Golder öld6,, • • 

dersin. Kızıma dfkk:ıt etmesi:ıl rica • • 
etti~imi, kendisine emniyetim oldu~- ; : ~~: 
nu söylersin. 1 .. " Feıt~ 

Durdu. Gözleri dalıyGr, k:ıranlrk • • • t.ev 
larla dolaynrdu. ı Tllrt T?ra,, r>ına 

- Hıı.m .. Ynlnrz bu. Bu kad:ır. <,:enuneç Kımı5 
Böyle iyi. 

Çocu~un kendisine uzatt:ğt · ka.fı· 
dı gördil: 

- Ver, de~:lf, imzalryaynn, dah~ iyi. 
Çocuk kfığıdı eline tutu§turmakla 

bera~r: 

- Kabil değil, diyordu, imz:ılıya ·ı 
maısmız. 

Bununla beraber Golder inızaladr, 
ve mırıldandı: 

Nukut 
te Fntnk [t r&n!tZ 

ı fstcrlln < lngtrt:ı 
ı f)ı,!ar <Amerika 

!O ı.tm [lt:ılya 

BORSA HARiCi 
Alan 
Mecidiye 
Bankenot I~ I~~ 

- Ostümdekl bütiln panlan .sana C:ı:ııı:Dımıırmmı:z:11 ... -.m:ııı:ı::;ıımm::ı:qı-mn!d* 
veriyorum. Fakat bütiln eöyledikler:. ketsizliğj 'Vardı. Bununla beraber ö • 
mi t:ımame.n yapa.eağma yemin et ba- lüm onu, birdenbire, bir dalga ~bi sar 
kayım. 

- Yemin ederim. 
- Bizi işiten allah:n humrur.da ! 
- Bizi f~Mcıt all:tlı:ın huı:nrunda I 
Golderin yüzünde a.nt bir takallfi! 

oldu ve ao7ıının iki tardından elleri
ne kıın ınzmıya b~l:ıdı. Hınltı din
di. Çocuk yüksek eesJe '" ha~etle 
söyle,ndi: 

- Beni duyuyor musunuı mıtsyö! 
Pencereden giren büUi.n ziya Go!

derin ı:eriye sarkan b~~na 'Vuruyor • 
du. Çocuk titredi. Artık btı eefer .crn
da. Cüıdıın açık olarak Gctldertn elj... 
nin altında kalmı~t.ı. Çocuk ~üratJe 
cüzdanı ç.ektf, paralan saydı, eebfRe 
koydu, !onra, adresleri, ku~rta sok
tu. Dü~iindü: 

- Acaba artık öldü mü! 

ma.ml§tl. Sesini na&l kaybettiğini, ha 
:raretinfn az:ı.ldığını, ne biçim bir a • 
dam oldal:'Una tamamen hlssetm!~ti. 
Son daldkaya kadar g-özlerinl, 
bakrşmı muhafımı. etmişti. Batan gü
ne:fn denize n~l dfi~tOğünü, sayan 
nasıl p:ınldadığmı gönnü~ 

a a 
Yahut uzun zamandır hazır ad k· 
ları programı tatbik ediyorlar . ___ .;..;.: __ ...:, __ __:::.,.. ________________ ~----:-----:".~~~ 
ı L st taı afı J inci sa)ıfada tır. Yeni gelenler rahat yer~~şe dt" 

muy]a değil yalnız Çine fakat bü • Fakat vasi çöllü Avustralya O) Je ~. 
tün dünyaya meydan okumuştur. ğil, Bundan başka eğer Japonya + 
Bundaki sebepleri münakaşa etmi • merikayı istila edecek olursg. Aıne~ 
yeceğinı. Yalnız mösyö Sato'nun c~ kan:n Japon muhacirlerine kar~ n ıv 
miydi aknı.md:ıki bir ~özüne !şaı:et rettiği kanunun acısını çıkarmış 0d0' 
edeceğim: Onun if:ıdesince Çin kuv • ca.ktır. lşte bütün bu sebeplerde.n. il' 
vetlerine hüC'Um için Japon b:ıhıiye .. lan Japonlar uzun z:arnandanbcn~ 
lilerine emir veren Şanghay beynel- %trladıklan bir planla Çine t:ı:ı 
milel bahrl kuvvetler kumandanıdır. etmişlerdir. 

it'(# Mamafi Mösyö Sato'nnn neyt söyle • - Efl:.drı umumlyeyi nazarı l 

mediğini giz de biliyorsunuz değil mi? ra almazlar mı? ·'d 
Bu mevzuu bahrolan bahrf kuvvet.- _Ona kim aldınr'! Japonyaya ~il 
ler lı."llmanda.nı bizzt amiral Şiyoı.av:ı• karşı gelebilir?. Çinde asla ":e~ ıııl 
dır. Çok garip m~le değil mi?" olmıyan ve kendi selametini duşuıı d 

Jl&Jyö Şen aözün.ün bu n.okl<1$l'tdtı ye mecbur olan Fransa mı? 1'01"', 
mfılredder bir tavırla tcbeuüm etti: kuvvei bahriyelerj V~ington ınu(f 

- Fazla ısrara hacet yok. Japon " kavel~i mucibince aıalmı~ ol:ıJl 
11 la.rın tar:r;ı hareketi a.ncak iki suret • ilMülhnrekelcri Çinden çok ur.ak otıı 

le izah e-dilebilir: Ya delidirler, yahut İngiltere veya Amerika mı? 
:rıun uzun bUTrlanmr, bir pragramı Hayır bu ü~ devletten hiçbiri ıırı; 
tatbik ediyorlar. Halbuki Japonla • etseler bile bu s:rada Japonyanın ~ş-
nn deli olmndrğnu hep biliriz. reketine lmrşr gelemezler. Bunu 

Şo~nati'lerin iki yüz elli 5,ne sü- ponlar da. biliyor. . 
ren feodalite istı'bd:ıdından sonra Ja• Yalnız bir tek ümidim ,ıır. :sctl>I 
ponlar bir ihtn~l yaparak mikadoya İngiltere ve Amerika beynelmilel b~ 
kuvvet idariyeyi verdiler. Halbuki kuku müdafaa için birleşirler. J~ 
bunun asri man~-n feodalite yerine ponya en yeni sistem tcşkila.ta ın~ , 
11irln asker! diktatarlük dediğiniz ~o- olmakla bt:raber eski feodalite zılı 
yin kaiin olmasıdır. Japon hükftme • niyetini muhnfaza etmi~tir. Bu f~ 
füıi perde arkasrndan idare eden bu dalite ba~ndaki Mkerf kuvvet yal: 
nskerf kuTI""ettir. t ·1 A efl"" 

Na.zır bir arı t~kuf edere!:. nuıw kuvvetten anlar. ngı tere ve nt r1 
bu haksız Şanghay taarruzuna ktı 

1 ıa.sı üzt:rind~ durmı Sun Yat Scn'in müdah:ıle edebilirler. Bu wrrıl~ 
heykcliıu baktı l'e devam etti: onlara tkarl istikballerine di:td~ 

- Çbtle ilk defa 1894 harbi, eonm tehlikeyi belki anlatacaktır. ı~ ' 
Rusyayla. l~M ha.rbi bu suretle ham'- bu iki millet . nihayet ''aziyeti lfıı.fd 
landı. Eu gefer üçüncü bir harbin rarlarsa belki bu çektiklerimiz. lJO,..
snası r;eldi. Bundan maksatları ne • gitmez. 

dir? Bahri muhiti kebire hAkim ol • Filhakika Jılpttn kuvvetleri 1\a~ 
mak. l\llll'lçuri mcvaddı iptidaiycsi ~ 
dola.)'lsıyla ve Çine h!kim bir mevki- ne kadar yürüyebilirler. Onla~ 'f• 
de buhrndnğtından Japonya.ya IA • ]Ahlan bizimkine karşı mütJııŞ~ 
ZTmdır. JaJ>onya buTilStltı bir m'lhre~ Manmafih ümidi kesmiyorum. ~aııG 1" 

yn varan on dokuzuncu ordu a! J• 
gibi JrnllımTT buııdan b~ka Ameri • mağUip olmamıştır. Ve heyecanlı t 
kt\yln olacak mfü!takbet harpte hah rJI 
rt karştla.§malarm Amerika sulan rattnn milrekkeptir. Her taraftan , 
yerine ~in ırolannda elmasını Japor.• nilllüler, vatanı müdafaa için ko~; 
ya tercih eder. Bir no'kta da.ha var: yorlar. Askerlerimizden ho~lantııl Cf 
Japonya Bahri muhiti kebire ha.kim yan lcöylUlere gelince onlar da , 
olanca en büyük emeli olan Avutıı .. vuk, ördek, domuı, sebıe, yemi~ rt, 
tralyanrn istildsnuı. muvaffak ol:ıe:ı- tiştiriyorla.r. Milletimiz uğradığı t't• 
ğına knnldlr. Ne Koranm ne de l\fan- arnıza. olanca §iddetile mukabele :~ 
çurinin iklimi Japonlann ahvali sıh- miye hazırdır. BelkJ Tat.anpervcr 
hlyeslne yumuyor. Çin ~ok kalabıılıl;. h~i snir noksanları kapatır. _,,,,,, 

-

s k 
1 Ost t:mıfı ı inci sııTJfada 1 

vam etmiştir. Evvelki gece nakıs 
altı derece olan hararet diin da
ha fnz!a azalmıt', nakıs sekize ka
dar dü mJştnr. Dün bazan tipi 
halinde yağan kardan ve soğuk
tan sokaklarda yürümek çok 
mUşkülleşmişti. Kaldmmlar üze
rinde biriken ve ezilen karlar 
yaya yo'cutan çok rabatsız edi
yordu. Şehri~ öte9:nde beris nde 
baston satanlar çoğalmıştı! 

Araba bayvanlannın ayakları· 
na da kaymamaları iç.in çuval 
sarılmıştı. 

Karın dün bcme'IS hi~ kesilme-
den devam etmesi herkese üç 
sene evYelki mtithiş kt§l hahrlaw 
tıyordu. Mııamafih Kandilli rasat· 
haneeine göre kar bugün de de
vam etmekle beraber 1929 daki 
gibi fazla ve sürekli olmıyacak· 
hr. Yannc!an itibaren havaların 
düze mcsi ve karın kesilmesi 
muhtemeldir. 

Dün sabah yediye kadar ya~ 
ğan karın miktarı yedi santimet
redir. 

Ye~ilköy kert rasat merke-
ıinderı verilen maldmata göre 
bu un· rüzgAr şimalden kuvvetle 

ecektir. Kar ihtimali aıdır. 

e 
• 

feri birkaç defa inkıtaa uğr•' 
mıştır. 

Den izlerde U 
Den'z:'erde de tekrar şiddet 

bir fırhn:ı ve tipi başlamıştır. 
Bu yüzden dün vapurlar ged~ 

Boğazdan d1şarı çıkamamış'ar ~ 
Fırtına · bilha sn Sinop ve Zo0 

guldak civarında şiddetlidir. 
Karadenizde bulunan vapll~ 

Itır Jimanlara iltica etm · şlerd~· 
Şofok, Kemal, inkişaf, Ga ' 
Anado'.u, Koemino, Cide vo:ptl~ 
lan Ere~Ji limanındadır. y~ıt.d~ 
Şark, Bursa vaporları Ereg 1 

1, 
barınamadıldan için denize Dçı.A 

' 'lJI • 
mış!ardır. Seyriscfain vapurı r 
fırtınadan lnebo!uya oğramaJJl'0, 
Jardır. Bar tınla lnebolu ara~!· 
da kar bir metreyi bulmuşt ~ 
Bu bavalide yirmi seneden b~!ı 
bu kadar şıddetti ve de\111 
kış görülmemiştir. of,' 

Kastomonu, Ereğli, Sinop, Y t 

gat, Koııyn, Muğlada şiddetli liS 
f~rtm lan devam etmektedir. 

1
, 

Evvelki gece Ankarada Jst 
cakhk nakıs on sekize le• r:J' 
döşmü{tür. Geçen sene Anktıde" 
da en fozla suğulı nakıs 16 
rece idi. 

Elini açık gömlekten i~erfye do! • 
nı uz:ıttt fakat parma.klan e kadar 
titriyordu ki knlb!nln ~rpıp (arpm:ıw 
dığını nlıyamadı. Bıraktı, Te, u.tki 
onu ayandırmaktaa kerkayenuıı Ki· 
bl ayaklan•i acuna bas~Lrak kaıı:ya 
dofra ~eri f'ri ~itti, sonra. arkuma 
dinmeie•, ka~h, ı:ltff. 

Ve i~lndett, C5lilm flcrledikçt daha. 
müphemle~en va hdifllyen luıyıı.ller 
ce~mf§tf. Bir an, Joyg'un etine, sa~Jaı
rma dokunduğunu za.nnetti. Sonra, 
bu hayal ondan uzalthıştı ft Golder, 
lınınlrklara battıkça kayboldu. Son 
bir def& olarak, a,;aktan gelen bir 
~grrak sest gibi, kahkahl'l!!mr rlo,... 
du, .,. kaybetti. Markus'ü gördü. 
Çehreler, mUphem ~iller tııuyun sat .. I 
hmda goörtintiyormn§ gibi ~ötlcrlnln 
önündtn relip geçiyorlardı. En !On 

elarak bir eıokak pa.r? • aydrnJrk bir Dün bu senenin en so_:uk günü 
tlftkkln tecuklafunan seçtiği dük • idi Et ı trik cerey~nı da ınk sık 

Un, kı~ bir a1Jl&nm arkaema dikJJ ..!.:~.~~!İ! ... !.~!~ .. ~.~~~!?.! .... !~?.~~~:.: .. 

23 der ce soğuk . be" 
Metrcpoloji müessesesioııı . e' 

b -- kı)' yanına nazaran ugün 1 ur oıı" 

Gelder yalnı. kal4.r. 
ffıde il"hria .... bre. 

len lr mum .. Ak .. Yağan kın TC karın iddctiyle eriyordu, birdenbire, 
kend kaldı. Dudlık1anarn üstün- bir kö§t baaını dönmtto gibi kırılıp, 
de tıpkı, eekidea olduğu ıibf, bir su kayboldu. 
n tlH lea;etfyle eriye hm. tadmı Bu, dUayadan ona. kadar aideft, ıen 
hissetti, bir lle9ia k ndf• f .. Dnid, ... •ldu. 
Duid" diye ~rd T1H d•ydu. :Sul 
.... M.raallkJ&r, alçak ... ,.. 

IUNE NEMi 
(BiTTi}. 

U1 

nin en soğuk noktaeı sıfır eıı 
n§ağı 23 derece ıle Kars, z;rt' 
sıcak noktası 6 derece ile D 
yo!yur. ·w 

Gemlik, 6 (Yakıt) - Üç gto" 
dür kar yağ akt5dır. Y eJ 
yolu i;l miyor. 
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Mernleketimizde ilk destan 4
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5 Harbiye mektebi 

'-VAK Tın;:Jf 
ı Kü1~~.~. ~~!~!cl an "Akı .. " .. d k. ıı n,, , onumuz e ı per-

1Cınbe .. •. d .b D tGlb ~unun en ih aren, a-
r edayıde sahneye vazedilecek-
ır. Faruk Nafiz beyin bu üç 

Perdel"k . ~ 1 manzum esen tabından 
·b: temsilinden evvel etrafında 
u "le Yu bir alaka uyandırmış ol-

lnası itibari herhalde büyük bir 
ta~b t b d e. e mazhar olacaktır. Darül· 
a edayı piyesin temsili için iki 
J y an fazla hazırlanmış, dekor
lar Ve elbiseler mükemmel bir 
r u::lte yapılmıştır. Eserin baş 
l>~ unkU Ertuğrul Muhsin B. ya-

ca tır. 

G~-e::l::e;;;nl=e=r=,=gı=· d:;;e;;;n;;l;;e;:;r;;;;:;-, -

k·ı~İi yük Millet Meclis Reis ve
bı l Trabzun meb'usu Hasan 
rı? . dün akşam Ankaraya git-

~ 
--------------------~ 

.. Bhkerne ve icra IUinlara 

Kartal icra memurluğundan: 
llıet~lehnıet ağanın Zeliha hanım zim
llı~ndc alac:ığı olan mebaliğden dolayı 
bo CUı: bulunan .kumada kari;yesinde 
rııı:uz Yatağınd.ı sekiz dönüm mlkta· 
tltıda 0~ beş lir:ı. kıymetli fundalığın on 
ba 4 bır hissesi ... e yine kurnada Köle 
l'ın~anıı nıevldinde yirmi dönüm mikta
ç11 ~ <>tuz lira hymeri muhımmeneli 
~ığın on alnda bir hissesi ve yine 
l:ıy tda kuyular mevkiinde (30) lira 
iki ~~tli (26) dönüm tarlanın on ıltıd~ 
,,. ısscsi Ye ,;ne kumada tlztlft dere 
"IC\'k.. ,; 
ll'ıik 11

nde (30) lira kıymetli (30) dönüm 
\'t tarında tarlanın on aloda iki hissesi 
~ta ~ne kurnada kariyye civarında (3 l) 
L·s 

1Ytnetinde samanlı""n on altıda bir 111 se. b' 

tÇık 51 Zeliha hanımın borcundan dola}t 
ltt artırma ile 9·8·932 çarşamba günü 
~ t on beşde satılacağından talip olal\
~.~ \'c Şartnamesini görmek: istiycnlerin 
fl)ıı tat sulh icrasına mürıcaatleri il!n 
'~~442) 
qiıı Beyoğ-1 u-n-dı_T_a-ks-i m_d_e_S_ı_ra_s_e-rv-il-er_d_e 

tdc 
1
dairei m:ıhsus:ıs•nda ifayı vazHe 

~n ~ Stanbul ikinci icra Memurluğun· 

11>... 'I'anıamına (4730) dört bin yedi yüz 
"'llZ 1· 
da c· ıra kıymet taktir edilen Beyoğlun-
ı.2-ı.'1bangiıde Tavuk çıkmu sokağında 
te 36 nuın~ra ile murakkam ve 315 met· 
hııı11 • santım terbiinde bir kıt'a arsanın 
Oç b:ı ıçıi{ arttırm:ısı neticesinde (3l 00) 
tts 11~11 lira bedel mukabilinde talibi uh
~Cti e katmış isede bedeli mezkllr ı,.,y 
lbij$ l'l'luharnmin eye nazaran don görül
~tş ())lllakla 2 3 ·932 tarihine müsadif 
~t ~~b~ günü saat 14 den 16 ya ka
~d,11 ıncı nçık amırması dairece icra 
~cu 

1

Caktır Arttırmaya istir!k için !oy· 
de trııu~ammınenin °lo 10 nu rıisbecin· 
li.k eıtıınat akçesi verilmek lAT.ımd.r. 
IPote~~ tapu sieilliğile sabit olmayan 
ittifak 1h alacaklılarla diğer alakadarların, 
bıısı:ıs· ı !~k1 sahiplerinin bu haklarını "e 
'arını ~ falı ve masrafa dair o'an idd'a· 
~~fırı~ An ta ihinden itıbaren yirmi @n 
dırllı,..le~ı C~"tıkı müsbitelerile daireye bil-

Ak . Azıındır. 
hıt 01 sı hı:lue haklan tapu sieilliğile ea
ııııdannıaya?lar satış bedelınin paylıışma
hctedı harıç kalırlar. l\1üterakim vergi ile 
lttj'I .. Ye tüsumları ve vakıf icarest rr:liş-
4 " ~itti 'teYcnı r. Dahı fazla. maltımat almak 
closya er 931·3988 numımıda mukıyvet 
t sına .. . 
\'~{ " rnur:ıc:ı:ıtl:ı mezkılr mahallin 

ral>ornc e rnesah1s. nı htı\i t:ıktiri kıymet 
~tıı d ?eraber 13·2 932 tarihinden iti· 
~~ ola ıııre dı\ anhan esinde :ısılı bulana
~ lerı ~ arttırma şartnamesini görebile-

1~ olanur. (244-01 

~ZAYILER 
., Ista L'b~-----'42ss n ut ıhracat gümrüğünden 
tihii d llUı:naralı 5 Şubat 1931 ta-
l' ep · · 1tlı bük 0~ıto makpuzu Zayi et-

rnu yoktur. 

.. § Ettı . Bal op:ın h:ın ]ak 
RGnd nıyet Sandıgı- müdürlü
S en· V 

· 29 N czncciler kemer alta 
931 ta .b· .Ayşe Hanım 25 T.cvvel 
tı~l Parı ınde sandıgw ımı:ıa bırak-
""' ra .. 
'Qat!>ı •çın ver.len 73910 nu-l .. l c .. 
~llıiştir. uyda?ı. kaybettiğini söy
~11lin b .. enısı verileceğinden es-
~"-. ukrnu ı - ·ıA ~'«tltır M o mı yacagı ı an 

• \'-441) 

Süvari Binicilik mektebi 
70 Topçu Nakliye meh"tebi 
10 Topçu Ati~ ,, 

185 Yekön 
Yukardaki yazılı mahallere hiza· 

lnnndaki miktarlarda h-unı ot bir 
şartnamede kapalı zarf ıuretile sa • 
tın alınaeaktrr. tha1e.i 16 - Şao!lt 
- 932 pazartesi eünti a&t 1.(,30 da 
H a:rbiye mektebindeki ea.tm alma ke • 
mieyonunda ien edfleeektir. Taliple
rin prtnameısini ıörmek i~in kmaia
yona müraeaat1an n Jotirak i~ de 

Para - Senelik faiz yilzde 1 ~. 
l - Eml!k mukabili p!ra V\!rilir. 
2 - Versiye her nevi eşya· 

3 - Veresiye davalı işlerinize bakılır 
4 - ~mllkinlıfa iıtediğiniz gibi 

idarc edilmKinHyi kira almasını irtcrmi· 
.t•ls f 

5 - Emltk tlifftni~ ayırmak. 
6 - Hisseli emlA.klniıi utmak. 
7 - Hiascdannızın his~esini almak 

j~n nac 9· l ~ arasında lstnnbul Bahçeka· 
pı dördi!ndi nkıf hın asmalı:at i\o. 29 
UNION l{OL-T müracaat 

şartname& T~hile hazrrlıyuaklan ----------------
teklif mektuplamu ihale l'Ün0n5tt 

muayyen nktinde &ronrle1• ıiJ'Mt"" 
ne nrmelerl. (190) (~7) 

.. * • 
Harbiye mektebi talebeleıimn mt • 

munesi veçhile yak& ~t1haaı yaka alA· 
met ve numaralan alent mUna.kaa n 
Mtile yaptınlaeaktrr. Mfhı•hası H 
- Şubat - 932 Mir &1lni1 1aa.t 16 ya 
kadar Harbiye mtidebbıdeki atın al· 
ma komisyonunca icra edileeektfr. Ta-
Jiplerin §artna.muini &"Örmek ipn ke • 
misyona müracaattan n iştirak f~ 
de muayyen \'21.ktinde komfsyıMula bar 
zrr btıhmmalan. (lb) (JIM) 

* • * 
Çeıtgelktiy Askeri Orta mıkteM na 

tiyacı için 875 metre boz renkte Jnı • 
putluk ve 840 ınet.ı-. IAdTeri elbiselik 
kuma§ iki prtnamed• aleni mtlnaka· 
ım sureti!• sa.trn almacaktrr. Milnaka
Mlan 15 - ~ubat - 931 palal"t-« si 
nü eut 16 ya kada1" HarM:re mat. 
bindeki satm alma komt.,.omıncla loı 
n edileeektfT. Taltplariıt p.rtnam .. -
lerini görmek için kımti.,-Ofta. müra -
caa.tlan n i§tfra.k tçiıı de n.ktt nu:ı .. 
ayyenl de h nhm•&lvı. (lst) 

(201) 
• * .. 

Maltepe .As~rt Llsmi ~ · 
iki §3.rtn:ımede aleni mtmakua a11no 

tile 1440 meır. boz :r01tkte kapathık 

kuma, ve l!eldz kal•m QOl' -.ınm~ 

ntm alJM.ca.ktrr. Mttu.kualan 15 -
abat - 93! Paart.i rftnil saat 11 

ya kadar Harbiye mektehkıdeW. sam 
lmn komiqmıunda ien edOeeektir. 

TaJipleıi:n cıartnanMlerinJ c4fnnek fç:ln 

komisyona mdruaatlan " lştiırak 
için de vakti Dtl~ ltazrr bu· 
lunmalan. (111) (!98) 

ı a. K. O. Sa. Al. Ko. dan 1 
Yozgattaki kıt'a!ann ihtiyacı otaa 

96624 kilo ekmek aleni mtlna.kua a • 
gulile mUnaka.saya konınu§tur. lhal 
13 - Subat - 93% cumartesi rü•tt sa
at 15 tir. Taliplerin p.rtna.m~ r3re 
mek üzere lstanbnl ve Yoqat ~A.. 
AL.KOM. larma her &"ÜB mUnaka.•a -
ya iştirak edeceklerin ise ihale tari• 
hiTide Yor.zat satın alma kemiByenu ~ 

Satlhk klrglr hane - 9 oda 
! banyo 2 mutfak bir dükUn 2 ailenin 
amrmıınna lvorltli müeeddet 1apılmı~
ttr. Şişli [tfıl itta~iyonu yakınındadır 
~at 9 • 12 arHında ml'iracaat Bahçe· 
kapı d&d11neti vakıf han asma kat No. 29 

Satlhk aportuman hisae
•I - Beyofl11 ııı.:uıottn mahaltcsi ağı
lıamına eeddeti 71 ıuımaralı irfan apua
manının Vıleçyoları ait ımıf hissesi bi
rinci tieıret mahk•hıuince I 8 Şobat 932 
•rl.kİ•d• mfinyedo ıurerile utılacaktır. 

1

1-~ ıı l ~lilll 
• •tin tlan. (33) (22S) 

• • • 
Jsta.nbtıl yollama mtidUrltlğtı em . l 

rindeki Kanij motörü müzayedesi ı~ 
- Subat - 93.2 cumartesi 1ıünü saat 
16 te yaprlaea.ktır. Talfplerln §artna
..tnı a.hnak ttzere her &'i1n pazarlı· 
tma iottrak t~ de yenni muayyenin 
ille kemtiyeaamua 111U.racutları. (60) 

(380) 
• • • 

Btrtnei l"rrkanm krtaatnmt yemek 
tıdun ihtiya.a alent münskasa ile sa • I 
tm almaca.ktır. İhalesi 27 - 2 - 93:? I 
tarih eumarte.i rl1ni1 aaat 15 de ko · 
ımiByonumazda yapılaca.kar. Taliple 
rtn rfltamGılint almak U-ıere her gün 1 
n mtımkuaya iftlrak edeceklerin de 
Takti :maay7ıntnde omı.yonumuza 
mt.ruaatlan. (89) (474) 

"' . . 
IC. O, ft 1 ind fırlranm 1 

m4ttıe&hhld1 nam Te lt~abın:ı a -
lmaCak nohudun paııırlığı 13 
ubat m cnmartim ~Onli saat 16 

da yapılacaktır. Taliplerin !Şartname
yi almak Uure her ı:ün ve mUnnkasa-
7& iştirak için de yevmi muayyenfn .. 
de komlsyonumn~a müracaatları ilan 
ohmur. (M) (473) 

• • • 
lmlfr Mst. f.IT. ihtiyacı için 603 

metre mik'abı muhtelif cb'atta. lu~res
te kapa.h zarf u!ulü ile münakasaya 
konmuştur. ihale tarihi 28 - 2 - 9.'32 
pll.ZU a1lnti •aat 15 tir. ihaleye talip 
olanların eş3rtnameyi görmek füerc 
her gtm münakasaya iştirak edece~ • 
lerf.n de ihale tarlltinde lzm:r l\bt. 
MT. satın alma. komisyonuna mürn • 
caatlarr. (67) (472) 

eyoğlu Defterda 
n an: 

Şehri 65 lira ücretli emlaki milliye memurluğu için Şubatm 
15 inci pa:urteıi günü imtibarı icrası mukarrerdir. Talip olanla
rın o gün sabah ı:ıat 9 da Beyoğlu Defterdarlığına müracaat 
eylemeleri ilan o1unur. (440) 

inhisarı 
"r üğünden: 

2 ! 2 

u u 

Zerinin en 

büyük vazii esi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 
Muktesit 

VE 

Yetiştirmek . 
Ohalde derhal 

a 
n 

ftllUll 

ş 

n: 
Dinar - Isparta yolunun (5865) lira (87) kuraş bedeli keşifli 

118+115-120+000 kilometreleri arası tamiratile 117+647 kilo
metredeki menfez İD§a tı 17-2-93l tarihinde saat 15 de ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile miinakasaya konuldu. 

1 - Ehliyet •esikHı almak •eya kayıt edilmek için münakasa 
şeraiti umumiyesinin birinci •• ikinci maddelerinde yazılı vesaiki 
mün koaa 2"Ününden Jaakal sekiz gün evvel vilayet Baş Mühen
disliğine iraeıi. 

2 - Münakasa taf ıilatile prtnameler sureti musaddakalarmm 
vilAyet Baı Miihcndı :iğ'inden alınabileceii. 

3 - MünakaHy iştirAk edeceklerin münakas ve ihale kanu· 
nilc şartnameler ve teferruatı dairesinde hazırlayacakları teklif 
teklif mektuplarını 17-1·932 tarihinde ~aat 15 den evvel vilayet 
Encümeni Riyasetine vermeleri ve ihalenin Ti!ayet Daimi encü• 
men:nde icra kılınacaiı. (466) 

Poı~;o~~~~ie ~= fou~;ı~· S) terkibinde (GranDle) Sülfür dö iralık Kagir l-lane ve dükkan 
2- (500) kilo Eter Siilfirik, (50> kilo bamın kibrit (66 B), 

(30) kilo hamm tortar, (S) kilo (Pernidrol): Yakanda miktar ve eş. kt ş Ak a 1 Va f iye da· 
isimleri yaZ11ı ceza panrhkla mftbayaa edileceğinden taliplerin • 
% 71/2 nisbetinde teminatlarile beraber (11·2-932) perşembe gü- 1 resı n en : 
nü saat 10 l /2 ta Galatada Mübayaa Komisyonuna müracaatları. (334) Be il<t şta Akaretlerde 3 numaralı hane iiç sene 25 numaralı 

Jandarma Satın Alma Kom. -
yo n an: 

4000 : 4200 adet kaputun imaliyeri kapalı zarfla münakasaya 
çıkanlmışhr. Münakasa 27 Şubat 932 cumartesi günü saat on 
beşte yapdacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün 
ve münakasaya iştirak için de muayyen pn ve saatte komisyo
na müracaatlan. (481} 

hane bir sene 39 numaralı hrıne iki sene ve 1-3, 7, 11, 19, 28 44, 
numaralı dDkk "olar birer sene müddetle bil müzayede icra edile
ceğinden tebri halin yedinci gunündeo itib•ren yirmi gün müd
detle müzayedeye vazedilmİ§tİr. Talip olanların ve daha ziyade 
malumat almak istiyenlerin Şubatm yirmi yedinci Cumartesi gü• 
nü saat on iiçe ksdnr m.ı:ıhıdli mezkürda 54 numarada Mütevelli 
Kaymakamlığına ve yevmi mezkörun saat on üçünd~n on beşine 
kadar lstanbul Evkaf Müdüriyetinde idare Encümenine müracaat 
etmeleri. (467) 
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Ali Huhitti 
Ticarethanelerinden alınız . 

Babçekapı, eyoğlu, Pangaltı, KarakUy, 
Kadıköy, Ankara 

~L> Ta ih"m yoktur ·yenler~ 
200,000 ve 50,000 lirayı kazandıran 

SEYRISEFA iN 
Merkez: ıc,nta!l: Galatı köprü başı B. 2362 
Sube A. S lrkecı Mühfirdırı:ade H111 %.2740 

Karakö"'ı'de M GAZı· Gişesin~e~ pi.yanko Izmir - Pire • Iakenderiye 
._., • bılehnızı 

___ ·""'> alırunıı sizi de kazandırır.·~-~~~~~ POSTAŞI 
(EGE) 9 Şubat Salı 11 de 

Dikili Belediyesinden: _, G_aıat_a rı_htım_ında_n k_alka_r. --'1 

Belediyeye gecede 50 vatlık 200 lambada 10 kilovat ceryan j 
vermek üzere menut proje ve tartname dairesinde bir elektrik 
tesisata vücuda getirilmesi işi yirmi gün müddetle açık münaka
saya konulmu~tur. Münakasaya iftİrak için 300 liralık teminat 
l aztmdır. Taliplerin 21 Şubat 932 pazar ıünü saat 14 e kadar 
Dikili belediyesine m~racaatları ilAn ohınur. (479) 

HiLALiAHMER ----
Gazetesine ilan vereceklere 

.Hilaliahmer C. ~1erkezl umumislnden: 
Ramazan bayn:.mında intişar etmiy~cek olan yevmi ga· 

z~telerin yerine her sene olduğu gibi bu sene de mümtaz 
bir tahrir heyeti idaresinde ve nem bir şekilde Ankara 
ve lstanbulda n~redil!cek o laft Hili!iahmer gazetesine ilan 
vermek suretiyle Cemiyetimiıe muavenet arıusunda olanla
rın lstanbul Kahraman Zade hanında ''Resmi ilanlar T. Ltd. 
Şirketi,, ne mftracaatları. 

ilin ücretleri yedinci ve sckizinçi sahifelerde tek sütuna 
beher santimi 30 altıncı ve beşinci sahifelerde 40 kuruştur. 

Her üç şekildeki Krem Pertevi 

cilde olan menafii itibarile kış 

ve yaz istimali ihmal etmeyiniz. 

T "" t "" 1 h. u A ,. -- v A K l T ... ., u un n ısarı mumı Adres: lstanbul ~nkara caddesi 

Müdürlüğünden: 
(27 - 12- 931) tarihinde pazarlıkla mubayaa olunacağı evvelce 

ilan olunan (8 X 28 X 400) eh'adıeda ve seçme ekistra nevinden 
(40) adet Gurgen ile (60) adet çıralı karn bodos için verilen 
fiat haddi layik göralmediğinden tekrar pazarlıkla mubayaası 
(8 - 2 - 932) Paurteai ~nüne talik olunmuştur. 

Taliplerin yeYmİ nMzkfırda saat 10 1/2 ta ~• 7 1 /2 tem inatları
nı hamilen Galatada Mubay!'at Komisyonuna muracaathın. (333) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlamıştı-r 

Altı "'eşi delik olan işbu tertipte 51,000 numara kimi len 
ikramiye ve yahut amorti kuanacaktır 

ı inci ke~ide : ıı Şubat 1982 

Büyük i~rnmiye JO,O~~ liro~ır 
Biletler satılmaktadır 

Vakıt yurdu. 

Telefon : Yazı i~Jeri 
2.387 2 id:ıre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 

Telgraf: lstanbul Va kıt. ---
Abone 4artlar1: 

ı 3 ('j J! 
Dıthilde 150 400 750 1400 
Hariçte - 800 f 4~0 !700 

Hin ••rllarınu~: --------

Aylık 
Koru~ 

:acın 
San ti mı 

Rc!lml 
ıo Kş. 

20" 

Hu:Mi 
12,SO Kş. 
~5 

KUçUk llln ••rtlanmız : 

1 2 3 4 1-10 Defab \ 
J!O 50 65 75 100 l\uruş 

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

1\ - 4 ıı: :.tırı geçen iU.nl:ınrı fazlı 
~aurı için 5 kuruş T.ammo!unur, 

V AKIT M:ıtbaası 

Sahibi: Mehmet Aıım. umamf 
neşriyat mtidürti: Refik Ahmet 

1 Türkiye iş Bankası 1 

lDD kurus yozo ile ~us toyo yastık 
lstınbul'da Çakmakçılar, Sandalyacılar'da lrnş tüyü fabrikası: yüzile şilte 12, yüıill 
yorv;ın 15, ya~lı boya yastıklar 5 lira. kuş tüyünün kilosu 100 kuroştln ba~lar 
Kuş tüyü kumaşların her renıct nrdır. Ucur. sanlır Tt'l. 2.3027 • 

• 
iş Bankası 
A ri Bir 
• 
ipek Kumaş 
Fabrikası 
Tesis Etti 
•• 

1 
1 

•• 

Mamulitı 
Pek Yakında 
Piyasaya 
Çıkacaktır 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

'k'" Cibali Fabrikası için şartnamesi mucibince (510) metre ID1 

5 abı kereste aleni münakasa suretiJe alınacaktır. Taliplerin % 7i) 
teminat akçelerile beraber 15 • 2 • 932 Pazartesi günü saat (1 
de Muhayıııa Komisyonuna muracaatlan. (471) ~ 
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