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Maktul kafalartndan ehram:
Bombardımanm tesiri olmadı. Fa-

kat onu takiben yapılan umumî bir
taarruzla ka'e ve sehir bir saat zar -
fmda zaptedildi. Babür irtifam zir -
•esini maktul düşman kafalarından
bîr ehram île tetvic etti. (29 kânunu- '
sani). Racput'lar, kalelerinin ve is -
tihkâmlarmın harben zorlandığını ve
düşman eline düstüğünü görünce ka-
dınlarını kendi ellerile kesmişler ve
göğüs göğüse, döviişe dövitse ölmek
niyetile muharebe meydamna atıl -
mışlardır. Muharebe mevdanına a -
tılmağa muktedir olamıyan Racput'-
lar da kılıçla müsellâh arkadaşların-
dan birinîn önüne nöbetle gelerek
kelle!«"-îni vurdurmu.«lardır.

Racrmfların kahramanltğı:
Racput'lar, mağlûbiyet takdirinde,

kat'iyyen esir düsm<»mek icin - millî
kahraman'ık an'aneleri icabı olarak-
evvelâ kadınlannı kendi ellerile öl -
dürmek ve sonra erkekleri de mu-
harebe meydanına atılarak göğüs
göğüse dövüşerek behemehal ölmek
»»«"• ûrî̂ Ptinde idiler. Dövüşerek 81-
meÇe muktedir olamıyanlar da, ara-
lannda seçtikleri arkadasîarmdan bi-
rinin eline kocaman keskin bir kılıç
vermekte ve birer birer gelerek, o -
nun önünde boyunlarını uzatıp, kel-
lelerini vurdurmakta idiler. Vahşi
fakat ne kthramanca ölüm!..

Sarktan fena haberler:.
Muhasara esrasında, Babür, şark

ordusundan fena haberler almıştı.
Fakat bu kötü haberleri, muhasara-
nın sonuna kadar sakladı. Kanwaha
rnevdan mp*> '̂-e'"»sin'*en sonra istir-
dat »t-mîs olduğu Lucknow ve Kanoj
şehirleri kaybed''misti. Bu haberler
üz*rh»e. Racpuflara karsı tasarîadı-
ğı îsîerden vaz geçti. Do&ruca Bilan
CfTw%nTfnin kumandasındaki asi Af-
gantara teveccüh etti. Asi Af gan re-
ir-î fcî, evvelce, oadisahm huzurunda
oturma'k tesebbüsü gibi bir küstah-
lık rSstermisti. Bibür alevhine tek-
rar kıyam ed-n Beyazıd Farmuli'nin
bu yenî hiyaneti iie bir kat daha kuv-
vet bulmustu. Babür, Jümna nehrini
geçerek, asi Afgan'lar karsısında
ric'at halinde olan ordusuna iltihak
etti. Ve düsmanın, Ganj'ın sol sahilin-
de mevzi tutmak mak*adile tahliye
ettiği Kanoj'a vâsıl oldu. (2 şubat).
Topculakta büyük muvaffakiyet:

Babür nehrin sol sahiline yerleşe-
rek »uyu gecmek üzere bir köprü in-
şa ettirdi. Köprünün inşaatı top ve
tüfek atesile setrü himaye ediliyordu.
TODCU ustası A'i Kuli o kadar vük •
•ek bir meharet göstermiştir ki, bir
günde beher topla on altı mermi at-
mağa muvaffak olmuştur. Maalesef
en ağır top ilk atımda, inf ilâkın sid-
detinden, patlıyarak bozuldu. Köp-
rünün inşası biter bitmez, askerî
kıt'alar (13) mart cuma günü nehri
geçtiler. Aksam üstü, düsmanın mu-
kavemeti kırılmak üzere iken Babür
ordusunu geri çekti. Onu, muvaffa •
kiyetini tamamlamaktan garip bir
düşünce menetmişti. Müslümanlar na-

zarında günün başiangıcı güneşin
gurubile başlar. Bu itibarla cuma gü-
nü akşamı, cumartesi günü başlamış
oluyordu. Babür geçen seneki mey -
dan muharebesini bir cumartesi gü-
nü kazanmışti. Talihi. tekrar bir cu-
martesi günü denemek istemedi. Bu-
nu uğurlu ve bayırlı saymadı. Tali-
hine, bu kadar f azla guvenmek iste-
medi. Kat'î hareketi bir gün sonraya
talik etti. Fakat, Afgan'lar, bu fırsat
ve fasıladan iatifade ederek kaçıp
gittiler.

Babür, Lucknow'a (21) martta
girdi. Ormanlara kaçan Bayezid'in
- ki efradı ailesi esir edilmişti - ta-
kibine bir müfreze gönderdi. Ayın
(23) inde Aud (Fyzabad) kurbünde
ordugâh kurdu; memleketin idarî hu-
suslarmı tesbit ve vergilerin yekûnu-
nu tayin eyledi. Ve (3) nisan günü
de. avlann kesreti ile maruf olan bu
havalide, avlanmakla vakit geçirdi.

Burada, Babür'ün hatıratında, be*
buçuk aylık vekayi noksandır. (18)
eylûlde, Ağra'da padisah, bir mec-
lis aktetti. Bu mecliste padişahm hu-
zuruna kahul edilen zevat çok mü -
tenevvidir: Oğta (askeri), meşhur
müverrih Khandemir, bilmece ve mu-
amraa işlerinde mütehassM bir şair
ve kanunî bir sazende. Babür'ün bu
oğlu, (Askeri) o tarihte on iki ya-
şında idi. Multan isleri hakkmda mü-
taleası alınmak üzere davet edilraiş-
ti. tşte padisah evlâtlarının çok er-
ken yetiştiklerine yeni bir misal da-
ha.. Bu hal, hususî bir kabiliyetten,
fevkalâde bir istidattan münbais de-
ğfldir. Padisah evlâtları çok erken •
den siyasî ve askerî işlerle uğraşma-
ğa ahşırlar, bu işlerde, meleke pey-
da ederler, tıpki avam çocuklannın,
küçük yasta babalannın san'atını ög-
rendikleri gibi. Her seyde olduğu gibî
devlet islerinde de, hısanda, harikah
ve gizli meziyetler değil, akli selim
olmak lâzımdır. Bugünkü garp mem-
leketlerinde ifrata varan teknik ma-
lûmata o devirde ihtiyaç yoktu; sah-
sî» tecrübenm yerini ve değerini tu«
tacak hiç bir ilhn mevcut değildi.
Erken başlanılmak şartile, bu tecrü-
be, ihtiyarlıktan evvel elde edilmiş
olabilirdi.

Asüerin tedibi:
Muhalifler ve bahusus şarktaki a-

»iler, henüz tamamile zail olmamif
olmakla beraber Babür, artık yeni
imparatorluğunda, kuvvetle yerleş-
miş görünüyordu. O, büyük hüküm •
darlara has bir hasmet ve debdebe-
ye malik olmuştu. Meftun olduğu gü-
zel san'atlara, şiir ve saireye sükûn
ile hasn nefsedebiliyordu. tleride
bahsedeceğimiz orta Asya ve tran îs-
lerini gençleşmiş bir alâka île ya -
kından takip ediyordu. Babür, Dhül-
pür'de erarettiği inşaatı teftişe gi-
diyor, yaptırdığı (Ful Hmdi bahçesi)
ni ve bir sayfiyeyi ziyaret ediyor,
padisah sarayina mensup zabitlerle
beylere, etrafta bahceler tesis et -
mek, konaklar vücude getirmek ü-
zere arazi tevzi ettiriyordu.

— Mabadi var —

Şehir Opereti

Operete girmek isti-
venler çoğahyor

Şehir Opere-
tinin teşkil ve
İbzarî faaliyeti
üerlemektedir.

Konservatu -
varda ders alan
hanım ve bey -
Ierden bir kıs -
mı Operete da-
hil olmak için

müracaate baş •
Iamışlardır.

Bu işle Viya-
aa konservatu - Ferit Bey

vanndan mezuh Ferit Bey meşgul
oimaktadır.

jazı koprusu

Tevf ik Hanırmn büstü yapılmaktadır.
O bittikteö sonra diğerlerininkine baf
Ianacaktır. kenan Bey 1932 kfa •
liçesinin bi|;tünü de yapmajh deruh-
de etmiştir. Bu suretle yaşad<ğımıx
bu Mnelerdeki (azellik telâkkisint
röstermek ve THrk gtiz«>lli»ini temsil
etmek üzere Güzellik Krallc«!«» lni«
heykelleri t<\tihe de intikal ede •
cektir. Seneler geçtikten sonra ah •
fadımız, bugünkü güzellerimizi ve
güzellik telâkkilerimizi bu büstlerden
tetkik edec<>klerdir.

Kraliçeler için bu da ayrı bir se-
ref!

Belediye yeni bir
teşebbüste bulundu

Gazi köprüsü inşaatına müteallik
hazırlıklar ikmal edPmistir. Simdi
inşaatı deruhde edecek çrup veya sir-
ketler inşaat bedeli mîktarında da-
h'lden mal -ilması Dahiliye Vekâle-
tinin kararı iktizasından olduğundan
bu hususta bir şekli hal düşünülmek-
tedir. tnsaat bedeli dört milvon li-
raya balifc olduğu cihetle inşaatı
deruh de edecek grupun da dört mil-
yon liralık mvbayaada bulunması lâ-
zım gelmektedir. Bu şimdilik müm-
kün fförUlemediğinden insaatın bir
müddet teahhur edeceği tahmin e •
dUmektedir.

Belediyece inşaatı deruh de ede •
eek grapun dahilden yapacağı mü •
bayaa miktarınm hiç olmazsa tasar-
ruf derecesine indirilmesini istemek •
tedîr. Bu hususta vekâlet nezdinde
teşebbüste bulunulmuştur.

Yeni bir inşaat grupu Belediyeye
müraeaat eder^k şimdilik müsait gibi
görünen bazı tekliflerde bulunmuş-
tur. Bu hususta da ayrıca tetkikat ya-
pümaktadır.

Otomobiller kontorol ediliyor
Alâkadar Belediye memurlan iki

gündenberi Galata, Karaköy ve Bey -
oğlu cihetlerinde otomobilleri sıkı bir
kontrola tabi tutmakUdırlar. Bu tef •
tisler neticesinde bir çok şoförlere ağır
eezalar verflmistir.

Mübadele
İsleri
Mayısta Cemiyeti Ak -
vam'a rapor verilecek

Mayıtta dağılacak olan Muh •
telit Mübadele komisyonu yap •
tığı isleri bir raporla Cemiyeti
Akvam'a bildirecektir.

Muhtelit Mübadele komisyo-
nu dokuz senedenberi faaliyette
bulunmaktad ır.

Komisyon Türk ve Yunan hü -
kûmetlerine yarı yarıya tesviye e-
dilmek üzere 3.600.000 liraya
mal olmustur. Bu müddet zar •
fmda Türkiye'den Yunanistan'a
mübadele suretile gönderilen
Rum'lann miktan 300,000, Yu -
nanistan'dan buraya gönderilen
TüTk'lerin miktan da 400.000 dir.

Yunamttan'da bir suiittimtd
Atina'dan bildirildiğine göre

Yunan Hariciye nezaretinde mü-
badele içlerile meşgul kalemin
müdürü olan M. Papadopulos'un
idaresine ait bir kaç milyon
drahmilik bir suiistimal meydana
çıkarılmıştır.

VeVâlet maaşları
Bir vazifeden çekPen memurun ye •

rine tayin olunan vekiTlere ancak iki
ay vekâlet maaşi verfleceği Maliye Ve-
kâletinden bütun vilâyetlere bildhil •
mistir. Vek&let maasian miktannı alâ-
kadar vekâletler tayin edeceklerdir.

Kaçakçılık için alınan tedbirler
Vafi Muhittin B. dün Vüâyette vi -

lâyet işlerile geç vakte kadar meşgul ol-
mustur. Muhittin B. devair rüesasile gö-
rusmüs, kaçakçılık mes'elesi hakkında
Htihaz edilen tedbirlerle bunlarm tat •
bik raretleri hakkında tetkikatta bu •
lunmuştur.

Ziraat mektebinin bir suali
tstanbul Ziraat Mektebinden tnnir

Ziraat Mudürlüğüne gönderilen bir mek-
tupta Ege iktisadî mıntakası dahiiinde
yetişen ve yaş olarak ihraç edilen üzSm
nevfleri ile nerelere, ne kadar ve ne fi-
atla ihraç olunduğu ve ambalajın na -
sıl yapıldıgı sorulmus ve bu şeylerden
birer nümune gÖnderilmesi rica edü •
mistir.

Muallimler Birliği kongresi
Muallimler Birliği bu ayın on beşinde

senelik kongresini ektedecektir. Bu iç-
tnnada bilhassa ük tedrisat muallhn •
Ierinin maaşlan mes'elesi görüsülecek-
tir.

Yeni kaymakamlar
927 senesinde Mektebi Mölkiyeden

mezun olup ta Vilâyet maiyyet memur-

luklarmda ve nahiye mudürlüklerînde

çalısan efendflerin kaymakamlıklara ta-
yrn'eri inha edihniştir.

Tayyare balosu hazırlıkları
Tayyare Cemiyeti 21 kânunusa •

nîde vereceği senelik baio için ha -
nrlanmaktadır.

Balo komitesi önümüzdeki çar -
şamba günü toplanacak, alınan ter-
tibatı ffözden gecirecektir.

Kooperatifçilk korsu
Ticaret mektebinde bir koopera •

tifçilik kursu açılmıştır. Kursta dün
akşamdan itibaren tedrisata baş •
lanmıştır. Derslere istiyenler mecca-
nen devam edebilmektedirler.

Cemal Hflsnfl Bey
Bern sef irimiz Cemal Hüsnü Bey,

bugün semplon ekspresile Avrupa* •

dan şehrimize gelecektir. Cemal Hüs-

nü Bey mezunen gelmektedir.

italya îthalâtı tahdit ediyor
Italya hükûmetince ahiren ihdas edi-

len bir kararname Maliye Nanrma baa
ithalât eşyasmm tahdidi için salâhiyet ve-
rilmistir. Maliye nezaretinin, ttalyan
eşyalarma karsı tahdit kaydını koyan
devletlere mukabele bilmisiide bulunmak
için tertibat almakta olduğu haber ve -
rilmektedir.

Kahve fiatları yflkseliyor
Kânunusani kontenjan listesinde az

miktarda kahve mevcut olduğundan
piyasada faz!a temevvüçler başlamış •
tır. Orijinal faturalar üzerinde yapılan
tetkikata nazaran kahvenin 90 - 95 ku-
ruş olması lâzrm gelirken bu fiat gün
geçtikçe artmaktadır. Ramazan müna •
sebetfle basrün kuru kahvecfler fiatlan
artbrmışlardır.

Şeker niçfn yükseliyor?
Şeker, insan vücudünün kömürü

mesabesindedir. Gıdalannuz arasmda
yüksek bir mevkü olan sekerin fiab
artmağa başlannşhr. Bu hâdise bizi
diğer bir vak'a ile karşılasbrıyor. O
vak'a da şeker fiatmın yükselmesi do-
layufle yüz binlerce liranın farlo fiat
karsılığı olarak her gün halkm cebin-
den çıktp tüccarm cebine girmesinden
ibarettir. Halbuki şeker istihsal olu-
nan memleketlerde fiat yükselmiş de-
ğildir. Kontenjan listesine bol bol şe-
ker yazıhnamısar diye tüccarm fiab
tezyide de hakları yoktur. Ayni za-
manda ne gümrük, ne de inhisar re-
simleri artünlmamıshr. Eğer kon •
tenjan sekerin kemiyetine yapbğı te-
siri, keyfiyeti yani fiatı üzerinde de
yapsaydı tüccan mazur görmek ga -
yet haklı olurdu. Demek oluyor ki
şeker ithal edenler fırsattan istifade-
ye kıyam eylemişlerdir. Bu gibi ta •
drlere ithalâbn tahdidine karar ve •
rildtği zaman tktisat Vekilimizin knv-
vetli bir ihtarmı habrlatmak isteriz.
tktisat Vekili, eğer tüccarm ihnkara
doğru bîr meyil ve hareketini müşa •
hade edersek kendüerini büyük stok-
lar karşumda bulunduracağız ve farkı
fiata kat'iyyen meydan vermiye <
ceğiz demişd. Pek yakm bir mazide
soylenen bu sözün mevceleri henSz
kulaklanmızdan zafl ounamış bu •
lunsa gerektir. Bu meyanda hiç sebep
yokken Alpullu Şeker fabrikan da
fiatı eskisine nataran sandık başma
3d buçuk lira artbrmışbr. Memaliki
ecnebiyeden ithal edflen şekerler için
tüccar mızrağı çuvala uydorabflir •
lerse de yerli şekerler için makul bir
mazeret beyanına imkân var tnıdnr,
diye

Soruyoruz!

Defterdariık mOhim bir dava
kazandı

Defterdariık Duhan Şirketi aleyhme
mühim bir dava açmışb. Şirketten ka •
zanç vergisi olarak 200,000 lira isb'yor-
du. Bu dava son günlerde hazine le •
hme nedceienmiştir.

Adliyeye alınacak daktilolar
tstanbul adliyesinin muhtelif kt •

sımlarında staj gören daktilo hanım-
lar arasında aym 18 inde müsabaka
imtihanı yapılacak, ehliyeti görü •
lenler tavzif edilecektir.

Bir kadın muhakeme ediliyor
Rus muhacirlerinden Madam Iste-

fani isminde bir kadm birinci ceza

mahkemesînde mevkufen muhakeme

ediltnektedir. Evrakı davaya göre bu

kadın, M. Kool isminde ecnebi bir

muallimle bir müddet beraber ya •

şamış, sonra muallim, kadtndan ay •

rılmıştır. Madam tstefanî bu ayrılığa

tahammül edememis, ve tekrar be •

raber yaşamalan için M. KooPü iz'aç

etmeğe başlamıştır. Fakat muallim,

bu kadına artık yüz vermemiştir. Ni-

hayet günün birinde, Madam tste •

fani, eski dostunu Beyoğlu'nda tngi-

liz sefaretanesi yanmdaki aokakta

yakalamış, bir demir bastonla kafa-

sından yaralamıştır.

Bunun üzerine Rus madamı tevkif

edilerek mahkemeye verilmiştir.

Madam tstefani, mahkemede bu

işi yapmadığım, kend'sine iftira e •

dildiğini söylemiştir. Müddei mu •

allimin vekili, madamın evvelce de

dört sabıkan ve mahkumiyeti oldu •
ğunu iddia etmiştir.

Muhakeme bu iddianın tahkiki
için talik edümisth*.

Seyrisefaindeki
Suiistimal

Umumî Müdür Sadullah
B. izahat veriyor

Seyrisefain idaresinde kömür
satın alma işlerile meşgul olan bir
kısmm amirlerile memurlarmın
son günlerde teslim edilen bir kö-
mür partisi hakikî miktarından
fazla göstermek suretile suiisti -
malde bulundukları anlaşılması
üzerine açığa çıkarıldıklarını ve
haklarında tahkikata başlandı •
ğını yazmiftık.

Seyrisefain Umumî Müdürü
Sadullah Bey bu haberi teyit e •
derek demistir ki:

«— Filhakika haber doğrudur.
Vak'a mahiyeti itibarile mühim-
dir. Kömür işlerile uğraşan sube-
deki amir ile üç memurun böyle
bir harekette bulundukları anla-
şıldı ve kendilerinin vazifelerme
geçen gün nihayet verildi. Hak-
larında ayrıca tahkikat yapıl -
maktadır.»

Sadullah Bey Seyrisefainde
teşkili mukarrer olan kooperatif
hakkında da şu sözleri söylemiş-
tir:

«— Seyrisefain müstahdemini
için bir kooperatif teşkiline ka -
rar verdik. Bu husustaki bütün
hazırlıklar bitmiş ve nizamname
alâkadar makamata gönderil •
mistir. tktisat Vekâletinin muva-
f akatini bekliyoruz. Cevap alır al-
maz faaliyete geçeceğiz.

Bu kooperatif Yalova'nın ve va-
purların kumanyasını temin ede-
cek, memurlanmızla müstahde •
mine erzak ve giyecek tedarik e-
decek, bunlan ucuz verecektir.»

6ömrök muhafaza motörleri
Gömrük'er muhafaza teskilâhnm yeni

kanun mucibince askerî şekle ifrağından
sonra tstanbul muhafaza teskuab bu
kumandanliğa ilhak olunacakbr.

tstanbul'da iki muhafaza müdür -
lüğü var dir: Bunlardan birisi kara mu -
hafaza müdürÜiğüdür. Bu müdürlük
takriben yedi sekiz yüz mevcutlu bir
muhafaza teskilâbm idare etmektedir.
Diğer müdür!ük deniz muhafaza mü •
dürlüğüdür. Bu da gümrük idaresinin
denizlerdeki muhafaza işlerini çevir •
mektedir. Deniz muhafaza müdürlü •
iünün emrinde muntazam bir milyon
liraya mubayaa edilnûs olan on adet
motörden başka rrîii ufaklı yirmi ka •
dar da di?er vesait mevcuttur.

Gümrükler ve tnhisarlar Vekâleb*
îşe yaramıyan bu motörler hakkmda ye-
niden tetkikat yaobrmağa ve makîne -
Ierinin mazot yakan makhıelere tah •
vili halinde bım'ardan istifade edflıp
edilemiveceğini anlamağa karar ver •
mistir. Byevm bu cihet tetkik olunmak •
tadır.

Muhacir ve möbadillerin
tapuları

Dahiliye Vekâleonden verflen bîr e»
mir üzerine iskân idareleri mübadfl ve
muhacirlerin vaziyeü hukukiyeierini tet-
kike başlamışlardır. Tetkikat bittikten
sonra muhacir ve mübadfllere tapu se -
netleri verilecektir. Şimdiye kadar yal-
nız İzmir Vilâyeti iskân idaresinde tan-
zûn olunan dosyalar 4306 ya bafig ol-
mustur.

Mavnacılar dün bir içtima yaptılar

Dünkti içtimaa iştlrak eden mavnaeüardan bir grup

Istanbul Limanı Mavnacılar cemiyetinde dün fevkalâde bir iç •
tima aktedilmiştir. İçtimaa reis Ahmet Edip Bey riyaset etmiştir.
İçtünada nizamnamenin birinci maddesi tadil edilmiş, cemiyetin
meslek ve malûmatımn taallûk ettiği bazı ticarî işlere girebilmesi i-
çin heyeti idareye salâhiyet verilmiftir.

Siyasî icmal
Mançuri'deki son harekât

ve Moğol ittihadı

Mançuri'nin tamamile Japon is-
gali altına girmesi için dört aydan-
beri devam eden harekât ve teşeb-
büsatm yeni bir safhası kapandı: Ja«
pon'Iar Mançuri kıt'asını Şimalî Çin'e
rapteden ve Seddi Çin'e karşı imtidat
eden dar mmtakayi dahi vâsi mik •
yasta icra ettikleri askerî harekât
ile zapt ve işgal ettiler. Bu mıntaka-
nın merkezi olup sevkulceyş cih^tin-
den en mühim noktası Çincov şimdî
Japon işgal ordusunun karargâhı
bulunuyor. Cemiveti Akvam mf-lisi
burada bitaraf bir mmtaka tesit e-
derek hiç olmazsa Mançuri'nin bu
parçasmı kurtarmak için icra etmiş
olduğu teşebbüs akim kaldıktan
sonra Japon'ların ergeç burasraı iş-
gal edeceklerî bekleniyordu.

Burasmın işgali üzerine Çîn hü-
kûmeti tekrar Cemiyeti Akvama şi-
kâyet etmiş ve bu müessesenin mec-
lisini içtimaa davet etmiştir. Fakat
medis toplansa da toplanmasa da
bundan Cin irin bir hayîr gele •
cek değildir. Bunun için Fransa'nm
ve diğer büvük devletlerin nimresm!
matbuatı Çin hükûmeti için gerek
Mançuri, gerek diğer mes'eleler i>
çîn Japonya hükûmeti ile doğru •
dan doğruya müzakerede bulunmak'
tan başka bir çare olmadığmı ya >
zıyorlar.

Japon'lar Mançuri'nin Rus rnm â-
kası olan şimal kısmmın merkezi i-
daresi Tsitsikor şehrinde ve civa •
rında dahi yerleşmislerdir. Sovyet
hükûmeti sulhperverane bir siyaset
takip etmekte olduğundan şimdîye
kadar Japon'ların bu hulûl ve isgal
harekâtnta ciddî bir Hirazda bu •
Iunmamıştı. Lâkm Sovyet'lerin daht

sabrının bir haddi vardır. Japon'lar
Mançuri'de müstakü bir hükûmet
tesis etmeğe hazırlandıkian gibi
Mançuri'nin şimalindeki Moğol bey-
liklerini dahi bu hükûmete Hhak et-
mek istiyorlar. Japon'lar buna mu •
vaffak oldukları takdirde Moğol it-
tihadı hareketini canlandırmıs ola •
caklardır.

Halbuki RusMar için Moğol mesV
leslne lâkayt kalmağa imkân yoVHnr.
Siberya'nm mühim bir kısrnı Mo-
ğol • Buryat Sovyet Cumhuriyeti ida«
resindedir. Diğer taı*aflan Şimalî
Moğolistan'da Rut'larm nüfusS *1-
tında bulunan Moğol Halk Cumhu-
riyeti vardır. Moğol ittihadı Siberya
ve Orta Asya mes'eleleri demek ol-
duğundan Rus'lar Japon'ların Moğol
siyasetini derin bir alâka ve endişe
ile takip edîyorlar.

MUHARREM FEYZt

374 sene evvel
Yazılan kitap

Askeri Müzede mevcut tarîhî
asan tetkik eden komisyon bun-
dan 374 sene evveline ait çok kıy»
metli bir kitap bulmuştur. hususî
bir kâğıt üzerine çok müzeyyen
bir şekilde yazılmış olan bu kitap
Yunus Vehbizade Halil Efendi
isimli bir Türk san'atkârınm e •
seridir. Halil Efendi bünu o z a *
man Kanunî Sultan Süleyma'na
takdim etmiştir.

Inhisarlar için
Yapılan tetkikat

Ankara 9 (Telefonla) — G"'tnrÜB>
ler ve tnhisarlar Vekili Rana Beyle
Müstesar Adil Bey vekâletin idare-
sine verilen dairelerîn yeni şekillerî
hakkmdaki tetkiklerîne devam et-
mektedirler. Tetkikat neticesine ka-
dar bugünkü vaziyet muhafaza o •
luncaktrr.

Malîye Vekâlet inde inhisarlarm îs«
leri ile meşgul olan daire yeni vekâ-
lete devredilmiştir. Bu daire Âdil
Bey tarafmdan idare olunmaktadır.

932 bütçesi
Ankara 9 (Telefonla) —

Vekâleti bütçelerde yapılacak ta -
sarrufat etrafında tetkikat icra -
sına başlamıştır. Devlet varidatı hak*
kmda ancak bu ay sonunda esaslı bir
fikir edinilebiltcek, vekâlet t su -
batta bütçeyi tanzime ba'1<^»rı»1rrır«
Bfitçe martm birinci günü Meclise
verilecektir.

Orijinal Boyut : 6 * 20 cm


