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Ekmeğe zamdan çiftçi istifade edemez! 

Eşyayı ucuzlatmalı , köylüyü 
mutavassıt elinden kurtarmalı 
LUleburgazlı çlft~I Ahmet, Bandırmalı 
lbrahlm beylerin şayanı dikkat sözleri 

Butdayın kıymetlendirilmesi fik
ri g6nlln f:n mnhim meselesi ha
linde devam etmektedir. Anka
radan gelen haberlere göre bu 
huauıta muhtelif düşünceler var
dır. itin deYlet tarafından yahut 
bir sendika Yeya köy birlikleri 
tarafından idaresi bu dilıünceler 
arasındadır. Ancak aalihiyettar 
IDahafilin Buj'dayın kıymetinin 

artbrılmaıı için bazı tedbirler 
alnıması lüzumuna kani olmakla 
beraber ekmek llzerinden hiikô-
llletin bir vergi tahsiline teşeb
b&ı etmesinin çok mahzurlu bir 
hareket olacağına kani bulun
duklari işaret edilmektedir. 

Dün manu etrafında görüş· 

Taşna 

melerimize devam ettik. 
Lüleburgaz çiftçilerinden Ah

met Bey şunlara söyledi : 
- Çiftçinin vaziyetini yakın

dan tanımıyanlar için bu fikir 
cazip ve zürraın lehine bir hare
ket gibi görülebilir. Fakat top
rakla uğratanlarla bunların Yaz
iyetini yakından bilenler için meı
ele hiç te böyle değildir. 

Bu gün ekmek fiatlarına yapı· 
lacak zamdan çiftçinin iıtifade 
etmesine hemen hiç imkin yok 
gibidir. Çünkü elinde satacak 
zahiresi kalan çiftçi pek az bulu· 
nabilir. Zira harmanı mütaakip 
zahiresinin bir miktarını kendi 
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uslanmadı! 
~~~~~----~~~~~ 

Vatanperver ermeni mütefekkirinin 
hitabına nasıl cevap veriyorlar ? 

Bundan bir müddet eYvel (Va
kıt) bir bat makalesinde (Samuel 
Tuaıacan isminde bir Ermeni 
lllOtefekkirinin sırf vatani ve mil· 
Jr bir iiiı ile ve hariçte TOrkiye 
aleyhinde tahriklt yapmakta o
ı.ıi komiteci Ermenileri akıl ve 
İnaaf yoluna çevirmek maksadile 
Ylzm11 olduğu bir risaleden bah
letnıiıti. Çok vakıfane bır suret
te ve Ermeni milletinin dertleri· 
ile vakıf bir kalemle yazılmış 
olan bu yazılana Taşnak Erme
llilerini birdenbire yola getirece· 
İiai değilae de kendilerini biraz 
dıha akıl Ye mantık daireainde 
dlltllnmiye hizmet edeceğini tah
lllhı ediyorduk. Halbuki bu ri· ......._ 

ıale hakkında gazetemizin yaz· 
dığı yazıların hariçteki Ermeni
lerden getirdiii akisler biç te 
ümit verecek mahiyette değildir. 

Pariste çıkan(Haraç) gazetesile 
Berutta çıkan (Aztak) gazetesinin 
aşağıya naklettiğimiz yazıları bu 
huıusta birer fikir verecek nü
munelerdir. 

Berutta çıkan (Aztak) gazete
sinden: 

Ermeni milleti bütün tarihi meycu
diyeti müddetince bugün okluğu kadar 
elrm ve ycisaver bir sukutu ah!Ak dev
resi geçirmemiştir. Saltanat istibdadının 

o acı günlerinde bile Ermeni cemaan 
aras1ı1da bu derece rezil ve vicdansız 
millet hainleri çıkmamıştır. (Vakıt) ]erin, 
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lfalkevlerinde Faaliyet 

Halke•leri içın viliyetlerimizdekı taabyet gun geçtıkçc iler-
1'-elde " hersDn yDzlerce vatandaı evlere yazılmaktadırlar. 
~IDimlz Konya HalkeYinia açılma merasiminde bulunan binlerce 
.,.... ~r .. 

Tevfik RUşttt B. Sof· 
yaya bugOn geliyor 
Kıral Hz. tarafından da kabul 

buyurulacak 
Sofya, 10 (Husuıi muhabiri

miz telefonla bildiriyor) - Bu
gün buraya gelmeıi beklenen 
Tevfik Rüıtil 8. bir gün Milino
da kaldığından yarın akşam mu
vasalat edecektir. 

Hariciye vekilimiz hudutta 
HUk6met namına teırifat müdilril 
M. Kirof'la sefaret heyeti Ye 
gazeteciler tarafından kaşılana
cak ve Sofya iıtaayonunda mera
simi mabıusaile istikbal edile
cektir. Saat 22,30 da Operada 
şereflerine verilecek galada bu
lunacak ve mllteakiben M. Mu
şanof tarafından Ünyon kulüpte 
50 kişilik bir ziyafet keşida olu
nacaktır. 

Cumartesi sabahı Başvekil Ye 
mecliı reisleriıai ziyaret edecek 

f Alt tarafı ~ inci sayıfada ] 

ihtikar var ! 
Komisyon kahve ttze

rlndekl tetkikini 
bitirdi 

Bir müddenberi kahYe ihtiklrı 
olup olmadığını araıtırmakta olan 
vilayet ibtiklr ~omiıyonu tetkik
lerici bitirmiı, ~abve piyasaıında 
ihtikar yapıldığına dair karar 
vererek bu husustaki mazbata
ıım dün adliyeye vermiftir. Mild· 
dei,•19illlll~lll 
armfbra Ye 
mahkemeye Yerecektir. 

Dllitr maddelerde de 
Belediye iktısat müdürlüğü de 

havayici zaruriye fiatlan üze
rinde esaslı tetkikat yapmııtır. 
Bu tetkikat neticesinde bir çok 
maddelerde ihtikara aapıldığı 

anlaıılmııtır. 
Belediye buna mani olmak 

için ciddi tedbirler almıya karar 
vermi9tir. 

Akisler: 

PJaJ ve yol 
lıtanbulun, temiz ıuya ihtiyacı 

vardır, malüm.. Halis ıüte ihtiyacı 
vardlr, muhakkak •.• HatJtaneye ihti • 
yacı vardı, elbet .. Çamurıuz caddeye 
tozıuz yola, düzgün kaldınma ihti
yacı vardır, ıüphesiz ... 

Fakat, acaba fU lıtanbulun, tiyat
roya, operete, bahçeye, plaja ihtiya 
cı yok mudur'! 

Son günlerde, her bahiste ihtiaa • 
1ına bir de ıehircilik. ilmini Uave c-. 
den hezarlen muharririmiz (Vd-Nıl) 
Beye aoraraanız, yoktur. Amma. ba
na sorarıanız, vardır!. (Va -NiJ)Be-
11e sorarsanız, yollar yapılmadan plôj 
yapılamaz. Anıma bana ıoraraanız, 

yapılır. 

Yapılır, Çünkü: Eğer, bir ıehrin 
her eksiğini (Vd· Nu) Beyin istediği 
gibi, mutlaka kaldınmına göre tan
%im etmek lazım gelirse, böyle kaldı
rımları olan bir şehre Darülbedagi 
değil orta oyunu; sesli sinema değil, 
karagöz perdes; mü.ruuiptir. Perepa
latJ oteli değil, Valde hanı; otomobU 

değil mulıacir taligaaı layıktır!. Ye 
böyle bir dekor ortasında da, Frenk 
gömleği, boyun bağı, ıapka, palto, ia
karpinle medeni bir insan kıgaletinde 
değil, yedi dilimli Mogol takkesi, u
zun kollu Buhara hırkaıuyle Medine 
dUenciai biçi.mirule gezmek icapeder ! 
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il Parasız kitap ku larının neşrine ğ 
~ bugünden ~~ en başlıyoruz İl 
ii V AKIT okuyucul ın yavrularına ilk p 
H tahsil kitaplarını rasız hediye edecek il 
iİ Bu hediyemizi alma sadece VAKiT karii olmak İİ 
!li klfldlr. Gazetemizin n saı tarafında bugUnden ı1ı itibaren bulacaıınız k ı kesip biriktiriniz. 50 ku- :. 
1 pona mukabil ilk sın kupona ikinci, 90 kupona r 

UçUncU, 2t0 kupona mukab dört ve ya be,ıncl sınıfın 
• kitaplarını ders senesi ba,ında takdim edeceıız. 

Mühim bir nokta 

8. Millet Meclisinde 
~~~~~------~~~-

Bulgarlara sahlan evrak 
Maliye vekili Refik Şevket beyin 

takrlrlne cevap verdi 

i 
H • 

Ankara, 10 (A.A.)- B. MiJJet 1 Tdkrir sahibi Refik Şevket B. 
Mecliıi buglbı reis vekili Refet Mitti tarihimize taalluk eden bu 
beyin riyasetinde loplanm11br. meaelenin kat'i . neticesine vasıl 
Mali ye vekili 1:duğundan dola• 
Musiafa Apdül ~ı milli bir zevk 
halik bey mG· deyduğunu söy-
.., • ..,._ •tal-. trlk mevzrıu 

11111 ft Balp· b1tbıolan 53 çu· 
riıtana g&lde· valın tarafımıı-
rilmif olan eY·. dan müzayedey• 
rak hakkındak; le sahlan mıkta-
ıual takririne ce- rın tamam olup 
Yap Yererek de· olmadığını sor-
miıtir ki: muş ve bu hu-

Heyeti tefti· susta lazım ge-
ıiyece yapılan len dikkat ve te-
tabkikat ikmal · yakkuzun göste-
edilmiftir. Tah· M 11 klllA _ rileceiinden e • 
kikat evrakı Şu· :al'..-:.ut be: Refik fevket E. min bulunduğu 
rayı Devlettedir. Vazifelerini hak- r DU kaydederek tarihi kıy.meli ha· 
kiyle ifa etmiyen memurlar hak- 'ti evrakın Maarif vekileti tara• 
kında Şurayı deYletin vereceği fından muhafaça edilmesinin mu
karar daireıinde muamele yapı- vafık olacaganı iliYe etmiştir. 
lacakbr. Aptillhalik bey tekrar söz ala-

Bulgaristandaki evraktan 53 rak işe yaramıyan klğıtların 
çuval derunundaki kıımı oradaki müzayede Ye mllnakasa suretile 
sefaretimize tealim edilmiıtir. satılmasının muYafıkı kanun bu· 
Bunların lıtanbula nakledilmeıi lunduj'unu beyanla demiıtir ki: 
için de tahsiaat Yerilmiştir. Bu Müfettişlerimiz işe yaramıyan 
çuYallar İçindeki evrak açılma- ve yarayanı tetkik etmeden bu 
dığı için içindeiıeyarayıp yaramı- enaln sattıkları için memurlan 
yan olup olmadığı hakkında kusurlu görmüşlerdir. Müracaa• 
malümatımız yoktur. lstanbula tımız üzerine de sefaretimiz ~u 
geldiii vakit açılacak ve orada evrakı alarak muhafaza etmıt· 
t ı-tkik edilecektir. (Lütfen aaylagı reviriniz) 

- ---- - -

O halde ( Vd • Nfi )Beyden rl- • 
j~a ederiz: Hemen Gandi gibi bir 
peıtemala bürünüp, lstanbul aokak
lannda, nazariyelerine uygun bir /Q.. 
yalette dolaımıga baflaaı.nlar ! 

Yusuf Zlp 

Uiın, edebıyat talebesi Halkevinde bir çay vermıılerdir. Çc.,; 
da mtıderrialerden bazaları da hazır bulunm&lf, piyanıo tertip 
edilıpif ve bazı kllıik parçalar çahnmıtbr. Resmimiz bu müaa
mere emallllda aluaauftar. 



Kitap kuponları
mızı biriktiriniz ! 

orçlar milzakeresl 
üzerinde garip 

bir yazı. 
Pöti Pariziyen gazetesinde son 

hafta icinde dikkat ve hayreti
miıi celbedecek bir y:ızı çıkmış
tır. Oımanh borçları hakkında 
Saraç oğlu Şükrü beyin Pariste 
müzakerelerine ait kalem yürfi
ten Fransız muharriri şunlan 
söylüyor: 

"Osmanlı borçlarına ait hisıe-
lere malik olanların kendilerine 
yapılacak teklifleri tetkik husu-
sunda büyük bir ihtiyat göster
meleri kendi menfaatları iktıza
sındandır. Türk hükümetine pa
ra ikrazı m~seles:ne gelince, 
memleketin iktısadi inkişafındaıı 
gayri sahalarda kullanıloası dü-
§Ünüldüğü takdirde böyle bir 
muamele icrası mevzu bahs ola-
maı. Bu münasebetle kaydetmek 
Uizı mdır ki Türkiye tütün inhi-
sarının bir Fransız - Amerfüan 
grubu tarafından işleti!mesi et
rafında bazı müzakerelerin ce
reyan ettiği ş:ıyidir. Bu, bize 
kal.rsa Türkiye için yapılacak 

mükemel bir iştir. Fakot menfaa
ta mukabil menfaat formülüne 
istinat eden Türklerin bu formü
lü mahareHe istimal ederek dü
yunu umumiye hamilleri için za. 
rarh olabilecek kararlar almala
nndan korkulabilir.,, 

Vakıt - Bu yazının ne gibi 
maksatlarla yazıldığı o kadar 
aşikar ki üzerinde uzun boylu 
bir mütalea yürütmiye hiç hacet 
yoktur. Gülmeli ve aynı zaman· 
da hayret etmcmeliviz. 

Ke alonya adasında 
m ··thiş zelzeleler 
Atina, 1 O (Husasi)- Dahiliye 

nezaretine gelen müstacel tel
grafnamelere gare Kefelonya 
adasında müthiş zelzeleler ol· 
muştur. Hasarat çok büyüktür. 
nüfüsce zayiat yoktur. Ahali 
mlitbiş bir halde kirlara kaçmış
tır. 

Saadet vapuru henüz 
kurtarılamadı 

Ayvalık civarmela Sarmısak

adası civarında karoya oturan 
Tavil zadeler kumpany sına ait 
Saadet Yapuru dün de kurtan
lamamıştır. 

Tehlikeli ve ümitsiz bir vazı
yette olan vapurun kurtarılması 
için Türk gemi kurtarma şirke-
tinin Sezar tahliyesi çah~mak· 
tadır. 

Saadet vapuru tam yolla ai· 
derken kayalara saplanmış, aldı
ğı müteaddit yaralardan ambar
lan Ye makine dairesi ıuyla dol
muştur. 

tir. Bunlar acaba tamamını değil 
mi? Bu hususta benQz evrak 
tetkik edilmediği için bir malfı
mat au:edemem. Enakın. lstan
bula geldikted sonra gerek mu
hafazası va gerek tetkiki için 
maarif vekaletine devri çok doğ
ru ve batta lazımdır. Zaten biz 
bunu maarif vekaletine teklif 
ettik. 

Maliyenin meşS?ul olması doğ
ru değildir. Maarif vekaleti bun
lan tetkik ederse yarıyanları alır 
diğerlerini satar veya yırtar.,, 

Hu izahatı müteakip ruzname
ye geçilerek ihtiyat askeri me
murları kanununun yedinci mad
desi ilk fıkrasının tadiline dair 
kanunun birinci müzakeresi ya
pılmış ve pazartesi günü topla
nılmak üzere içtimaa nihayet ve
rilmiıtir, 

Dahili 1 
Ve 

Harici So allar 1 
aponlar 

Muhasemeta nihayet verdik· 
lerlnl sa.,ıu.,orlarsa da •• 

FHMI 

Devlet inhisarıları memurları 
hakltındaki layiha mecliste 

Taarruzları devAm LAyıhada, idare ile alA.kaları kesilecek olan-
etmektedlr lara verilecek tazminat miktarı tayin dildi 

Cenevre, 10- •A. A) Cemi
yeti ak•am nezdindeki Japon 
murahhas hey'eti Japon hariciye 
nazırı M. Yoıhizava'dan b:r tel-
graf almıştır. M. Yoshi:ıava bu 
telgrafta Cemiyeti akvam bü-
yük meclisinin 4 Şubat tarihinde 
kabul ettiği karar sureti mu-
cibince Japonya'nın Şanghay'da
ki Japon kumandanına muhasa· 
matın tatili hususuna tamamiy'e 
ri yet göstermesi lüzumunu tek
rar bildirdiğini ve bu muhaıe-

matın tatili keyfiyetini kat'ileş
tirmek üzere müıakerelerı tacil 
için elinden geleni ya(lmıya 
Şanşghay'daki Japon orta elçi
sini memur ettiğini beyan etmiş
tir. Şangbay'daki Japon askerle
rinin m:cak bu müzakereler ne
ticelendikten sonra geri çekile
ceği hususunun aşikir olduğu 
da bu telgrafa iliYe ediJmittir. 
Japonlar1n Çlnlllere verdlklerl 

nota 
Şangbay, 10 (A. A.) - Japon 

elçisi tarafından Çin hükumet 
erkAnına Yerilen nota, Japon si
vil ve askeri erkanının Cemiyeti 
Akvamın 4 Mart tarihinde kabul 
ettiği karar ahkamına tevfikan 
Çin hükümet erkanile mnzakere
ye girişmiye amade olduklannı 

söylemektedir. 
Mezkur nota, cephe vazıyeti

nin bala endişebabş tekilde ol
duğunu ve binaenaleyh muhasa-
matın tatili için bir itilaf aMinin 
behemehal lüzumlu bulunduğunu 
ve bunu müteakip Japon kuvvet
lerinin çekilmesi ıartlarının tes• 
bit ve mUnakaoa edilebileceğini 
ilave etmektedir. 

Şanghay. 10 (A. A.) - Japon
yanın sulh hakkında serdetmiş 

olduğu şartlann Çin ve lngiliz 
erkanının hazır bulundukları bir 
öğle yemeği esnasında Sir Lamp
son tarafından Çin hllkümcti 
ı:imamdarlarına tebliğ edildiii 
zannediliyor. 

Çinli erkin bu teklifatı der· 
hal Nan kin ve Loyang' a bildir
oıişlerdir. 

Harp sahasında 
Şanghay, 10 (A. A.) - Ja

ponların her tarafta ıükfınet hü· 
küm sürmekte olduğunu ıöyle· 
melerinc raj'men Çin aıkeri me· 
nabii Japon taarruzlarının deYa
mını s5ylemektedirler. 

Tufanasa yağmwların yağmış 
olması yüzünden bütün cephe 
bir çamur sabası haline gelmiş· 
tir. Harekibn müşkdlit kespet-
mes1 çok ihtimal dahilindedir. 

Bir Japon resmi tebliiine na. 
zaran, japonlarJn askeri zayiatı 
188 telef ve 1387 yaralıya baliğ 
olmaktadır. 

lnsmere ne ıapacak ? 
Londra, 10 (A.A.)- Sir jhon 

Simon, Dail Mail muhabirini ka
bul ederek Cemiyeti AkTamın 
vaıif esi ihtilifın muslıhane vesa
itle halli olduğundan do1ayı ln
giltere hilkiımetinin japonyaya 
karşı ıttibaz edilmek istenilecek 
zecri tetbirlerin hiç birine iştirak 
etmiyeceğini beyan etmiştir. 

iashın 

Sadri Etem beyin dünkü •a
yımızda intiıar eden ••Devletçli-
ğin zaferi,, isimli makalesinde 
Türkiye devlet demir yollarile 
irket şümendüferlerinin nakliye 

ücretlerini gösteren rakamlarda 
250, 2,50, 280, 2,80 olacaktır. 
Tasbib ederiz. 

Ankara, 10 ( Vakıt ) -
Devlet inhisar memurları hak

kındaki JAyiha meclise gelmiştir. 
1 - Devlet inhisarlarınm da

imi memur ve müstahdemlerin
den ge:rek halen vazife başında 
bulunsun gerek açığa çıkarılmış 
ve i~ten el çektirilmif olsun veya 
gördükleri iş itibarile vucutların
dan istifade o!un::ımıya

cağı anlaşılanların veya sui isti· 
mali tahakkuk edenlerin idareyle 
alakaları kesilecektir. 

2 - Bu gibi memurlar hak-
kıoda şu suretle muamele yapı
lır: 

(a) ldarei merkeziye birinci 
sınıf ~ube müdürleri hakkında 
umumi müC:ürün raporu üzerine 

(b) Şube müdürü muavinlerile 
ikinci sınıf şube müdürleri, baı 
müdürler, mü~takil müdürler, 
mer!<ez müdürleri, fabrika, imi
lithane müdürleri hakkında mü· 
dürler encümeninin kararile olur. 
Bir memur ve müstahdemin tas
fiyeye tabi olup olamayacağı 
hakkındaki kararına umum mü
dür muhalıf kaldığı takdirde ve
kaletin kararile olur. 

(c) (a) •e (b) fıkraları hari
cinde kalan daimi memur •e 

müıtahdemler hakkında umumi 
müdürün kararile tatbik olunur. 

3 - Alakaları keıilen ve ha
len vazife gören memurlardan 
müddeti (a) hizmeti bir seneye 
kadar olanlara son ücretlerinin 
bir aylığı (b) müddeti hizmeti 
2 sene ye kadar olanlara ıoo 

ü"cretlerinin iki aylığı c 2 ıene
den fazla olanlara il:ıt iki ıene
lik hiımetlerine mukabil son 
llcretlerinin iki aylığı •e bundan 
fzalası için beher sene ve ke
Dirleri için birer nısıf aylık taz· 
minat verilir. idarelerin hüku· 
met tarafından işletilaıeğe baş
latıldığı tarihten enci mesbuk 
hizmet nazan itibara alınmıya

caktır. 

4 - Tuz inhisar idaresinde 
muvazzaf olup devlet memurları 
maaşatının tevhit ve teadülü hak
kındaki kanuna tabi memurların 
birinci madde mucibince tasf ıye
leri halinde haklarında memurin 
kanununun . tasfiye hükümleri 
tatbik olunur. 

5 - Üçüncü ve dördüncü 
maddelerde muayyen taıminat 
btitçelerindeki maaş ve ücret 
tertiplerinden vMilecektir. 

Kırklarelinde komünistlikle maznun 
yeniden bir kişi tevkif olundu 
Kırldareli, 10 (Vakıt) - Geçenlerde komünislikle alakadar 

oldukları anlaşılarak tevkif edilenler dosyalarile birlikte adlıyeye 
verilmişlerdi. istintak hakimliğince tetkik olunan bu evrak üzerine 
Kırklareli teJgraf oıemurlarından Burhaneddin Ef. de tevkif 
edilmiıtir. Tahkikat devam etmektedir. 

Yeniden bazı delail •e evrak elde edilmiştir. 

Yedi vilayetim izde hayvan sergisi açılacak 
Ankara. l o ı Va kıt) - Yarış ve ıslah encümeni yedi vilaye

timizde hayvan sergileri açilması için 4o,000 lira tahsis etmiştir. 

icra ve iflas kanununun tetkikatı ilerliyor 
Ankara, 10 (Vakıt) - Adliye encümeni icra ve iflas kanunu 

llyibasının tetkikine bugün de devam etmittir. 123 üncü madde
ye kadar tetkik edilmiştir. 

Ankaradaki Gazi Muallim mektebi 
Kolej oluyor 

Ankara, 10 (Vakıt) - Maarif vekaleti Ankarada Gazi Mu
allim mektebini bir kolej kaline ifrağ edecektir. Bu suretle 
mektepten çıkanlar bir ecnebi lisanına tamamile vakıf olacaktır. 

Maa if vekaleti Ankarada bir yapıcılık 
mektebi açacak 

Ankara, 10 (Vakıt) - Maarıf vekileti Ankarada bir yapı
cılık mektebi açmıya karar vermiştir. Mektepten çıkanlar yapıcı 
ustası olarak çalışacaklardır. Vekaletçe tayin edilecek bir müd· 
detten ıonra oıektep mezunu olmıyan yapıcılar çalışhrılmıya

caklardır. 

Yu nda neler 
olacak? 

Atina, 10 (Hususi) - Mevsuk bir membadan alınan malümata 
göre Cemiyeti Akvam iktisadi komisyonu, Yunanistana istikraz 
vermemeğe karar verirse, Başvekil M. Veniıelos derhal kabine
nin istifasını verecektir. Şayet Cemiyeti Akvam lehte karar ve· 
rirse Venizelos kalacak ve Nisanda ayan, Eylulde mebusan inti
habatı yaptıracaktır. 

Pariste bulunan Yunan Maliye Nazırı M. Maris, Cemiyeti Ak
vam iktisadi komisyonunun bir ist ıkraz bahşı ve düyunu umumi
ye taksitlerinin dört sene teci ı i hakkındaki Yunan talebini bu
gün yarın tethik edeceğini telgrafla bildirmiştir. Cemiyeti Ak
vam murahhaslcırından M. Prambolini buraya ielmiş ve derhal 
sellniğe haraket etmiştir Mumaileyh, Makedonyada Yunanistan 
tarafından yapılmahta 0 1an nafia inşııatının randemanı hakkında 
tetkik t vaoacak ve Cemiveti Akvama rapor verecektir. 

Kahire 
Darülfünununda 
Grev 

Londra gazeteleri Mısır'da 
vuku bulan ve efkarı umumiyeyi 
tehyiç eden bir hadiseyi haber 
vermektedir. Hadise, Mısır da· 
ra fünunu edebiyat fakültesi re
isi Doktor (Taha Hiiseyn) in i· 
dart bir emirle darülfünundan 
çıkarılarak maarif naıaretinde 
bir memuriyete naklolunmasıdır. 

Doktor (Taba Hüseyin) 
Mısır'm en güzide ve en meş· 
hur mm adamlarından biridir. 
Kendisi hem Mısırda, hem Au· 
rupada parlak bir tahsil gör
müş ve anadan doğma ama ol· 
duğu halde zekiisiyle, tetebbuu
nun derinliği ile herkesi hayran 
birakmıştı. 

Doktor(Taha Hüseyin) n daha 
evet de darülfünundan azli isten-
mişti. Çünkü doktora cahiliy~t 
edebiyatı hakkındaki tetebbüleri 
ile Ezber ulemasını sonderece 
hiddetlendirmiş, bunlar da onun 
azlini istemekte ısrar etmişlerdi. 

Mısır darülfünunu bu sırada 
istiklalini bütün kuvvetile müda-
faa ederek doktoru yerinde ipka 
ettikten başka onu edebiyat fa· 
kültesinin başına geçirmekle ilmi 
her şeyin fevkinde tuttuğunu is· 
pat etmişti. 

Doktorun darülfünundan nakli 
bütün darülfünunluları müteesair 
ettiğinden talebe ders okumak· 
tan imtina ve darüıfilnunun istik-
laline ve vurulan darbeyi pro
testo için grev ilan etmiştir. en. 
tün müderrislerin de aynı hatb 
haraketi takip edecekleri anla
şılmaktadır. 

Talebeden müteştkkil bir he· 
yet lmalın sarayına gidere~ hü
kumetin darülfünun istiklaline 
taarruz etmesini protesto etmiı
lerdir. 

Hükftmeti doktor Taha aleyhinde 
harekete scvkcdcn imil. onun 
son günlerde yazdığı bir meka
ledir. Mekalede Mııır darülfü
nununa hizmet eden bir çok ze• 
vata, hükumete muhalif ol
duklan için fahri ünvanlar 
veri lmediğini, buna mu
ka biJ hükümet tarafdarlarına bol 
bol tevcihler yapıldığı ıöylen
mişti. 

M. Brlyan'nıo ölilmtt 
münasebetile 

Ankkara, 10 (A. A.) - Baı
vekil ismet Paşa ve hariciye 
vekaleti vekili Şükrü Kaya bey
le Fransız Başvekili arasında 
telgraflar teati edilmiştir. 
Briendın cenazesi teşhir 

olunuyor 
Paris, 10 (A.A.) - Briand'ın 

cenazesi bu sabah saat 9, 1 O da 
Kleber caddesindeki ikametgi
ğından kaldırılmış ve bu esnada 
ailesi erkanı ile dostları M. Tar
diyö hükumet erkanından bir ço~ 
zevat, bir çok ayan ve meb'usao 
azası, ve sefirlerden bir çoğu 
hazır bulunmuştur. 

Alay, heyecan içinde derin bir 
t emmüle dalmış olan halk ile 
dolmuş bulunan caddeleri geçmif 
ve hariciye nezaretine doğru yol 
alarak alarak saat 9.10 da Ne" 
zareti erkanı toplanmış oldui"J 
binaya Yasıl olmuıtur. 

Alay geçerken yollarda bulu· 
nan halk, şapkalarını çıkararak 
müteveffanın naşını selamlamak• 
ta idi. 

M. Briand'ın eıki mesai af"' 
kadafları olan Hariciye erkloıo· 
dan dört zat, tabotun etrafıod8 
bir çerçe•e vücude getiroıi~ 
bulu nuyorlardı. ikişer ikiıer M· 
Tardiyö ve M. Lava!; M. ReY
nand ve M. Roustan ye diğer 
zevat naşin önünden geç01iŞ'" 
terdir. 

Saat 14 te halkın geçmesi~e 
müsaade edilecektir. Briand ııı 
naıi, iki gün teşhir olunacaktır• 
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~~------------------ 1 lngiliz lirası yük-
Muhtelit mübadele komisyonunda seliyor, düşüyor 
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§SİYA S" B .T ~İ·: 

• -- ..... -4' 

Esham ve tahavvülat borsa• 
lngi~terede 
Himaye devri 
Bu ayın başından itibaren ln

riltere himaye usulünü kabul ve 
latbika baılamııtır. Bu suretle 

" Mütemekkin,, kelimesi üzerindeki ihtilaf sında dün ıngiliz ıirası soo ku-
ruştan oçılmış, ve akşam üzeri 

halledilmek üzeredir 20 kuruş bir tenezzül göstererek 
780 kuruşta kalmıştır. 

foailiıler serbest ticaret denine -
llihayet vermi, ve yeni bir devr Atina mukavelcnamesinin bir na~esinin akti tarihi olan 1913 te • rek Yunanistanda müteı:nekkin 
•çmııJardır. fngilizler, himaye maddesinde bulunan "Domicile bazı kimselerin Yunanis1anda sayılmak için alakadarların 1913 
demni açarken bu devrin bak· "Mütemekkin,, kelimesinin tef. mütemkkin olup olmadıkları nok· te Yunaniıtanda bulunmaları 
Jınnda hayırlı olmasını temenni siri yüzünden bir kaç ay evel tasından çıkmıştır. Yunan murah- icap ettiği fikrini müdafaa et
ediyorlarsa da yapılan işin he- muhtelif mübadele komisyonu hasları 1913 te Yunanistan da- mektedirler. Her iki murahhas 
nüı bir tecrübeden ibaret ol- Türk ve Yunan murahhas hey- hilinde bulunmadıkları halde ora- heyet bu husustaki noktai naıar
duğuou ve bu tecrübenin neti- etleri arasında çıkan ihtilaf bak- da bir ikametgibları bulunan rum· iarım uzun ve mufassal raporlar
celerini beklemek icap erliğini kmda bitaraf murahhaslar yakın- ların da Yunanistanda mütemekkin la bitaraf murahhaslara bildir
deiJ.tve ediyorlar. da hüküm ve kararını bildire- ve binaenaleyh Yunan tabiiye. mişlerdir. Alakadarlar murııh-

Fakat bu ayın başından itiba- ceklerdir. tinden sayılmaları lazım geldiğini hu heyetimizin mesele bakkmda 
ren logilizler, eskiden tebcil ve Kıymetleri büyük bir yeldin iddia etmektedirler. Murahhas- gösterdikleri hukuki deliller çok 
takdis ettikleri serbest ticaret tutan firarilere ait emllk iıile Jarımızsa Atina mukavelesinin kuvvetli olduğu cihetle hüküm 
taraftarlarının iflasına hüküm alakadar olduğu için ehemmiyetli bu meseleye taalluk eden mad- kararının her halde lehimize ola
Vcrmiı oluyorlar. Çünkü serbestçi olan bu ihtilaf Atina mukavele- delerinin sarahatine istinat ede· cağını söylemektedirler. 
lerin ümitlerinden biri de tahakkuk 1=;1~.=:=;=ak=s=;i=m==:b;==a==:=h=ç=e=s=:i:=n~d:i=e~'~~B;;e;;le~d;;iy:::;;,e~d~e~:~~~~~~j ~~5~5~1~1;,:ra~~b~e~d~iy=e= 
etmedi. Qnıara göre dünyanın neıer yapıtacak H ı· 
her devleti ıerbesti usulünü ka- Taksim behçesinde bir Luna a iÇ Şirketinin edilecek 
bul edecek, bütnn dünya dost!uk Park tes'si hakkında Macar gru- t• Martın altıncı pazar günü Göı-
Ye kardeşlik hisleri içinde birbi- bunun mümessili Rişar Mayohart son vazıye 1 tepeyle Beyoğlu parmakkapısı 
riyJe ticaretle meşgul olacak. ile belediye arasında bir anlat· Haliç firketinin mali yazıyeti arasında aile hatırası sıra taşlı 
Her memleket ararisinin en gü- mıya doğru gidildiği Te mümes- ni tetkik etmekte olan komis- bir bilezik kaybedilmiştir. 
tel yetiştirecei'i mabıul yetiştir- s 1 Maynhart'm yapılan mukaYe- yon mesaisini bitirmiş ve rapo- Bulup getirene elli lira veri-
ınekle iktifa •dece'·t·ı. BUtu··n bu lenameyi temsil ettiği gruba g6s- r o b l lecektir. Babıali Ankara caddesi 

'" K termek ve imzalamak icin kat'ı~ u u yazmıya aş amıştır. 
Yaitle b' ti K · o · · d 15 numarada ikinci kat 21933 

r ır ta ı rüyadan farksız- salahiyet almak üzere Peıteye . _omısy .0 . reııı ve bele iye 
dı. Serbest ticaretten lngiltereyi gittiğini yazmıştık. reısı muavmı Hamit bey bu hu- telefon numarasına 14 ile 18 
IDÜ t f't ıusta diyor ki: arasında telefon edilmesi. 

ı e ı etmiş ve onn büyük ser- 1 aksim bahçesinde yapılacak ş 
\'etler temin etmişse de biJa·bare yenilikler arasında bir yüzme . - _irketin Mali vazıyetini tet-

h 
kık ettık eTvelce şirket beledi-

•ynı siyaset lngı'lterenı"n zı'r .. atını avuzu tesisi de vardır. 35 b' 1 .. yeye ın ira belediye hissesi 
dDıürmDtı, ticaretini tahrip etmiş. olarak verirdi. Son ıenelerde 
d GUlhane tıbbi mUaamereler 

ahili piyasalarını istilaya maruz Sömestr tatili münasebetiyle b~ mikta~ 24 bin liraya indiril-
birakmış ve onun sanayiini sarı· bir müddettenberi tatil edilen dı. Bu mıktar 300 bin lira ka-
rnııtır. (Güiaaue tıbbı müaamerelerine zan~n % 8 ni teşkil eder. 

t k b 1 Şırket kazancını aün geçtikçe 
Bunun neticesi olarak lng"ılte- c rar aş anmııtır. k b ,. 

B 
ay etmektedir. Komisyonumuz 

rede serbest ticareti terk ve u sömestrin ilk müsameresi h" 12 mart 1932 pazar günU saat şirketin vazıyetini kendi kendine 
ımaye usulünü kabul etmiştir. 17 de yapılacaktır., ıslah edebilmesi için belediye 
Serbeat ticnret sisteminin en hissesini timdilik tecile karar 

ıou müdafii Lord Soovdeodı·. devre girmiş ve yeni tecrObcye d' k . A başlamış bulunuyor. •er ı, omısyon raporunu ıchir-
tnele fırkasının bu eski ve ı"h- T b meclisine •erecek ve meclis de ecrU enin en netiae vereceği 

}iyar kahramanı, serbesti müda- üzerinde ihtilaf vardır. kabul ederse bu 24 bin lirayı 
daa ederken rakkamlarla,bimayeei Bazılarına ezcümle ameleye tecil edeceğiz. 

e•letlerin acrbestici devletler- göre lngiltere çok geçmeden Şirket, muamelatını bize dev-
<!en daha iyi bir halde olmadı- himaye usulünü bırakarak tekrar rctmek husuıunda bize müracaat 
iını göstermiş, dah:ı sonra dai- serbeıt ticaret siıtemine dönecek- ta bulunmamııtır. 
ına bir ticaret muvazenesi tesi tir.Çünkil onun göreceği mukabe· Fırınlarda elektrik 
~!!benin mümkün olmadığını: leler, yeni sistemi itibardan dü- makineleri 
. ımaye usulünün maişet ve 

1
•
9

_ şürecek ve henilz tecrübesiz o· 8 b elediye riyasetinden dün kay-
rı •al pahalılığına sebebiyet ve- lan yeni nesil, çok geçmeden makamiıklara gönderilen bir ta-
receğini, gümrük rüsumunu yu-k- serbest sistemin lngiltere için en · d . d 1 k .k ı mım e cıvaran an e e trı geç-
~e ten her devletin başka deTlet- muvafık sistem olacaitoı anlı- tiği halde henüz fırınlarını elekt~ 
.. er~en ayni muameleyi görece· yacaktır. rik makineleriyle teçhiz etmemiş 
~)Dı aöyliyerek serbest ticaretin Fakat milli hükümeti teıkil olan fırın sahiplerinin süratle bi-
v med•w• • eden kitleye göre ln?"iltere bi-le . ıgını ve tecrübenin onun rer listelerinin yapılmasını bil-
b bınde olacağını anlatmış onun ~aye usulünden istifade edecek dirmiıtir. Bu gibiler cezaya çarp-

u sözleri dikk tJ d. , zıraatini, ticaretini, sanayiini yük- tırılacaklardır. 
de . • . 8

• e ınlenmiıse seltecektir. kımaenın fıkrıni degw iş tirem OtobUs talimatnamesi 1 Nisan-
dan itibaren tamamen lbı"ttir. e. iki taraf da tecrübenin verecegw 1• 

N t . 1 
neticeyi merakla bekliyor. tatbik edilecek 

e ıce o arak İoailizler, ~ e yeni ö. R. Geçen sene yapılan otobüs 

111ı•fllftlllımıııınıınoııııunııııııunıııı ınnıunnıııımıınııunııuı;ııınanııınııııııııınnıınııııuıımnııınınınıııaınıımıııınwnıııııııııııııımuıı 

Mahmut Nedim Bey 1 
( Son Yemen vell•I ) ı 

30 Senelik Siyasi Esrarı I"" 

\._._ııııııwrmmııııınımııııııaıı:mı:İ. f Ş: """" ~ ~!::~•Tefrlke:68-
~öaterdi. Bu hufreler kuyular -
~· Aaker auıuz kalmamak için 
~tada toplanacaktı ve orada su 
ol 11.cakJarmdan tamamen emin 
d duldarmdan beraberlerinde au 
ti" götürmüyorlardı. Halbuki ld -

0
' kuvvetleri kuyuları tutmuı ve .:•la çıkan askerimizi derhal 
U aıara etmiıti. 

_.. • Susuzluktan kırılan aske -
~n ~atında olan Ragıp bey bir 
h, RUn ortadan kayboldu ve ni -
ld ~et haber alındı ki o, çoktan 
tı tıı karargahında misafiri has -

r. 

Bozgundan sonra 

Mehmet Ali Paşa Ragıp be-

Tcrcüme ve iktiba& hakkı mahfuz 

yin hatasını tamire beyhude ye• 
re koştu. Çünkü idris bu hadi
se üzerine coımuşlu. Şimdi de
ğil yalnız Cizan etrafı, Tebame, 
Butün vadi çalkanıyordu. idris 
beyannameler neırederek muci
zelerinden, rUyalarından babıe· 
diyor, Allahın sevgiJi kulu oldu
ğundan herkesin emin bulunmasını 
istiyor ve etrafı yeni cenklere 
davet ediyordu. Ve bittabi feda
karlıklarının mükafatını Italyan
lardan bol bol isteyip almasını 
da unutmuyordu. 

Mehmet Ali Pa§a aylarca 

Asirde idris ile uğraştı. Faka:-' 
maaleaef esHlı bir netice elde 
etmiye muvaffak olamadı. 

• * .. 
Ahmet luet Saşanm Yeme

ne muvasalatından biraz sonra 
ben de dairei intihabiyemi ziya
rete gitmiıtim. 

Ben San'aya vardığım zaman 
ilk haber aldığım şey askerin 
vazıyeti idi. 

Asker - lstanbuldan hareket 
ederken Mahmut Şevket Paşa 
bize işler çabuk bitecek yakında 
lstanbula döneceksiniz demişti, 

halbuki biz burada bekleyip du
ruyoruz, ne olacaksa bir .an eY
vel olsun, diyormuş ... 

Ahmet izzet Paşa keytiyeti 
lstanbula yazarak bir an evvel 
bir karar verilmesini istemiş .. . 
Ve lstanbul nihayet imamla an
laşmak imkanı varsa beyhude 
yere kan dökülmemesini, binaen
aleyh evvela imamla temas edil· 
mcsini tavsiye etmiş ... 

Susuzluktan şikftyet ! 
Beyoğlu cihetindeki ban mües

seseler belediyeye müracaatla 
terkos suyunun devamlı verilme
diğinden müıkülita uğramakta 
olduklarım beyan etmi~lerdir. 

Belediye bu ıikiyetleri tetkik 
edecektir. 

talimatoameıi 1 Nisandan itiba
ren bUtOn maddeleriyle tamamen 
meriyet mevkiine geçecektir. 
Nisan birden itibaren şehrimizde 
işlemekte olan 150 otobüs tef
tiş edilmiye baılanacak Ye tali· 
matnameyc tevfikan otobfislerde 
tadillt yapmamıı olan otobüs 
sahiplerinin ellerinden vesikaları 
istirdat edilecek Ye ayrıca bun
lar tacziye olunacaklirbr . 

Bilbasaa cam yerine mika kul
lanılacağı hakkındaki maddeye 
ehemmi} et verilecektir. 

Şimdi otobüslerin belediyece 
tesbit olunan maddelerden gayrı 
sokaklardan ıeçmeleri katiyen 
yasak edilecektir. 

Bir kısım otobüs sahipleri 
belediyeye müracaatla faaliyet 
mıntakalarını değiştirmek iste
miılersc de belediye bu talep
leri reddeylcmiştir. 

Mesele münasip surette ima· 
ma yazıldı, fakat derhal anlaşı· 
hyordu ki imam her hangi bir 
itiliftaa kaçmaktadır. 

imam etrafındakilere: 
- ltiliftan ne çıkar, ıimdiyc 

kaaar yazılan çizilea feylerdcn 
ae fayda hasıl oldu, korkuya· 
rum bu defa itilAf bebanesilc 
beni imamlığımdan da mahrum 
kılmasınlar, diyormuı .• 
imamı yola getirebilmek için 

evveli Son'a civarındaki Ye Ha· 
tit'in belli batlı meıayihinden 
bir çoğunu elde etmek llıımdı. 
~emuriyet vaatleri ve para ile 

bu ıf hallolundu. Şimdi keseler 
dolduran ve her hangi bir itilaf
tan ıonra her hanıi bir memu· 
riyete konacağına emin olan ıeh-
lcr, reisler imamı tazyik ediyor
lar: 

- Neden kan dökülsün .. Ye
ter artık bu harpler. Hükümetle 
mutlaka bir itillf yapmalısın, 

aksi takdirde bizde ıana itaat 
etmeyi:ı. diyorlardı. 

Bir haf ta evvel logiliz lirası 
700 kuru~uil fevkinde temevvüc
ler göstermekteyken, birdenbire 
800 kuruşa yükselmesi Avrupa 
piyasalarında lngiliz lirasına kar
şı olan emniyetin ziyadeleştiğine 
delalet etmektedir. 

logiliz fabrikalarının aleyhine 
olan bu ani terfi üzerine Lon
dra borsası lngiliz lirasının da· 
ha ziyade yükselmemesı için te
dabir almış ve dün bu sebeple 
Sterlin tekrar düşmiye başlamış· 
trr. 

Fıllstin Sergisine 
iştirak Edecek 
Tüccarlarımız 
Nisanın 7 sinde açılacak TO 

sonuna kadar devam edecek o
lan Fılistinde beynelmilel Tel 
Aviv sergisine iştirak edecek 
olan tüccarlarımız dün ihracat 
ofisinde bir içtima yaparak ko· 
nuşmuşlardır. 

Sergi tertip heyeti tarafından 
gönderilen murahhas da bulun
muş, sergiye iştirak edecek olan 
tüccarlarımıza liz:ımgelen izahatı 
vererek bu husustaki ar-zularımn 
neden ibaret olduğunu sormuştur. 

Tüccarlanmız arzularını üç 
nokta üzerinde hulasa etmişler
dir. Bunlardan birincisi gümrük 
resminin depozito olarak bırakıl
masının temini; ikincisi gümrük 
resimlerinin miktarı; ücüncüsü de 
nümune gönderecek olanların 
nümunelerinin sevk ve teşhiri 

meselesidir. 
Murahhas, tüccarlarımızın bu 

arzularını nazarı dikkate alaca
ğını vadetmiştir. Ofisin teşeb
büsatile panayire iştirak edecek 
tüccarlarımız çok olduğu takdir· 
de konsolosluğumuz vasıtasilc 

(300) metre murabbaı hususi bir 
pavyon inşası da takarrür et
miıtir. 

eunday fiyatlar1 

Zahire fiyatlarında iddia edil· 
diği gibi yükseklik yoktur. Dlln 
de buğday 5,20 le 6.25 kuruşa 
arasında satilmııtır. Dün Ana• 
doludan lstanbula 22 vagon buğ• 
day, 4 vagon arpa ve 5 vagon 
Mısır gelmiştir. Dün borsada 
muamele gören buğday yekunu 

(Ullfrn sayfayı çeviriniz) 
773 

imam etrafın bu hali karşısın-
da fazla dayanamadı ve bize 
müspet bir cevap verdi: 

imamın hocası Kadı Hüseyin 
El Emri, Evkaf nazırı Seyit Ka
sım ve ba,larında kuvvayı umu
miye knrargAhından Erkanıharp 
kaymakamı Mısırlı Aziz bey 
imamla temasa memur edildiler. 

Bu heyet imamla Haşip'te 

üç dört defa görüştü. Ve iki ay 
kadarBabıalıylemubabere cerevan 
etti. Bu müddet zarfında im;m 
bir çok defalar itilafı akim kı
lacak teklifler serdetti. Onu iti-
lAfa sevk ve icbar eden şeyhlere: 

- işte müzakere ediyoruz, 
fakat ne yapayım, hükumet bir 
türlü itilafa taraftar görünmü
yor, dea:ek istiyordu. 

Şeyhler, rüesa ise bu hilCf1İ 
keşfetmişler, imamı taıyıkte de
vam ediyorlardı. 

Nihayet atideki esasatı ihtiYa 
eden meşhur itiliifname haıır• 
landı: 

/Bitmedi), 



• 
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Maslakta 
Bir ölüm 
Dün Maslakta bü,.iyeti henüz 

teıbit edilemiyen bir ölü bulun
muş ve tetkikata baılanmışhr. 
ŞUphell bir ölUm hadisesi 
Kumkapıda Süleyman isminde 

biri ıokakta ölü olarak bulun
muş, ölüm ıüpheli görüldüğün
den ceset morga kaldırılmıştır. 
Halkı kumara te,vik ediyormu,ı 

Balatta Çarşıboyunda Y orgi 
isminde biri, elinde bir fincan, 
bir tabak, dört zar olduğu hal
de halkı kumara teşvik ederken 
cürmü meşhut halinde dtrdest 
edilmiştir. 

Tayyare piyangosu 
Bugün çekiliyor 

On ikinci tertip tayyare pi
yan osunun ikinci keşidesi yarm 
öğleden sonra saat 14 te Da· 
rülfünun konferans salonunda 
çekilecektir. Bu keşidede birinci 
ikramiye 35 bin liradır. 

Moratoryom 
Şayiaları asılsızdır 
Bazı ecnebi mahfelde, bir kaç 

ifindlir hükümetin moratoryom 
ilan edeceği yolunda bazı riva
yetJer işae edilmiştir. Halbuki 
hunlar tamamile asılsızdır. 

Yalnız hükümetle mukavele 
yaparak Türkiyede bazı işlere 
giriımit şirketler Yardır ki hüku
met bunlardan ya alacaklarını 
Yeya yapacakları inşaatı tehir et
mek yahutta müddetle uzatmak 
üzere müzakeratta bulunmakta
dır. Alacaklı grup ve şirketlere 
932 taksitinin mukavelelerde mü
sarrah son taksiti takip eden 
seneye nakli istenmiştir. 

Yani 935 de mukavele muci
bince veriJecek bir son taksit 
Yerilirken bu işe ait 932 senesi 
taksiti 936 senesine nakledilmiş 
olacaktır. 

Bu muamele münasebetiyle 
alacaklıların hukuk ve maiıetle
rini siyanet için mutedil bir de 
faiz verilecektir. 

Sanayiciler meselesi 
Sanayi erbabı önümüzdeki pa

z~r günU sanayi birliğinde 
bır toplantı · yapacaklardır. 
Bu • toplan ti da maliye tetkik 
komısyonunun sanayicileri ikiye 

s;;·k·~til 15 sene ., Günün Muht.ır~ 
Hapse mahkum ___ T_a_k_v-lm ____ C_u_m_a_ı _ı -l\.-la-rt-3ıııii l 

Gebzede Osman isminde birini üncü ay 1932. 8 Zilkade 1350 Senenin 
öldfirmekle maznun Hasan onbatı geçen günleri: 72 kalan l?iinler- 292 
oğlu Ahmedin bir müddetten GUne, - Doğuşu : 6,27 Hanşı. 18.06 
beri agır cezada devam eden Namaz vakitleri - Sabah: 5 32 
muhakemesi dün bitirilmiş ve Üğle: 12.25: ikindi l:i.~8: Akşam· 18,08 
maznun hakkında karar veril- \'atcı: 19.35: lnısak: 4 45 
miştir. Hava - Oun sıcaklık azamt 14,5 

Bundan ipiyce müddet evvel asgari 4,5 dereceydi. Bugün hava hu· 
Gebzede bir düğün olmuştu. Dü- !utlu olacak. rüzgAr mütehavvil ese· 

cektir. 
ğllnün en civcivli zamanında, 

köy delikanlılarınm kafaları kızış· 
mış ve nihayet küçük bir sebep, 
kendilerinden steçen gençleri 
bir birine düşürerek bir hadise 
çıkarmıya kafi gelmlfti. Düğlln 
evinin yaılılan, hadisenin önünli 
aldıktan sonra ka,.gacılardan 
kırcalı Ali kahveye çıkmış, kah-
vede rastladığı maktul Osmanın 
ağabeyisi Mabmuda,düğün evinde 
kendisi dayak yerken kahvede 
oturup keyfine baktığından dola-
yı çıkışmış, atız dolusu küfür 
etmi~tir. O esnada kahvede bu-
lunan Mahmudun kardeıi Osman 
ye Hasan onbatı uğlu Ahmet 
kavgaya karışmışlardır. Ağız kav
gası çok geçmeden bir döğüşe 
inkilibetmiş, Ahmet bir arcılık 
tatıdığı saldırmayı çekerek Oı
manm göbeğinin altına savur· 
muştur. Osman yaralı bir halde 
yere kapanmıı ve kavga da der
hal durmuştur. 

Radyo 
lstanbul - 18 den 19 a kadar 

gramofon l 9 dan 19,30 a kadar Refik 
Ahmet bey carafınd:ın konferans. J 9,SO 
dan 20.30 :ı kadar \ 'cdia Rıza hanımın 

i~ tir:lkile s:ız, 20,30 dan 21 e kadar Ha· 
bihe :\ lolla, 2 1 den 22 ye kadar Eliza 
hanımın iştirılk il e saz. 22 den 22.30 a 
kadar tan~o 

Viyana - I 1,20 çocuklar için -
12,30 konser - 13,40 Leopold Sroko(· 
ki ı. onseri - 14 plak - 16.30 çocuk
lar için - 16,55 konser - 18 konser-
20,50 operadan nakil - 23,05 modern 
operet 

Hellsberg - 7,;iQ H 9,30 cim· 
nastik: - 14,30 konser - 22.10 renfo· 
nik konser. 

BUkreş - 20 konser 20.30 
opera. 

Roma - 20,50 musiki 21.45 
opera. 

Praga - 13 sa.at b2şı 13,05 
Kuartet kom:er - 20 milli tiyatrodan 
nakil - 23,20 plak. 

Buda peşte - 1O, 15 konser -
18 Tsigan musikisi - 20,15 operet -
21 piyano konseri sonra T sigan musikisi. 

Moakova - 7 den 23 e kadar 

Çok geçmeden hadise ma
halline köy muhtarı Rifat bey 
gelmiş, yaralıya ilk müdavat ~·a
yılmıştır. Rifat bey, Oımana 
kimin tarafından vurulduğunu neşriyat 
ıormuş, yaralı, kahvede bulunan Varşova - 13.35 orkcscra kon· 

se ri - 21 , 15 fil armonik konser. 
Abmedi göstererek: Yarın 12 mart 

- Beni Ahmet vurdu! 
Viyana - 12,30 Konser - 14, lO 

Demittir. Hastahaneye kal- kon5er - 15 Jes Sle.ıak t:ıra fı ndan kon-
dmlan yaralı pek az sonra öl- ser - 16,25 dini meru im - 16,35 
müJ, Ahmet maznun olarak keman - 17,55 konser - 20,30 or· 
muhakemeye :ılınmıştır. kestnı - 21 Gbthcnin bir eseri -

Müddei umumi serdettiği id- 23.35 konser \'c dans. 
diasmda, bir çok deliller gös· Hellsberg - 7,30 'c 9,30 Jim-

mıstik - 12.l 5 mektepliler için -
termiı, muhtar Rifat beyin ve 12,40 Bcrlinden nakil - 14,05 konscr-
diğer ıabitlerin ifadeleriyle katil 16,45 Danzigden n:ıkil - ı 7, ı 5 kon· 
filinin Hasan onbaşı oğlu Ah- ser - 2.'3,15 haberler ve dans. 

f d k BUkre• - 13 Plak - Romen mu· 
met tara ın an aslen ve te- sikisı - 19.IO orkes tra - 21 Koro 
hevvüren yapıldığının sabit ol- konseri - 22,15 Homen musikis~ 
duğunu zaten maznunun da Roma - 1:1 musiki - 13,45 ses 
cürmünü inkar etmediğini "Os- ve musiki J.onseri - 18,30 ses kon
mania Mahmut üzerime hücum seri - 18,45 orliescra konseri - 21,15 

musiki - 21 ,45 opera'dan nakil. 
etti, nasıl Yorduğumu bilmiyo· Praga - 13 Saat başı - 19,30 
rum.,, şeklinde ikrarda bulun- asker[ musiki - 20,20 konser - 21 

ld 1 Smctan:ı salonundan nakil - 22 Brüno· 
muş s uğunu söy emiş maznu· 

dan nakil. 
nun 448 inci madde ile tecziye- Budape,te - 10,15 Konser -
sini istemiştir. 13,05 Budapeşte konser orkestrası tara· 

Mahkeme müzakereden son- fı ndan konser - ı 7 çocuklar için -
20,15 Tsigan musikisi - 21,15 dans. 

ra Abmedin 15 sene hapse ve Moskova _ 7 den 23 c kadar 
maktul vereses;ne bin lira taz. 

nc~riyat 

minata mahkumiyetine karar Var,ova - 13,10 matine - 19,30 
vermiştir. konser - 2 1,15 hafif musiki - 2.'3,10 

ayırmak buıusundaki tasav,.uru 
müzakere edilecektir. 

Mtthürlü Telefon 
Son posta sahiplerinin _c_h_op_in_'i_n_e_se_ri_-_2_3,_50_da_ns_. ---

mahkumiyeti 
Belediye müfet~işlerinden Ali 

Yaver bey tarafmdan müddeiu
mumiliğe müracaat edilerek 
telefon şirketi aleyhine bir dava 
açıldıfını ve müddeiumumiliğe 
verilen istidanın ilk ta hkikatı 
yapılması için poliıe havale edil
diğini yazmıştık. Zabıta bu hu
sustaki tahkikatını bitirmiı ve 
evrakı dün adliyeye vermiştir. 

Talebe birliği kongresi 
bugün 

Milli Türk Talebe Birliği bu 
gün Halk evinde umumi kongre
sini yapacaktır. 

685 ton, un da 5081 çu~·aldır. 
Almanya ithalltını azalt.yor 

Almanya hükumeti, hariçten 
itb•l etmekte olduğu maddelerin 
bu ay içinde yü2d~ 35 nispetinde 
azaltılmasına karar vermiştir. Bu 
karara göre Almanyaya yüz kilo 
ithalatta bulunacak olan bir tüc
car ancak 65 kilo ithal edebile
cektir. 

BORSA 
Sabık lktisa~ vekili Şakir Bey 1 

aleyhine yapılan neşriyattan do- _l_O_M_a-rt_9_3_2-~::A:ç:_ıı"!"d_ı:::K-_.-P_•-n:d_•-_."1 

layı sonposta ve yarın gazeteleri 
aleyhine açılan davanın netice· 
lendiğini dün haber vermiştik; 
Öğrendiğimize göre, Ankara As-

1~3 
liye ceza mahkemesi, yarın ga
zetesinin 20, 28 agustoı ve 24, 
27 eylul nüshalarında çıkan yazı-
ları ve Sonposta gazetesinin 22 
ağustos nüshasından başlayan 
mekalcleri Şakir Beyin haysiye
tini kıracak mahiyette görmii!, 
Yarın mes'ul müdürü .'" 
Tevfik beyin 15 ay ve son 
posta sahipleri Ragip , ~ ~ -- _ 
riyabey lerin birer sene aHı,ar ay 
hapislerine karar vermiştir. 

Bir ihtilas maznunu hapse 
mahküm edildi 

Polis taavüo sandığında ihtilas 
yapmaktan maznun oıa:-ak ağır 
cezade mahkeme edilmekte olan 
Ahmet Muhtar efendi bakkmda 
dün karar verilmiştir. Mazaun 
bir sene 6 ay hapse mahkum 
edilmiştir. 

Kambiyo 
F rnsız Frangı 
I l nı;iliı lirası l\r. 79 
M T.I. mukabili Oolar 

ı,: " 
.. .. 

.. . 

Liret 
Aelg.1 
Drah rııl 

iL f rank 
L eı·a 

1·1orın 

Kuron 
~lllnıı 
l'ezeta 
illark 
Zloti 
ren:'1 
ı.e~ 

1 T ürk 11 rası Dinar 

Nukut 
20 Fr:ınk ( Fransıı 

ı lsmlın (loı:ilt ı ı I 
ı Dol.'.l r (Amcrlkıı) 

20 Liret [ lıa1)'3 

BORSA 
Altın 
l\lecidi yc 
Bankonoı 

-

J4'.l7 35 

lfo 
78( 

20'.li 
218 

HARiCi 

171 
79 
211 
222 

92~ 192~( 49 4 50 
23 23-

Kalpte 

- Müfettiıle hakim avludalar. , 
Belki işlerine mani oluruz. oradan 
gitmiyelim. Başka bir yol yok ı 
mu? 

Patriı, Franoya garip garip 
bakarak: 

- Var, dedi, hizmet ettiğimiz 
yol var. 

Geriye döndü. Mühendisle 
Franoy, takip ettiler. Patris dar 
bir merdivenden indi, beş metre
lik kadar bir koridordan geçerek 
bir kapı açtı. Kapının kilidi yok
tu, binaenaleyh gürültü yapma • 
mıştı, ve iki arkadaş bu kapının, 
zaval1ı kadının öldürüldüğü mer
divene açıldığını hayretle gördü· 
ler. Franoy, Gayet tabii bir sesle: 

- Burası mı, 
diye sordu. 

- Hayır efendim, daha yukarı 
sı. On basamak kadar. 

Franoy duvarları tetkik ediyor 
du. Fakat bu, a.ıl düşüncesini sak 
lamak icindi. 

- DÖnelim, 
dedi ve çıktılar. Tekrar salo

na girdiler, Franoy mühendisin 
yanına oturdu: 

- İ§te, dedi, öğrenmek istedi-
ğim şeyi öğrendim. 

- Neyi? 
- Kadını öldürmek üzere ka-

tilin takip yolu dikkat ediyor mu
sunuz, eğer birisi bu salonda hu· 
lunup da, avluda konuşulanları 
meseli, ihtiyar kadının ifşaatta 
bulunacağını işitse hu yoldan gi • 
dip kadını öldürebilir. 

- Sahi. Demek burada bek
liyen Elena, avluda görünmeden 
konutulanları duydu ve kadını gi
dip öldürdü. Artık bu sefer eli -
mizden kurtulamaz. 

- Acele etmeyiniz. Elenanın 
şatoyu tamamen bildiğini biliyo
ruz. Her halde takip edeceği yo
lu !&fırmamı,tır. Yalnız .. 

- Yalnız ne? 
- Gidip bir cesedi görelim. 
Gidip cesedi muayene ettiler. 

F ranoy yarayı uzun uzun tetkik 
ettikten sonra doğruldu: 

- Kabil değil, dedi, bir kadın 
bunu yapamaz. 

lğae Tcsfrlk11 

28 

Nokleden• fa. ------dıncağıza, kimseye görünmeden 
yetitebilirdi. Buna bir diyeceğinı 
yok. 

- Hem eğer bu itte bir §eriki 
varsa, hapse atılınca ıöyler. 

- Burada yanılıyorsunuz. Ka· 
dınlar, bu gibi hususlarda, zan• 
nedildiğinden daha kuvvetlidir " 
ler. Hem Elena ayarında bir ka • 
dın, polisin içinde bulunduğu ve 
kimsenin bilmediği esrarı hiç fa.f 
eder mi? Hayati buna bağlı. Ne· 
tice fU olur ki, uzun uzun muha• 
kemelerden sonra, mahkum ola· 
bilmesi için elde maddi bir delil 
olmadığı için beraet kazanır. 

Yani, şimdiki halde gene susa· 
lım mı demek istiyorsunuz? 

- Evet. Esasen buraya, evvel· 
ce de tahmin ettiğim gibi, Elena· 
nın kadının bulunduğu yere, kinı 
seye görünmeden eritip erilemiye· 
ceğini teıbite gelmiştim. Bunu 
yaptım. Diğer taraftan, bu para• 
nm bir kadın tarafından da yapı• 
lamıyacağına nazaran ... 

- Bir birine zıt iki nazariye .• 
- Eh .. Ne yaparsın. Eğer yo• 

lumuzun üstünde böyle zıt naza· 
riyeler görmesek polis hafiyeliği 
san'atı neye yarar? Bütün mesele 
bu zıt nazariyelerden birisini or • 
tadan kaldırabilmektedir. 

,_Şimdi? 
- Şimdi ben kaçıyorum. Bura• 

da yapılacak bir itim yok. Evde 
de beni, kadınların en güzeli ve 
sevimlisi bekliyor. Bu şerait için· 
de Elena ve şürekası meselesinin 
beni ne dereceye kadar alakadar 
edebileceğini zannedersem tah • 
tnin edebilirsiniz. 

S. , D .. - ız mes utsunuz. ogruıu 

kıskanıyorum. 

- Mes'ut da söz mü? Öyle bir 
mesti içinde yürüyorum ki.. Size 
de böylesini temenni ederim. 

Mühendis mahzun bir sesle ce· 
vap verdi: 

- İntallah, dedi, fakat l>e • 
nim kalbim parça parça oldu. 

- Erkeksiniz ve gençsiniz. Me• 
tin olunuz. 

(Bitmedi) 

Sonra avluya çıktıkları zaman Darülbedayide 
F ranoy sordu: Son temslller iıt~nbul Bcl~diyul 

- Siz kalı~~r musun~z? Bugün matine saat s~hir1i°yatl'OSU 
- Şeh~det tçın ~~lacagım. 15,30 da akşam ıııı· ;ı·ıııtll( 
- Pekı. Ben gıdıyorum. Ka- saat 21,30 da 1111 , 

rımın yanına dönmek için içimde Y!llou!I ıu··r~nsn 
şiddetli bi rarzu duyuyorum. U U IU U 1 
- Demek istintak hakimiyle ve Musikili Komedi 

mösyö Larşeyle görüşmek istemi • Bestelclrı : 111 

yoraunuz? 
F ranoy omuzlarını silkti: 

Hasan Ferit 
1. Galip 111111111 

Halk, Talebe ve Zabitan gecesi. 
Yakında: K A F A TA S 1 

- Biliyorum, acele etmekte 
hakkınız var. Kat'iyyen eminim 
ki, bu cinayeti bir erkek yapmış
tır. Onun için, şimdi eğer Ele· -------------
nayı ele verirsen, aradığımıı: bu Bugün matine ı 5 Ra~it Rızo 
erkeği kat'iyen ele geçiremeyiz. de gece 21,30 da TIY ATROSU 

- Siz bu erkeğin mevcudiye • $ehzadebaşı 
tine fazia inanıyorsunuz gibi. Otello 

- Zannetmem. Elena Oben'e 
vurulan darbeyle ihtiyar kadını 5 perde 2 tablo 
öldüren darbeyi kabil değil vura

.... -. 
~~ maz. 

- Fakat safonda oturan Ele • 
nadan ba~kası değildi ki .. 

- Hakkınız var. Yalnız o ka· 

MlEJLEK 
SiNEMASINDA 

gösterilen K1.>medi Franıeı 
artistlerinden M A D L E i N E 
RE NA U D tarafından şahane 

. temıil edilen 
Gönill Kimi Severse 
(Mistigri) filmini her kadının 

mutlaka görmesi liıımdır. 
Hakiki aşk nedir... Anlar ... 
Her erker görmelidir. Bir ka
dının ne kadar sevebileceğini 
öğrenir.1931-1932 mevsiminde 
meydana getirilmiı en hissi 
aşk romanı. Programa ilaveten: 
Zengin Varyete. Seanslar: 1 -
2,45 - 4,45 - 6,45 suvare 9,4,5 

T enzilith nbah seansı saatl 1 de. 

Şekspirin şah e-

5Cri. 

Gündüzleri ı;i ~e 

açı ktır 

Doktilo, Aşka tövbe, Kon-1\ 
gre e&"leniyor birer şaheserdi. 
Bu filmlerin kahramanı ıizi 

kahkahalarla güldüren 
ARMAND BERNARD 
Metropolitan operası baş tenoru 
TiNO T ATiERA ile beraber 

Elham.ra 
Si NEMASINDA 

oynadığı Haydut Aşkı 
(Fra Diavolo) filminde sizi 2 

saat güldürmeyi vadediyor. 
programa ilaveten: A L T 1 N 
Arayıcılar • Varyete numaras) 
Seanılar: 1·2 1/2 - 4 1/2·6 1/2 
9,45. Tcnzillth sabah matinesi 

saat 10,45 



Amerikada bir senede Tevfik Rüştü B. 
Bugün geliyor 

Taşnaklar 
Uslanmadı! 
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Kehanet 
Berlin, 10 (A. A.) - Seriinin 

hafi ilimler enstitüsü müdürle
rinden biri, Almanyanm zayiçe
sini vücude getirmiştir. Muma
ileyh, Hindenburg'un tekrar in
tihap edileceği, 1932 senesi Ma· 
yıs ve Haziranmda Almanyada 
vahim siyasi ihtilaflar vukua ge
leceği, 1934 te Avrupanın dahi
li hudutlarınm değişeceği ve bu 
buihte iki senelik bir harp :zu
hur edeceği kehanetinde bulun• 
muştur. 

279 çocuk kaçırıldı 1 Uıs ıuafı ı ;nd sayfad• I 

Bir kaç günden beri kariler ve sefarette iadei ziyaretlerini 
A_ınerikanın en meıhur yavruıu, kabul edecektir. 

1 Ust taı afı 1 inci sıyıfadaJ 

(~]illiyet) )erin Ermenilik aleyhine saç
tıktan zehirlerin \'e husumcıklrane ya
zıların Türkiye haricinde bir yerde ku· 
ruyası ~rmeni elleriyle yazıldığını da 
söylersek şasmayını7~ inanınız \ataııdaş
lır, inanınız ! 

l~ndberg zadenin kaçırılmaıına K1ral Hz. de Hariciye Yekili-
aıt haberleri okuyorlar. mizl cumartesi giinü kabul bu-

Ameri~ada çocuk kaçakçılığiy· yuracaklardsr. 
le nıetıul olan caniler, maıum ço· Cumaatesi günü Elçilik'de Tev-
cuklan öldürmekle tehdit ederek fik Rüttü B. şerefine 40 kişilik Dü~mand.ın men[aat mukabilinde 

(\'alm) lcrin, ( \1illiyetl !erin zehirli neş· 
riyatlırını me\·zu hazırlıyınlar Ermeni 
namını taşıyan canilerdir. 

~a ve babayı dolandırmayı ve bir öğle yemeği verilecektir. 
fıdye almayı istihdaf ederler. Ayni gün saat beıte ltaJya ıfiri 

Lindberg gibi meıhur ve bü • tarafandan bir çay ziyafeti, ie· 
t~n dünya tarafından tanılan genç ce de lngiiiz sefiri tarafından işte hunlardan biri olan ıSa!Jlucl Tu· 

macan) namındaki herif nihayeı kendini 
onay:ı koydu. Tuınac:ın henüz ecnbi 
himayesi altındaki yerlerde (Berut ve 
Halepte demek istiyor) famenice gazete 
neşrederken biz ~:rmeni casusların me\·· 
cudiyetinden bahııC"tmişti '· Tumacan ~a
zete muharıiıi sılııilt' uzun müddeı :-;u. 
riye ,.e Lübnında dobşııktan, bir müd
det de bunak \'e mecnun vazıyetlnde 

bır kahramanın çocuğunun kaçll'ıl hususi bir ziyafet Ye Yunan se· 
Dıası derhal bütün dünyaye ak • f ıri tarafandsn da Supe Yerile-

1936 da ımza edilecek olan 
ıulhten sonra Avrupada 4 sene
lik nisbi bir sükün hükilm süre-ıetti, Amerikada da günün en cektir. 

mühim hadiıesi olmuftur.· O ka- Ünyon kulüpte de şerefine 
dar ki Amerika cümhur reisinin cektir. 194 ) da uzun bir cihan 

harbi olacak ve bu harp 1943 
te bitecektir. 

intihabı, Japonyayla Amerika a· bir balo verilecekiir. 
tasındaki gerginlik, Amerikanın Lindbergln çocuıunun dadısı Pazar günü Türk-Bulgar dost· 
on milyon i•siz meseleleri, derhal luk cemiyetinin 6g" le yemeg" inde "k :ı- Geçenlerde ıevkif edılen şoför bu 
ı inci dereceye dü•mü!l bulunu • bulunacak ve sefarette verilecek :ı- :ı- kadının se,·gilisi idi "e çocuğun onun "or 300 kı'şı'lik çay zı'•afetı"nden sonra gezdikıen sonra .,_·erine başkalarını bıra· 

Bütün bunlara rağmen münec
cim, nikbindir? Bilhassa Hitlerin 

.1 • tarafından kaçırıldığı zanncdilmişıi J 

LindberO', 1927 ye kadar meç. lstanbula hareket edecektir. liarak \·ürkiyeye a\det etti. Tumacanı 
h e d I kt d tamamen sukut edeceği fikrin-

ul bir adamdı. Yalnız ba,ına e o uruna a ı~. . . Tevfik RU,tU B. tehdidi tesllhet istihl!f edenler düşm•nlanmıza hizmette dedir. 
Atlaa Okyanosunu geçmesi bütün Zaten Amerıka zengınlerı ço· konferansı de 1 U 1 ondan daha fazla gayret ve sed&Kat ıös· 
d .. ki k ı ... hd'd' n z ene men unyanın onu tanımaıına ve sev • c';1 arının açırı acagı te. ı ıne ikinci relsllllne seçlldl terdiler ve şüphesiz daha fazla da mü· 
lllesine sebep olmuş, bütün Ame· bıle dayanamıyarak canıler~ a· Cenevre, lO (A.A) -Tabd'd' Hfat elde ettiler. 
rika kızları onunla evlenmek için vuç avuç paralar vermektedırler. . . 

1 1 Yeni çıkan 26 - 1 • 931 tarihli 
Yeni lrlanda kabinesi 

teşekkill etti etrafım almıtlardı. Geçen sene (Holivut) ta bu tekil· teshbatl konfebrransı teknık ko- (Haraç) gazetesinden: 
Lindberg bu kızlar ı'cı'nden A· de tethit edilmi•, en me!lhur yıl· misyon arı, ugün içtimalanoı ( :ı- :ı- Ruhıniyatçı Samuel efendinin tarihi Dublin, 1 O ( A.A ) - Valera 

fırkasma mensup M. Frank Fahy, lllerikanın en zengin ve ~n meshur dızlar çocuklarının kaçırılmasiy • akdetmiye başlamıılardır. nolttai nazardan Ermeni ihtil!lleri) ün· 
, adamlanndan olan doktor Mor· le tehdit edilmiıler, bu felaket • M. Coblan "Norveç,, in riya- nnh kitapçığı elimizde yok. Fakat (\'ı-

rov'un kızı Anniyi seçti, ve onunla ten bir hayli para vererek kurtul- seti altında bulunan deniz en- kıt) gazetesinin bu eser hakkındaki iza· 
evlendi. Bu izdivacın neticeıi 0 • mu,lardı. Harold Loyd Fairbanks, cümeni, ikinci reisliklere atideki han onun muhteviyatı hakkında klfi bir 
larak Şarl 1930 seneıinin hazira· Norma Şerer bu şekilde dolandı- zevatı intihap etmittir. fiıiir veriyor. 

meb'usan meclisi riyasetine inti

hap edilmiştir. 
M. de Valcra, yeni lrlanda 

kabinesini teşkil etmiştir. rıında doğdu. Bu yavrunun doğ· rılanlar arasındadır. M. Dupre "Kanada Temk Türk gazetesi Samuel Tumacan efen· 
duiu tün bütün Amerika gazete- Canilerin İstedikleri paralar Rüttü 8. "Türkiye " ' dinin Taşnıklara şu yolda nasihat ver· 
leri onun reımiyle birinci ıayfa - 25 ;id dolarla 250 bin dolar ara· Komisyon ineç ;;.~rabbası M. diğini kaydediyor: şudur : 
larını ıüslediler ve ona (Ameri - ıın Ca ı~1- .. . k il k Veıtman'ı mazbata muharrirliği- "Eğtr milletinize zerre kadar muhah· Samuel efendi, ıjter sende zerre ka-
kanın evladı) ünvanını verdiler. anı er, guvercın u anara · fh . betiniz varsa bir dakika. bir saniye zayi dar mılliyet değil, fakat beşeriyet duy· 
Bütün Amerikalılar, (Şarl) 1 bu babalarla muhabere etmekte ve ne ~n ~ ap ~lmıttir. etmeden ı.omiıenlzi datıtın z. Ve biç gusu nrsa bir ip satın alarak, Beyazıt 
ünvanla tammaktaydı. istenen paraların güvercin ayağı· oc men ivanı, murabbaılar· olmazsa mezar taşınıza bir lokma ekmek meydanını git, fakat ve seciye arkadşın 

Bunun içindi·· ki bu çoc~iun na takılmasını bildirmektedirler. la iıtişareden sonra, mesai prog· için milletine hiyınet eden adım diye olan rlimayık Aranyants eftndlnin elt 
kaçırılmuı Arn~·· "kada derin tesir Madam Llndb~rg, Umltslz ramını tanzim edecektir. yazdırmayınız.. verdiği (20) Hın çak) anın asıldık lan nok· 
ler uyandınnııtır. bir vezlyette Ürüge murabbası M. Bueronun Bu köpekçe hezeyanı Tıtnak men- tads ipini elinle boynuna geçirmek ve 

ŞarJ Lindberı ıon ıene zarfın· . Nevyor,~, 10 (A. A) -. Mada~ riyaseti albnda bulunan kara en• suplannın ne ce\"lp vereceklerini bilme- yazdığın kitabı da ayağını basamak yap-
da kaçll'ılan çocukların (279) un- L;ndber: m ~lk fena .. b1r . Vd!I: cümeoi, ikinci reiıliklere Estonya yorum. mık suretile kendini as 
eu
1 

ıt1dur. Ondan evvel kaçınlan- o maaı ase ı e çocugun ıa eıı Ye Felemenk mllmessillerini ve Fakat ruhaniyatçı Sımuel efendiyi ya- Hunu yapabilirsen belki senin mezar 
arın (71) i feci bir surette öldü· için huıust müzakerelere girit· h kından tanıyanlar ona bir tek cevap, bir taşına '"hir lokma e\ mek için arkadaşlı· 
r~lmüı, (28) i fidyeler mukabi. mit olan Lindberg, şimdiye ka- . ~azbata mu arrirli~n.e de Bel· tek nasihat \'erebilirler. Ruhaniyıtı muıa rını darağacına çekdirdi .. tcn sonra vicdan 
lınde iade edilmiıtir. Geriıi de dar müsbet bir fielice e\de ede· çıka murabbasını ıntıbap eyle- bık olduıtu kadar aynı zamandı milliyet· az.ahına dıyanamı~arık adaleti elile ye-

•teker teker para mukabilinde ia· memistlr. mi~tir. perverıne olan bu cevap. bu nasihat de rine ıteı"ren adım,. di\ e ·u71Jır. 

--------------------------------------------------------------------·------

--10 rARtH EL KİTABI -------• 
day daiıtırdı. Nihayet onlara ıadaka değil, it vermeyi tercih etti. 

Se~ar uzak v~layetlerde mesela (Narbon) da 80,000 asker ve itçiyi 
Yerleftırerek yenı ve mutava11ıt bir unıf vücuda getirmek istiyordu. Se 
aar tetekkül edecek buMüıtamerelere vatandat hakkım da vermek iıtiyor 
~u. Hatta Se.:•r umumi bir kanunla vatand; şlann hukukunu bütün aha· 
lıye te,mil etmek iıtiyordu. 

- Sezarın katil -

Sezann kurduiu büyük İmparatorluk ıade Roma sitesinin hakimiyeti 
altmdaydı. Bu tartlar içinde Sezar kendisine en muvafık bir hük1imet 
teklinin krallık olacağını tahmin ediyordu. 

Sezar hükümdarbja ait bir çok alametleri zaten tqıyordu. Baaılan 
P&ralarda reımi vardı. Fil diti heykeli mabutların heykelleriyle beraber 
dolattınlıyordu. Doğduğu aya, kendi iımine izafetle Yülyüs (Temmuz) 
dendi. Fakat Sezar kral olmadı. Hatta krallık armaıı kendisine takdim 
edildiii zaman onu kabul etmedi. 

Nihayet Pompe taraftarJanndanKaaaiyüs ve Brütüı Sezara ıui kut 
Y&pblar. Brütüı Sezan vurdu. 

- Sezardan sonra -

Sezarm ölümünden aonra Antuvan itlere vaziyet etti. Fakat hiraz 
IOnra Sezarın yeğeni Oktav Romaya geldi ve hakimiyeti eline aldı. 

Oktav Senatonun müzaberetine malik değildi. Kendisine rakip olan 
~van ve ıüvari kumandanı Lepidüs vardı. Oktav bunlarla anlattı. 

ana ikinci Triyomvira denir. 
Müttefikler, ıarkta kuvvetli olan Brütüı ve Kaaıiyüı aleyhine bare

~. reçtiler. Oktavla Antuvan (Lepidüı) ü biraz ıonra aralarından at -

tı Antuvan tarka hareket etti. Mısır Krabçası (Kleopatra) ile kartılat· 
• Kleopatra onu lıkenderiyeye götürdü. 
Antuvanın kardeıi, kendiıi Mısırda iken Oktav aleyhine harp 
~. Bunun üzerine Antuvan ltalyaya döndü. Birendizi muahedeıi 
llbaaiandı. Antuvan Oktavla anlatb Birendizi muahedeıine gö• 
~ Antuvan Adriyatik denizine kadar bütün tarka hakim olacaktı. 
d.a ler taraflar da (Oktav) un idare-ıinde bulunacaktı. Antuvan Mıııra 

ndükten ıonra Oktavun kız kardeıi- Antuvanm kanaıydı - terketti. 
~ Mısırda aefabete daldı. Oktav Romada kuvvetlendi. Kardeıinin 

ilmesini vesile ittihaz ederek Antuvana hücum etti. AntuYan 
...__,faldamadı. Akaiyon muharebesinde mağlubiJ.elten aonra M111ra 
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çekildi. Kleopatra (Oktav) ı ıulh mükilemelerile kandırabileceğini zan• 
nediyordu. Fakat kandıramadı. Bilakiı Oktav onu zafer alayında canlı ve 
eıir bulundurmak iıtiyordu. Müzakereler devam etti. Müzakerelerin de· 
vamı eınasında Antuvan bir gün Kleopatranın öldüğü haberini aldı. Bu
nun üzerine Antuvan kendini öldürdü. Halbuki Kleopatra ıağdı. Kleo• 
patra da Oktavun maksadmı anlayınca intihar etti. Oktav tek batına kal
dı. lmparatorlujun inzıbatını teminetti. 

Olltav tedip hareketlerinden ıonra Romaay döndüğü zaman Roma 
Oktavun zaferini milli bir zaferaddetti. Ve kendiıine Senato (Ulvi) 
ve (anmedar) manasına gelen (Ogüıt) ııfatını verdi. Bu sıfat ancak Ma· 
butlara verilirdi. 0,U.t kırk dört senememleketi idare etti. Bu müddet 
zarfında bütün aalahiyetleri nefsinde cemetmekle beraber teklen cümhu • 
riyeti muhafaza ediyordu. Ve halk kendiıinden pek ,memnundu. 

Orüıt zamanında aanat olarak hukuk tarih, inkitaf etti. Virjil bu za • 
manda yqadı. 

- OğtlstOn UIOmOnden sonra -

Tlber ı 

vıüıtün ölümünden ıonra (Tiber) imparator oldu. llk zamanlarda 
Clemokat idi aonları müthit bir zalim oldu. 

Bir zaman ıeldi ki kendisini emniyette görmemiye batladı. Napoli • 
nin kartnmda Kapri adaaına çekildi. Öldükten ıonra yerine Klot impa• 
rator oldu. Kanıı Aıripina tarafından zehirlendi. 

Neron ı 

Klot öldükten aonra Agripinanın oğlu Neron imparator oldu. Neron 
müthit bir zalimdi. Zulmü etrafta teıir yapmakta geçik.medi. ispanya• 
da iıyan bqladı. Ordu Galbayı imparator ilin etti. Neron Romadan 
kaçtı ve intihar etti. 

Orduların intihap ettiği lmperatorla~ 

Bundan sonra ordunun dahili siyasetle alakası tiddetlendi. İmpara • 
torlar ordular tarafından ilin edilmiye bqladı. 

r".albaya kartı Oton iıyan etti.ve kendiaini imparator ilin ettirdi. 
Fakat Otona kartı Cermanyadaki ordu isyan etti ve kumand•n Viteliyüsü 
imparator ilin etti. 

Buna kartı da tark ordusu isyan etti. Kendi kumandanı Vespaaiyeni 
imparator ilin etti • 
... Y.Jl!PUİJ.eDİJı leJkil ettiii hanedana .. (flavi). ler denir. Yeıpui7pı im • 
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Gelenler gidenle?" t ZAYILER 
As. Mk. SA. Al. komisyonu 

ilanları ~ ----Ekmeğe zamdan çiftçi 
istifade edemez! 

Avusturya sefiri M. Ogüst 
Kral Ankaradan şehrimize gel
miştir. Yarın mezuniyetle Viya
naya hareket edecektir. 

13~7 senesinde Mercan idadisi 
dördüncü sınıfından almış oldu
ğum tastiknamemi zayı ettim. 
Y eniıini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Miktarı 

10.000 
l,461 

cinsi 
Mat düğme 
Makara 

3,4n Makara 
4000 Çift tire çorap 

.... 

lÜst u.rafı l inci sayfada) 
ihtiyacı için ayırdıktan sonra mü
tebakisini de alacaklısına vermiı 
veyahut diger ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere o günkü piyasa 
üzerinden paraya tahvil etmiştir. 

edecek ve bilvasıta olan bu yar· 
dımdan çiftçi iıtifade edecektir. 

Silivri kazasıoda teftişte l~dip Salih 1000 Takım pijama 
gitmiş olan Mülkiye baş müfet- 2000 Adet fildikoz fanila 

1600 Adet yün faniJa 
lJlatbaamıza gelen cscı·lcr: 

BilYasıtaya pılacak yardımın 
en mühimmi de köylünün istib
salitını ucuza mal edebilmesi 
için daha ameli çareler Te ted
birler arahlıp bulunmaaıdır. 

tişi Hacı Hüsnü Bey dün şehri
mize dönmüştür. Mektep 

Köprülü zade Mehmet Fuat, Mustafa 
Şekip, Nuru il alı Ata.. Nahit Sırrı, Reşit 

Yukarda yazılı malzeme Kuleli U• 
f'e i ihtiyacı i~in dört şartnamede ale
ni münakasa suretile satın alınacak• 
tır. l\lünakasalan 13 - Mart - 932 
pazar günü saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebi satın alma komisyonunda ic
ra edilecektir. Taliplerin şartname ye 
nümunelerini görmek için komisyona. 
mliracaatları ve miinakasnya iştirak 
için de vakti munyeninde hazır bulun• 
malan. (216) (626) 

Köylüyü bu mutavassıtların 

elinden kurtarmak icap eder. Aksi 
takdirde bu tedbir de ekıik ve 
tamamlanmamış addedilebilir. 

Bükreş sefiri Hamdullah Supbi 
Bey dün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

Siireyyı, Yaşar Nabi, Hikmet Münir ve 
Kenan Hulusi beylerin yazılarile on bi
rinci sayısı intişar etti. Bu sayıda.: (Va· 
Noı ve Satılhettin Enis beylerin l\lch· 
met Rauf hakkındaki mütalealarr. 

Ekmek fiyatlarına zam ya
pılmak suretile zahire fiyatının 
yükıelmesi Te binnetice çiftçinin 

Hamdullah Suphi Bey bir kaç 
gün sonra Bükreşe gidecektir. 

Binaenaleyh bugün için ek- vazıyetini ıslatı meselesine ge- ıstanbul Belediyesi ilanları 
mek fiatlarıoa yapılmak isteni· lince; bu tasavvurun k~ylünün Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri için lüzumu olan Emaye 
Jen zamdan ancak ellerınde stok Tazıyeti11i düzelteceğine kani künt, tabak, maşrapa, oturak, çaydanlık, koğa, tencere, sahan, Kilo 
ma bulunanlar istifade edecek- değilim. Çilnkü bugün ıçın porselen çorba ve yoğurt kisesi, yemek tabağı, mermerşahi, :5000 Taze ~zelye 

"' * ... 

tir. Zannedildiği gibi köylü ve köylüoiln elinde satacak buğdayı pazen, yağmurluk, raz sobası, gaz ocağı, zemin muşambası, et :35000 Taze bakla 
çiftçi değil .•• Yapılacak zamdan yoktur. Binaenaleyh bunun makinesi ve snire eşya ile elektrik malzemeıi kapalı zarfla 20000 Adet enginar 
hasıJ olacak paranın bir kısmı- tatbiki neticcıinde istifade münakasaya konmuştur. Talip olanlar şartname ve tafsilat almak 10000 Semizotu 
nın :ıüraa tevzi edilmesi fikri de edecek olanlar mllstahsilden zi- için her gün levazım müdürlüğüne ve ihale günü olan 31 - 3 • 932 =eri !!:!:ı::1 

hastanelerin 
bence kabili tatbik değildir. Bu yade sevki tesadüfie elinde ka· perşembe günü de 377 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya mayıs 932 gayesine kadar yukarda ya• 
para hangi çiftçilere ve ne mik- lan ıtok mal bulunduranlar o- mektubu ile saat on beşe kadar Daimt encümene müracaat zıh beş kalem sebze kapalı zarf sure--
tar zeriyat yapan köylüye hangi lacaktır. etmelidirler. (948) tile satın alınacaktır. ihalesi 14 -
nispet üzerinden tevzi edilecek- Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğıu hastaneleri için pazarhkla alına- Mart - 932 pazartesi günü saat 1',30 

tir. Bu tevzi işinde adaleti göze- S o n. R cak alat ve edevat a ın a u ı in · • tarı ı aKıt ve 
1 

h kk d 1 • ·ı 6 3 932 "hl' V ı. da Harbiye mektebindeki satın alma 
JC v komisyonunda icra kılınacaktır. Ta • 

tecek sahih Te salim bir istatis- ·----------~ 8-3-932 Akşam gazetelerinde 14·3-932 Pazartesi gUnü olarak Jiplerin şartnamesini görmek için ko-
tikc malik olduğumuzu da hiç Galatasaray • Pera neşrcdileceği yerde Perşembe olarak neşredilmiı olmakla keyfi- misyona müracaatıarJ n iştirak ede-
:zannetmiyorum. yet tashiban ilan olunur. (950) nşlerin şartnamesi veçhile hazırbya .. 

Havaların müsaadesizliğine bi· _,_ ·r k ih ı ü 
Bandarmah lbrahlm beyin fikri Keşif bedeli 311 Jira 60 kuruş olan Büyükadada rıhtım Uze· caklan tt:ıilı me ·tupJarmı 8 e g • 

naen tehir cdilmiı olan Olimpi· l k nünün muayen ,•aktinde komisyon n. 
Bandırmadan zahire tüccan yat lik maçına bu haftadan iti· rinde beton elektrik tenvirat sütunları tamiri pazar ı la l'•phn· )"aSetine vermeleri (217) (62S) 

lbrahim bey de diyor ki: lacaktır. Talip olanlar 47 liralık teminat makbuz veya mektubu "' * "' baren başlanacaktır. 
Çiftri bugün hakikaten yar- ile 12-3-932 cumartesi ğünü saat on beşe kadar Levazım mü- Levazım dikim evi ihtiyacı 

r Bugün saat 16 da Galatasaray-
dıma, muavenete muhtar bir dürlügüne miıracaat etmelidirler. (952) için iki yüz yardalı 70,000 adet 

r Pera takımları karşıla,acaktır. 
'fazıyettedir. Bunu bir esas ola- Teminatlı haki bobin ipliği pazarlıkla sa-
rak kabul ettikten sonra çiftçiye BugUnkU voleybol maçları Lira tın .almacakbr. Pazarlığı14-Mart 
yapılacak yardımın şeklini dü- Voleybol heyetinden: Keşif bedeli: 308,60 lira Kasımpaşa Nezafet ambarı tamiri 23 932 pazarteıi günü saat 16 
şünmek icap eder. Fikrimce 11-3·932 cuma günü Galata- Aksaray yangın yerinde 10,53 metro murabbai arsa 2 ya kadar Harbiye mektebindeki 
çiftçiye yardım ancak iki suret- saray lokalinde yapılacak Toley- Beyazıt yangıo yerinde 9,03 " " " 8 satın alma komisyonunda icra 
le olabilir. Bilvasıta veya bila bol maçları: Fatih " '' 10,12 " " " 1,50 kılınacaktır. Taliplerin nUmune 
vasıta; hnkumet zahire ihraç Fener· Eyüp saat 17 hakem Yukarıda yazılı işler açık müzayedeye koomuıtur. Talip olanlar ve şartnamesini görmek ıçıa 
eden tüccarlara muayyen bir MOnci bey, Topkapı - Kasımpaşa tafsilat almak için her gün Levazım müdürlüğüne ve ihale günü komisyona müracaatları Te işti-
prim verir. Veyahut zahire nak- aaat 17,30 hakem Ali Rıdvan olan 31·3-932 per9embe günü de teminat makbuz veya mektbu rik için de muayyen vaktinde 
liv · '11 tek tarifeye tabi tutarsa bey, lstanbulıpor Hat 18 de ha- ile saat on beşe kadar Daimi Enc1imene müracaat etmelidir· komisyonda hazır ulunmalarL 
tc: .le zah re fiyat'arı fark kem Seyfi bey. ler. (953) (241) (9~6) 

------------------------··--------------------------------------------------

....- 72 ----- T ARtH EL KİTABI 
paratorlukta asayişi iade etti. Bu zamanda Paleıtini ve yahudiler Roma· 
hakimiyetien girdiler. 

Vespasiyenin ölümünden sonra Titüs imparator oldu, ondan sonra da 
Danisyen - katledildi ve saltanat (Antonen) lere geçti. Antonenlerden 
altı hükümdar gelmiştir. Bu hükümdarlar ıunlardır: Nerva, Trajan, 
Hadriyen, Antonen, Mark - Oerl, Ko.mmot. Bu imparatolar Romalı 
değil, Vilabetli idiler. Devirlerinde Roma en adil bir şekilde idare edil· 
miştir. Refah ve şevket de yüksek bir dereceye gelmiştir. Bu İmparator
lar salahiyetlerini sui istimal etmemişlerdir. 

Bu devre: "Hür imparatorluk devi., denir. 

- lmperatorluk medeniyeti 
idare usulu : 

Roma imparatorları mutlak bir hükü.mdardılar. Arzuları, emirleri ka• 
nun mahiyetindeydi. Orouların ba §1, kumandanıydılar 

Harp ve sulh kararını imparatorlar verirdi. Senato vakıa bu ıalahi
yetlcre İştirak ederdi. Fakat hakikatte imparatorların elinde bir oyuncak
tı. imparatorlar istedikleri adamlar la müşavere ederlerdi. Bu müşavir 
ler heyeti Hadriyen devrinde ihtisaslarına göre tubelere ayrıldı. Bütün 
memurlar İmparatora tabiydi, vilayetler imparatorların idaresi altına gir· 
mi§ti. 

Sıkı bir merkeziyet hakimdi. Roya sonradan ilhak edilen vilayetlerle 
Roma arasında fark kalmamıştı. Roma da onlar gibi idare ediliyordu. 
E 'ıclce Romada vergi alınmazdı. Soraları ganimetler devri nihayet bulun 
ca varidatı temin etmek için gümrük reımi, emlak, temettü vergileri ih
das edildi. Vergiler ya senatanm, yahut İmparatorun hazinesinde topla • 
nırdı. Sonraları sade imparatorun hazinesinde biriktirilmiye başladı, 
imparatorlar bila kaydü şart bu hazinelere hükmediyorlardı. Hakimler de 
imparator namına hareket ediyorlardı. 

Roma lisanı, medeniyeti imparatorluk ıayeıinde bütün vilayetlere in· 
tlşar etti. Roma vatandaılarmın miktan arttr. Bütün vilayetler halkı 
Romavatandaşı olmuştu. 

Ordu, sulh ve iktis3di faaliyet : 
Romanın iyi tenkis edilmiş bir ordusu vardı. 400.000 kadar asker bu 

orduda çalışıyordu. Hudutlar iyice muhafaza ediliyordu. Bu devirde 
Rome. iki asır kadar ıulhü idame etti. Bu ıulh devrinde, ticari, iktısadi, 
inkişaflar kendini gösterdi. 

Kanallar açıldı. Denizlerde emniyet teaiı edildi. Çin, Suriye, Hint, 
'.Afrika ve bütün Avrupa arasında büyük ticaret münaaebetleri baıladı. 
Roma ticarethanelerinde Çin ipeği, ve vazolan, lıpanya kalayı satılır. 
Cermanyaya ıarao ve kumq Roma dan tevkedilirdi. 

Btt -1 
.. v;rdfl! ""-of Senekle tarihçi Tasitür yetitti. 

~alrpaddar. Bu devirde ilimlCP 
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Nihayet Gol kıt'uı (Cermen) lerin tecavüzüne uğrayınca. Goller öte -

denberi dost geçindikleri Roma.dan imdat istediler. Sezar sözde Golleri 
kurtarmak için hareket etti ve hakikatte Gol kıt'asını zaptetti (M. E. 57-
58). 

Fakat Gol kıt'ası ahalisi istiklallerinden vazgeçmek istemiyorlardı. Gol 
leı· arasından silaha sarılanlar oldu. Gollülerin son müdafii "Versenge 
Toriks,, adında ceasur bir kumandandı. (~) O da mağlup oldu ve Gol bun 
dan sonra tamamen bir Roma vilayeti halini aldı. 

Romada karaşıkhklar : 
Sezar Golde meıgul olduğu zamanda Romada karışıklıklar oldu. Se • 

zarın müttefikleri kendisini Romadan uzak bulundurmak istiyorlardı. 
Onun için Sezarm Galyadaki kumandanlığı beş sene uzatıldı. Buna 

mukabil Pompe ile Krasüı Konsül intihap olundular. Sonra Pompe İspan• 
ya, Krasüs Suriye valiliğine seçildi. 

Pompe tayin olunduğu valiliğe gitmedi. Vilayeti adamları vasrtasi· 
le idare etti Pompenin karısı Sezarm kızıydı. Bu kadın ölünce Pompe 
ile Sezar arasındaki rabıta biraz dahagevşedi. 

Krasuı Suriyeye geçti fakat Partlarla yapılan bir muharebede öldü. 
Romada yalnız Pompe bulunuyor-du. Karışıklıklar önünde Senata 

Pompeye fevkalade ıali.hiyet verdi. 
Sezann kumandası altında da kendine sadık bir ordu vardı. Pompe yeni 

J..:anunlar teklif etti. Bu teklif edilenkanunlarm hedefi sade Sezardı. 
Pampe Sezarı konsüllükten ve ordusundan ayırmak, kuvetsiz bırakmak 

istiyordu. Bu teşebbüsler o kadar ilerledi ki, bir taraftan Senato Seza
rm azli hakkında müzakerelere bile başladı. 

Bunun üzerine Sezar ordusiyle Romaya girdi. ltalyada, ispanyada, 
dü;,manlarla döğüştü ve nihayet ( Farsala) muharebesiyle Pompeye kar 
şı kat'i zaferi elde etti. Pompe Mısıra kactı. Fakat orada kral Ptoleme 
taraf mdan öldürüldü. Ve kellesi Sezar~ gönderildi. Sezar Mmrda, 
Asyada Pontüste harp etti, muzafferoldu. 

Sezarın idaresi : 

Sezar bu galibiyetlerden sonra Romada büyük bir ehemmiyet kazan
dı. Bütün intihı)plara riyaset hakkını aldı. Her türlü devlet salahiyetini 
nefsinde cemetti. Senato bir şekilden ibaret kaldı. Senatoyu kendi 
yetiııtirmelerinden olan adamlarla doldurdu. 

Sezara göre halk : -ı 
Sezar halk fırkası reisiydi. Esasen ordusuna ve (Pleplere) istinat e • 

diyordu. Sezar mümkün olduğu kadarPleplere faydalı olmayı dütünmüt 
tür. Evvelce zaferler elde edildikçe muhtaç vatandaflarla askerlere buğ• 

(*) l'erscnge Tor/ki; kelimesini Fransızlar (Grand clıcf clcs bravcs) yalıut (Gi
neraJisme) manasını ifade eder gibi olduğunu ı·e bu ünvamn o zwna nverlldJlflt' 
11azarlar. Fakat. Torlkı ve Cenk kelimelerini ihtiva eden bu isim Türk lisanı nok
tai nazarından tetkike §ayandır, Vrr, er olabilir. Ru iakdirdr (Er - Ccny-TürJ.·). 
Cenk eri Türk dem.ek olur. ~ 



f mniyet sH~ıüı enılô~ nıozoye~esi 
Kat'i müzayede ilanı 

MU.ıaycd• Mohım· hısap Mcrhunatın cins ve ncv'll• mevki Horçlunun 
fııdcli men kıymeti No ve mi!ştemllttı ismi -1197 3802 769 Kumkapıda çadırcı Ahmet çelebi Yuıkim 

mahallesinde kumkapı caddesinde Ef. 
eski 13, ve yeni 13, 15, 17, numa· 
ralı iki yüz kırk arşın arsa üzerin· 
de önden bir ve arkadan kiriİr iki 
katta rakı imal mabali ve kazanları 
vesaire bir bodrumla bir kuyu •c 
iki oda bir salonu ve üç yüz on 
arşın bahçeyi ha"Yi seneden iki dük· 
kin Te ma oda bir dükkan elyevm 
rakı fabrikasının· yüz yirmi hisse 
itibarile otuz dokuz hissesile itibarı 
mezkürdan sekiz hissesinin elli altı 
sehim terlibile yirmi bir sehime. 

546 3400 1946 Çenberli taşda uzun şemsettin ma· Ismail E. 
hallesinde gedikpaşa camişerif cad-
dasinde eski 33 ve yeni 55 No. Jı 
altmış dört arşın arsa üzerinde 
kirgir üç katta dört oda (biri taş 
yemek odasıdır) bir sofa, bir şahniş, 
bir çatı altı bir kuyu, bir tatlık 
yirmi arşın arsa üzerinde kargir 
bir mutbak ve yfiz on altı arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

5735 13150 7403 Büyük adada meşrutiyet mahalle· Kemal B. 
sinde eski rnuradiye ve yeni muratlı 
sokağında eski 13, 13, mükerrer 
ve yeni 13 No. lı üçyllz seksen 
arşın arsa üzerinde bir kah ahşap 
iki katta on iki oda, bir sofa, bir 
mutbak, bir kuyu, bir taşlık bir sar· 
nıç bir balkon ve elli arşın arsa 
üzerinde iki oda ve üç bin yetmiş 
arşın bahçeyi havi bir hanenin 

tamamı. 

391 1625 7970 Beğlerbeyinde burhanive ma ... 11le- lbrahim 
sinde rasim ağa sokağında es .'1 12 ağa 

mükerrer ve yeni 12 • 5 No. h dok-
san bet arşm arsa üzerinde kargir 
dahili ahşap iki katta üç oda bir 
•ofa bir toprak ve altı bir mutbak 
bir kuyu ve yedi yliz beı arşın 
bahçeyi Ye antire bir dükkAnı bayi 
seneden natemam alyövm ma dük· 
kan bir hanenin tamamı. 

8287 22088 7740 Vaniköyünde Vaniköy caddeıinde Hasan B. 

2289 

eski 25, 12 ve yeni 22, 25· 2, 25 
numaralı beşyüz arşın arsa üzerinde 
kirgir üç katta on altı oda bir 
sandık odası beı sofa iki methal 
iki merdiven başı, odadan mubav
vel iki mutbaki ittisalinde yeni inşa 
edilen mutbak mahalli ve doksan 
altı arşın arsa üzerinde münhedim 
iki oda, bir kuyu, bir mutbak, bir 
koridor, bir kiler, ve beşyüz elJi 
arşın arta üzerinde bir balkon ve 
depo mahalli ve yirmi arıın arsa 
üzerinde bir uşak odası ve bin do· 
kuz yüz seksen dört arşın bahçeyi 
ve derununa cari tatlı suyu havi bir 
sahiJhanenin tamıımı. 3150 arşından 
baıka 2970 arım dağ mabelli var 
isede mezkür mahallin bir kısmının 
iıtim l aklnden dolayı bir kıymet kon· 
mamışhr. 

5920 8203 Eakırköyünde Yeşilköyde Şcvketiye Afife H. 
mahallesinde Şevketiye bulvarı so-
kağında 39, 39 numaralı yOz altmış 
Bl'Jın arsa üzerinde abıap üç katta 
ıekiz oda ( ikisi çatı odasıdır ) bir 
banyo, bir sofa, bir mutbak, bir 
antire, iki kiler, üç balkon, bir tu-
lumbalı kuyu, bir sarnıç, çamaşırlık 
odunluk kömürlük ve yirmi arşın 
araa üzerinde camekinh bir antire 
Ye bir bahçivan odası ve bin altı 
yüz altmış arsın bahçeyi havi bir 

· hanenin tamamı. 
~25 8233 Çarşıikebir'de uncu oglu sokağında Atiye H. 

eski ve yeni 39 numaralı on arşın 
arsa ilzerinde kargir bir katta bir 
dükkanın nısıf hissesi. 

70000 8420 Bahçekapusun'da ıeh Mehmet Gey· Apdülka· 
lini mahallesinde arpacılar cadde.. dir Sürey• 
ıinde eski 12 ve yeni 18, 20 nu ya B. ve· 
maralı yirmi arşın arsa üzerinde kili Meh· 
Juirgir üç katta üıtünde iki oda bir met Salih 

3. K. O. SA. AL Ko. dan 

Muhabere alayının bulunduğu kTŞ · ı 
la ile, süvari bölüğünün bulunduğu 
pavyondaki elektrik tesisatı tamir c· 
dilecektir. Pazarlığı, 16 mart 932 çar
şamba günü saat 14 te icra edilece • 
ğinden taJiplerin o gün \e saatte ko
misyonda bulunmaları ve keşifname • 
sini almak istiyenlerin her gün ko • 
mi<ö:yona müracnntlarr. (122) (929) 

• * • 
fstanbul levaTım eşya. ve teçhiznt 

ambarı ihtiyacı için sntrn alınacak 
650 adet tahtanın, l :l mart 932 salı 

günü saat M te komisyonda pazarlığı 
yapılacaktır. Taliplerin o günü Ye sa· 
atte komisyonda bulunmnlan ve ·art· 
namesini almak istiyenlerin komisyo · 
na müracantlan. (120) (92i) 

* • • 
Asker ihtiyacı içfo sahn almacak 

zeytin tanesinin pazarlığına devam e
dilecektir. Pazarlığa iştirak edecek
lerin, 12 - :Mart - 932 tarihinde 
cumartesi günü ı;aat 14.5 ta komisyo • 
numuzda bulunmaları \ ' C nümune ve 
şartnamesini almak is tiye.nlerin her 
gün komisyona müracaat etmeleri. 

(117) (902) 

• • • 
Aleni münakaaa ile alınacağı 

ilin edilen 100 adet ıırlı ve kapak 
h su kovaıı ve 2000 adet ıırh tük • 
rük hokkasına talip çıkmadığın -
dan 12 - 3 - 932 cumartesi gü· 
nü ıaat 16 da fiatlar haddi itidal· 
de görüldüğ taktirde pazarlık su • 
retiyle ihalesi icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak ve 
nümunelerini görmek ve pazarlı • 
ğa iştirak etmek üzere Kom. a 
müracaatları. (113) (864) 

~ 

No. 1 Liste 
Adet 
200 
50 

Ustura 
Et makinesi (maa ye
dek parçaları) 

200 Et bıçağı 
50 Çama§ır etüsü 
No. 2 Liste 

Adet 
30 Sırlı berber leğeni 

100 Berber bileği kayıfı 
100 Berber bileği lafı 
100 Berber önlüğü 
100 Berber havlusu 
Yukarıda yazılı bir ve iki nu· 

maralı listelerde m.ıharrer e§ya • 
run aleni münakasayla mübayaası 
icra olunacağı ilan edilen bu eş • 
yaya verilen fiatler haddi itidalde 

görülmediğinden aleni münakasa, 
bir hafta müddetle 12 - Mart -
932 cumartesi günü 1 numaralı 
liıte saat 15 te, 2 numaralı liste 
saat 15.S ta ihaleleri icra edil • 
mek üzere talik edilmİ§tİr. Talip· 
lerin tartnamesini almak ve nü • 
munelerini görmek üzere ve mü • 
nakasaya İştirak etmek için yevmi 
mezkGrda komisyonumuza müra· 
caatları. (t 12) (866) 

• • • 
Anka.ra hava lutaatmm ihtiya· 

cı için 2500 çift fotin kapalı zarf 
uıulile münakasaya konmuştur. 
ihale tarihi 21 - mart - 932 pa· 
zarteıi günü saat 14 tür. Taliple -
rin §artnameyi görmek üzere İs • 
tanbul ve Ankara AL. SA. komis· 
yonlarına her gün münakasaya it· 
tirak edeceklerin de ihale tarihin· 
de Ankara AL. SA. Kom. nuna 
müracaatları. (90) (654) 

• * "' 
İstanbul - Şehzadebaşındaki 

harita u -1um müdürlüğünün tamir e
dilecek çadırlannm pazarlık merasi • 
mine devam edilecektir. Çadırlan 
görmek istiyen )erin Beynzıtta hari • 
ta umum müdürlüğüne ve pazarhğa 

iştirak edecekltrbt 1' - Mart - 932 
pa1.arte.si günü saat 15 te komisyonda 
hulunmalan ve şartnaınesini a lmak 
istiyenlerin her gün komisyona müra· 
t·aat etmeleri, (115) (900) 

* " • 
Asker1 tıbbiye mek~binde meYCut 

olan 41 kalem köhne eş)'1lnm müza • 
yede mera._trimlne devam edilecektir. 

Müzayedeye i:;;tlrak edeteklerin 14 -
l\lart - 932 tarihinde pazartesi g ünü 
saat 15,5 ta komisyonumuzda bulun· 
malan ve eşyayı mahallinde görmel\ 

için mektep müdürlüğüne. şartname· 

s ini a lmak ist.iyenlerin her gün ko · 
misyona müracaat etmeleri. (118) 

(903) 

* • • 
Polath'aki kıtaabn hayvanatı 

ihtiyacı için kapılı zarf usulile 
münakasaya konulan 220,000 
kilo arpa ihale edilmemiı oldu· 
ğundan bu kerre pazarlık sure
tile 14-Mart-1932 tarihinde iha
lesi )' P Qılacakbr. Taliplerin mez· 
kur ~aı.ot~ Polatlı SA. AL. 
KOM. .u .. na müracaatları. 

(123) (942) 

ufak sahanlığı havi bir dükkanın B. 
yüz yirmi iki bin sekiz yüz sekıen 
hisse itibarile altmı, bir bin dört 
yüz kırk hissesi. 

903 8522 8308 Eyüpte topcular 111ahallesinda kııla Mustafa 
caddesinde bahçe sokağında eski •e Nimet 
46, 48, So, 2, ve yeni 50· 1, 5·2, Efendiler 
52, 2 numaralı yüz kırk altı artın 
arsa üzerinde bir katı klrgir dijer-
leri ahşap olmak üzere üç buçuk 
katta sekiz oda üç ıof a bir mutbak, 
iki gusulhane, bet kuyu, bir kömür-
lük, çini taşlık, üçüncü l'itta bir 
balkon çatı katmd~ iki tarafa sa· 
kafh balkon vardır. beş kuyu ve 
seksen üç arşın arsa üzerinde ahtap 
garaj ve üç yüz arım arsa üzerinde 
ot mağazası ve doksan beı artın 
arsa üzerinde karıir sahanlık ve altı 
yüz yetmiş arşın arsa Ozcrinde bir 
katlı dıvar ta.şdan ahır Ye kısmen 
üstüne musadif iki ıahanhk •e ah· 
şap bir oda bir ıofa ve elli arım 
arsa üzerinde kahve Ye yedi dönüm 
bir evlik otuı yedi arşın bahçe Ye 
tarlayı havi bir köşkün tamamı. 

Yukarıda cins ve nev'ıle mevki ve müttemilatı yuılı emlik 
61 gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hiza
larında gösterilen bedellerle talipleri üzcrerinde takarrür ederek 
birinci ihalesi icrl!- ve otuz bir gün müddetle müzayedeye vaz
edilmiş ve 20 nisan 932 tarihine mOsadif çarşamba günü saat 
on dörtten .itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beş 
buçukta muhammen kıymetini geçtiği taktirde kat'i kararlarının 
çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların mezkfır 
günde saat on beş buçuj'a kadar sandık idaresinde müracaat 
eylemeleri ve saat on beş buçuktan sonra vuku bulacak müra
caatların kabul edilmeyeceği ve mezkur emlike evvelce talip 
olanların kat'i kararı esnasında hazır bulunmadıkları veya başka 
talip :zuhur eylediği taktirde evvelki taliplerin mü.zaycdedcn çc
kilmi~ bulunacaklara lüzumu itin olunur. 

7 -VAKiT 11 MART 1932 

iM ah!<a me ve icra llfinlar1 I 
7 inci icra memurluğundan : 
Paraya çevrilmesine kırar ,·erilen blf 

adet somyılı karyola şehri halin 19 a 
Cumartesi gıinü snat 12 den bire kadur 
Tophanede Boğazkesende 66 No. lu fu. 
run önünde memuru tarafından utılacağt 

il:\n olunur. (2600) 

8 inci icra memurluğundan ı 
Bir dcynin temini istifası ıçin tahtı 

haczı alınup satışı tnkıırrur eden B~ik· 
uşda Valde Çeşmesinde Yasemin soka· 
ğmda No: 1 ı hanedeki Cevizden ma
mul bir konsol ile ııyna n bir adet dört 
kaşe konsol s:ıan ı 5 3·932 tarihinde 
saat J 4 den 16 ya kadar µıraya çevrı· 
lcceğinden taliplerin rnezkOr günde ma· 
hallinde b:ızır bulunmaları il~n olımur. 
(260.~) 

Istanbul dördüncü icra me
murluğundan : 

Tf'mamın:ı 1432 Era kıymet taktir 
edilen U.yazıt cıvarınde darphaneyi adk 
sekban başı Yakup ağa mahallesinde 
Tatlı kuyu sokağında eski 3 mükerrer 
numaralı müfreıı: bir kıt'a arsanın tema· 
mı açık artırmarıı Yaz edilmiş olup 14 
mart 9~2 tarihinde ~artnamesı divanhıt· 

neye talik edilerek 12 nis:ın 932 tıırihin· 
de mü adif Salı günü sut 14 den 16 
'o kadar lstunbul dördüncü icra dl.l re· 
sinde açık artırma ile sanlacaktır. 

Artırm:ıya iştiı~k için yüzde yedi te
minat nlınır, müterııkim vergiler ile. be
ledıye resimleri, vakıf icarcsi müşteriye 

aittir. 
icra ve HIAı; h nununun J 19 uncu 

mıdde ~ine tevfikan haklan tapu sicille· 
riylc snbit olmıyan ipotekli alacaklılar 

ile diğer alAknduanııı 'e irtifak hııkkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle 
faiz Ye mııa:ırifc d:ıir olan iddialmnı ilnn 
tarihinden itib:ıren 20 gün içinde e\'rı kı 
mUsbltelerl) le bildirmeleri l~zımdır. 

Aksi halde haklnn tapu sicıllerl~ le 
sabit Olmıyanlar ~atış bedelinin paylaş· 

masınd:ın hariç kalırlar. 

ı\Ukadarlann i~bu madde~ i kanuniye 
ahkllmını gorc te\ fiki hareket etmeleri 
ve daha fazla malQrn:ı.t :ılmak isteyenle· 
rin 930 3G7 numaralı d O!) a ıle memu
rİ) etimize muraco.atları ılan olunur. (2605> 

lstanbul dördüncü icra memur
luğundan: 
Tamamına 3500 lira kıymet takdır 

edilen Kartal kazac;ının Pendik .L:ariycs'n· 
de Yılı dvarı me\·kiindc Rasih Efendi 
soka~ndı 341 9 ,.c 322-11 rekamı eb
\'aplı mu bahçe iki hap ahşap hanenin 
tamamı ı:çık arnrmayn ''azedilmiş olup 
31 l\lart 932 tarihinde şartn:ımesi diYan· 
haneye talik edilerek 14 Nisan C)32 ta· 
rihlnc müsadi[ per~embe günü saat 14 
ten ı 6 ya kadar açık artırma suretilc 

satılacaktır. 
Artırmaya iştirak için ° 0 7 teminat 

akçesi alınır. i\lüterakim vergi belediye 
\'&kıf karesi müşteriye aittir. 

icra , c jflds kanununun l 9 uncu 
maddesine (C\ fikan h ıkla.n tapu sicillerile 
nbit olmavarı ipotekli alacaklılarla diğır 
alAkadaranı.n , e irtifak hakkt sahiplerinin 
bu haklarını 'e hususile faiz \"C masırl
f e dair olan iddlala.rını ilAn tarihinden 
itibaren 20 gtn içinde e vrakı miıspite• 
lcrıl e bildırmeleri IAzımdır. Aksi hıılds 
hakları tapu sicillerilc sabit olmayanlar 
sJtıŞ bedelınin paylaşmasından hariç l\a· 
lırlnr. AU.kndarlann işbu maddci kanu· 
niye ıhk4mına göre hareket etmeleri ve 
el.ıha fazla malumat ıılmak isteyenlerın 
Q31 t59 dosr• numerasile memuriyeti· 
mizc mtirncaatlan ifan olunur. (2h01) 

lstanbul bankasından: 

Nisanın ikinci cumartesi g ünü 
saat (1 4) de H i sedaran hey'eti 
umumiyesi sureti idiycde içtima 
edeceğinden müzakerata iştirak 
etmek üzere la'eka l (50) hisseye 
malik hiısedar<mın yevmi içtima· 
dan bir hafta evveline kadar 
Bankaya müraceatle dubuliyye 
varakasi almnlorı ilan olunur. 

Ruznamei müzak erat: 

1 - 1931 Senesi hesabatınm 
tetkiki tasdiki ve Meclisi idare· 
nin ibra sı . 

2 - Müddeti hitam bulan 
Meclisi idare azalarının yerine 
yeniden az.a i ntihabı ve hakkı 
huzurlarınm tayini. 

3 - Bir mUrakib tayini ve 
ücretinin tesbiti. (2606) 
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ÇOcukların neşesi ! 
Ebeveynin saadeti! 
K ... ıılık. Wiycti umumiye •c 
ıiaJr ralıatnslıklanoa karıı bia • 
lcrce doktor\ar tarafuadc.n tavıi· , 
,.,. ~,(iJ.,. 

enofe1Tato 
kaYYet lltcını ıHnyanın ber b· 

ratuıda •aUdcler YC çocuklar 
b6.,.... bt~ mcmHnlyctle lııullaaa· 

. rak pek blylk faide ıtınncktc· ı 
d.lrlcr. • Her eczanede b•l•nur. 

Istanbul Gümrükleri 
Mu halaza Müdirliğinden: 

1 - Gümrük Muhafa memurları için (Bir kasktle bir ceket 
ve pantolondan ibaret) 718 takım elbise pazarlıkla münaksaya 
konulmuştur. 

2 - Pazarlık 20 Mart 932 tarihine müsadif pazar günü saat 
14 te lıtanbul'da Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Mühürlü liıime ve kumaş parçalarile dikilmiş takım 
nümuneleri her zaman için Müdiriyete müracaatla görülebilir. 

4 - Şartname ntjıhaları Ankarada Gümrükler umum Mu
hafaza kumandanlığı kaleminden ve Istanbul'da GfimrUk Muha
faza Müdiriyetinden alınacaktır. 

5 - Taı:plerin şartnamesini alarak ve nümunelerioi görerek 
ve şerik iseler vesikalarile birlikte Ye •ı. 7,5 teminallarile bera
ber belli gün ve saatte pazarlıkta bulunmaları. (914) 

Münakasa Temdidi 
,,1 udaııya Beledi )'CSİ udeıı: 

Kasabanın aboneleri için alınacak su saatlerinin mtinakasası 
1 Mart 932 tarihinden 20 mart 932 tarihine kadar yirmi gün 
müddetle temdit edilmiştir. ihale 20 Mart 932 pazar günü ıaat 
15 te yapılacaktır. Talipler nümunelerile ve teminatlarile birlikte 
Mudanya Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. (843) 

Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
114: 180 eğer takımının kapalı zarfla münakasası 4'8-Mart-932 

cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname 
ve nümuneyi görmek üzere her gün ve mUnakuaya iştirak için 
teminatlarile beraber mezkur günün muayyen saatine kadar ko
misyonumuza müracaatları. (851) 

Gedikpaşa'da Jandrma 
Satnalma Komisyonundan: 

Kaputluk kumaıı ambaramızdaki mevcuttan verilmek ve kürkü 
ile imaliyesi müteahhidine ait olmak üzere bin beş yüz adet 
kürklü kaput imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkanlmışhr. 
Münakasası senei haliye marbnın on altıncı çarıamba günü sa
aat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname Ye nümuneyi gör
mek üzere her gün ve münakasaya iştirak için teklifname ve 
teminatlarile beraber mezkur günün muayyen saatine kadar ko
misyonumuza müracaatları. (679) 

---------------------------------------------......,,---- ------------------
[ Devlet Demlryolları ilanları 

idaremiz için pazarlıkla sahn alınacak olan 27 kalem zımpara 
kaadı, Demir el arabası, Somun, Beyaz muka•va Kalopili kava
nozu, Süplon teli, ray desteresi laması: Yuvarlak demir, lineliom 
Şeker, kurşun boru. 

Ve saire gibi muhtelifül cinı malzamenin pazarlığı 14-3-32 
tarihine müsadif pazartesi günü icra kılınacağından taliplerin 
ye•mi mezkürda saat 9 dan 11,30 kadar mağazamızda isbah 
YÜcut ederek tahriren fiat .ermeleri. Btı baptaki malzemenin 
müfredat listeıi maiaıa dahiliade asılmıı olup nUmune getiril· 
mesi icap eden malzeme için pazarlık a-ünU nümunelerinin be
raber getirilmesi nümunesiz Yaki olacak teklifterin kabu! edil
mmiyeceği ilan olunur. (946) 

Beşikt ş 
den: 

Mal Müdürlüğün-

Beşiktaşta Dolmababçe sarayı karşısından Vişnezadeye çıkan 
yokuş civarında Ahmet Turani Ayazma mah ilinin 61 lira bedeli 
sabıklı kır kah•eciliğinin bir ay müddetle icarı 16-3-932 Çar· 
şamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere mfizayedeye konul
muştur. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçesile Mal Mü
dürlüğünde müte§ekkil komisyona müracaatları. (695) . 

,.. GRiPE KARŞI~ 

f n UCUl ilff t 
MHRlfl K ~Hffl6101R 
(Üç yıldızla veyahut V. S. O. P.ı 

ır:~v AKIT ın "'"~ 

-~~-ti'~?,.~fü ~~!~larıl 
Memur istiyoruz - Tasrada. 

ka?.alarda mal satacaktır. hangi ka7.ada 
satış yapacak-a o ka7.anın yerli ahali~in · 
den olması ~arttır mektupla müracaat; 
fstanbul Postnhanesi 400 

Cığaloğlunda satıhk mU· 
kemmel hane - Cığ:ıloğlunda kA· 
gir dört l\attan ibaret on oda, bir salon, 
bir cıhannüma. bir mutfak, bir kiler, hah· 
çe ve müştemi!Atı saireyi havi mükemmel 
hane satı lıktır. Talip olanların Galatada 
Mehmet Ali paşa hanında (41) numarayı 

müracaat eylemeleri. 

Satahk kAglr hane - Di\·an · 
yolunda cramHy caddesinde klgir dört 
kattan ibaret dört oda, bir mutfak, bir 
sarnıç, lıi r kuyu, daraçayı havi munta· 
zam ve neZ11retı fevkıl ldeli kAgir hane 
satılıktır Talip olanlınn Galatııda l\leh· 
met Ali paşa hanında (41 ) numaraya 
müracaat eyle mclerı. 

Ucuz ve acele satılık otel 
ve kahvehane ve garaj - Sir
kecide Salkımsöğutte tr ım\'ay caddesinde 
(t 2) oda, iki salon, ve müştemilAu sai· 
reyi havi otelle altındaki kahvehane! ve 
in isalindeki garaj ucuz satılıktır. T alip 
olanl arın Calatada L\lehmet Ali paşa ha
nında (41) numarııyıı müracaat eylemeleri. 

Saölam ve kelepir Irat sa
tan almak lstiyenlere - lstanbu
lun şerefli ve eğlenceli bir mevkiinde 
sene\·t (7.000) lira kira getiren emlAk 
satılı k tır. (Bedeli için bir k ısm ı peşin alı

narak müteba\d mukasseten ve y:ıhu t İ ki 
sene sonra verilmek üzere kol:ıylık gos· 
terilir) fazla mnlQm:ıt \ ' C tafsilAt almak is· 
tiyenler Galatada Mehmet .ı\ li paşa ha· 
nında (41) numaraya müracaat eylemeleri. 

Acele sabhk hane ve fıran -
Rumclihisarında Alitorlık mahallesinde 
çeşme sokağında bir katı kı\gir bir katt 
ahşap iki kattan ibaret dört oda, bir 
mutfak, bir h:ımam, bir kuyu, bahçe, 
elektrik ve müştcmiU.u saircyl havi hane 
ve ittisalinde fırın sı ıılıktır. Talip olan· 
!arın Ga'atada :\Jehmet Ali pnşa hanında 
(4 1) numaraya müracaat eylemeleri. 

Satıhk dUkkln - Mıhmutpa
şada l\üıkçü han ı alt katında aydı (( 4) 

on dort lira kirası olan bir dükkıln sa· 
tı l ı ktır Talip olanların Galıtada Mehmet 
Ali paşa hanında (41) numaraya müra
caat e\·lemcleri. 

~1~1111111111 ~ıı ıınııııııııı~ııı~ııooııınııııııı~ı~ı~~ııııiııııııııı~ıııııı~ı~nııı~ 
Ademi iktidar ve bel 

gevşekliğine 
karşı en müessir deva SERVOIN hap· 
!arı dır. Deposu, lstanbul'da Sirkecı'dc 

Ali Hıza l\lerke1. cczan e sidır. Taşraya 
J 50 l.:unı, posta ile gönderilir Izmir'de 
Irgat pazarındaki. Trabzon'da Yeni Ferah 
eczanelerinde bulunur. 

YAllMI 
Adres: lstanbul ,\ nkara caddesi 

Vakı t yurdu 
Telefon: Yazı ışleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 
Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vı-ıkıt 

Abone şartları: 
ı .1 tı l 2 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
l lariçte SOO 1450 2700 _ 

llAn ~artlaramız: 
- Hcsmı 1 lususl 
Satırı ı o Ks 12,50 l\ş. 
Santim ı 20 _ 25 

KUçUk ilin !&rtlaramız: 
1 2 .s 4 I • 10 IJefalı , 

30 50 65 75 100 Kuruş 
A - !\bonelerlm ızin her üç aylı· 

~ı için bir defa mcccanendir 
B - 4 satırı geçen ilılnlıı rın fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Istanbul Evkaf Mü
diriyetinden: 

Mahalle ve mt vkii Sokağı No. sı Cinsi Müddeti 
icarı 

Bahkpazarında 

Ahiçelebi 
Yumurtacılar 284-50 Dükkan 1 sene 

Hocapaşada Emirler Veziriskelesi 
Çelebioğlu Alaaddin iş Bankası 

karşısında 

16 
2-15 

" 
" " 

" ,, Y enicamiavluıu 90· 54 " " ,, ,, ,, " 107-19 Dükkan önün- ,, 
de camekan 
mahalli 

Mahmutpaşada 

Hacı Küçük 

" 
" Mahmutpaşa 

Kürkçü hanı 

Cami altında 

" Ust katta 

,, ikinci katta 
Çakmakçılarda lbra-
him paşayı atik. 
Uzunçarşıda bez- Uzunçarşı 
zazı cedit. caddesinde 

" " 

42-13 

24-6 
24-4 

15 

26 
40 

Dükkan maa ,, 
oda 
Dükkan " 

" " 
Oda " 
Oda " 

Mektep mahalli ,, 

300-192 Düklcin " 
1 98-ı 27 " ,, 

" " 302-131 ,. " 
Vezneciler Camcı Ali Tramvay C. ai 95 Mektep mahalli ,, 
YenibahçeArpaem ıni Yenibahçe C. 36-38 Han ve kahve ,, 
Topkapı Beyazıtağa Tramvay C. 13-172 Dükkan " 

,, ,, A ksaray C. 37-148 

" " " 
Eyüpte Camii kebir Kavaflar 

39-146 
1 

" " 
" " Kahvehane ,, 

arkasındaki 
ardiye ve arsa 

Çelebioğlu Aliattin SultanhamamıC. 4 Dükkan 2 sene 
,, ,, Y enicami avJusu 34-114-116 ,, ,, 

" " " ,, 55-91 " ,, 
" " " " 96-102 " ,, 
,, " " " 96-47 " ,, 
,, ,, Mısırçarşısı 17 ,, ,, 

mabmutpaşa 
Hacıküçük 

" 

dahilinde 
Cami altı 

" 

42-15 
" " 

" 
,, 

,. 
" 

F.cri 
misi 
Lira 

6 

20 
65 

8 
6 

75 

12 
10 

4 

5 
35 

8 

8 
8 

14 
20 

7 
4 
2,5 
7 

80 
50 

27,5 
25 
10 
20 

67,5 

15 
20 Beyazıt Emin B. Olfçutaibaşı 

Vezneciler Cztmialtı Tramvay C. 

36·8 
53 

80-94 
41 

" " 15 
Top~apı Beyazıtağa ,, " ve 2 oda ,, 1 O 
Balıkpazarı Nevfidan camii 9 

" 
3 sene 47 

Ahıçelebi altındr 
Hocapaşada Emirler Hamidiye C. 

" " 
" " " " 

" 

Vezir iskelesi 
Tramvay C. 

42-44 
14 
61 Sebile muttasıl ,, 

oda ve mektep 
mahalli 

Çelebioğlu Allattin Sabuncular C. 14-18 
Uzunçarşı bezzazı' Uzunçartı C. 296-125 
cedit 

T opkapıda Beyazıtağa Aksaray C. 30-1-17 5 

Eyüpte camii kebir Ku·aflar 1 

Eyüpte Bababaydar Mustafa E. 11 
ıokağı 

Dükkan " 
" " 

Maa oda " dükkan 
Odalar maa ,, 
dük kin 
Dükkan 

" 

100 
38 
20 

120 
7 

10 

27 

1 

Balada mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak hizalarm
daki milddetler ile kiraya verilmek üzere müzayedeye konulmuş• 
tur. lhalaleri Martın 12 inci cumartesi günü saat 14 te yapılacaktır. 
Talip!erin yevm ve saati meıküra kadar Çemberlitaşta Evkaf 
Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatları. (616) 

• 

Tütün inhisarı Umumi Mü· 
dürlüğünden: 

Adapazarından Düzce, Bolu •e bavalisine sevkolunacak senevi 
takriben (125000) kilo mamulat ve levazımın şartnamesi muci· 
bince nakli kapalı zarfla ve yirmi gün müddetle mahallince mü· 
nakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her 
gün Galatada Mübayaat komisyonuna ve münakasaya iıtirak et· 
mek üzere de (375) liralık teminatlarını ve Ticaret odalarından 
alacakları vesaiki hamilen (21-3-932) pazartesi günü saat (15) te 
lzmit'te Tütün inhisarı Baımüdüriyetine müracaatları (859). 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci tertip 2 inci keşide 

11 Mart 1932 dedir. 

Büyüt itronıiye l~.ııo liro~ır 
Ayrıca bir de 20,000 Liralık mükafat 


