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.ıapoa1a Akvaıa Ce•l1et111dea Çellllecek iDi 7 
Manevi luJ'llletilçlsl Mançuride 

Bir İDl8DID gözünün kuvYetini 1 cak mühim bir mevkie geçirilen ı·syan ' 
ölçmek için biç ıaşmıyao tıp bu delinin milli mücadele eana- • 
iletleri vardır. Bu iletletler va- ıında memleketi felakete sürük-
•ıta1ile gözde hastalak olup~ol- Jüyecek hareketleri büyük mn, .. 
madıga kulayca anlatılır. Bunun kUlatla bertaraf olunabilmiştir. 
gibi knlağın hassasiyeti derecesi Bu hakikatin bu kadar vuzuh-
de gene fenni vesait sayesinde la anlaşılmış olması yalnaz bugün 
tesbit edilebilir. Hulasa vücudun için değil, yarın için de çok ma-
her hangi bir kısmanın munta- nah bir ibret vesikası değil mi-
zam surette işleyip iş 'emediği dir? 
pek az bir hata ile tayin oluna- Görülüyor ki büyük devlet ve 
bilir. idare adamlarının sadece ıabıı-

F akat esefle kabul edilebilir ları itibariyle yüksek bir zeki 

Japonlar askerlerini 
Şanghaydan çeki

yor mu? 

ki insanların zeki \"e ablak gibi ve ablik sahibi olmaları kifi 
manevi kıymetlerini hatasız bir gelmiyor. Aynı zamanda kıymet 1 

surette takdir edecek tetkik va- sahibi olan ve olmıyan insanları 
sıtaları yoktur. Hatta akıl do'.<· teşhis etmek gibi bir meziyete 
torlarındao çoğunun mutlaka de malıkaolmaları icap ediyor. 
deli olduklarını iddia edenler Onlar tarafından bir adam hak-
vardır. insanların zeka ve ablai<- kında verilen hüküm ilk zaman-

larda basit nazarlı insanlarca an
larını ölçmek için mütehassısla-
rın ellerinde salim addedilebiJe- !aşılmamış olsa bile nihayet 

murua u zamanla hakikatin i tama· 
cek teşh "s vasıtaları bulunmazsa 

men kendisi olduğu meydana 
insanlarm maneYi kıymet ve ka- 1 
biJiyetleri hakkında umumiyetle çıkıyor. Ve kıymet ve eziyet 

sahibi olmıyan insanlar ir ta• 
muvaffakiyetli bir takdir hükmü ı 

kım tesadüflerin ve zaruretlerin 
Yermek nekadar müşkül olduğu sevkiyle bir gUn çok yllksek 
mevdandadır. mevkilere geçmiş olsalar bile 

Şüphesiz bu milşkülittan do- nihayet inklrı ve tevili mllmkilo 
la:rı olacak ki vefatından sonra olmayan hadiseler şeklinfe ha-
metrukitı arasında çıkan beze. ki kati er anlaııhyor. F ak'.at ne 
yanlariyle hayatında tamamen kadar yazık ki bu hakikatler 
bot bey.inli bir süsv delisinden anlaşılmcıya kadar memleket ve 
baıka bırşey olmadıgı anlaşılan . . c · ı tf A ·f B b 1 mıllet hesabına hır çok zarar-

e.a e ın rı . ır zaman ar l lar da kaydolunuyor. 
i · eb:Ul&D Jt;ifi i.Qijbap ili _.B tl•Mlm•tJ. "'4• 

'~e llllUet leu• llel11net A ..... 
bına 5Öz söyliyecek ve iş yapa- ı Alrtırırı 2 inci sayıradı 1 

Mali encümenin raporu 
Müzakeresi bitti, tebyiz olunuyor 

Bu rapor , 932 bftt~esinin tanziminde 
hilkftmetle bütçe encilmenlne esas olacak 

~~---------~~ 
Ankara, 12 (Vakıt) - Mali encümenin ba21rladığı rapor 

tebyiz edilmektedir. Yann tebyizi ikmal edilditi takdirde sah 
günü farka gurupunda mllzakereıi çok muhtemeldir. 

Tebyiz mllamelesinln yarın ademi ikmali halinde f1rka guru
puoun perıenbe veya cumartesiye fevkalade bir içtima akti ve 
raporu mllzakerc etmesi çok memuldllr. ' 

Encümence tesbit edilen esasların 100 madde olduğu s~ylen
mektedir. 

Gurupta cereyan edecek müzakereden sonra rapor, kat'i 
teklini alacak, hükumetle bütçe encümeni müıtereken bu esaslar 
dahilinde 932 bütçesini hazırlayacaklardır. 

Bütçenin Mart nihayetine kadar son şeklini alması ve Nisan 
içinda heyeti umumiyeye verilmesi tahmin ediliyor. 

- Sorma ba9ıma geleni .. Kocam hizmetçi kızla kaçtı ... 
- Vah, Vah, Vah ... Fellket ... 
- Yuu .... Bu zamanda hizmetçi bulmak kolay mı ?I .. 

Yeni Mançurl devleti relal 
(Sabık Çin imparatoru) 

Moıkova 12 - (A. A.) - Taı 
ajanıı 'bildiriyor: 

Blagoveıtchemk' dan bil· 
dirildiğine göre Amur nehrinin 

1 .:\it taralı 2 inci sayıfamızda 

toto~ Velileri 
Yavrularınıza 
para ız kitap 

veriyoruz 
cc:·=-

Kuooı ıırımu 
HergUn gazetemizin ba,h· 
ıının aaı tarafındadar. Nu• 
mera aıraaın• tlbl olmadılı 
için latenlldlll 9Unden ltlba· 

ren blrlktlreblllralnlz 
~04 

Sı~ece 
VAKiT karii olmanız alzl 
der• aene•I ba,ında yav• 
rulerınızın kitap 111aara• 

tından kurtaracek 

Aldalerı 

Antika lstanbul 
Şu lıtanbulun haline bakın: Şe· 

hir değil, adeta antikacı dükkdnı •. 
Her sokak, Halit Fahri Beyin ıiirle
rinden bir mısra: 

Sağda harap bir ıebU •• Solda gı .. 
kık bir ıadırvan •.. Karııda riran bir 
türbe ••. 

Zaten ıayılı olan bir kaç güzel 
ve geniı caddemizi de bu a1arı atika 
çirkinleıtiriyor-

Hiç bir ıokağınuz 11oktur ki, Be· 
lediye, medeni bir çehre vermek iatc
diği bir zamanda karJl8ına, zor ni· 
kdhtaki allame gibi ateıler püıküre. 
rek Evkaf, yalıut bir antika meraklı. 
il rıkmasın ! 

Bunun içindir ki, hacılardan, ha. 
calardan temizlenen caddelerimiz, 
kavuklu taılardan bir türlü kurtula
mıyor .• 

Buruıuk ayva yüzlü bir kaç bu~ 
nak ıeyyahı memnun edeceğiz diye 
l.tanbul ıokaklarını bedeatana çeı·ir
mckte ne fayda var? 

Şu yıkık türbe, ıu viran kemer, 
şu !ÖkmÜIJ imaret mefahiri mllliy~ 
mi:ıdenmif .. 

Mefahiri milliye... Güzel, dld a
ma, biraz da mefahiri medeniye iltı. 
goruz! 

Yuauf Zlıa 

21 Martta toprak 
bayramı yapılacak 

Vilayet bahçesinde açılacak çiçek 
sergisininde programı hazırlanıyor 
Iıtanbul ziraat odası bu sene 

memleketimizde bir toprak bay
ramı yapmıya karar vermiştir. 

iki sene evvel Roma ziraat 
akademisi tatafandan tesis edilen 
bu bayramı, aynı müessesenin 
tqebbllsleri üzerine bütün AY· 
rupa memleketleri kabul etmiı
lerdir. Bayramdan maksat, canla 
mabluklano gadaaıoı temin eden 
topraia karıı duyulan muhabbeti 
sembulize etmektir. Taprak bay· 
ramı glloüode çiftçi toprakla 
meısıul olmayacak ve tohum ek
mediii gibi mahsul de toplamıya
cakhr. 

llkbahann baılangacı olan 21 
Mart gilnü toprak bayramı ola
rak kabul edilmiıtir. 

Bu fikri memleketimizde, ge
çen sene şehrimize gelen sa bılt 
Bulgar ziraat rlanrlanndan M. 
Vasilief ziraat odasana söylemİf, 
oda da kabul etmiıtir. 

Memleketimizdeki ilk bayram 
ayın yirmi birinci pazartesi gn-

l11clr tophyfln 1zmlrlmlzln 
çiftçi kızlarından birlal 

nli Halkab ziraat mektebinde 
yapılacaktır. Merasime resmi bir 
çok zevatla çiftçiler davet edil· 

' Alt tarafı 6 ıncı Si) ıf ada 1 

Borl Hz. ve T. Rüştü B. 
Hariciye vekilimiz bugün 3 te Bulgar 
kıralı Hz. tarafından kabul olunacak 

Sofya, 12 {A. 
A) - " Balkan 
muhabiri mahım· 
1Umuı bildıriyor: 

Hoş 
"" geldinizf 

Tevfik Rüıtü 
Beyin ziyareti et
rafındaki umumi 
a1'ka Ye geçtiği 
yollarda halkm 
hllrmet ve mu
habbet dolu teza
hllrah devam e· 
diyor. Hariciye 

Teıtıtn Pıolk.11f (5eft, •ı·pö • uo cc p~Koeo..111 . 011> , ııpyr~ 
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Hariciye veklllmlze TUrkçe harflerle 11Ho, 
geldlnlz,, diyen Utro refikimizin yazısının 

ilk kısımlara 
vekilimizin bu ziyareti dün ak
ıamdan itibaren Bulgaristan 
paytahtında gllntın en mlibim 
hadisesi olarak menuu bahsedil-
mekte Ye ıef aretbane kapısının 
önü ve vekilin ziyaret ettiği yer
lerin civan kendisini selimlamak 
ve taplanan ve alkışlayan bir 

çok halkla muhat görülmektedir. 

Muhtelif fırkalara mensup 
liulgar matbuahnın hemen hepsi 
Türkiye ve Gazı hakkında pek 

takdirkar ve bu ziyaret dolayı• 

sile de Tevfik Rüştü Beyin ıah· 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

=================================================ı 

Piyanko keşidesi dün bitti 
19268 numaralı bllet 35 bin lirayı }{azandı 

On ikinci tertibin ikinci lteşi
desi dlin bitirilmiştir. En büyük 

ikramiye olan otuz be1- bin lira 
19253 numaraya çıkmıştır. Oğ
reodiğimize göre bu biletin on
da bir bisselerihden biri çarıı 

içinde kunduracı Mehmet efen
dide, Ye diğer onda bir hissesi 

·de kltip Necati B. isminde bir 
zatta bulunmaktadır. Resmimiz 

Necati Beyi habet kişesi sahibi 
Şatır zade Kimil Beyden dün 
paralannı alırken gfisteriyor. 

Kazanan numaralan muntazam 
liate halinde yedinci sayıfamızda 
bulacaksınız. 

. -



Kitap kuponları
mızı biriktiriniz ! ' 

sından pek ıitayişkir bir lisanla 
bahsetmektedirler. 

Nim resmi Znama gazetesi 
yazdığı bir baş makalede Tevfik 
Rüştü Beyin Gazi ve ismet Pş. 
lar Haıeratının en yakım me
sai arkadaşı olduğunu kayıt 
ve it'ar ederek müşarünileyhin 
bundan çok evvel ifade ettiği 
.. bence Türk - Bulgar münaseba· 
tının ideal şekli iki m mleket 
arasındaki blltnn hudutların yal· 
mz idari hudutlar kalmak üzere 
kaldırılmasıdır.,, cümlesini mUşa-
rUnileyhin Bulgaristana karşı bes· 
lediği samimi dostluk hissiyatına 
en kuvvetli bir misal olarak zik
retmektedir. 

BugUn elçilikte verilen öğle 

ziyafetinden sonra Tevfik Rüştü 
Bf. ile M. Muşanof arasmda bir 
mülakat daha vuku bulmuş ve bu 
mülıikatı müteakıp bir tebliğ 
neşreditmi§tir. Bu akşam ltalyao 

efaretinde verilen çay ziyafetine 
Sofyanın siyası mahnfiline men· 
sup en güzide zevat iştirak et
mekteydiler. Bu ak,am lngiliz 
ıefiri tarafından Hariciye vekili
miz şerefine verilen hususi ziya
fet pek samimi cereyan etmiştir. 

Kırat Boris Hz., Tevfik ROştü 
Beyi yarın saat üçte kabul ede· 
cektir. 

Sofya, 12 (A.A) - Balkan 
Muhabiri Mahsusumuz bildiriyor: 

Hariciye V ekilı Tevfik Rüştü 
Beyfendi dün akşam M. Mou
chanoff taraf mdan şereflerine 
verilen ziyafette mcşarünileyh 
tarafından irat edilen nutka 
verdikleri cevapta bu devetten 
ve büyük şefi Gazi Hazretleriy-
le Türkiye hakkındaki güzel 
sözlerden ve kendi haklarında 
gösterilen iyi k"bul tezahüratın· 
dan tok mühhassıs olduğunu 
beyan ve bunlara teşekkür et· 
tikten sonra bilhassa demi§tİr 
ki: 

Tekrar Sofya'da bulunabil
melile ve burada, bulgaristan'ın 
güzel payıtahtında M. Mou,a
noff'u '-'elamlamakla bahtiyarım. 
Kendilerinin Ankara ziy reti 
zihinlerimizde Wıutolmaz kıy· 
metli hatıralar bırakmıştır. Türk 
devletinin ve onun büyük şefinin 
gösterdiği İyi kabul Ye dostane 
tezahürat Türkiye'nin Bulgaris
tana k rşı hissiyatının ifade idir. 

Ankarada müzakere&ıi başlıyan 
iktısadi mesainin devamından 
bahis buyurdnuz. Fikrinize tema· 
men i ştirak ederim. Hakikaten 
ku vetli dostiukların iktısadi 
e aslara istinat ve o sahada in· 
kişaf eylemesi lazımdır. Ve bü
yük politika iktuıada istinat et
tikçe daha kev etlenir. Nasıl ki 
siyaset.siz ekonomi yepılmıyor, 

emniyet olmadıkça ikhsadi sa
bada inkişaf olmıyor. O derece 
ki: Siyasete iktıaadi beynelmilel 
hayatta biribirinden tecrit ede
rek miltal a etmiye imkan ~·ok-
tur. Bu itibarla temas buyurdu· 
ğunuz ikhsadi sahadaki mesainin 
lüzumun t mamile iştirek ede
rim. 

Bulgarların haşmetlu Kıral Hz. 
nin şeref ve saadetlerine, asil 
Bulgar milletinin refahına ve 
Pulgaristanın büyük Başvekili 
ve Hariciye nazırının sıhhat Ye 
afiyetine içiyorum. 

G zetecilerin balosu 
Sofya, 12 ( A.A. ) - Balken 

lıusmi muhabirimiz bidiriyor : 
Dün akşam Başvekil M. Mou

chanof tarafından şerefine keşide 

1 
D~~lli 1 

_ Harici . Son Telgrallar 1 
Manevi 
Kıymet ölçüsü 

Adil Beyin beyanatı 
Gfimrflk ve inhisarlar vek41etlnio 

hazırladığı yeni lAyıhalar 
Ankara, 12 (Vakıt) - Gümrükler müsteşarı Adil Beyle gö

rü~tüm. Bana dedi kt : 
- Vektletio, muhafaza kumandanlığının, rüsumat idaresinin 

yeni bütçe Ye kadrolan hazırlanmıştır. 
inhisarlar kadrolarında tenkihat yapılacağı hakkında bir lı

tanbul gazetesinin yazdıkları doğru değildi:. Fılvaki mecliıe bir 
layiha Yerdik, fakat bu layiha, bir tenkihat tayih111 değildir. Bu, 
memurin kanununun tasfiye ahkamına mütenazır bir llyibadır. 

lnbisarların teYbidi meselesine gelince tuz, tütün, müskirat, 
barut inhiıarlarının tevhidi ve bır mfidiri umumiyle idaresi hak· 
kında mecliıe bir llyiba teklifi mukarrerdir. Fakat henUz tetki· 
kat safhasındayız. 

Istanbuldan buı devairin nakli hazirandan sonra olacaktır. 
Varidat umum miidürlüğünUn vekalete rırptedilecdğinden ha· 

berim yo1<tur. 

Küçük san'atlarıo Türklere hasrı 
Ankara.12 (Valcıt) - Adli encümen bugün toplanarak küçük 

san'atlann Türklere hasrı hakkındaki layihayı müzakereye baş· 
ladı 

Bugün layihanın heyeti umumiyesi müzakere edilmiştir. Pa
zartesi günü maddelerin mtizakereıine jteçilecektir. 

Halı ihracatımız 
Gümrük resimlerinin indirilmesi 
teşebbüsü müsbet neticeler veriyor 

lzmir (hususi) - Şehrimizdeki catımızı arttırmak için Hariciye 
mühim balı tacirlerile halı şirket- vekileti vasıtasile yapılan ve 
lerinden bazıları tarafından son müspet neticeler ver<:n teoebbüs· 
zamanlarda ticari vaziyetlerinin ler hakkında lzmir mıntakaıı ti· 
müşkül safhaya gırdiğinden b:ı· caret müdürlüğüne cevap gelmiş
bisle lktısat vekaleti nezdinde tir. 
teşebbüste ve şikayetle bulunul- İngiltere hükdmeti; halılanmı
muştu. Halı şirketlerı ve tüccar- :un gümriık r~smini ehemmiyetli 
ları; muhtelif hilkfımetJerin h h· miktarda tenzil eden yeni bir 
larımızdan aldıkları yüksek güm- kanunu Avam kamara!lıoa tevdi 
rük reımi yüzünden hah ihraca- etmiştir. Bu kanuna göre mensı~
tımızın fevkalide azaldığını bildi· cat mevadı iptidaiyesi bili resim 
rerek hüktimetçe bu de•letler lngiJtereye ithal olunacaktır. Fa· 
nezdinde teşebbUslerde bulunul- kat; bu kanun ancak altı ay ıon
ması rica edilmiı, halılarımız için ra tatbika başlanacaktır. 
tatbik edilen gümrük resimleri- Diğer bazı hilkiimetlerin de 
nin indirilmesi istenmişti. buna mümasil tetbirler almak 

lktısat vekaletince balı ibra· üzere oldukları bildirilmiştir. 
==========================:========== 
edilen ziynf eti milteokip hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Beyefendi, 
Bulgar iazetecileri tarafından 
verilen baloya davet edilmit Ye 
süvareye muvaaalatları s1rasmda 
orada bulunan Bulgarlar tarafın· 
dan iddetle alkışlanmıştır. 

Gerek dün akpm Sofyaya 
ıııuvaaalata esnasında ve gerek 
baloya gelirken Bulgar ahalinin 
hariciye vekimize gösterdikleri 
azim alakadan mütevellit hisleri· 
ni Tevfik Rüıtü Beyefendi Bul· 
gar Ajanııoa şu 1U1tte ifade et· 
miştır. 

" Bulgar hududuna girdij'imiz 
dakikadan itibaren tahsımda 
Türkiyeye ve Türkıycnin büyük 
şefine karşı gösterilen dostane 
tezahürlerden çok miltehassis 
oldum. 

Sofyada balkın izhar ettiği 
muhabetle Türkiyenin Bulgaristan 
•e onun Hüyük Dev!et Reisi 
Kral Hazretlerine karşı beslediği 
hiılerin en iyi makeıini gördüm 
ve bu tezahürata şahit olmaktan 
bahtiyarım. 

Hariciye veklllmlzln zlyaretlerl 
Sofya, 12 (A.A) - ''Balkan 

buıusi muhabirimiı bildiriyor: 
Bu sabah hariciye vekili Tev

fik Rüştü Bf. , başvekil M. Mu
şanofla Sobranya reisini ziyaret 
etmiş ve kendilerine kart birak-
mııtır. 

Müşarünileyh, müteakiben sa
raya giderek defteri mahsuHu 
imza suretile kral Hzl ne arzı 
tazimat etmiştir. 

Baıvekil ve Sobranya reisi ha· 
riciyc vekilimize ıefaretbancye 

gelerek kart bırakmak ıuretile 

iadei ziyaret etmişlerdir. 
Bugün öğle üzeri sefarethane

de sefir Tevfik Kamil Bf. tara· 
fından 40 kişilik bir öfte ziya· 
feti verilmiştir. 

Bulgar gazetelerlnln mutaleaaı 
Sofya, 12 {A.A) - Tekmil 

gazeteler, Türkiye . hariciye ve· 
kili Tevfik Rüştü Beyfendinin 
ziyaretine uzun makaleler tahsis 
ederek bu ziyaretin iki komşu 
memleket arasında daima çok 
sıkı olan dostluk rabıtalannı 
takviyeye hadim olacağını ya· 
detmektedirler. 

ltalyan gazeteleri 
Roma, 12 (A.A) - Havaı 

ajanıı bildiriyor: ltalyanın şima· 
Jinden geçerek Sofyaya giden 
TeYfik Rüştü Beyin bu seyahati 
ltalyanın kendileriyle en iyi mü-
nasebat idame ettiği Balkan 
devletleri araımdaki dostluğun 
tak•iyesinc İiaret olması itiba
riyle Italyan siyasi mahafilinde 
büyük bir sempıatiyle kartılan· 
mışhr. 

Politika gazetesine beyanat 
Paris, 12 - Tevfik Rüştü B. 

Poıitika ~azetesine vaki beya• 
nahnda Cenevrede M. Marinko
viçle fasllasıı temasta bulunduğu 
M. Muşanof ve M. Venizelosun 
Ankara ziyaretlerini müteakip 
matbuatta mevzu babsolanan 
blok teıisi için Türkiyeye biç 
bir teklifte blunulmadığını, Tür
kiyenin tecavüzkar mahiyeti haiz 
her hangi bir kombinezona da
hil olmıyacağmı söylemittir. 

Mançuride 
isyan! 

ıUst tarafı l inci sayfada) 
sağ sahilinde ve Blagovestchensk· 
nın karı11mda bulunmakta olan 
Sakhaiang' de bulunan Çin krtası 
yeni Mançuri hükUmetinin bayra
ğım görerek münfail olmu, ve is· 
yan etmittir. 
Kıyam, ıiddetli bir top aleti ve 

mitralyöz bombardımaniyle ha§· 
lamııbr. Bir çok mermiler, Bla· 

[ Ba~ makalemiı.dcn m:ıbıt : 

re edilen bir memleketin vatan• 
daşlan için en miibim Tazıfe 
hakiki kıymet ve meziyet 11bibi 
rehberlerle bütün kıymet ve 
meziyetleri kalıp ve kıyafetten 
ibaret olan ehliyetıiz!eri tefrik 
ctmiye çahşmaktır. Gerek iyi, 
gerek f eıi.ıı günlerde kıymet ve 
meziyet sahiplerine elden geldi· 
ği kadar yardım ederek mazide 
yapılan zararlı tecrübelerin te
kerrürüne meydan ve imkin 
vermemektir. 

Mehmet Asım 

ıoveatchensk'a düımüttür. M. Brlandın cenaze 
F uılaaız birçok yağmalar ya· 

pılmışbr. Bilhassa Sovyet Gostorg merasimi 
trüt Kommerı'in tübesiyle Sovyet Paris 12 _ (A. A.) _Harici· 
tebaamdan birine ait olan mağaza ye nezaretinin parmaklıkları ö· 
bu meyandadır. Asiler, ayni za· nünde tribünlerin tezyinab ikmal 
manda 4 Çin bankasını hapisane· edilmektedir. 
yi ve emniyet sandığını da yağma Çalar saatli salonun etrafında 
etmitlerdir. çiçek demetleri ve çelenkler yığın 

Japon konsolosu ile Japon teba halinde toplanmaktadır. 
aından biri ve Çin devleti banka- Posta ve telgraf memurları, mü 
sı memurlarile aileleri Sovyet hu- temadiyen dünyenın her tarafın· 
dudunu geçmitler ve Belagovest- dan taziye telgrafları getirmekte
chenchensk'ya iltica etmişlerdir. dir. Milli cenaze merasimlerinde 

Bunların arasında asiler tara- mutat olduğu veçhiyle alayın gü-
fından fena .muameleye maruz zergahmda bulunan sokak fener• 
kalmış olan İngiliz gümrüğü mü· leri siyah greplerle örtülmüştür. 
dürü M. Croumann ile zevcesi de Ağaçlara resmi nutukları nefrede 
vardır. cek olan hoparlörler konulmuş-
Kıyam etmiı olan Çin askerleri 

gece iki grupa ayrılarak tehrin tuBriand'm cenaze ,meruimi İc• 
şark ve garbinde mevki almıtlar· rası esnasında matem alameti ol· 
dır. mak üzere Paris sokaklarında 

Sovyet konsolosaneleri memur· münakalat saat 14 ten 14,05 e ka
lannın aileleri Blagovestchensk- dar duracaktır. Kiliselerin çanlan 
ya nakledilmişlerdir. çalacak, fabrika ve vapurların dü 

Çinliler yeni Mançurl hUkQme• dükleri ötecektir. 
tini gayra meşru addediyorlar Sabık İngiliz hariciye nazırı Sir 

Şanghay 12- (A. A.) - Nan· Austen Chamberlain ve İngiliz 
kin' den gelen resmi bir beyanna· baıvekilinin oğlu ve dominyonlar 
me, Mançuride'ki yeni rejimi J a· müsteıarı M. Mac Donald bu gece 
pon'ya tarafından takviye ve hi- Paris'e gelmi§lerdir. 
maye edilen gayri meşru bir teı· Mumaileyhim cenaze mera.si• 
kilit olarak tavaif ylemekte ve minde hazır bulunacaklardır. 
icrai Meclia reiıinin hiyaneti va· ~el>uıan meçlııi gece ce esJ• 
taniye cürmüyle ceza görmesi i- nin bidayetinde ayan meçlisi ta• 
cap eden bu teşkilibn bütün ha- rafından kabul edilmi§ olan ve 
reketlerinden, binnetice Japonya· Briad'ın vatanın §Ükran ve min· 
nm mea'ul tutulması lazım geldi- netine istihkak kesbesmiş bulun· 
ğini zikretmektedir. duğuna dair bulunan kanunu rey 

Mezkur beyanname ayni .za· veren 505 mebusun ittif akiyle ka
manda, Japonyayı da Cemiyeti bul etmiştir. 
Akvam mukavelenamesini ve do- ============== 
kuz devlet muahedesiyle sair mu· bile, ~ehir etrafında mecmuu 35 
ahedeleri ihlil etmekle ittiham bin askere baliğ olan 14 ve 11 in-
eylemektedir. ci Japon fırkaları kalmış bulu· 

Tokyo 12 (A. A.) - Kabine- nacaktır. 
nin fevkalade içtimamda., yeni Şanghayda henUz mUzakerat 
Ma.nçuri devletinin tutikine ait · ba lamadı 
nihai bir karar ittihazından mu- Şanghay 12 - (A. A.) - Çin 
kaddeım, itlerin alacağı tekil ve Japon müzakerelerinin hemen a• 
tarzı görmek makaadiyle ve bu çılması için görünürde hiç bir i:z 

1meselenin beynelmilel münasebet yoktur .. Anlaşıldığına göre tenvi· 
ve dokuz devlet muahedesi üze- ri icabeden bir kaç nokta daha 
rindeki hususi ıümiıl ve ehemmi- kalmışbr. 
yetinin ihtilal tevlit edebileceği Japonların, Japon kıtaatının 
düfüncesiyle bir müddet beklemi bilakayit çekilmesi hakkında Çiıı 
ye karar verilmit olduğu zanne· liler tarafından yapılan talebin 
diliyor. hakiki manasını öğrenmek iste· 
Sanghaydakl Japon askerler) dikleri kanaati mevcuttur. 

geri cekllecek mi ? Diğer taraftan, Çinlilerin de 
Tokyo 12 (A. A.) - Japonya- Şanghay'da bir bitaraf mıntaka 

nm Şanghay' da girittiği tehlikeli tesisi için vaki olan talebi müza• 
teıebbüaü biran evvel tasfiye et· kere etmek cihetine yana mamalc 
meyi kuvvetle arzu ettiği zanno· ta oldukları söyleniyor. 
lunmaktadır. C6mlyetl Akvamda 

Filhakika 2 şubatta hususi su· Cenevre 12 - (A. A.) - V: 
rette te§kil edilmit olan üçüncü mumi komisyonun dünkü celse•' 
filonun dağitılmasına ve bazı ge· esnasında M. Sato, JaponyanıJ1ı 
.milerin geri çekilmesine karar ve vaziyetin dostane bir tarzda hal' 
rildiği söylenmektedir. li için müzakereye girişmiye arıı" 

Mançuri'deki fırkaları tamam-· de olduğunu beyan eylemi!tir. 
lamıya gidecek olan iki liva as· Mumaileyhin ifbu beyanatıJ1' 
ker korada bulundurulan iki liva· dan sonra umumi komisyon, ~· 
lık fırkayı değiıtirmiye memur e.. rar projesini reye koymuf ve Çit' 
dilmiıtir. ile Japonya müstesna olmak ij:z;e' 

Tokyo 12 (A. A.) - Şanghan· re müttefikan kabul etmiştir. ı 
da bulunan Koralılar' dan mürek· Bu arada içtima eden heyeti \J' 

kep Japon fırkuınm yalanda Ko mumiye de Çin - Japon ihtilafın" 
r.a'ya iade edileceği söyleniyor. ait müzakerenin hitamını mübeY'' 

Şanghay 12 - (A. A.) - Ja- yin bulunan karar suretini Çin vt 
pon harbiye nezaretinin Uyeda· Japon'yanın müstenkif kalın•I1•: nm kumandası altında bulunmak rına kartı 45 rey ile tasvip eY e 
ta olan 9 uncu fnka ile Shimomo· mistir. t 
to'nun kumandası altında bulu- Bunu müteakip M. Yen, i:zahtıf 
nan muhtelit livayi çekmiye karar vererek müstenkif kalmasını'! b';, 
vermit olduğu rivayet edilmekte· Iıca sebebinin bu bapta hükut1l • 
dir. tinden telakki ettiği talimatın ~~t 
Şanghay 12 - (A. A.) - Bu· kit ve zamaivle eline geçıııeJ:Jl~ 

radaki dokuzuncu Japon frrka· olmasından ibaret bulundu~" 
siyle muhtelit livast çekilmiş olsa ifade et.miftir. 



!lelecilıede: 

Yeni binalar 1 ~ __ a_ı __ a_ı_a __ B_a_b_e_r_ı_er_ı ___ I, 
Poliate: 

Ciğerci bıçağile 

Muayyen şartlara 
göre yapılacak 

Esirgeme derneği 
Balosu ı ~o Bnıeıe Nakil vasıtalarında 

kontrola başlandı 
iki ağır yaralama 

hadisesi 
Belediye fen itleri mlldürlüğü 

lstanbulda bundan so~ra inşa 
tdilecek binalar için batı tedbir
ler almıya karar vermiştir. Bu 
climledenolarak şehrimizde yapı
lacak binaların en az ve en 
çok kaçar katlı olabileceği tes
bit edilecektir. Bu cihet sokak
lara göre ayrıJacakhr. 

Sular mUdUrlUIU belediye mer
kez binasına taşınacak 

Belediyenin yeni sene bütçesi 
hazarlanmaktadır. Belediyenin 
kirayile işgal ettiği binaların bo
talblmalarına karar verilmiştir. 
Sıbhat işleri viliyet sıbhıyesile 
birleıeceği ve fen müdürlüğü 
kadrosu da çok daraltılacağı ci
hetle ıular mlidürlüğü belediye 
merkez binaasın getirilecek ve 
1 alit Pı. konağı boıalblacaktır. 

Dilenciler toplattlrllacak 
Belediyenin sokaklardaki di

ICDcileri toplattığı malumdur. 
Fakat ekseri dilencilerin cami, 
kilise, sinema, tiyatro ve umumi 
bahçelerin kapılariyle vapur is
kelelerinde bulunduğunu nazarı 
dikkate almış ve buralann aaaı
zın teftiıile dilencilerin yakalan
maları için dün şubelere emir 
verilmi,t r. 

Ticaret odası 
Kongresi bitti 
Ticaret odası kongresinin son 

içt maı dün öğleden sonra Tica
ret odasında yapılmışbr. 

Toplantıda oda raportörlerin
den Hakkı Nezihi beyin ihracat 
mallarımız hakkındaki raporunu 
tetkik eden komisyonun r~poru 
o'ktHBlfiftar. 

Komisyon raporunda bilbaaaa, 
Ziraat bankaaile ibra "'A 1 ofisinin 
miirakab111 alhnda ~~ (r.1ir ve 
latanbulda tesis edilcc(:a. ıki bü· 
yük müessesede ihracat eşyamı· 
zm standardize edilmesini te
menni etmektedir. 

Mister Grou ll ~ 
sabah gidiyor 

Sabık Amerika sefiri Mr. 
Gra bu sabah saat onda kal
kan Loit Tiryestino kumpanya• 
sının Italya vapuriyle şehrimiz:· 
den ayrılacakbr. Mr. Gru eyvell 
Venediğe gidecek, oradan Ame
rikaya hareket edecektir. 

't7 ,,..nc • 

Türk hanımları Esirgeme der
neği menfaatine tertip edilen ba
lo 17 mart pertembe günü ak· 
şamı Beyoğlunda Eden salonun· 
da verilecektir. Gllı.el olması 
için çok itina edilen bu baloya 
ait biletler Edende şimdiden sa· 
hlmaktadır. 

Adllyedeı 

Rilşvet almakla 
maznun memur 

Poıis birinci şube 4 üncil kısım 
memurlarından Hamit Sabri efen
di hudut haricine nakli takarror 
eden Estrak efendi isminde biri
sinden 50 lira rüıvet alırken 
cürümü methut halinde yakalan
mış ve mabkemeye verilmiıti. 
Dün ağır cezada muhakemesi 
bitmiş ve mUddei umumi tecziye
sini i~temiıtir. Muhakeme kara
ra kalmıştır. 

Bir muhtar1n evinde bulunanlar 
Silivrinin Ortak6y karyesi 

muhtan Hüseyin efendinin eYin
de 600 gram tOtOnle bir havan 
bulunmuı ve HOıeyin efendi 9 
zunca ihtısaı mahkemesine vc
rilmiıtir. 

Maı.nun bu havanın kabili 
istimal olmadığını iddia ettiği 
cihetle mahkeme bu iddianın 
tetkiki için talik olunmuttur. 
Kavga eden kadınlann muha· 

kemealne ba•landı 
Üıküdarda Nazire H. isminde 

bir kadın sokakta oynamakta 
olan çocuğunu yllksek seale ça• 
ğırmıı. Komıulan Hilıniye ve 
Sudiye .hanımlar ·~vde kocalan 
oldaiiicla liahiale ini kadar 
yGkaek ...ıe bajırmaıaın dojnı 

olemıyacağana Nuire hanıma aly
lemişlerdir. Onun üzerine bu üç 
kadın arasında bir kavga baıla
mıf ve bu kavgadan mUteeasi
ren Nazire H. çocuğunu düıilr· 
müıtür. Dün aj'llcezada diğer 
kadınlann muhakemesine bqla· 
nılmıı ve davanm devamı talik 
edilmiıtir. 

Tavuk hı•ızlara 
Salih, Nihat ve Mehmet ismin· 

de Oç kiti T opkapı ve civannda 
tavuk hıraızhjı yaptıkları için 
üçlincli cezaya verilmiflerdir. 
Çolak Hayri efendinin 
muhakemesi bitti 

Polise hakaret maddesinden 

-···--"'l 1 Mahmut Nedim Bey 
(Son Yemen vaUsl) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 

.... 
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ltalra ablukası 
ltal1a - Tarabulusuıarpta ken· 

diaile hali harpte olduğumuzdan 
dolayı - Yemen sahillerini ba,tan 
l:aap abluka etti. Bu ıuretle 
hariçle allkamız tam~mile 
lıesilmiı gibi bir hale geldik. 
Posta mUnakalih da durdu. Fa
icat bu böyle uzun müddet de-
•a1n edemezdi. · 

Bir mllddet sonra Babıiliyile 
llluhabere ederek postamızın ve 
lladerilecek paraların • loiiliz
lerin bitaraflıkları basebile - A
dea yolile sevkini temin ettik. 

Bittabi bu yol daha uzun, ve 
0 Dİabette masraflıydi, ne çare 
lci Yemen memurları için rahat 
YGzn görmek ta evveldenberi 
._kadder olmadığındaq Tarabu-

TerelJme ve u.llba 1ıa1cka mahfuz, 

lusugarp harbinin bu serpintisine 
de katlanmıya mecbur oldak. 

Nurettin Beyle Kiraz Hamdi 
B. fırka la raoın başında asilerin 
daha fazla ilerilemelerine mlni 
olmıya çalıııyorlardı. 

Deyişşiima'da Vaizaf ıeyhUl
meıayibi Hadı Heyç Pş. bizimle 
peraberdi. Hatta idris harekitı 
ilk baııadığı ı.aman askerimiz 
yetişinciye kadar o, büyilk bir 
fedakarlıkla asilere göğüı ger
mişti. 

ldrise menıup en nftfuzlu 
ıe1hlerden iki ıerif ldrise kıza
rak bir ,Un Hudeydeye geldiler. 
Hudeyde belediye reisi Seyit 
Ahmet Şerai Pı. çok hamiyetli 
bir in11ndı, bu p~fler ona ri· 

DUn vilAyetten iş · 
istediler 

Tütün amelesinden 50 kişilik 
bir amele gurupu dün vilayete 
bir iıtidaile müracaat ederek 
iş istemişlerdir. Vilayet itsiz olan 
bu ameleye birer beyanname 
vermiştir. Alakadarlar bunları 
dolduracaklar tekrar vilayete ve
recelderdir. Vilayet bunlara mü
nasip birer iş bulmıya çalışacaktır. 

Vlllyette 

Sihhat işleri 

SeyrUsefer memurları dün na
kil vasıtalarını kontrol etmiıler
dir. Şehrin muhtelif yerlerindeki 
tramvay arabalarına durdurmuı

lar, kapılarda atılı duranları in
dirmişler 'fe kapısı açık olan 
arabaların vatman ve kondöktör
larıdı yazmışlardır. 

Bundan başka otomobil ve 
kamyonlar da çevrilmiş ve şöför
lerinin ves;kalım tetkik olunmuş
tur. 

Sıhhi 
Teşkilat üzerinde 
Tasarruf noktasındaut 

Dün Hendekte iki kitinin ağır 
surette yaralanmasile biten bir 
hadise olmuştur: 

Balıkpuarında Ciğerci Riza, 
dün Hendekte seyyar ciğerci 
Sabriden alacağı olan 35 lirayı 
istemiye gitmiş, bu yüıden ara· 
larında kavga çıkmiıtır. Soğüıle 
başhyan münazaa çok geçmeden 
büyümüş, Riza ta,ımakta olduğu 
ciğer bıçağiyle Sabriyi muhtelif 
yerlerinden ağır surette yarala· 
mış ve lı:açmıya başlamıştır. 

Vak'aya şahit olan Yetvart is
minde bir ermeni Sabriyi yaka· 

Belediyedeki teşkllAt bir fikir 

la mak istemişse de bu müdahale 
kendisinin de aiır surette yara
lanmasına sebep olmuştur. GD· 
rültü ve feryatlara bekçi yetiı .. 
miş, Rizanın üstüste iki ci1rllm 
itledıkten sonra alabildiğine ka9-
tığını görünce silahını havaya 

vllAyete bağlanıyor 
Belediyca, sihhat itleri müdür

lüğnünü lağvedilerek bir muavi
nin riyasetinde ufak bir kalem 
halinde bu şubenin vilayet sıh
hiye mlldiriyetine bağlanması 
kararlaıtırılmıştır. 

1 KISA HABERLER 

Talebemlzl tefti• - ~lurif 
vek!letl umumr müfettişlerinden Kadri 
bey Avıup:ıd:ı bulunan talebemizi teftiş 
jçin bugün A\Tup:ıy:ı gidecektir. 

Arpa zer'lyata - Havalann bir· 
denblre düzelme5i zer'iyat itibarile mem
nuniyetle karşıl:ınmıştır. Bu ''azıyet bil
hassa arpa için çok müsaittir. 

Aero kulObUn k11mpı - Acro 
kulüp bu yaz Ycşilköy civarında bir 
kattıp lcuımı~·:ı karar vermiştir. Kamptı, 
kulüpte sivil tayym:cilik dersleri ~ören 

talebe tatbikat yapıcaklardır. 

[ Geleial• ...... eııder ' ------Maarif veklleti umumi mü
fettişlerinden Hasan Ali Bey 
diln Ankarayn ıitmittir. 

Maarif vekaleti teftiş heyeti 
reisi Rıdvan Nafiz Bey dün 
An karadan şehrimize gelmiıtir. 

Avusturya :ıefiri M. Oguıt 
Kral dün ltalyaya gitmiştir. 
Oradan Viyanaya geçecek ve 
bir ay oonra memleketimize dö
necektir. 

Ankarada bazı meb'uslara 
gönderilen mektuplarda, dulet 
bütçesinde tevazün çareleri araş
tırıldığı fU sırada en az bir bu
çuk milyon ltra kazandıracağı 
dütUncesile &1keri ve mülki sıh
hiye tetkilitımn birleştirilmesi 
tavsiye ediliyor. Mektuplarda 
verilen izahata göre bu birleı · 
tiı meden memleketin edeceği 
istifade • yalnız maddi olmıya
caktır. 

"Askeri ve mülki sıhhi teşki·. 
lihnı tevhidile yalnız yukardaki 
natdt menfaatile beraber: 

1- Memleketin her tarafına 
hastahane açmak imkioı hasıl 
olacakbr. Mevcut sivil butab•.
neler teklmUl etmiı olacaktır. 

T aırah kendi viliyeti dahilinde 
milteba11ısları tam materyeli nok 
sansız hastahanelerde tedavi e
dilmek imk~nını bulabilecektir. 
Memlebtte ha.ı. fert adedi •· 
zalacak ve TGrk hazinesine vergi 
verenler artacak. Ve Türk mil
letinin bizzat kendisi demek olan 
ve cümburiyctin nigehbanı olan 
ordumuza daha kuYvetii unsur 
temin etmekle ordumuzun kuvni 
umumiyesi ylllcselecektir. 

2- Bugün m8dafaanın elinde 
bulunan yiızlerce askeri ienç 
mütehassıs doktorlar Sıhhiye ve
klletinin emrine aeçecek ve 
memleketin sıhhi Yazıyeti çok 
müspet bir inkitaf bulabilecektir. 

doğru boşaltarak o civardaki 
zabıta kuvvetlerini vak'adan ha· 
berdar etmiıtir. Ancak bunDD 
üzerine Sabri güçlükle derdest 
edilebilmiştir. Mecruhlar but. 
neye kaldntlmışlardır. 

intihar 
Bir müvezzi kendisini 

asarak öldtlrdii 
Akşam matbaası yanındaki 11 

numarala evde oturan 45 yatla· 
rında gazete müvezzii Agop dün 
akşam zevcesinin c•dc bulunma
dığı bir sırada iple tavana asJ 

mış ve kendini öldürmüıtür. 
Karııı eYe gelince kocasını bu 

'Yaziyette görmüş ve polise ha• 
ber vermiştir. Agop bundan bir 
hafta evvel de kendini denize 
atmak suretile intihar etmek is
tcmiııede kurtarılmıştır. 

Vali S. geliyor 
Ankarada bulunmakta 

vali Muhittin Beyin yaran 
meai bekleıınıektedir. 

olan 
dön-

vilayet istina edilirse diğer umum 
hastahane laboratuvarları maUCip 
der,cede değildir. 

3 üncli cezada muhakeme edil
mekte olan ~olak Hayri efendi
nin muhakemesi bitmit evrak 
miiddei umumi tarafından mütaw 
llaya alanmışbr. 

3- Burun acrek sivil gerek 
askeri hastahanelerde materyel 
nokaan mlitebassıılar dahi nok

~endır. lzmir, utanbul gibi birkaç 

4- Ordu teşkilatını Sıhhiye 
vekileti emrinde bulunacak mil· 
tehassıı milıavirler muuliyeti 
altmda mfistahdem küçük sıhhi
ye memurlarile idare ettirecek 
bir teşkilat vücuda sıetirmelidir.,, 

derek ldrisiyi tel'in ettiklerini 
ve hUkiımete arzı sadakat eyle· 
miye geldiklerini, her hızmeti 
memnuniyetle kabule hazır ol
dutdannı söylediler. 

Bu oerifler, Şerat Pı. ve daha 
bir kaç kiıi ferik Sait Pş. nez· 
dinde bir içtima aktettiler. Bu 
içtimada ldristye karıı alınması 
llxımgelen tedbirler konuıula· 
cakh. Marifet, silahsız, kan 
dökmeden işi halletmenin yolu
nu bulmaktı. 

"' * * 
Bu heyet şu kararı verdi: 
"ldriıinin şekavet ve ısyanına 

set çekmek için vali Mahmut 
Nedim B. San'adan ısyan mın
takasıoa inip halkla temas et
melidir. Vaziyeti hal'<ın arasında 
ve içinde tetkik ederek, rüesa 
ve meıayihle görüşerek bu ale
tin önüne ancak o geçebilir. ,. 

Bu karar San'aya bildirildi, 
kuvvayı umumiye kumandanı Ah
met luet Pı. da bunu tasvip 
etmiıti. Kendisile uzun uzadıya 
iÖrüıtük, mildavelei efkir eyli
yerek, ben, böyle bir seyahatle 
bir it ıarebileceksem hareket 

te bir libıe tereddUt etmiyecc-- name hazırlandı. Bunlar icap et• 
ğimi söyledim, vaziyet günden tiği ıekilde imzalandı, etrafa da• 
aline nezaket kespediyor, ahval ftıtıldı. 
vahimleıiyordu. Çöl ruhu ne ıarip ve esrarea· 

Hareket gününü tayin için iki- · d" ı 
gız ır ... 

miı.de dUtünnerek : Bu kağıtlar derhal tesirini göa· 
- Yaran, hemen yarın hare- terdi. Sağdan soldan hep iyi ba-

ketl... dedik. ld · · 
Ve ertesi gtınü Vali vekilctini herler almıya başladık. rıaıy e 

iltihak etmek Ozre olan baıı tetkikat. ıer'iye reisi ve milfettiş 
Tehame kabileleri derhal nadim hDkk Am bacı Klmil Beye(•] bıra-

karak Sanndan hareket ettim. olduldarını v~ arzı istiman ettikle-
Bqinci günQ Maravıya vardım. rini bildirdiler. 
Burada post nitin Seyit Aptülbari O mıntakanın baıtan baıa ak
- ki bütün Tehamelilerın ruhani lı başına gelmiş gibiydi. Bu fet
reiıidir. - ile buluştum. O da vayla beyant!amelcrden bekledi
Seyit Idrisiyi tel'in ediyordu, Fe- ğimi tamamen bulmuştum, daha 
kat filen bir fey yapmayorlardı, fazla birşey istemiyordum. 
b~ adamı harekete getirerek Seyit Abdülbarile mqayihi ya
nüfuıundan istifade etmek il- nıma alarak Hüdeydeye hareket 
zımdı, bir hayli görüıtükt~n sonra eltim. yolda karşımıza kim çıksa 
kararımızı verdik : 

ellerimizi dizlerimizi öpüyordu. 
Seyit Abtlilbari bütün meşa-

F akat asıl mesele daha ileryibi, rüüsayı davet etti, topla-
nıldı, ve Seyit ldriıin asi ve deydi, biz de o tarafa doiru gi· 
bagi olduğu, (Hurucu ala!ıultao) diyorduk. 

(Bitmedi) 
yaptJiı binaenaleyh .katli caiz 
ve ona ilt~hak edenlerin de 
aynı akıbete lAyık oldukları hak· 
kında uun bir fetva •• ~yan-. . ' 

• Tcm)b; mahkcmesı hukul. ıiya-

5ct:nden mutekaiı, c5bak lstanbul meb'1sa 

'e el)e\m Gılıtada Ahınq.Notı.:r. . . 

• 
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• 
· ıcra ve iflas 

• 
ilimi arın • 

ıcrası 
<-------- ---

Yeui layihanın son aldığı şek il 
neşrediyoruz 

ruz: 

Para ve teminattan başka borç-ı 
lar hakkındaki ilamların icrası 
bir menkulün teslimine dair olan 
ilam icra dairesine verilince icra 
memuru bir icra emri tebliği su· 
retiyle borçluya beş gün içinde o 
şeyin teslimini emreder. 

İcra emrinde: Alacaklı ve borç 
lunun ve varsa mümessillerinin i
sim ve şöhret ve ikametgahları, 
hükmü veren mahkemenin ismi 
ve hükmolunan şeyin neden iba
ret olduğu ve olbapta.ki ilamın 
tarih ve numarası ve tetkik mcr-
ciinden veya temyiz veyahut ia-
dei muhakeme yoluyla ait olduğu 
mahkemeden icranın geri bırakıl
ması hakkında bir karar getiril
medikçe cebri icraya devam olu
nacağı yazılır. 

Borçlu, bu emri hiç tutmaz ve
ya eksik bırakır ve hükmolunan 
ır.enkul veyahut misli yedinde 
bulunursa elinden zorla alınıp 
alacaklıya verilir. 

Yedinde bulunmazsa ilamda ya 
Eıh diğeri alınır. Vermezse ayrıca 
icra emri tebliğine hacet kalmak
sızın haciz yoluyla tahsil olunur. 
Değeri ilamda yazılı olmayıp ta 
ihtilaflı bulunursa icra memuru 
tarafından takdir olunur. 

Hükmolunan menkulün ticaret 
odaları olmıyan yerlerde ic
ra memuru tarafından intihap o
lunacak ehli vukuftan sorulup a
lınacak cevaba göre tayin edilir. 

Alakadarların bu hususta tet· 
kik .ınerciine şikayete hakları var 
dır. 

Çocuk teslimine dair olna ilim 
İcra dairesine verilince icra me· 
muru 24 üncü maddede yazılı şe
kilde bir icra emri tebliği sure· 
tiyle borçluya 5 gün iç.inde çocu· 
ğun teslimini emreder. Borçlu 
bu emri tutmazsa çocuk nerede 
bulunursa bulunsun ilam hükmü 
zorla İcra olunur. 

Çocuk teslim edildikten sonra 
diğer taraf haklı -bir sebep olmak
mzın çocuğu tekrar alırsa ayrıca 
hükme hacet kalmadan zorla e·· 
linden alınıp öbür tarafa teslim o· 
lunur. 

Gayri .menkulün veya bir gemi
nin tahliye ve teslimine dair olan 
ilam icra dairesine verilince icra 
memuru 24 üncü maddede yazılı 
şekilde bir icra emri tebliği sure
tiyle borçluya beş gün içinde hük 
molunan şeyin teslimini emreder. 

Borçlu gayri menkulü veya ge
miyi İ§gal etmekte iken bu emri 
tutmazsa ilamın hükmü zorla ic
ra olunur. 

Alacaklıya teslim olunan gayri 
.menkule veya gemiye haklı bir se 
bep olmaksızın tekrar giren borc
lu ayrıca hükme hacet kalmada-n 
zorla çıkarılır. 

Bunların içinde bulunup ta İ· 
lamda dahil olmıyan eşya çıkarı
JaraJC borçluya teslim ve hazır de 
gilse vekiline veya ailesi halkın· 
dan veyahut müstahdemlerinden 
refit bir kimseye tevdi olunur. 
Bunlardan da kimse bulnumazsa 
mezkUr eşya masrafı ilerde borç· 
luya ödetilmek üzere peşin olarak 
alacaklıdan alınıp emin bir yerde 
veya alacaklının yedinde hrfzel· 
tirilir ve İcra dairesince hemen ya 
pılacak tebligat üzerine borçlu et 
yanın bulunduğu mahalde ise beş 
giin içinde eıyayı almaktadır Ye-
7• masrafı ödemekten imtina eder 
veyahut lüzum görülürse icra ·me
muru tetkik merciinin karariyle 
bunları satıp tutnrından masrafı 

Teşekkür 
Sevgili, faziletli ı·e daima neşeli 

anacığmıızın ölünıii ile yiiniillcrinıi::-1 

de açılan matem re i::tirap yarasını 
sarnıağa koşan scvcliklerimi::c ayn 
ayrı mukabeleye oüciimii:: yetmiyor. 
Onun için bizi iC'sliye[lc koşan mnJ:. I 
tup ve telgraf gö11dcrc11 a::i:: dostlar) 
mıza kar.~ı ödemeye mecbur oldut/ıı-1 
muz şühan borcurıu şu satll"/ara yiik 
lüyoruz. 

Varolsunlar ve Tanrı onlara <ıcı 
göstermesin • 
Rahmetli Tevhide Hanımın çocukları 

:Münire, Naıiıe, Mazhar, Nuret .. 
tin, Cemalettin 

Pazar 

13 mart 

Zılkade 

Gün doğuşu 6,17 
hatışı 18.12 

'abah namaıı :;, t ;:; 

Ô~le .. 12,24-

ikindi 
" 

lS,4.3 
Akşam ,. 18,15 
Yatsı .. 19.42 
imsak 4,38 

Hava - Dun sıcaklık azami 16 
asıı;ari 8 derece~di. Bugün hava ek· 
<eriyetle açık olacak. rüzgılr müte\·assıt 

şiddette ekseriyetle lodostan esecektir. 

ıstan ul - 18 den ı 9 a .k:.ıdıır 
gramofon 19,30 dan 20,30 a kadar Darüt· 
talim mu~iııi heyeti ~0,30 dan 21 e ka
dar ı;:ranıofonla oper:ı, 21 den 22e kadar 
Darüttalım musiki he) eti, 22 den 22,30a 
knd4r orke~trıı. 

Viyana - 11 konser - 12 sen· 
fonik konser - 13,20 \'iyaııa senfonık 
orkestı :ısı tarafından konser - I 4,40 
m:ındolin konseri - ı 5,05 Gothe hak· 
kındıı - 16,30 mu~iki - 17,15 kon· 
~er - 19, 15 oda musikisi - 2( ,35 
Koro konserı 21,.35 Zirkus prensesin 
opereti. 

Heilsberg - 7,:io 1ı\onser -
12,40 piyano konserı - 1.1,05 konser -
ı u,30 konser - 18 ~O piyano konseri -
21.15 Berlindcn nakil. 

BUkre.; - II,15 çocuklar için -
11,30 dini musiki - 12 konser - 18 
\C 19,10 h:ıfif musilıi - 21 radyo kon· 
cer - ~2.o:i konser. 

Roma - 11 dini musil\i - 13.30 
ı.onser - 18 senfonik konser - 21,45 
th ntro musih isi - 22,45 şarkılı konser. 

Praga - 8 K:ırlsb:ıd'dan n:ıkil -
13.05 muh:ıfız kıt'a orke~tr:ısı - 21 
cazbant, saz orkestra - 22 konser -
~.J,W Çek ocomcbil uliJbündcn nakil. 

Budapeşte - 12 J 5 dini musi· 
\,;j - 12,30 konser: oper:ı'dan - 18 
konser - 20,.30 Tsigan musikisi -
21.45 musiki, konser ve s:ız 

Moskova - 20 den 23 c kad:ır 
ncşrirat 

Varşova - 13.15 Chopin konse· 
ri - 17.55 plak - 18.45 \.:onser -
2!,15 halk konseri - 23,10 1.emberg·
den nakil - 24 dans. 

Yar1n 14 mart 
Viyana - 12,30 Konser - 13,40 

Pıblo Casııls'ın konseri - 15 plak kon
seri - 16,25 viyolonsel - J 8 oı kestr:ı 
konseri - 22,ro musiıd - 23.30 d:ıns. 

Heilsberg - 7,30 Jimn:ıstik -
14,0~ konser - 17,15 konser - 18,45 
1 )anzigden nakıl - l 9,10 Stut~artren 

nakil - ~0.40 aakeıt konser. 

BUkreş - 13 Plak - 18 orkestra-
19,JO orkestra - 21 oda musikisi piya· 
no ve 'iyolonsel - 22,J 5 iki piy:ınoyla 
l\onscr. 

Rom o 2~ kon. er - 23,10 
konser. 

Praga 12 jaz orkestrası -
16,15 keman konseri - 18,55 piy~no -
22.05 konser - 23,35 pl:ık. • 

Budapeşte - IJ,05 pi)ano ve 
şarkı konseri - 18 ~O s:ılon orkes •r:ısı -
20 Tsigan musikisi - 20,40 konser, 
Ts g:ın musikisi 

Moskova - ~O den 23 c kadar 
nrşriy:ıt 

Varşova - 13,IO plak - 18,35 
konser - 21,15 Zirku prense~in opere· 
ti - 23 40 d:ıns musikb i. 

Darülbedayide 
Son temsiller 

f stJnbul Belediy~si 
Yalnız bugün " h• r.Y• t 
akşam saat .,z Jr lı~&ı l'OSU 

'1 21,30 .. da.. jl lllllJllllllllllll 

~aJ~U~00 J~!!~~~ il lll 'llll!:lı 
:.~;~~:~;~it ııııı liiiiiiliilliiı 

Tenzilatlı halk gecesi 
Halk, Talebe ve Zabitan gecesi 

Salı günü: K A F A T A S 1 
Biletler şimdiden satılır. 

Kalpte 
ırız,ın 1 

Dünkü tefrikamız, 11anlışlıkla, hii. 
gün çıkan lefrikaımzdan eı r:cl ncşn~ 
dilmiştir. Okuyucrlarımız kendilerini 
dünkü sayımızda çıkan tefrika!Jt o· 
h"unıamış addederek, bugünkünden i~ 

libarnı fcfrikamızcı dcranı edebile. 
ccktir. 

Franoy müh~ndisin elini sa
mimiyetle sıktı. Çıkmada.1 evvel 
dönüp bir kere daha tavsiye 
etti: 

- Her şeye rağmen, bir ıey 
sölemeyiniz. 

- Eğer polisler size bir şey 
sorarlarsa ondan hiç bahsetme
yiniz:. Bu suretle kuvvetli olmuş 
olursunuz. 

- Merak etmeyiniz, bir ıey 
söylemem. 

Bu aralık içeriye Patris gire
rek mübendise; 

- Efendim, dedi, istintak ha
kimi sizi bekliyor. 

- Geliyorum. 

Tahkikat 

Larşe ıinirJi sinirli sigara ıçı· 
yordu. Hiç de memnun değildi. 

Şatoda ilk cinayetten aldığı 
menfi netice, bu ikinci cinayet
ten de bir şey elde edebileceği 
ümidini hiç de vermiyor. Şato 

eıuarı, hakikaten pek meraklı 

bir hadiseyidi. Esasen bütün 
Paris gazeteleri bu meseleden 
birinci sayfalarında bahsediyor· 
)ar ve polisin, yani Larşenin 
muvaffakıyetsizliğinden şıkayet 
ediyorlardı. Halbuki Larşe o 
ane l<adar bin bir meşakkatle 
cdind•q-i şöhretine ve mevkiine 
pek fazla bağhyidi. istintak ha
kimi m übendisi görür görmez: 

- Buyurunuz' mösyö Lartig, 
dedi, goruyoı sunuz ki derhal 
geldim. Esrar hala devam edi· 
yor. 

- Hem de hiç bir taraftan 
da ümit yok. 

Kont biraz geride oturuyordu. 

BORSA-
12 Mart 932 

Kambiyo 
Frnsız Frangı 
l lngiliz lirası Kr. 
M T.I. mukabili Dolar . .. 

.... 

.. . 
M • 

Liret 
Belg:ı 

O rahmi 
Is. Frank 

l.C\'3 

Florin 
Kuro:ı 

Şl\ln~ 
l'ezeta 
!\!ark 
7..lotı 

1 en,: ı 
d • 1.ev 
1 Türk lirası Dinar 
Çcn·oneç Kurus 

Nukut 

Açıld• K•pıt.odı l 
1~6 

20 Frank [Fransız 171 
ı lmrlln (lngllt7.ı 1r 
ı Dolar (Amerlk:ı) 212 

20 Um [lrnlya il 217 2 -
BORSA HARiCi 

n ~ı1~~~diye 9!~ ı 9:~50 
U Pankonot 23~ 23~ 
L~----_,.----~-..t-

Bugün akşam 

saat 21,30 da 

Oteli o 
5 perde ~ tablo 

Şekspirin ~ah e· 

seri. 
Tenzilı\t kartları 

muteberdir. .Zabi· 

Ra~ it Rıza 
TiYATROSU 
Şehzade başı• 

tana, muallimlere H talebeye birinci 50 
duhulirc 30 kuruş. 

fJ Yakındı: La dam O Kamelya 

İğne 30 

Tefrika 

Nakleden: fa. 
Marki, kör gözlerini ~!uvarda 

bir noktaya dikmiş oradan ayır
mıyordu. istintak hakimi.: 

- Demek, dedi, Kont Ke:.ı
te!ueyran 'Ja beraberdiniz. Mak
tul, size gece gördüklerini anla
tacaktı, 

- Evet. 
- Yukarıya, yazıhaneye, do-

lambaçlı bir merdivenden çıkı
yordunuz? 

Evet. 
- ihtiyar kadın neredeydi? 
- Arkamızdan geliyordu. Be-

nim arkamda da kont vardı. 
- Sizde kont gibi, hiç bir 

şey işitmediniz: değil mi? 
- Hayır, yalnız, kadının bo

ğuk bir iniltiyle yere düşüfünü 

işittim. Yani bunu duyduğumuz 
zaman cinayet olmuştu bile. 

Hemen döndünüz mu? 
- Evet, kontla l •raber. Ce

sedi, baş aşağı merdivenlere u
zanmış ve altından kanlar akar
ken gördük. 

Hiç kaçan adam falan .• Bir 
ayak sesi?. 

- Hiç. 
Larşe müdahale etti: 
- Yani, katil, rucat hattını 

temin etmişti. Bunun için iki yol 
var. Birisi avlu ki orada üç adam 
çalışıyordu. Onları dinledik. Bir 
şey görmemişler. 

Hakim ilave etti: 
- M. Larşe öteki yolu da 

buldu. Bu, hizmet için yapılmış 
ve bir koridorla bizim şimdi bu
bulundğumuz salona yei şatoya 

çıkan bir yoldu. 
Ev "liyor • D İn 

dom. 
Bütün mesele cinayet es

nasında şatoda kimin bulundu
ğunu tahkike inhisar ediyor· 

- Bu pek basit. Şatoda Mar
ki d'Qyiyak vardı. Salonda da 
Madam Gregorovne vardı. Pat
ris Markinin yazıhanesinde imiş. 
Bir hizmetçi de odada öte beri 
temizleyormuş. Başka da kimse 
yoktu değil mi ? 

- Hayır. 

- Sıra ile başlayalım. Evvela 
Madam Gregorovoayı meseleden 
harice çıkarıyorum. 

Kont haykırdı : 
- Ben de tamamile kefilim. 
- Tabii Markiden hiç bah-

setmeyiz. Patriı e gelince o da 
her şüpheden uzak. 

Larşe yine müdahale elti : 
- Yani tekrar fasit dairenin 

.içine girmiş bulunuyoruz. Katil 
şatodaydı. Cinayet, ikinci bir 
sirkatin akabinde oldu. Ve sir· 
kat te şüphesiz bu gece oldu. 
Zira, kadın gece gördüklerinden 
bahsedecekti. 

Lartig bir noktaya işaret etti: 
- Katil, her halde dışardan 

gelmif olamazdı, zira, muhak
kak ki evvela kadının kendini 
gördüğünden ve bunu söyliye
ceğincen haberi olamaz, saniyen 
sirkatin hemen sabahleyin ve 

muayyen bir saatte farkına va· 
rılacağını da tahmin edemezdi. 

Larte tastik etti: 
- Çok doğru. Her halde sir· 

kat işini, cinayetten muhakkak 
ayırmak lazımdır. Eununla bera· 
ber müşterek noktaları vat• 
Her şey şatonun içinden geliyor 
gibi. Kimse hariçten .şatoya bİ" 
rinin geldiğini görmiyor. Çabnaıı 
kasalarda adadan çıkmıyor de
mektir. 

,(Bitmedi) 
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Paraşütle tayyareden atlama rekoru! Niste bir macera 

lngiliz tayyareci az kalsın alete itimat etmemenin Hollandalı Madamın ger-
cezasını çekecekti danlığı ne işe yarar ? 

Bir tayyareden paraşutla bin reyan kendiıini kavrayarak bin 
iki yüz defa atlamak her kese kadem kadar atağı fırlattı. Tra- Niıte kıt mevsimini geçir- dağını söyliyerek, ahbabı Holan-
naaip olur bir it değildir. Fakat num ancak paraıiitünü açmaya mekte olan Holandah Madam dalıya dert yanmıştır. Tesadüf, 
metbur lngiliz paraşütçülerinden muvaffak olabilmitti. Sonra, ay- Antuanet kırk yaılarında olma- zengin Holandalı kadının o ara• 
Mister John Tranum hayatında nı cereyan, kendisini, ineceği sına rağmen, Ognian Panayotof lık üstünde parası yoktu, getirt· 
tam bin iki yüz defa paraşütle yerden uzağa ıürükledi; ve üç isimli bir Bulgar genciyle tanış- mek için de bir kaç gün lizım-
bandan kendini yere atmııtır. dakika devam eden bir doluya mış ve seviımişti. Bulgar, gayet dı. Ne yapsın? Derhal boynan-

Mister Tranum hanlardan at- tutuldu. Nihayet dolu ve fırtına tıktı ve kendisinin Kahirede tü- dan gerdanlığını çıkardı ve 
lamıya on bir ıene evYCI ve pek durdu ve tayyareci, kendisinin dostuna vererek, kol saatiyle 
d bir tren hattına inmek üzere ol- tün ticaretiyle meşgul olduğunu, 1 

c istemiycrck baıladı. O za- f k hem buhran denesini geçirmek, beraber rehine koymasını söy e-
manlar Tranum, o zaman için duğunu ar etti. Fakat, bir lo- di. Bu elmasların kıymeti 20,000 
b komotl'f bütiln su""r'atı'le üzerı"ne hem de istirahat etmek üzere ile eski bir tayyarede p'lotlu. d d B frank kadardı. Güzel Bulgar gen-
8 • 1 k 1 gelı'yordu. Niıe ıel iğini söylüyor u. u d d . ır gün eski tayyaresiy e a - ci, bunları aldı ve öner ön-
kacağı zaman, dostlarından bi- Tranum mUtbiş bir aksülamelle suretle, Panayotof' Holindalı mez rehinde~ çıkaracağını va de-
risi, yeni icat etmiş olduğu bir kendisini paratüttcn kurtarmaia madamı, bir haylı sağmıttı. derek gitti. 
paraşüt getirerek ona verdi. gayret etti; Fakat lokamotif ateş Fakat nihayet, büyük bir meb· Madam Antuanet ıe•gilisine 

Tranum paraşütlerin faidesine ve ıürOltü saçarak üzerine geli- lağ almak istiyen Bulgar, Kahi- bir hizmet yapmaktan mütevellit 
kani değildi. Fakat dostunun ce- _, yordu, makinistin kömürle siyah- reden bir telgraf aldıiını, der- neşeyle mest olarak ertesi gün 
aaretini ve hatırını kırmamak laşmıt batı lokomotiften uzan- hal oraya gitmezse mahvolaca- gezmiye çıkmıştı. Fakat parkt~ 
için paraıütü sırtına takdı •e O gündcnberi Tranum, tayya- mıfb, ezilecekti, eziliyordu, Fa- iını fakat, parası da bulunma· ne görsün? Dostu Bulgar gencı, 
havalandı. reden atlayıp paratütle yere in- kat tiddetli bir aağnak paraıütü .. ;;:-;ii:;; .. ;·~·~·;;: .. b;;;·d; .. ~;;··;~;:·· güzel ve genç bir kızla kol ko-

Bir yarım ıaat kadar uçtuktan menin pek zevkli bir tey oldu- yine kaldırdı, Tiren hattından çe- ıile ıuğuk kanlılığını kaybederek la dolaşıyorlar. Zavalli kadın in-
ıonra, tayyarecinin burnuna bir ğuna karar vermiş olacak ki, kip yükseltti ve bir müddet sonra me inmiş gibi dondu kaldı, fakat 

d d b inerken kalçasını kırdı. l k yanık kokusu geldi. Bir az son- mütema iyen, a eta ız tram- Tranum kendisini, hattın ilerisin- derhal kendini topar ıyara po-
ra tayyareyi duman ve alev sa- vaydan atlarken nasıl zevk du- deki küçük gölün ortasında buldu. Tranum un en heyecanlı batı- lise meseleyi haber verdi. 
rıyordu Tranum derhal yere in- yuyoraak, o da tayyareden atla- Bir batka sefer de, Tranumu raaı ıudur : Polis müfettişleri, Panayotofu 
miye başladı. Fakat tayyaresi maktan öyle zevk dydu. rüzgir, Kaliforniya sahilerinde Bir tayyareci paraıütile atlar- yeni dostuyla yakalamakta ge-
4000 kadem yükseklikteydi Ye Bir başka gün Tranum bir bir nümayiş yaparken aldı ve ken tayyaresinin kuyruğuna ta- cikmediler. Bu yeni dost Ro-
atet inişten daha çabuk bir hız- kaç arkadaşıyla birlikte "Leeds,, açık denize siirllkledi. Tayyareci, kılmıt ve ağır surette yaralan- manyalı Nubiava Raco• isminde 
la tayyareyi sarıyordu. Bir müd- ıehrinde bir paraşüt gösteriş kendisini çözüp, daha uzağa git· mıftı. bir talebe idi ve Bulgarla yeni 
det sonra, artık yegane çare tecrübeleri yapacaklardı. Halk meden denize atmayı diitiinür- Tranum tayyaresine bindi ve tanışmıştı. Kendisinin bigünah 
kendini tayyareden atmaktan i- meydana toplanm•ştı. Fakat ha- kcn ayni rüzgir akıi istikamete çok gilç bir tarz olan bir hare- olduğu ve onun da bir tuzağa 
baret kalmıştı. Ve Tranum için va o kadar bozdu ve öyle mtlt- d6n0p onu karaya getirdi ve bir ketle, 6teki tayyarenin altına dütürlilmek üzre olduğu anlaşı
dostunun aletini tecrübe için hiş bir fırtına çıktı ki tayyare- inek ılirllsüniin ortasına bıraktı. tirdi, ve uçmakta de•am ettiği larak serbest bırakıldı. Bulgarda 
bundan iyi bir hrsat olamazdı. ciler vaz geçtiler, yalnız Tranum Bir gece initinde de Tranum halde arkadaıını kurtardı. gerdanlığı 5,000 franka sattığını 
Bununla beraber tereddilt edi- atladı. Tayyareci yedi bin ka- yaralanmııtı. Bu initi bir sinema Tranum diyor ki : itiraf etti ve sattığı yeri göı-
yordu. Fakat tayyarede kalmak demden atlayacaktı. Fakat dört şirketi heaabıaa yapıyordu. iki - Paraıüt, lüzumu oldujıı ka· terdi. 
diri diri kebap olmak demek bin kademde bir bulut deryası elinde manyezyumlu birer metale dar kullanılmıyor. Halbuki, in- Kendisinin zaman zaman bok
olurdu. Tranum bir an içinde sukuta mini oldu. Bununla be- vardı. F.11kat meıaleler •aktinden sanın, gök yüzllnden aıağı bir sör ve sinema artisti olduğunu 
karannı verrli, atladı, ve salimen raber Tranum adeti veçhile baş evci yandı, tayyareci bunu hesap- küçük dünya iibi uçarak ve dö- söylüyen Panayotof şi~di, ~üzel 
yere indi. aşağı kmdini attr. Fakat birce- lamadıiı .için onları bırakmamıı- nerek inmesi boş bir ıeydir. Nis şehrin in hapisanesındedır. __ . ....,_ .. ___ --------- ._... .. -------------. ----------------------· -----------~ ---
-14----- r ARtH EL KlT ABT ..................... 
büyük tehirlerde hiriıtiyan propağandası yaptı. Senpiper de ltalyada ay· 
vazifeyi görüyordu. Senpol ve Senpipiyer Neron tarafından yapılan hi· 
riıtiyan katliamında öldürüldüler. Maamafih Yunan ve Latin lisanları
nın alem §Umül bir hal amı§ omaaıhiristiyanığın İntişarına büyük bir Ve 
sie teıkil etti .. 

ilk kilJse te,kllltı : 

Hiristiyanların ilk teıkilatında yabüdilerin tesiri vardır. Hiristiyanla
rın din meselelerini konutmak içintoplandıkları ve ibadet ettikleri yere 
kilise denirdi. Kilisenin yahüdi tetkilatından bir farkı vardı. Hiriıtiyan
lılrta kilise reiseri daimi değildi .. Hiristiyanların adedi çoğaldıkça her 
tehirde bir cemaat ve bir kilise teıekkül etti. Bu kiilseler birbirine merbut 
idi. Bu kiliseler içinde en mühimmiRoma kilisesi oldu. Havariler tarafın 
dan tesisi edilen lskendeirye, KudüsAntakya kiliseleri reislerine patriyark 
dendi. Komadaki en büyük riese yani Senpiyerin haleflerine Papa 
iinvanı verildi. Sehirlerdeki ruhanireislere Evek vilayetler Kilere 
Arıevck yahut me'"tropolitem denildi.Hiristiyanlık teessüs ettikten biraz 
aonra ihtilaflar başladı. Hiristiyanhkbirinci asırda meçhul kaldı fakat ü
çüncü asırda bir kuvvet olarak meydana çıktı. Hiristiyanlığı resmen ilk 
tanıyan Roma imparatoru Kostantindir. 

- S Uncll asırda Roma lmperatorluğu -

imparator Kommot öldükten sonra Roma karıfb. Husa askerleri 
Yani (Pretoryen) ler istediklerini İmparator ilinediyordu Buukerlere kim 
~aha çok bahıit verirse o imparatoroluyordu. Bu zamandan sonra Af
tikalı Septi.msever ondan sonra küçükyiğeni Sürüyeli Helyogabal yahut El 
labal imparator oldu. Cermenlerekar§ı hareket ettiği sırada öldürüldü. 

Bundan ıonra 33 sene kadar karga§alıklar devam etti. Ana tarafın 
dan Alin Türklerine mensup olanMaksimin imparator ilan edidi. Di
ier taraftan Afrika vilayeti isyan e-derek Gordiyen ismindeki valiyi im· 
tarator ilin etti. Gordiyen ve oğludaha Afrikada iken mahfoldular. Fa 
llllt Gordiyenin küçük oğlu Senatove haasa askerleri tarafından impa
~r tanındı Persler yapbğı bir muharebede öldü bundan sonra Arap Filip 
laaııımda biri imparator oldu. Tuna hududunda Gotlarla harbe 
d~rken öldü. Bu zamanda artıkRoma parçalanmıya baılıyordu. Çün 
1'u atede beride Romadan ayrılanmüstakil devletler göze çarpıyordu. 

lllirya ve Tuna mıntıkasına mensup olan imparatorlar zama· 
llında Roma kuvvetini tekrar toplamıya baılamııtır. 

- iV inci asırda Roma lmperatorluğu 

1 Dardüncü urın en mühim vak'aaı hiriıtiyanlıiın zaferi ve Bizan-
lll L.tantiniye ismini almasıdır. imparator Koıtanam ölümü üzerine 

• 
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tahta çıkan oğlu birinci Kostantin Romadan hoşlanmıyordu. Bu im
parator hiristiyanlığa da fazla merbuttu. Bizansı merkez yaptı. Kos
tantinden sonra Jülyen ondan sonra halis hiristiyan olan T eod~s im~a~ 
ratorluğun intizamını iade etti. Obu büyük imparatorluğun ıdaresım 
mütkül buluyordu. Bunun için i.m-paratorluğu ikiye böldü. Mer.ıleketin 
bir kısmı Şark imparatorluğu öbür kımsı Garp imparaturluğu adım aldı. 
Teodosun oğlu Honoriyüs Garp İmparatoru Arkadiyüs Şark İmpara• 
toru ilin edildi. Teodos daha sağikcn iki oğlunun da imparatorlu-
iunu ilin etti. 395 te öldü. 

-Garbi Roma lmperatorluğunun inkırazı -

Şarki ve Garbi Roma imparatorlukları birbirinden ayrıldıktan sonra 
aralarındaki irtibatlar mu haf aza olunamadı. Şarki Roma imparatorlu
ğu Osmanlı imparaıorluğunun tecavüzüne kadar devam etti. Garbi Ro 
ma imparatorluğu T eodoıun ölümünden sonra ancak seksen sene yaııya· 
bildi. Roma İmparatorluğunu yıkanGotlardan Alirvik, Vandallerden Ge· 
neserik, Türklerden Attili.'dır. Ali.rikTuna boyunda yerleşmit olan Vizi· 
ıotlara mensuptu. Ali.rik Vizigotları kumandası altına top• 
ladı . T aıalyeye kadar geldi . Roma hudutlarını geç-
ti . Roma imparatorluğu kumandan Sitilikon tarafından 
kurtarıldı. Fakat kısa bir zamansonra Sitil ikon imparator tarafından 
idam edildi. Bunun üzerine AlıirikRomaya kadar geldi. Şehri zap• 
te\i. (410) Sonra cenuba doğruyoluna devam etti. Bundan sonra 
Roma Vandallerin hücümuna uğradı. Afrikada yerletmiş olan Van
daller Geneserik kumandaaında Romayı tehdit ediyorlardı. Vandaller 
455 te Romayı yağma ettiler. Bundan sonra Attilinın taruzu da Roma 
yı harap etti. Hun Türklerinin baıınaıına geçen Attila 7 yüz bin kitilik 
bir orduyla Komaya tecavüz etti. Attila Paris civarında Şalonya kuv
vetlerini yerleıtirdi. Roma kumandanı Aetiyüs de kıtalarma mevzileri 
ni tayin etti. Attila taarruz etmedi. Attila taarruz bekliyordu. Düş
man da taarruz etmedi. Attila bumuharebeden bir netice almmıyaca
ğını anladı tekrar hazırlanmak üzereçekildi. ( 451) Attila bir sene son• 
ra tekrar ltalyada göründü. Attila muzafferane ilerledi. Aetiyüs mey• 
dana çıkamadı. Roma dehıet içinde kaldı. Romalılar Attilaya rica· 
cı olarak Papa Leonu gönderdiler. Attila Papa ile görüttükten sonra 
ltalyadan çekildi. Teodoıun son hafidi olan Valantiyeni katlettiler. Ro
ma bir müddet Cermen ve Hun reisleri tarafından idare edildi. Hatta 
Attili.nın eski ki.tiplerinden Orest 6 yqındaki oğlu Romülüsü Ogüs
tül yani küçük Ogüst adıyla İmparator ilin etti. Fakat Vizikotların kı
ralı olan Odcakre Romülüsü halletti.imparatorluk alametlerini Koıtantl 
niyeve 2önderdi. Roma imparatorluğu böyle nihayet buldu. 
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[Ost cararı l inci Sayıfada ] 
mişlerdir. 

Diğer taraftan ziraat odası 
bu :.ene de şehrimiz:de bir çiçek
çilik sergisi açılmasına karar 
vermiştir. Sergi, vilayttle def
terdarlık arasındaki sabada Ma
yıs içinde açılacak ve beş gün 
devam edecektir. 

Serginin talimatnameıi ve 
programı hazulanmaktadır. Ser
gide geçen 11ene Taksim bahçe· 
sinde olduğu gibi çiçek, ıebze, 
mevyalarla, ehli hayvanlar, zira· 
at ve bahçıvanlık aletleri teşhir 
edilecek Ye halk serginin ıon 
günü bunları ucuz fiatla satın 
alabileceklerdir. 

Toprak 
yapılacak 

ler. Antalya ve Aliiye civarın· 
da Muz ağaçlan yetiştirilmesine 
teıebbüı edilmişse de getirilen 
nUmune fidanları o iklimlere mü
sait olmadığı için dikilen Muz 
ağaç arı fena cins meyYa ver· 
mişlerdir. Bunun için cemiyet 
meyvalan daha büyük Ye lezzet
li olduğu gibi memleketimiz ik
liminde de yetişebilen Kanarya 
adalan cinsi muz fidanlan reti
rerek Antalya civannda tecrftbe 
edecektir. 
L ypzlg sergisinde da§ıtllan 

bro9Urler 
Beynelmilel Llyıpıig sergisin· 

de Türk paviyonunun fevkalAde 
iyi bir tesir bırakbğ'ını yumıı
tık. Gelen ıon haberlere göre 
serıı hey etinin lh:ümlerimize, 
iocirlerimize, tütüolerimize Ye 
buna mümasil mevadda ait taf
silat veren broşürleri çok takdir 
edilmiş Ye bir çok ecnebi tica-

Samsunda Komünist 
maznunları 

Samsundan bildirildiğine gare 
ıizli bir surette faaliyette bulu
Jan komünist şebekesine men· 
sup olduktan zanolunan dCSrt 
kişi tevkif olunmuştur. 

Hariciye tayinleri 
Elçilik baş katiplerinden F e• J 

ridun Camal, Salahaddin, RDştü 
beyler elçilik müsteşarlığına ter
fi etmitlerdir. 

Deniz hamamlar1 hakkında 
tedblrler 

Belediye bu sene deniz hamam
ları için bazı takyidat koyacak
tır. Deniz hamamları açılmadan 
evel sıhhi Ye fenni noktadan 
muayeneleri yapılacak ondan 
ıonra ruhsatiye verilecektir. 

Dün geceki yangın 
Dün iece saat yedi sıraların

da Galatada Cemal beyin Safa 
müskirat fabrikasından kazan 
patlaması ıurelile bir yangın 

zuhur etmiııede derhal söndü
rülmüıtilr 

ı 
1 
-~ V J\K iT IO ;;;;;;;EE?i Matbaamlza gelen eserler: 

il Küçük_ ilanlar~j! K~.~~.?.üy~~~,~~~:; 
--~ IOdefası yüz kuruştur ve edebiyat hayatında büyük bir altka 

Memur istiyoruz - Taşrada uyandıran Rctat Enis bey ikinci ıstrini 
kazılarda mal satacaktır, hangi kazada de verdi. Kanun namına. ismini tnoıyın 
saoş yapacaksa o kaz:ının ycr!i ahalisin· bu eser Sühulet kütüphanesi tarafından 
den olması ~arttır mektupla müracaat; bastınlmış bir romandır. 168 sayıfadır. 
15tanbul Postahanesi 400 Renkli Ye modern şekilde bir kapla süs· 

Cıgalollunda -tıhk mU· lenmiştir. Fiıtı 7 5 kuruştur. 
ke111m•I hane - Cığaloğlunda kl- Genç edibin yeni eserini harucıle 
~r dört kattan ibaret on oda. bir salon, ta\'siyc ederiz 
bir cıbannüma. bir mutfak, bir kiler, hah· ==============:= 

tiyenler G:ılıtada Mehmet Ali paşa ha· çe ve mü~temilttı 'airıyi hni mükemmel 
nındı (41) numaraya milracaat eylemeler·· hane satılıktır. Talip olanfann Galıtada 

Mehmet Ali paşa hanında (41) numarayı 
müracaat eylemeleri. 

Satıhk kAglr hane - Dlvan
yolunda tram\'&f caddesinde Ugir dört 
kattan ibaret dört oda, bir mutfak, bir 
sarnıç, bir ııuyu, daraça)ı ha\·i munta· 
zam ve nezareti fevkıltdeli ktgir h.ıne 

satılıktır. Talip olanlınn Gılatada Meb· 
met Ali paşa hanında (4 J) numaraya 
müracaat eylemeleri. 

Ucuz ve acele -bhk otel 
ve kahvehane ve garaj - Sir· 
kccide Sallcımsöğütte tramvay caddesinde 
0 2) oda, iki salon, ve müştemil~tt sai· 
reyi ha\'i otelle alnnd.ıli kahvehane ve 
lttisalindcld garaj ucuz satılıktır. Talip 
olanların Galatada Mehmet Ali pışı ha· 
nında (41) numarayı müracaat eylemeleri. 

Acele satıhk hane ve f1rın
RumclihUı.nnda Alitorlık mahallesinde 

çeşme sokağında bir katı kAgir bir katı 
ah~ap iki kattan ibaret dört oda. bir 
modalı, bir hamam, bir kuyu, bahçe, 

elektrik ve müştemilltı saireyi hl\i hane 
ve ittisalinde fırın satılıktır. Talip olan· 
lann Galatada Mehmet Ali pa~a hanında 
(41) numaraya müracaat eylemeleri. 

Satahk dUkkln - Mahmutpı· 
sada Kürkçü hanı alt katında ayda ( 14) 
on dört lira kiras1 ol an bir dükktn sa· 

blılı:nr. Talip olanlann Galatach Mehmet 
Ali pafa hanında (41) numaraya mürı· 

caııt eylemeleri. 

Sergiye, birisi Gülhane parkı 
karşısJDdaki olmak üzre dört ka
pıdan girilecektir. Ziraat odası 
serginin devamı müddetince Be
yoğlundan gelen tramvayların 
tam kapının önünde durması için 
tramvay şirketi nezdinde teşeb
bilslerde bulunmnktadır. 

Fenni bir çlçekçlllk blrliCll 
kuruldu 

ret adamlarının dikkatini ve 
alakasını uyandırmıfhr. Resmi- Ankarada bir cinayet 
miı broıürlerden birisini ve incir Evvelki gün Ankarada feci bir 

SaQlam ve kelepir Irat sa
tın atmak lstlyenlere - fstanbu
Jun şerefli ,.e ejtlenceli bir mevkilnde 
senevi (7.000) lira kira getiren emlAk 
~anlıktır. (Bedeli için bir kısmı peşin alı· 
nar~k mütebaki mukasseten \'e yahut İ~i 
~ene sonra verilmek üzere kolaylık ıös· 
tt:rilir) fazla malOmat ve tafsll~t almak J;;. 

Acetle ve ucuz satlhk ha· 
ne - Beyo~lunda Kamer hatun mahal· 
lesinde kAgir dört kattan ibaret (6) oda. 
b:r mutfak, iki sofa. bir sarnıç. bahçe. 
elektrik ve müştemil!tı salreyi havi hane tophyan Iz:mirli bir çıftri kınnı cinayet olmuı, esbabı amliktan 

Istanbul ziraat odası umumi ,. Fahrettin efendi, refikası ve acele ve ucuz saulık olduğu gibi bir 
kıtı kiralıktır. Talip olanlann saat on katibi Lütfi Arif beyin riyaseti göstermektedir. ihtiyar uşağı, Fahrettin efendi-

altmda ''Fenni çiçekçilik birliği,, Al i t kkü nin parasına taman baltayla öl-
1 d b. k en eşe r namı a tın a ır cemıyet teşe - dürülmüşlerdir. Caniler bu evde 

kül etmiştir. Cemiyet, memleke- Ze\'cemin 9 nydanberi müptela ol• vaktile tamir yapan bir kac a-

buçuktan beşe kadar Galatada Mehmet 
Ali paşa hanında <41) numroya müracaat 
eylemeleri. 

limizde yabancı memleketlere duğu,ahiren miadmdan o1mağ1aberayi meledir. Akabı cinayetde Anka
mahsus meyva ve çiçeklerin ye- tevellüt Istanbu1a gönderilen zey- radan kaçan caniler Izmitte ya-
tiştirilmesine çalışacaktır. remin Haseki hastanesinde icra kıh- kalanmıılard1r. Şube 2 ve parmak izi için 9 adet dolap imali aleni müoa• 

lstanbul Polis Müdiriyetinden: 
Cemiyet müessisleri, memle· nan muayenesinde hamlin rahmi ol- ................................................. __ kasaya çıkanlmııtır. Telırlif olunacak hattı layık gör6ld0ğü tak· 

ketim zin Antalya, Silifge, Mer- ma},P diş gebelik olduğuna teşhisini Eyüp Beyle muavinleri doktor Ilurha dirde 27 - 3 - 932 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te ihaleyi 
sin, Finike, Adana, Antep gibi vaz ile kendisini .bir mevti muhak• nettin ve Hikmet Beylere aleni teşek- kat'iyesi icra kılınacaktır. Taliplerin teraiti öirenmek TO modelini 
mıntakalarmda Muz gibi yabancı kaktan kurtaran \"e ameliyatm sür'at kilrii bir vazife bilirim. ga,. mek üzere idae komyıionuna ve münakasaya ittirik için de 
memleketin mahsulü meyvaların ·ıe mu1·affakiyetle icra eden Haseki Bandırma tütün satı~ memuru defterdarlık dairesinde müteşekkil mOba yya omi yonona mUnı· 
yetiştirilebileceği kanaatindedir· hastanesi Nisa.iye mütehassısı doktor Hüseyin Hilmi caatları ilin olunur. (872) -----------·-··············-----········-·····-···········------------------

il 

t zaman tarihi [*J 

Garbi Roma imperatorlugu yıkıldıktan 
sonra Roma 

Beşinci asırda artık Roma mütemadiyen yabancı kavimlerin teca• 
vüzüne uğramaktadır. Bu devirde müsteviler mütemadiyen imparator
luk arazisine yerleşmitlerdir. Buvaziyet, imparatorluğun sukutu Ro
manın iktisadi hayati üzerinde pekçok tesirler yapmıftır. Bu zamanda 
toprağa verilen ehemmiyet her §eyin üstündeydi. Toprak yegane laymet 
ve servet halini almı§tı. Umumi vehuausi hizmetlerin para yerine top• 
rakla mübadele edilmesi bir adet haline girmitti. Romada iktisadi bir 
buhran hüküm sürüyordu. Bu buhranın sebeplerini aramak için ta Jül· 
sezar zamanına kadar çıkmak lazımdır. Sezar albn ve gü.müt sikke 
bastırmıştır. Neron, Septimsever ve Antolinler paraların altın ve gü
müş mikdarlarmı azaltmışlardı. Yani kıymetli madenler Roma alemi için 
azalmıya başlamıı demekti. 

Roma hükUmetinin altın ve gümü§ niabeti niazaltmaıı üçüncü asra ka 
dar devam etti. Bu azalmanın neticesi olarak Roma sikkelerini geçir
mek için hükUmet kuvvetlerinin resmi müdahalesi zarüri oldu. Ve tabi
atiyle tagşi~ keyfiyeti hakiki paranınortadan çekilmesine sebep oldu. Ni
hayet hükumet vergileri para yerineaynen almıya mecbur oldu. Hatta 
Valantiyen bir kararla kiracilannmal ıahiplerine borçlannı mal ile ö
demelerini emretti. Bu suretle mübadelede yeni bir çığır açılını§ ve ka-
nunla tamim edilmiş oluyordu. · 

[*] Tarihin lıftdiselcrini clcvirlcrc ayırmak tarilıe kat'l lıudutlar çizmek değUdir. 
Tarüı'i dcurclcrc ayırmak tarUı tetrisatım kolaylaştınnak için kabul cdUml§ bir 
tasniftir. Esl:i zamanla yeni zaman arasında bir orta zam.an likrini•ı hudu
dunu tayin ''PCU mii!Jldildü.r. Orta zaman tasnifi Alman yada llallc darülfünu 
nu tarih profesörü Kristof Kcnlcr tarafından 1688 de Ueri sürülmüştür. !tla. 
amafih Rornada iiçüııcü asırla yedinci asır arasında müthiş bir fark vardır, Bu 
ftrrk da en büuiik bir devrin lıatlarımtc.ıtldl edecek kadar .kuvveUidir • • 

• 

------- TARİH EL KİTABI ------13-
Roma ıehri bu za.manda etrafiylebirlikte iki milyon kadar nüfüıü yük· 

ıek binaları, mühteıem abideleri ihtiva ediyordu. Eski Romadan timdi 
yalnız abidelerin harabeleri vardır. 

Milattan 79 sene sonra "Vezüv,,ünfeveranından hatıl olan küller al
tında kalan Pompei ıehrinde bu devrin tehir tertibatı olduğu gibi kalmıı· 
br. 

- Hlrlstlyanlık ve Roma -

Roma dini merasimden ibaretbir haldeydi. Ruhlara deruni bir ıu• 
rette sinmemit olduğu için Roma fetuhatının aonunda mağlup memleket
lerin dinleri ve ayinleri Romaya yerletmitti. Romada batka dinlerin a
yinlerinin icrası memnu değildi. Bilhassa Roma ve Yunan mabutları bir 
birlerine karıımııtı. Yunandaki Zeüı Romada Jüpiter Afrodit, Venüs ol· 
muıtu. Şark milletlerin mabutları daRomaya nüfuz etmiıti. Şark miıtikli
ği Romada pek hoıa gidiyordu. Acemilerin mabudu Nitra, Sürüyelilerin 
mabudu Odolniı Romada da ma.mutolmuttu. Bu suru suru mabutlar Ro
malıların ruhunda bir anarti vücuda getirdi. Yavq yavat Stoiklerin felse 
fesinin esaaaı olan vahtetçilik Romalılar üzerinde büyük tesirler yapma• 
ğa başladı. Münevverler, ileri gelenler bu fikre candan taraftar oldular. 
buvaziyet Stoik felıefenin açbğı çığırhiristiyanlığın ink:İ§afma çok hizmet 
etti. 

-ISA -

laa Oktav devrinde Nazarettedoğdu. 26 ya§ında umumi hayata 
başladı. 3 ıene umumi vazifesine, dine davet itine devam etti. Niha
yet yahudiler onu tevkif ettiler. lıa Meıih ünvaniyle halkı iğfal ve tehyiç 
ettiği iddiasiyle mahkemiye verildi. Yahüdileri tatmin etmek istiyen mah 
keme laayı idam etti. lıa yahüdi dininin mukaddes ananelerini muhafa· 
za etmekleberaber harici ibadetlerini terkediyordu. !sa umumi bir Allah 
fikrine taraftardı. laa ibadeterden ziyade ruharı yükseltmiye ehemmiyet 
veriyordu. Romadan zulüm görenRomanın aşağı tabakaları hiriıtiyan· 
lığı büyük bir hahiıle kabul ettiler. · 

(Havariler) Apotrlar : 

laa müritlerinden 12 kitiyi intihap etmiş akidelerini onlara daha h~ 
susi bir ıurette öğretmitti. 12 hivarilsamn sözlerini İncil yani iyi haber• 
etrafa yaymıya memur oldular. Bunlar köy köy, ıehir şehir dola§ıp lsa• 
nın akideerini etrafa neıre çalıttılarevvela Kudüıte bir cemaat teıkil et• 
tiler, mükavemete uğradılar. Oradankovuldular. Bundan sonra Antakya .. 
da bir cemaat te§kil ettiler ve hiriatiyan (Chretien) ismi ilk defa bur~"' 
da meydana çıktı. Senpol hiriatiyanhğın en ileri gelen havarilerinden~•: 
Senpol bir ;v.ahudiY.di ve idalist bir adamdı. Efea1 Koı·ent, Seli.ilik gıbı 
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Dünkü Keşi.dede kazanan Numaralar 
Beyazıtta Yeni ikbal kişesi bayii Rıfat B. listemizin gösterdl~i ikıraıniyelerl 

biletlerin ibrazında derhal tediye edecektir 

llrk N 1 Türk N ürk N ür ı No. ı' tır ürk N ürk N N Türk [ N 
lira11 °· lirası 0

• lirası 0 • lirası ~ liruı lirası 0
• lirası o. lirası o. lirası o. 

~~~-8~8~=3~0 568 30 155 30 9341 30.15063

1
~~3~0~3-2~6~=3=0~2~2=02=1~~30ij~26_2_4~7

1
.~-3-d~r-ı-02-0~~30~~8~3~9~-3~~~3-9-02-8~~30~=6-2~1~ 30 6=59~~--~-

203 30 599 30 168 30 974 50 72 3 332 50 79 500 433 501 34 15~351~4 30 61 30 692 30 782 
233 50 613 30 254 30 ll036 l50 90

1 

50 483 30 213 30 479 30! 1!53 3011 l'O 30• 215 50 710 30 7o4 
259 30 781 30 298 30 l91 50 135 50 554l 50 283 3~ 534 30 208 30 155 30

1 
378 50 750 30 773 

516 30 787 30 322 30• ~41 30 178 30 55511 30 312 30 555 30 401 30 157 30 4!50 30 940 30 813 
408 l 000 822 30 463 80 371 150 218 30 63 7 30 548 30 605 150 448 3 226 30 475 30 989 30 837 
469 30 891 30 503 30 651 272 50 760 30 437 3 675 30 580 30 209 30 505 30 43017 30 4 7083 
637 30 4028 30 618 50 717 276 30 766 30 088 50 693 501 637 30 2851 30 5971 30 145 30 163 
647 30 ıo8 30 785 1000 923 404 30 882 30 102 ı5o 898 ıooO 646 s 574 so 663 30 150 30 ı 312 
122 30 164 50 879 50 967 536 30 884 30 854 3op1030 50 661 50 607 30 122 3o ı99 5o~ 361 
725 30 262 30 949 30 978 564 3 933 30 860 30 140 30 790 30 667 30 872 50 299 30 365 
825 30 329 50 8066 5o~ 998 576 3 19182 3023187 3ol t45 3o 943 50 941 30 924 30 312 30 456 

l003 30 392 30 73 50;112015 587 30 235 50 209 30 t99 3oj32034 30 955 30 927 3o 481 30i 473 
25 50 443 150 85 30 57 043: 30 253 35000 307 1000 708 30 57 30 956 30 967 30 690 30 481 
48 50 492 30 309 30 191 771

11 150 262 5() 356 30 788 5~ 152 30 983 50! 989 30 4401 o 30 589 
115 50 527 30 436 150: 192 810 15 302 30 435 50 803 30 194 30 36079 3040001 30 31 30 598 
135 30 554 30 440 30 223 30 844 5 353 50 518 2500 976 3~ 263 50 400 30 72 30 35 30 616 
ı 461 30 797 30 446 30 343 1000 9531 30 4!51 50 603 30 28024 3~ 280 1500 579 30 94 50 254 1000 623 
219 30 812 30 517 50 383 30 988 30 453 30 609 30 89 1000 333 1000 595, 50 312 50 335 30 637 
279 50 910 30 542 30 509 30 16081 30 535 50 099 30 98 1000 300 30 640 30 484 1000 390 30 687 
286 5Q 911 50 544 30 5191 30 103 50 601 30 725 30 l47 30 559 5C. 644 150 501 30~ 423 30 703 
334 50 921 1 30 550 5~ 623 lOoo 106 5 201001 sooo 962 ı 50 150 so soo 3rı 680 50 so4 3o 421 5o 1s9 
33 t 50 5056 30 576 30 661 30 242 50 1351 30 24033 50 192 30 708 301 950 50 608 30 485 30 91 o 
362 30 l 27 30 808 30 664 301 261 3°ı 230 50 182 30. 380 50 764 30 952 50 643 50~ 503 30 979 
44g 30 328 30 915 30 816 50 325 30 255 30 198 30 435 50 860 3~,37056 30 661 50 520 30 987 
685 150 376 50 924 30i 866 3 434 301 310 1000 278 30 442 50 894 3 80 50 70.2 3~ 030 30 ~8t06 
735 30 383 150 943 50 980 3 435 150 505 30 282 301 444 150 907 30 141 30 758 30 777 30

1 

130 
852 rn 490 30 9022 30 l 3029 30 484 3<> 505 30 397 30 s ı o 3013300 ı 2500 280 50 842 30 802 30 134 
900 30 641 1000 79 50 36 150 632 50 513 '30 402 30 810 50 200 3C 330 30 801 30 812 30 194 

20 l 4 1000 65 t 30 103 3~ 228 30 673 30 529 50 440 30 948 50 237 301 333 30 877 30 8371 30 195 
65 30 695 1000 2761 30 307 50 778 50 540 3C 431 30 29047 301 276 50 441 30 891 50 8951 150 240 

118 30 719 1000 321 30 402 5 838 50 659 150 644 3Q 69 50' 042 30 597 30 921 150 45044 30 339 
142 10001 746 30 4671 30 4231 3 855 30ı 7521 150 672 30 122 30 694 3 613 ~ 990 30 67 30 390 
267 3C 752 30 510 150 636 50 980 50 772 30 804 30 243 30 724 30 627 30 41036 30 1471 30 194 
313 30 814 30 518 1000 660 3 11oss 50 800 ı5o 834 2500 4511 50 126 15c ' 671 50 123 30 302 30 589 
393 3 : 824 30 79 ı l 5(} 671 5 l 23j 3c>I 875 30 932 30, 569 30 758 5C 694 50 139 30 39/1 30. 817 
432 3 874 50 828 30 724 50 305 30~ 888 J 000 950 50 641 50 801 50 720 30 156 30 480 50 847 
503 3 958 50 852 30 748 30 351 30 lJl6 5025000 150 656 30 817 15C' 730 50 215 30 4811 30 887 
512 '30 6021 1 ooo s8s1 ı 5ol 999 3 378 3o 966 ı so1ı 30 30 908 30 s30 1c 911 50 291, 30 592 30 903 
658 30 137 30 921 3014068 3 463 30 Q83 30 286 30, 965 30 859 30 3S0l3 50 363 30 828 30 920 
738 so[ 138 30 10001 30 90 s 0841 so 21021 50 303 30 130106 30~ 8631 50~ 45 soj 4871 30 839 30 024 
783 30 156 30 52 30

1 
94 150 691 50 178 30 528 30 124 50 911 30~ 67 301 515 30 858 3049047 

3044 1000
1 

21s 3~0 83 30, 210 30 125

1
2so~ 311 3~ 54l> 3&- 15s s0Hoı2 3, 68j 33~tt 662 3o 916 30 123 

._.._.........,,.....--nllll'·• c ~ lb.t ~ !21 !5 7&8 3 442 3 6<J6 3~ 303 5 ıoo 3 405 o:ı 708 30 958 30 203 
91 3 501 3 324 3 520 3 836 3 578 50 C549 50 4051 30 388 3, .C82 304 853 30 460711 50 293 

1231 50 563 50 387 3 536 30 9581 3 018 50 685 30 468, 30 401 3 508 50 42147 30 ı 53 30 274 
144 30 625 50 422 50. 0()7 3 909 50 041 30 712 30 7 46 50 40 ı 50iı 5 70 150 231 30 207 ı 000 579 
248 1000 640, 30 444 30 639 15018023 30 650 50 763 30 803 30 4801 30 577 30 264 50 314 50 759 
258 30 695 1000 476 .30 721 30 33 30 869 30 813 30 816 30 524 50 647 50 345 30 449 30 830 
309 50 844 150 638 3°' 814 30 34 30 977 30 864 50 822 30 548 50 665 50 370 50 507 150 374 
355 30 986 30 836 30! 868 30 295 30i 986 1 50 953 30 939 50 6691 30 6C)j 30 564 30 512 30 975 
409 1000 1121 30, ss9 30 957 sol 3061 30 997 ıso 972 50 987 150J s23 30 s63j 30 615 30J 5401 50~ 1 

301 

1500 
30 
30 
150,ı 
30~ 
30 
30 
50 
3 
3 
50 
30 
30 
3a 
30 

31 5 
30i 

10~0 
;~ 
sol 
30 
30 
50 
30 
30. 
5 

150 

~~ 
;~ 
3()~ 

1 Mahkeme ve ıc_ra_ı_ı1n_ı_an ______ .1 
Beyoğlu 4 üncü Noterliği canibi ı ı 

allline: Aa. mk. Sa. Al. komiayonu ilinları 

------------------------------------------------~ lıtanbul 4 üncü icra memurlu
iundan: 

Yuauf Efendhıin Kostaki Hacı of· 
la Efen diye olan borcundan dolayı 
IQahcuz bulunan Bahkpazarmdan 
Şeb Mftımet Keylani mahallesinıin 

Babkpazan caddesinde kain 87 nu· 
lh&rab dtikkA.nm gediğinin şehriye 6.3 
ak~ bet stidils pul icareli ve 53 hu
-... Hhmlnden 13 eehim ve hümüs 
lebaai ve gene mezlulr dükki.n gediği• 
ilin 120 sehim itibariyle sekiz sehim 
tam ft 4 hümüs sehmiyle İstanbul 
da ltikali Pqa mahallesinde 11 nu
lll&ralr ve şehriye 615 akçe lcareli bir 
bap Yailrkçı hanmın 9 hiBse itibariy
le bir hiueısinin sülüsan hissesi ve ge
lle ma.kGr mahallede mezkOr handa 
alt katında 5 numaralı bir bap dük· 
lra.. derununda müstakar berber ge
dltf7ıe gene mezkur handa alt katme 
dairi 1, 3, 9, 11, 12 JNJmaralarJa mu-

l'alıkam bet oda gediif.nin nmf hisse
~rl 45 gla mlcldetle mevkii miizaye. 
deye vuolanarak bunlardan !Mdc:tlr 
8abkpuarrnila 87 numaralı dük-
-.. meclyuna ait me7Jctlr hi81!1eler 
4Go lfrada ve diğer mezkllr 11 nama-
l'alı Yaibkçı hanı ile denmunda mez 
kQr 1 ve 3 ve 5 ve 9 ve· 11 ve 12 numn• 
l'alı mahallerdeki hiaeeleri 300 Hrada 

~~ ulldainde olup bilmüzayede 
-.acı llyikinda görülemediğinden bir 
l) •ldcleUe temcliclen müzayedeye 
ır..Qımqtur ve Yailıkçı hanınm mec 
ltıı1111 ınesahası 1300 zira olup bundan 

~r tonoz aksam aleltahmin 408 ve 
-,ap aksam 228 arşındır medyunun 
.._taeamı oldujıı gedikAtm4an 5 nu
~ •ifnhedim oda tahminen 40 

t kattatq 9 numaralı ve 11 ve ız nu-

maralı tahminen 25 er ve 1 ve 3 numa 
ralı mahalle 20 şer terbünde olup ıl 
numaralı mUnhedlm 9 numaralı boş 
ahır hududu Atikali Paşa camii ve 
avlusu havuzlu kahve ve Muatata E· 
fendi ve Zeyneti Hanım f ınn ve han· 
lan Tatar İbrahim hanesi Abdullah 
Efendiyle Fitnat Hanım gayri men
kul ve ibare alt saeu dükklnı ve Ha· 
san Efendi dükkAnlariyle mahdut
tur. 

Tonos aksam harap ahpp abam 
pek murntazam değildir hanm mUlk 
ve gedik tamamma 6295 liradır Balık 
pazanndaki dWddln mesahası alettah 
min 39 arşm arsa üzerine nim kargir 
olarak inta edilmit bir sakıt tahtmda 
ve aharın taaamıfunda bulanan dük
kanda yanm tahtapenleyle tefrik e
dil mi§ zemini çiçek çini dtikkAn ve Ust 

kat bir aralık üzerinde ifbu dtlkkin 
iizıerinde mtisadif büytik bir oda ve 
bir ha1A olup hududu Y•dcamit şerif 
harimi Süleyman ve Andonyadis E-
fendileritı diğer taraf Hul'flt Efendi 
dükkanı Eminönü meıydanma yakın 

bulunan Babkpazan caddesiyle mah• 
duttur tamamı 10500 Hradır. Yat
hkçı hanmdaki 5 numaralı odanm ta
mamı 80, 9 numara tamamına 10, 11 
ve 12 numara tamanuna beherine 120 
şer 1 ve 3 nuınarah odalara 100 er li· 
ra olup talip olanlarm kıymeti mu
hammenelerine heseye musip mikdar
ları yüzde onu nJabetinde pey akçeleo 
rini alarak 1340 • 2744 dosya numara
sJyle 14 • 3 • 932 tarihinde saat 14 ten 
17 ye kadar latanbul dördfincil icra 
dafreel.ne ınUracaaıları UAn ohlnur. 

Efendim, 
6660 • 43200 hissesi müvekki1imiz 

Kevork veledi Ohannes Manisalyan 
ve 6300 .. 43200 hissesi zevcesi Madam 
lskuhi bin ti Çıracyan Artin Efendi 
uhdei tasarruflarmda bulunan ve Ka 
dastroca oh~çhiyle tesbit ve yedimi· 
ze tapu senedi verilmiş olan Sirkeci
de Hamidiye ve Köprülü han n De
mirkapı caddesinde kain hududu ma
JQm Köprülü han denmekle maruf 
gayri menkuldeki ınUvekkillerimizin 

hİ88ei şayialarına İstanbul Defterdar 
lığı tarafından fuzulen müdahale e
dildiğinden, müdahaleıtln meni ve bu 
baptaki mukarreratm iptali merdf a· 
ıidtnde dava edilmiş ,.e muhakemesi 
derdesti icra bulunmuştur. Ahiren 
mezkOr gayri menkul hissesi bazı ze 
' ·ata tahsis edildiğini istihbar ettik ve 
mumaileyhin namına da ayrıca tapu 
senedi verildiğini de haber almq oldu 
ğumuzdan, mötef evvizler tarafından 
~üncü şahISlara ipotek veya ferağ 
te,ebbtieUnde buhmduğunu haber al .. 
ma.ktayız. Binaenaleyh işbu ihtar .. 
Mmeyle ammenin nazan dikkatine 
arzeyleriz ki mezkur emlakte klmse
rıin hakkı müdahalesi yoktur. Mal 
müvekkillerimizindir. 

Keyfiyetin bu gibi muamele vuru 
dunda tefhimi zımmında defteri mah 
&usuna işaret edilmek üzere İstanbul 
Tapu ve Kadastro mUdUriyetlne teb
liğiyle beraber, gU.ndelik gazetelerden 
biriyle ve vilayet gazetesiyle de ay .. 
nen neşrini rica eyler ve tebliğ neşrin 
den sonra bir nüshanm tasdikli ola .. 
rak tarafrmıza. verilme6ini istirham 
eyleriz efendim. 

Adres: 
Ankara lfluın Avukat HônUt Şeokn 

w Galata Nurhan Qıman Nuri 

Levazım dikim evi ihtiyacı 

ıçin iki yUz yardah 70,000 adet 
haki bobin ipliji paıarbkla sa-

tın abnacakbr. Pazarlığı 14-Mart 
932 pazarteai gilDü saat 16 
ya kadar Hubiye mektebindeki 
1abn alma komisyonunda icra 
kıbnacaktır. Taliplerin nlimunc 

ve ıartnameaini g6rmek için 
komisyona milracaatlan Ye işti-

rlk için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(241) (936) 

• • • 

komisyonda hazır bulunmaları. 
(243) (938). 

Harbiye mektebi ihtiyacı için 
terzi ve kundura dikiş makineleri 
le bunlara ait muhtelif malzeme 
aleni münakasa suretile satma
lınacaktır. Münakasası 8 Nisan 
932 pazar günü saat 16 ya kadar 

• Harbiye mektebindeki satmalma 
komisyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini görmek'. 
için komisyona müracaatları ve 
iştirak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(242) (987)" 

Maltepe Aakerl JieNi için 700 da-1 S Ey RI SEFA 1 N 
bilin 700 harici fotfn bir şartname· t-----------ıııf 
de pazarhkla satın alınacaktır. Pa_I Merl.:ez aceotası: Galata töprll bl$t B. !362 

~uhe A. ~lrl.:ecl l\tlih!irdarzade a.2 Ha2740 
zarlığı 16 mart 932 çarşamba gUnü 1--------------
saat 16 ya kadar Harbiye mektebin~ lzmir - Pire - lskenderi7e 
deki satınalma komisyonunda icra kı- Postası 
lmacaktır. Taliplerin şartnamesini (ANKARA) 15 Mart Sah 
gbrmek için komisyona müracaattan 11 de Galata Rıhtımından 
ve lftlrak için de muayyen vaktinde __ k_a_lk.a._r. _______________ _ 

lstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Anadoluhiaann'da çawı baıı çiftliği müıtemilatmdan Hünkar 

babçaıile çiftlik hariminde alb diSnüm bahçe ve civarında yirmi 
d6n0m tarla. 

Keıa mezkur çiftlikte kirazlı torluk me•kiinde üç yüz dönlim 
tarla ile çiftlik boatani namile maruf üç dönüm bostan. 

BaJide muharrer bostan ve tarlalar ( 20 - Mart - 932 ) Pazar 
iilnDne kadar müzayedeye kooulmu9lur. Fiyat haddi liyik g6ril-
1Gr iae tarihi mezk6rde Hat on dörtte ihale olunacaktı~. Talip 
olanlar lıtanbul Evkaf Mildlirliriyetinde Orman ve Ara&i idar .. 
IİDe muracaat eylemeleri. (923) 
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ası 
Ba 
Nedir NlN 

Çocuklara ma s s 

HAYA KIT AB 
lıay t. ambarası 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Ebusıuut caddes!nde 15 No. Jı matbaa binaıl teminatı 24,50 Lira 
Aksaray'da Yusuf paşa mektebi binası ,, 6 ,, 
Arnavutköyün'de 29/27 No. lı hane ,, 6'50 ,, 
Ortaköy'de Mecidiye mektebi binası ,, 27 ,, 
Balkapanı hanı altında 17 No. h dük~an ,, 18 ,, 
Ayvansaray'da Naktıdil Valde mektebi binası ,, 4,50 ,, 
Kapalı çarşı' da 20 No. lı dükkan ,, 1, 50 ,, 
Koca Muıtafapaşa medresesi 14 No. lı odasl ,, 2 ,, 

il il il 10 il " " 2 " 
K"'palı çarşı'da 54/47 No. h dükkan da ., ,, 4,50 ,, 

Yukarıda yazılı emlAk ldrıya verilmek üzere açık müzayedeye 
konmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için her gün Levazım mü
dürlüğüne, mUıayedeye girmek için ihale ıünü olan 4/4/932 pazar
tesi günü teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar 
Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (963) 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

Şartnamesi dairesinde pazarlıkla (100) ton Ereğli Maden kö
mürü satın alınacaktır. Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere 
( 0 ~) 7 112 teminatlarını hamilen (14·3-932) pazartesi günü saat 
11 de Galatada Mübayaat Komisyonuna müracaatları. (823) 

Istanbul Gümrükleri · 
Muhafaza 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 le lıtanbul'da Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Mühürlü Jazime ve kumaş parçalarile dikilmiş takım 
nümuneleri herzaman için Müdiriyete müracaatla görülebilir. 

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

5 - T sliplerin ~artnamesini alarak ve nümunelerini görerek 
ve şerik iseler vesikalarile birlikte Ye 1

" 0 7,5 teminatlarile bera
ber belJi gün ve saatte ~'azarlıkta bulunmaları. (914) 

,.- GRJPE KARŞI~ 

f n UCUl ilôt 
MH~lf l KOHf 86101~ 
Üç yıldızlı veyahut (V. S. O. P.> 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hstahklar mutahassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan
buJda dh:anyolundn 118 numaralı hu• 
susi ltabinesinde dahili hnstahkJarı 
muayene ve teda\'İ eder. Telefon: ls· 
tanbul (2. 22398) 

BOBREK MESANE HASTALIKLARINA 

Di UROL. 
ıtUMURI ERtTtR , TAŞLARI SOITURÜR 

S&NCILARI TESKiN EDER BİR MÜDRIROİR 

, 
Adres: lstanbul Ankııra caddesı 

Vakıt ~urdu. 
Telefon: Yaz1 işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 
Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lst.ıııbul \111kıL 

Abone şartları: 
1 3 (ı 12 

Oalıilde l 50 400 750 1400 
1 f:ıriçte - 800 1450 2700 

!!!_n !&rtlarımız: 

Aylık 
Kuru~ 

Rt'.sm! 1 lususf 
Sa un IO l\ş 12,50 l\ş. 
Santimı 20 ~ 25 

KUçUk ilan şartlarımız: 
1 :.! .1 4 1-10 Defalı, 

30 50 65 75 ıoo Kuruş 
A - Abonelerimizin her üç aylı· 

ğı için hir defa meccnnendir 
B - 4 s:ıtırı geçen ildnl:ınn fazla 
satırı için 5 kuruş ınmmolunur, 

VAKil' Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

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

lstanbul levazım eşya "' teçhizat 
ambarı ihtiyacı i~in .satın a hnacak 
6:l0 adet tahtanın, l:i mart 932 :-.alı 

günü saat U te komisyonda pazarlığı 
yapılacaktır. Taliplerin o günü Ye sa· 
attc komisyonda bulunmaları n şart· 

name~ini aJmak i tiyenlerin komisyo · 
na müracaatıarı. (120) (927) 

* * * 
1stanhul - Şehzadeba~ındaki 

harita u ·um müdürlüğünün tamir e
dilecek çadırlarının pazarlık merasi
mine devam edilecektir. Çadırları 

görmek istiyenlerin Beyazıtta hari • 
ta umum müdürlüi?üne ,.c pazarlığa 
iştirak edeceklerin 14 - Mart - 9:12 
pazartesi günü saat 13 te komi:5yonda 
bulunmaları ,·e :.artname ini aJmak 
istiyenJerin her gün komisyona müra· 
caat etmeleri. (ll:i) (900) 

* * * 
A~keri tıhhiye mektehinde mevcut 

olan ıt kalem köhne eşyanın müza · 
yede merasimine devam edilecektir. 
Müzayedeye iştirak edeceklerin 1 t -
1\lnrt - 932 tnrihinde p<mırt<'sİ ~ünü 
saat 1;;,s ta komisyonumuzda bulun. 
maları Ye eşyayı mahalJinde görmek 
jçin mektep müdürlüğünt>, sartname· 
sini aJmak istiyenlerin her • giin ko -
misyona müracaat etmeleri. (llö) 

(903) 

• • • 
Polatlı'aki kıtaatın hayvan~tı 

ihtiyacı için kapalı zarf usulile 
münakasaya konulan 220,000 
kilo arpa ihale edilmemiş oldu
ğundan bu kerre pazarlık sure
tile 14-Mart-1932 tarihinde iha
lesi yapılacaktır. Taliplerin mez
kur tarihte Po!atlı SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 

(12.)) (942) 

ve aleni münakaıasma İ§tirak ede· 
ceklerin de yevmi muayyeninde 
komisyonumuza müracaatlar. 

(108) (828) 

• * • 
Muhabere alayının bulunduğu kış .. 

Ja ile, sÜYari bölüğünün bulunduğu 

pavyondaki elektrik tesi atı tamir e
dilecektir. Pazarlığı, 16 mart 932 çar-
şamba ~ünü saat 14 te icra edilece • 
ğinden taliplerin o gün ,.e saatte ko-
misyonda hulunmalan Ye keşifnnm<' '" 
~inj almak i tiyenlerin her gün ko • 
mi~yona müracaatları. (122) (929) 

* * • 
Dikim Evi ihti)acı için 30 adet 

harlisos çorap makinesi aleni müna• 
ka ayla alınacaktır. İhalesi 2 • 3 • 932 
cumartesi giinü saat 16 da l\omİ<:)~ 
numuzda yapıla<'aktır. Şal'tnamesi• 

ni almak Ye i tnnpa nümunesini gör• 
mek iizere her gün münakasaya işti
rak etmek istiyenlerin de \'akti mua;)• 
yende komi yonumuza müracaatları. 

(124) (939) 

• * * 
1\1. 1\f. V. ti ihtiyacı için lüzum 

gö:ıterilen beş bin çift mahmuz aleni 
münaka.sayJa alınacaktır. lhale i 
2 .. .ı • 932 tarih cumarte i günü saat 
15 te komisyonumuzda yapılacaktır. 

Taliplerin şurtnamesini almak \'e nii
munesini görmek üzere her gün mü· 
nnka asına i:;;tirak edeceklel'İn de "a" 
ti muayyende komisyonumuza miirn· 
caatlan. (12~) (960) 

Hava kunetleri için alınacak 4 

kalem tan·are malzemesinin itasını 
müteahhi·t· taahhüdünü ifa etmediğiı:t 
den mezkur dört kalem malzeme pıl· 

Askeri ihtiyaç için 80 karavana zarlık suretiyle J:l mart 932 salı günU 
alınacaktır. ihalesi 26 - 3 - 932 ~aat ıs te ihale.ı icra kılınacaktır. 1'n" 
Cumartesi günü saat 15 de komis- Jiplerin şartnamesini aJmak ve pazar• 
yonumuzda yapılacaktır. Talip- lığa iştirak etmek üzere ;) evmi meZ'' 
lerin §artnamesini almak ve nü- kurda komisyona miiracantlan. 
munesini görmek üzere her gün {126) (961) 


