
Bir milyoner 
intihar etti 
Kibrit k1rahnın hayallnı ve 

81UmUnU 7 inci sayıfamızda 
okuyunuz 

====--15 inci Yıl • Sayı : 5093 1932 

Almanyada Rejim Değiş __ 
Köylü Ne 
Balde7 

Bilecik mebu'ıu Hayrettin bey 
intihap dair.esiyle Balıkesir köy
lülerin iktisadi ve zirai vaziyet
leri hakkında yaptığı bir tetkiki 
tabederek Büyük millet meclisi 
azalarına teni etmiştir. Hayret
tin beyin bu yazıları Türk mat· 
buatının bugday meselesiıiyle 
meşgul olduğu ve umumiyetle -mllstabsil sınıfının iktisaden hi· 
mayesi üsullerine büyük bir ala
ka gösterdiği şu sırada bilhassa 
dikkati celbedecek kıymet ve 
mahiyettedir. Çünkü Hayrettin 
bey Balıkesir ve Bilecik köyle-
rinde yaptığı tetkikat kazançla
riyle masraflarını kapatamıyan 
bir kısım köylülerin muvaffaki
yetsizlikleri sebebiyle bunların 
islabı ve izalesi çarelerini pek 
açık bir surette tebarüz ettir
mektedir. 

Hayrettin B. tetkikatını yapar
ken mütenevvi ziraati oJan iyi 
topraklı, yahut nisbeten kısır 

topraklı köylerle mahdut ve hu
susi ziraat usulleı iyle geçinen 
köylüleri, kezalik tabii istihsal 
seneleriyle bollulc, kıtlık, ve yok
lıık .sendu.ini nazım. dikkate ala
rak vasati seviyede köy tipleri 

lllndenburg Kazanıyor 
idare şeklini temsil eden Dört 

dört namzet çarpışıyorlar 
Son dakikada Hlndenburg 24 milyondan 12, Bitler ise 

milyon aldı. intihabat devaın ediyor 

--tflndenburt, 

Jı r eümhur reisinin intihabından 
ioaret olan bu hadise daha de
rin bir esasa dayanıyor: Alman
yanın hangi hUkümet sistemini 
istediği ve tercih ei.tij'idir. 

Almanyada Cümhur riyasetine 
dört kişi namz.etliğini koymuş

tur. Bunlar mareşal Hindeaburg 
Her Adolf Hitler, miralay Düs
lerberg ve Her Talmandır. Be
tinci bir namzet Her Vinterdir. 
Fakat bu sonuncusu ehemmiyeti 
haiz olmadığından onu kaydet
mekte beis yoktur. Fr..!~at ehem
miyeti haiz dört namzetten her 
biri diğerinden ayrı bir hüku
met sistemi temsil ediyor. 

Reisicümhur Hindenburg, sa· 
bık Kayser Vilbelmin Almanya· 
dan fırarı üzerine Vaymorda top· 
lanan Milli mtclis tarafında11 
kabul edilen kanunu esasiyi mü. 
dafaa ediyor ve on üç seneden
beri Almanyada teessüs eden 
rejimin devamını istiyor. 

Hitler 

7 

alınış, bu muhtelif köy tiplerioio 
senelik vasati kazançlariyle mas
raflarını karşılaştırarak ıu neti
ceye varmıştır: Almınyada dündenberi büyük 

bir hadise vuku buluyor. Yeni 

84 yaıında olan Mareşal Hin
denburg, eski rejim içinde, doğ
muş büyümüı, ve ihtiyarlamış 

olmakla beraber mürteci olma
dığını vatanının menafiini, ıahıi 
kanaatlerinin feYkiode tuttuğunu 

ispat etmiştir. Onun için Hin 
r ı\ lt tarnfı 2 inci sayıfamızda ] 

V AKIT 1932 kuponu 
Bu kupona kesip saklayınız. 

ilk mclrtep ttlcbesinden: 
50 tanesini getirene 1 inci SJnıf 
60 .. " 2 .. 
90 " " 3 " 

210 " " 4·6 " 
kitıplan idare tarafından bedi e edilir. 

Sayısı 5 Kuruş 
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Yavru arınıza 

1 p~~~f ~~;~~p 
~ Kuponlarımız 

HergUn gazetemizin başh· 
ğının sag tarafındadır. Nu· 
mera sırasına tAbi olme
dığı için istenildiöi gUn-
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V AKIT karii olmanız sizi 
ders senesi başında yavru
larınızın kitap masrafından 

1 
E 

kurtaracak ~ :e. 
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16 Mart şehitleri 
Bu çarşamba bir ihtifal 

yapılacak 

16 Mart şehitleri için çarıam• 
ha günü Eyüple yapılacak olan 
ihtifal programı hazırlanmıştır. 

Mütarekenin başlangıcında Şeh· 
zadebaşında karargahlarında u• 
yumakta iken şehit edilen Meh· 
metçikler için her sene yapıl· 
makta olan 4 •tifal bu sene daha 
parlak bir 

5:,~~dte icra edilecek
tir. 

ihtifal merasimine lstanbulda 
bulunan meb'uslar, vilayet, be
lediye, kolordu, adliye, darülfü
nun, maarif, posta ve telgraf, 
ticaret müdürlüğü, vekalete mer• 
but mülkiye heyeti teftişiyesi ve 

(l~utf cn sayfayı çcı:iriniz) Balıkeıirde en fazla irat ieti
ren toprağı kuvvetli, istihsali 
müteoevYi olan yağ, yumurta, 
yoğurt, kavun, karpuz günlük ve 
haftalık istibsalatmı muntazaman 

Kıral Hz.ile Hariciye vekilimiz arasın
daki mülakat 1,5 saat devam etti 

Bütün partilere mensup Bulgar matbuatı 
Dr. T. Rüştü Beyi bir Bulgar dostu 

olarak selamlamaktadırlar 

M. Gruv dün gitti 
pazara getirebilen 9ehre yarım 
saat mesafede Çayırhisar kö
yünde dört nüfustan ibaret 
çift sahibi bir ailenin senelik 
umumi istibsalatı yekunu 414 
~ira, 70 kuruştur. 

Buna mukabil ayni ailenin bir 
ıenelik masrafı yekunu 408 lira 
16 kuruıtur. Aradaki fark bu 
ailenin bir senelik safi varidatı
nı teşkil eder ki buda 6 lira 
54 kuruştur. Bununla beraber 
F abrettin beyin ifadesine göre 

Mehmet Asım 
1 Alttarafı 2 inci sayıfada J 

Sofya 13 - (A. A.) - Tevfik 
Rü,tü Beyefendi bu sabah saat 11 
de Bulgar kralı Boris Hazretleri 
tarafından !cahul huyuruldular. 
Bulgar hükümdarı ile Türkiye ha 
riciye vekili arasında cereyan e
den bu mülakat bir buçuk saat de 
vam etmiş ve Bulgar milletinin 
haş.metlu kralı hu münasebetle 
Türkiye hakkındaki yüksek hissi-

1 yatım beyan eylemiştir. 
Tevfik Rü,tü Beyefendi bu ~ ·. ı 

Memlektimizin her tarafında Halkevlerinin açılıp faaliyek 
geçliiüıi kaydetmiştik. Resmimiz bu feyizli ve ümitli faaliyetten 
bir intibaı tesbit ediyor. Bu resimde görülen gençler Eskişehir 
Halkevinin spor şubesini teşkil etmişlerdir. 

yaret esnasında Gazi Mustafa Ke 
mal Hazretlerinden bahsetmiş ve 
kral Hazretlerine karşı Türk dev· 
Jeti reisi hazretlerinin ve Türkiye 
muhabbetini iblağ etmiıti. Bul· 
gar milletinin haşmetlu reisi Tür
kiye Bulgar dostluğu etaraf mda 
güzel sözler söyliyerek hariciye 
vekilimizden Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerine ve Başvekil lsM 
met Paşa Hazretlerine hörmetle 
muhabbetlerinin arzına delaletini 
:stemiştir. 

Tevfik Rüştü Beyefendi saray
dan 12,30 da cıkarak Bulgar ga
zetecilerinin davetine icabetle 
Bulgar matbuat cemiyetini ziya
ret etmi, ve hu .münasebetle irat 
edilen nutuklarda Türk Bulgar 
dostluğunun takviyesi etrafında 
ki mesai luzumu kaydedilmiştir. 
Hariciye vekilimiz müteakiben 
Türk Bulgar dostulk cemiyetinin 
verdiği ziyafette hazır bulunmuş 
ve akşam üzeri sef eratanede veri
len çay esnasında Bulgaristanın 
bir çok ricaliyle temas etmi~tir. 

Ekspres 3 saatlik bir teahhürle 
geldiğinden Tevfik Rüştü Beye
fendi fevkalade bir merasimle teş 
yi edilerek ve sokaklarda topla
nan halk taraf mdan alkışlanarak 
saat 11 de lstanbula mütevecci~ 
hen hareket etmiştir. 

Resmi teblln 
Sofya 12 - (A. A.) - Bulgar 

ajansı bildiriyor: Hariciye Vekili 
l Alt tarafı 2 inci sayıfada ] 

~~~~~·~~~~~~-

Sabık Amerika sefiri muharririmize 
neler söyledi ? 

M. Gruv vapurda teşyiclleri arasıncİ~ 
Sabık Amerika sefiri Mister 

Grov .dün sabah Loit triyestino 
kumpanyasının İtalya vapuruyla 
Venediğe iİtmiştir. Sefir cenap-
larını Galat~ rıhtımında Vali mu
avini Faz: ı, belediye reisi mua
vini Hamit, polis müdürü Ali 
Rıza beylerle şehrimizde bulunan 
ecnebi sefirleri ve Amerikan ko
lonisi teşyi etmişlerdir. Sefireye 
rıhtımda bir çok buketler veril
miştir. Mister Guro ve refikası 
Venedikten Parise, ve oradan 
Amerikaya gidecektir. 

Sefir cenapla.ıı kendisini teşyi 

eden mubarririmize memleketi
rr.izden ayrılırken şu sözleri söy
lemiştir. 

- Türkiycnin Büyük reisi 
Gazi M. Kemal Hazretlerinin 
ilhamı ve nurlu rehberliği 
altında ihrazettiği mühim muvaf· 
fakiyet ve tarakkiyi e~ canlı 
alaka ve sevgiyle takip ettim. 
Bu muvaffakiyetli bu geniş ve 
faal rehberlikten en derin suret
te mütehassis bulunuyorum. Tür
kiyenin geçen senelerde şayanı 
dikkat birdercede gösterdiği 
kudret, azim ve fedakarlık, onua 

(LıiUen sayfayı çeviriniz) 



Kitap kuponları

mızı biriktiriniz ! 
1 o~~ui 1 S OD T " 1 11 l ı Köylü ne halde? 

Harici e • r a ar [Baş makalemiz.den mabut! ._ ______________________________________ _. vakit ve hali e:n ziyade yerinde 

Yaz saatleri 1 Şanghay Son dakı.ka olması lazım gelen bu köylü için 
gösterllen 6 lira, 54 kuruş kir 

1 Nt ..\. d Mu·· zakeresı· Hlndenburg demek değildir. Çünkü köylü ... ..-_ _..._________ San an itibaren tat bankaya borçludur, şehirdeki es· 

Vapur kazası 
lıtanbul 13 - (A. A.) -Türk 

bandrralı Y Ildız vapuru Zongul
daktan 1800 ton kömür hamüle-
siyle lstanbula gelirken Karade. 
niz boğazı haricindeki Anadolu 
Karaburnunda Adacıklar mevki--
inde ıiı yüzünden karaya otur· 
m ştur. Türk gemi kurtarma şir· 
ketinin Lavalet vapuru kaza ye
rine giderek kurtarmıya teıebbüı 
etmiştir. Bu gün öğle vakti ka
zazede gemi kurtarilmittir. 

Llndberg'in çocuğu 
Newyork 13 - (A. A.) - Eski hay. 

dutlardan olup Lindberg'in ajanı o· 
lan M. Morrls • Rosmer, Lindberg'in 
çocuğunun hayatta olduğunu kat'i su 

rette bilmekte olduğunu bildirmiştir. 
Çocuğu aramak hususunda mua 

blka başlanacak Tehir edildi Kazanıyor nafıa borçludur, bu rakkamlar 81· 

Ankara, 13 (Vakıt) - Resmt Bertin, 13 (Saat 2-10) - 24 la bu borçların faizlerini ve tak· 
milesseselerde 1 niHndan itiba- Şanghay 13 - (A. A.) - Çin milyon muntahip içerisiııden Ma- sitlerini karşılıyamaz. Binaena• 
ren yaz saatlerinin tatbikine baş· .menabiinden gelen haberlere gö- reıal Hindenburg 12,t7l,OOO Jeyh Bahkesirde en zengin bir 
fonacaktır. re Japon tayyareleri Hang·ChoW köylü mutlaka senelik hesabını 

U··zerı"nden uçarak miteralyoz ate· Hitler 7,640,000; Tolman 3,4SOOOO bütün gayretlerine rag~men ken· KUçUk aanatlarmn TUrklere 
hasr1 llylh•aı şi açmıılar ve iki kiıinin yaralan· rey almıslardır. disi için çok ağır bir borçla ka· 

Ankara, 13 (Yakıt - Knçnk maaına sebebiyet vermişlerdir. H . . .1. . patır. 
san'atların Türklere haan bıkkın· Şanghay bel~diye reisi olup ~e· aflCiye Vekı imiz En :ıiyade verimli topraklar 
daki Jiyibayı tetkik eden adliye çen ki.nunusamde Japonların ul· üzerinde, en mrsait ,erait içinde 

d 1 k timatomunu kabul etmİf olan M. IUst tarafı ı inci sayıfad~ l yaııyan bir höylü bu halde olur· encümeni yarın a top anara . . 
layihayı ikmal edecektir. Wu • Tche • Chen, iıtifa etmışbr. Tevfik Rü§tü Beyle Başvekil M. sa tabiidir ki diğer bütüD 

M. Paskal Ankaradan dBnUyor Tokio'dan bildirildiğine göre Mu,anoff arasında vukua geleni köylülerin hallerinin bundan çok 
Ankara, 1 ~ (Vakıt) _ Hfikfı· Şanghay'daki Japon krtatının bir ikinci mülakatı müteakip bir teb.' fena vazıyette bulunduğuneti• 

metle temas etmek üzere bir kısmı yuvarlak masa konferansı· liği res.mi neşrolunmuttur . Bu cesi kendı kendine anlaşılır. 
müddettenberi burada bulunan nın neticesine İntizar edilmeksi· tebliğe iki devlet adamının uzun Birde şu noktaya dikkat et• 
Şark demiryolları umum müdUrü zin çekilecektir. Çünkü bu kıtat süren mülakatları esnasında ikti- meklazımdır ki Balıkesir vilayetin
M. Parkal hareket etti. vazifelerin: ikmal etmitlerdir. sadi bazı mesailin tarzı halline da devasati tipte bir köylünün ıenclik 

Tokio 13 - (A. A.) - Chang~ ir noktai n.a:z~r teatisinde b_ulun· kazancını teşkıl eden 654 kuruş 
Meclisin bugUnkU ruznamesi hai müzakeratı tehir edil.miştir. dukları ve ıatıkbalde daha zıyade hububat ziraatinden basıl olmuş 

Ankara, 13 (Vakıt) - Yann Mançuri'ye gidecek olan Cemi- i~kitaf edeceğini teyit ettikleri bir kir deiildir. Köylti bunu 
meclis ruznatDeainde Seyriıefai· yeti Akva:n komisyonu evvela zıkrolunmuttur. sanayii ziraiyeden elde etmekte• 
nin 927 mutabakat beyanname· Changhai'a gitmek üzere Hobe· ltalyB sefirinin ziyafeti dir. Çünkü bu köylü umum hu-
sinin meclise ıevki hakkındaki h k · · S f 12 (A A ) 1 J den are et etmıştır. o ya - · · - ta ya bubat mahsulünden bir ıene 
divanı muhasebat tezkeresi Te Yeni Mançuri naz1rlar1 se.~ir~~!" hariciy.e vekili .... Tevfi~ 258 lira, 40 kuruı irat almasına 
927 hesabı kat'fıinin tastiki ti- R t '1 e •erefıne verdıgı çay z k b ı k · k · 

Mo•kova 12- (A. A.) - ''Tass uş ~ ı;., Y :s- •• • • • ••• 
1
• mu a i yiyece , gıyece , vergı· 'enette bulunan Spitale ve Bitze, bu "b ·ı "bt' t b"t k A "' f t d k 1 1 b t yı Hı e ı ıya :ra ı Te aa erı aJ· ansı bildiriyor,,: Çançung' dan ya ~ m e ra ın mumeası ı, .. u un ler ve sair masraflar hariç o\• 

gün içki karaJcrılığı ithamından bera· I k 4U n d kab1ne az••ı Sofyanın yuksek k k 
:s :s memur an ınununun nc ma · bildirildiğine göre yeni Mançuri · ..... 1 ma üzere yalmz ziraat ısmına 

et etmişlerdir. deıine bir fıkra ilivesi hakkındaki devleti nazırlarının isimleri neş- mehafiline,h~alil ve hi~ alemblcrline her sene 148 lira 5 lcuruş para 
Berlin l3 - (A. A.) - I.Andber- 1iyibalann ikinci m6zakereai var· redilmiştir. Bunlar tamamen Ja- men;up ,a sıyet er azır u un· sarfetmektedir. Aradaki 11 lira 

gin çocuğu President Roosvelt npu· =d=ı=r=. ======-=:m:::=====p·=o=n=ad=am==la==r=ıdır. ';:';.~ RUştU beyin beyanata 32 kuruş ziraat kıımından k8y• 
rundn bulunmuyordu. Yapılan derin H • d b k iki gUndenbcri Sofyada bu· lüye kalan kirdır .. Xakat bay."'a· 
tahkikat, eşkili haber verilmiş olan ın en urg azanıyor . . . . . nat kısmının verdıgı umumt ırat 
çocuğun Lindberg'ıin ~ocuğu olmadr• lunmakta olan ba~ıcıye vekıhmıı 156 lıra, 30 kuruı olduiu halde 
ğmı meydana çrkarmışbr. Tevfik Rüştü beyın Sofyaya mu· bu cihete sarfettiği para ıadece 

KUtahya zahire borsası 
ıaıvedildl 

Ankara, 13 (Yakıt) - Kntah· 
ya ticaret ve zahire borsası ve· 
kitler heyeti '<a' 'le lağvedil
miıtir. Evrak vt:.0 ""''w ımclib tica· 
ret Te ıanayi oda~;na devredile· 
cektir. 

jandarm• mıntaka müfettiıleri, 
nüfus Ye milessesatı diniye mü· 
dürleri, Evkaf mOdOrlüğü, Halk 
fırkası, vilayet, kaza, nahiye, 
ocak heyetleri, inhisarlar, bilu
mum cemiyetler mensupları da· 
vet edilmitlerdir. 

Merasime çarıamba günü ıaat 
iki buçukta Eyüpte Bahariyedeki 
ıehitlikte başlanacaktır. Eneli 
müftü Ef. ıehitlerio ruhuna Türk· 
çe bir fatiha ithafiyle bathya
cak, sırasiyle Halk fırkasından, 
ıebir meclisi azasından, darülfü· 
nundan üç kişi birer hitabe irat 
edeceklerdir. 

Mllteakiben muzika matem 
ha•ası çalacak, bir manga asker 
havaya üç defa ateş edecek, 
aıkerJ mektepler, kıtaat, Eyüp 
ciYanndaki mekteplerin iştirakilo 
bir geçit reımi yapılacakbr. Ay· 
na ıün öğle •akti Eyüp camiin
de ıebitler için bir mevlilt oku· 
nacaktır. 

Merasim günil bir buçukta 
K6prlln0n Haliç iskelesinden hu
ıaıt bir vapur davetlileri EyUbe 
satnrnp retirecektir. 

atisi hakkında nikbinlik verecek 
e . mukanna sebeplerdir. Türki· 
Din atisi hakkında her türlü 
emniyeti taııyorur. 

Türkiyeden derin teessürle ay· 
nldıiımı beyana hacet görmüyo· 
rum. Burada her taraftan gördü· 
ğüm hararetli mibmannuvazbk Ye 
alicenabane, sevimli mukabele 
beni pek derinden mütehassiı 
etti. ismet paşa Hı. nin 1923 te 
Lozan güııfindeııberi doıtlukları· 
nı ibraz etmek imtiyazı, benim 
için son derece bir memlekettir. 
Memleketinizde geçirdiğim beş 
•neJi asla ttnutmıyacağım. Ja. 
tikbalde Tilrkiyeyi daima ziyaret . . . m 

lUst tarafı ı inci sayfada) büyümUş, Rayştağın geçen inli· vasalatı esnas~nda Bulgar m~t· 37 lira 13 kuruşa baliğ olmak• 
dcnburğ bugünkCl sistemin mü· ha batında onun namzetleri, sosya· buatıoa yaptıgı beyanatın mü hım tadır. Aradaki 119 Jira 17 ku• 
messilidir, ona ve onun taraf· liıtlerden başka, her fırkadan faz· kısımlarını Sofya muhabirimız ruşluk fark bu cihetten' kannci 
tarlarına göre buıUnkil hliku- la rey kazanmı,tır. bildirmişti. teşkil etmektedir. Şu heıaba 
met sistemini deiiftirmek mu· Hitler her nutkunda Alman· Son postayla gelen Bulgar ga· nazaran toprağı ıengin saydan 
tazarrır eder. yanın bugünkü rejimi aleyhinde zctel.crin~cn okud.uğumuza .sıöre bu çiftçi ailesinin irat getiren 

Hindenburg yedi ıene enci oldoğunu ve bu rejimi yıkmak Tevfık Ruştü beyın gazetecılerln hayvanata olmayıpta bir çok 
milliyetper•erlerin ~e eaki rejim için çalıştığını söyler. suallerine karıı Yerdiği cevaplar köylerde olduğu gibi i,i yalnız 
taraftarlannın namzedi olarak Almanya cümhuriyetinin mü· meya111nda ıunlar da bulUMD11k· rençberliie milnbaaır kalsaydı 
cümhur reislifine namzetliğini essisleri, milliyetperver ve sosya· tadır: şüphesiz açlığa mahkum olacaktı. 
koymu~, intihabını milteakip Ber· listlerin nazarında vatan haini· - Benim Sofyayı ziyaretimin Hayrettin beyin tetkikatından 
line girdiği zaman taraftarlan dirler. Almanyanın fakru zarure· ıebebi çok açık ve sarihtir. Bu aldığımız bu rakamlar ıu baki· 
sokakları doldurarak onu impa· tinden, Almanyanın zaıf ve mes· cihet nim resmi (La Bulgari) kati gösteriyor ki Türkiyenin bir 

kenetinden onlar mesuldürler. t · • ld ı· k k ratorluk devrinin (Siyah· Beyaz· gaze esının yo a sıe ır en o U· çok yerlerinde köylüler bugday· 
kırmızı) bayraklanyle kartılamıt· Milliyetperver sosyalistler, iş duğum nüshasında çok iyi izah dan ba9ka istihsalitla geçinmek• 
lardı. Bu bayrakların çoğu üze- batına geldikleri takdirde Al· edilmiıtir. Hiç ıüphesiz burada tedir. Bu da hayvan yetiştirmek 
· d "Ali b K · · mınvayı "Yersay muahedesinin bulundugv um esnada Türk· Bulgar ve hayYanların mahsullerayle ya· 

rın c a ve ayıer ıçın,, •e Yung piıanının esaretinden,, k · · ·ı d 
cümlesi yazılıydı. Mareıal Hin· kurtaracaklarını, onun kudret omısyonuoun mesaısı e e meı- pılan zirai sanayiden istifade et· 
denburg, o zamandan bu zamana ve satvetini canlandıracağmı id· gul olacağım. Komisyonun ya· mek suretile vuku bulmaktadır. 
kadar bir çok dostlar ve bir dia ederler. kında mesaisini milıbet neticey· Bununla beraber gene Hayret• 
çok dnımanlar edinmit bulunu Bu proiramla hareket etmekte le bitireceğinden eminim. tin bey yazılarında çok acıklı 
yor. olan milliyetperver sosyalistler, Sovyet Rusyayla blok mesel•sı bir feryatla işaret ediyor ki baıı 

Almanyada en kuYvetli fırka Alman gençliğini kendi tarafla· Cemiyeti Akvama girmek için köylüler bir inekten senede (30) 
olan soıyalistlerin marşal kendi rına alrnış bulunuyorlar. Rusya, Türkiye, Bulgarya ve Yu· okka yağ aldıkları halde diger 
namzetleri göıtermeleri bunun Hükumet fırkası, buna muka· nanistan arasında bir blok teş· bazı köylüler sırf tenbetJikten ve 
en canlı delilidir. Hali hazırda .. ü ·· ı- ı t d ı · h bil, kendisinin program itibarile kili etrafında Terilen haberler gorg suz u < en o ayı aynı ay-
Almanlann ıosyaliıt ve hıriıtiyan milliyetperver sosıyalislerden ay· doğru değildir. Rusyaya Cemi- vandan senede (4) okka yağbile 
Tredünyonlan, merkez "yani ka- nlmadığını, ylmz usul noktai na· yeti Akvamda mevki Terilmiştir. alamamaktadır:. Keıalık bir takını 
tolik,, farka11, Ye blltOn cllmhu· zarmdan ayrıldığını ıöyliyorsa Bu şekilde bir blok teıisine köylüler hiç ehemmiyet verme· 
riyetçilerle balkın, mOhim bir da Alman gençliği bu usulin be- Rusyanın ihtiyacı yoktur. Cemi- dikleri tavuklarından bir ıene 
kısmi Cllmburı'yet,.1° olmamakla · d ·k t k d' ı zarfında bir hayli varidat aldık-

T taetın en şı ayet e me le ır er. yeti Akvama her hükumet gire- ları ve bu varı'datı artırmak peı .. 
beraber bugiinkll rejimin de•a· Çünkü Almanyaoın harptan son- b'I' B ı · t c · t' Ak • 
mında memleket için fayda g6· ra yüklendiği agır mükellefiyet· 1 ır. u garıds an emıye 1 

• mümkün olduğunu halde bu ta· 
ren kitleleri, ma-.abn ufında vamın azası ır. vuklar için sihhi kümesler Jlznll 

·-r- lerden daha çabuk kurtardması B T k' B ı k l 
bulunuyorlar. k At ütün ür ıye u gar ra 1 oldugunuo asla farkında değildirlet· 

nı iıtiyorlar. Genç.ti ' manyayı hazretlerinin Ankarayı ziyaretini Yalnız !llU no..,tayı ı'la'""e ede-
Hindenburga mukabil eıki re· baalayan zincirleri bir hamlede t kt d' B b d y n • 

J"imi temıil eden zat mir•lay " arzu e me e ır. unu en e lim ki, Hayrettin beyin Balıkeıit 
Parçalamak ve diplomatların ba· b t kt · Ç'" k" Düıterberadir. Almanyanın 11· şa ıcn arzu c me eyım. un u ve Bilecik haYalisinde yaptı~ • tı, müteenni adımlarıle maksada •-

bık veliabtiyle zevcesi, Berlinde yürümelerini beklemek iıtemiyor Türkiyenin Bulgar milletine kar- tetkikat tabii Anadolunun bet 
onun namına yapılan bir miting· Onun iç.in cumhur riyaseti intiha- ıı göıterdiği muhabbet onun rei· tarafına, her mıntakasına tatbi1' 
de hazır bulunmuı Ye miralay batının tehdidi, Hitler tarafından si bulunan kral hazretlerinin böy- edilemez. Meseli Balıkesird• 
onlara bOtlln ıabane lakaplırile u memleketin son ilmidli ,, diye le bir ziyaretini icap ettirmek· buğday istihsalltı esaılı bir Y~'" 
hitap ederek nutkunu irat et- tarif olunmuştu. tedir. ridat menbaı olamazsa da Eıkı"' 
miıtir. Berlin, 13 (AA)-lntihap mil· Moskovada yalmz yirmi dört şebir, Polatlı havalisi böyle de'" 

Miralay Duıterberg, bugünkü cadelesinin son gecesi 143 kişi saat kaldım. Bu miiddet zarfın- ğildir. Çünkü buralarda dahi 
Alman rejiminin aleyhtarı oldu- tevkif edilmittir. da bUtlln siya1i ricalle temas et· birkaç sene evYel bir senede 40 
ğu gibi milliyetperver sosyalist- Hiçbir hadise vukubulmamış· tim. Bu meyanda ııv orosilof,, la vagon buğday iıtibsal eden~ 
ler lideri Hitter tarafından tatbi· br. Bilakis, payitahtın sokakları d ·· ü t•• L't · f c bu istibsalitından 70,000 80,uuv 

a gor ş um. 1 Yıno cnevc· lira varidat alan köylüler aarOI" 
ki arzu olunan ıistemln de aleyh- şimdi her zamankınden daha ıs· deydi Ruıyadaki hayatı so:u· • 
tar.dır. sızdır. Ancak polis devriyeleri· g· h k"k t' s: J' miltlllr. " yorsunuz. ıze a ı a ı suy ıyc· Egv er Hayrettin beyin yapbi' 

Miralayin climbur reiıliğine nin gezmekte oldukları görül· yim : tJ 1 
mektedir. Nezaretler mahallesin· tetkikat sabası diğer villye et 

gelmesi ihtimali aon derece za· Bu hususta daha iyi baıkaları de teımil edilirse ve blitOD bdt 
ft Çn ko Al la · · d de polis memurları karabinyer· ·· ı · b' d v ·ı a· R yı ar. n man r ıçın e ıoy esın, ız cgı ..• ıı, usya· tetkikler muayyen bir maki' 

d lerle müsellahtır. d ld v 'b" B ı eıki rejimin av etini iıtiyenler nın ostu o ugumuz gı ı u ga· ve rerçive dahilinde gazden ttt/ Polis müdürü, her türlü hare· ~ • 
pek azdırlar. keti şiddetle tenkil etmiye ve riıtanın, Yunanistanın ve diğer çirilirse ancak o vakit Türk k61" 

Maraıal Hinderburgun asıl intihabın dürüst bir surette icra devletlerin de dostuyuz. Dostla- lüsünün umumi vaziyeti hakkl~ 
rakibi Her Adolf Hitler'dir. Hit· edilmesini temin eylemiye ama· rımızın hakkında bir şey söyle· da en doğru bükilm ve karar• 
Jer çok mühim, cazip ve mües- de bulunduiunu bildirmiştir, in- mek istemiyoruz. Çünkü b.ı tak· verilebilir ve ancak ondan •~ 
sir bir şahsiyet tabibidir. Çok tihabata bugün 9 da başlamış· dirde dostlarımızın lehinde pro· radır ki Türk köylüsünün iktı" 
kunetli bir hatiptir. Onan mil· tır. paganda yapmıı ıayılabiliriz. Biz surette himayesi hakkında •il~, 
liyetperver ıoıyaliıtlerden müte· Berlin, 13 (A.A.)- Reisicüm· dostlarımlZln karşısında daima cak tedbirlerde isabet görOJeb 
ekkil fırkası harikulide ıUr'atle hur intibahına sabah saat do· ciddi ve samimi olmak istiyoruz. Mehmet uıfl 
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YUrllyen 
Ağaçlar 
Zannederim sene beıından ev

•el bir gün Üsküdarlılar yerle
rinden oynadılar, yüksek memur
lar akıam güneşi camlarında bir 
yangın aleYİ gibi solan Üsküda
llD yollarından bata çıka Karhk 
bıymna doğru ilerledıler. Me· 
lonlu baılar ellerindeki fidanları 
toprak oyuklarına diktiler. Genç
ler kazmanın girdiği toprakta 
yeıil bir gölgenin hülyasile, or
man baharı içinde neş'elendiler 
ve ellerindeki fidanları derinlere 
dald1rdılar ... 

Geçen gün bir gaıetede bir 
haber okudum: 

Üaküdara dikilen fidanlarm bir 
kısmı tutmamış, bir kısmı da 
meçhul şahıslar tarafından sökü
lüp götürülmüştür. 

• • • 
Hatıralarınızı yoklaym, 920 se

nesisine dönün. Şehir Ankaradır. 
Müdiri umumilerin Mühendis 
hanındaki büroları üstünde ta
vukların tünediği günlerdeyiz. 
Meşhur şişman Cclilettin Arif 

heyin beı meclis haC:emesinin 
himmetile katıra bindirilip Ye 
yaya yürüyen maiyeti erkinile 
tozu dumana katarak Etlık bal
larına gittiği zaman ... 

Bu Ankaranın o zamanki tek
nik cephesidir, Ben o zamanki 
Ankaranınn kalbini, Ankaramn 
rnhunu bilirim, o ruhtan bahset
mek istemiyorum. O zama An
kara tek kalp, tek ruhtu. Ve 
Ankaranm taıları, binalarımn 

kaburgaları, ve hendese bu ru· 
hun üstünde katakavmpti. 

işte o zaman orada bir ağaç 
ısevenler cemiyeti t~ekkül etti. 

e Ankal"-anın lir e e ye reiai 
tehrı ağaçlandıralım dedi. Geçen 
sene Üsküdarda olduğu gibi her 
kes eline bir fidan aldı ve istas· 
Yonta şehir arası ağaçlandırıldı. 

Birkaç defa belediye memur
larının teneke ibriklerJerle ağaç· 
Jarı su!adıklarmı da gördfim. Fa
kat bir zaman sonra kışın ocak
~arında tezek yakan fehirde a· 
gaçlar kayboldu. 

Belediye emrini şiddetlendirdi. 
Her dükkanm önüne bir ağaç 
dikilmesini emretti. 

Bir gün geç vakıt Karaoğlan 
Çllrşıımdan geçiyordum, bir dDk
klna uğradım dükkan kapanı
yordu. Usta çırağına seslendi: 

11
- Sakan fidaoı dışarda bı· 

~ -

Poliate: 

Bir ciğerci 
iki kı,ının cıoerlnl deldl 
Kuledibinde ıeyyar ciğercilik 

eden Arnavut Sabriyle ciğerci 
Rıza bir alacak yüzünden ka•ga 
etmişler ve bunlardan Rıza Sab
riyi muhtelif yerlerinden a~r 
11urette yaralamııtar. KaYgadan 
sonra Sabri kaçmıya başlamıı, 
Yüksek kaldırımı inerken önüne 
Pctro isminde birisi çıkmıf, Rıza 
bunu da yaralamı~tır. Rıza bir 
müddet sonra peşini takip eden 
bekçi Ruşenağa tarafandan ya
kalanmıştır. 
Dlplomasız doktor hanım 
Fatihte mahalle aralarında 

diplomasız olarak doktorluk ya
pan Saniye H. isminde bir kadm 
polis memurlara tarafından cür· 
mü meşhut halinde yakalanmış· 
tır. Saniye H. ın evinde ot kök
leri, çiçekler, bir takım aletler 
bulunmuştur. 

ŞUphesiz bir iSIUm 
Şubatm 28 inde Tophanede 

Tahmil ve tahliye ıirketinden 
Hamit Ef. nin kızı vefat etmf, 
belediye doktoru ölümü fÜpbeli 
görerek cesedin morga kaldırıl
masına lüzum görmüıtü. Morgda 
yapılan muayenede kızan hasta
lık yüzünden öldüğü tesbit 
olunmuştur. 

Tam depo imi' 1 
Kumkapıda bir kaçakçı deposu 

meydana çıkanlmııtar. Depo it
tihaz edilen yer izzet Ef. ismin· 
de bir zatın evidir. Yapılan 
araştırmada kaçak tütün, deste
lerle sigara kaadı, bir mavzer 
tüfengi, fişenk, tabanca, misket 
kurfunu bulunmuştur. izzet Ef. 
yakalanm11tır. 

rakma! 
Bir saniye aonra çıralı eliaıde 

bir kuru •i•ç dalile içeri girdi. 
Dükklncıya baktım, dOkkincı 

bana baktı. Ve bana anlath: 
11

- Beyim dedt, ne yapahm, 
belediye dükkanın önüne ağaç 
dikmezseniz ceza alım: di. 
yor. Dikıyoruz gece ağaçlar sır-
ra kadem basıyor. Başka çare 
bulamadık, ne yapalım, sabah
leyin• dükklna gelince, bn ağacı 
dikiyorum, akıamları dükklm 
kapatırken ağacı dükkinın içine 
saklıyorum. 

Hakikaten ertesi aabah çar11-
dao erken ieçtim. DilkainJarın 
<?.nünde tek bir ağaç yoktu ... 
Oileyin her dükkanın önünde 
bir ağaç nöbet bekliyordu. 
Ağaç meselesi, atacı sevmek, 

lf1 llllllllllllllllllllftlllllllllllllllllllll!I U ili 1 llnntl UlllDlllll11lftlUUU!GllDlllllııınııır.ııımınnıınR!llllDIU._IRllll1llaııılllllltlllnll\ 1 Mahmut Nedim Bey ı 
ı ( Son Yemen va)lal ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! il 
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Hüdeydede büyllk camide ilk 
Clıma namazı münasebetile etraf 
kabileler ve Hüdeydelilerden on 
bet bin kişiden fazla bir kala
balık toplandı. Seyit Abdiilbari 
llıimbere çıktı, Seyit ldrisiyi tel
in •e tekfir etti. 

- ltalyanlara sahlmıı bir hain 
~e asiyi mahvetmeliyiz, diye ba
l1rdıj-ı xaman, sanki bütnn Hü
~tyde de hep bir ağızdan hay. 

l'Jyordu. 

- Linet olıun ona... Mahve
~ce ~ • ı ıız. 

Bu da bir Meb'us 
d Yemen meb'uslarından Kibsi· '-n. biraz evvel bahsetmiştim. 

•dam Yemen intihabata za· 
~nında bir yandan imama bu· 
fU ederek onun nüfuzundan bir 

Tercüme ve iktlba. h.akl-ı mahfuz 

taraftan da onun ne mal olcfo· 
ğunu henüz Jiyıkile anlıyamış 

olan balkın saffetinden istifade 
ederek kendini meb'us intihap 

ettirmiye muvaffak olmuftu. Ben 
bunu haber aldığım zaman ıaşı
rıp kalmııtım. Fak at Yemenden 
uzakta, Selinikte bulundujum 

için birşey yapamamıthm. Vakıa 
Selinikte' ittihat ve Tarakki mer .. 
kezi vasatasile bu adamın meb'
usluğunu iptal ettirmek çok güç 
bir İf değildi. Ancak imamın iti
madını haiz olarak ve tavaiyesile 
lstanbuldan gelen bu yeni Ye
men meb'uaunu o zaman palas 

pandaras geri çe'rirmek iyi birtey 
olmayacaktı. Sea çıkarmadık, fa
kat bittabi 1110teyekkız bulunu-

Tütün 
Deposunda 
Yangın 

Ortaköyde muallim Naci cad
desinde Şevki ve Suat birader
lere ait büyiik tütün deposunda 
evYelki akşam yangın çıkmıf, 
ateı aababa kadar devam etmiş 
depo tamamile yanmıştır. Yapı
lan ilk tahkikatta da bunun Is-
viçre sigorta kumpanyasına 15 
bin, diğer bir kumpanyaya da 
10 bin liraya sigortalı olduğu 
anlaıılmııtır. Yangının neden 
çıktığ'ı henfiz tespit edilmemiştir. 
Resmimiz, binanm yangından son
raki halini gösteriyor. 

Plyankoda kazanan 
biletler 

Evvelki günkü keşidede 35000 
lira isabet eden 19253 numaralı 
biletin üç parçası şehrimizde, 
diğer parçaları Ankara ve Es
kiıehirde sablmışbr. 

15000 lira isabet eden biletin 
5 parçası şehrimizde, dii'er par
~aları Çeıme ve lzmırde, l 0000 
lira isabet eden biletin bir kısmı 
ıebrimiıde ve Keşanda satıl
mıştır. 

Avrupayla telefon mvhaberesi 
Ankara ve istanbulun Sofya 

ve Bükreşle olduğu gibi diger 
Avrupa şehirJerilede telefon mu
haberatmm temini için yapılmak 
ta olan bazarhklar bitmek üzere 
dir. Yapılan tecrübeler müsbet 
neticeler vermekte olduğundan 
yakanda diger Avrupa ıehirleri
tede görüşmemiz mümkün ola
caktır. 

oriu yetiştirmek zannediyorum ki 
herşeyden evvel bir kültür mc
aelcsidir. 

Sadri Etem 

yorduk. Esasen o vakit Meclisi 
Meb'uaaoda neler yoktu ! 

Boşular, Komidiler, neler, ne
ler vardı! 

Kibsi hakkında • elimdeki mü
teaddit ve kat'i vesaika istina
den - tereddüt etmeden hllkmü
milz vermiştik: Bu adam halis 
muhlis bir düşmandı J 

Yalnız onun öyle bir hali var· 
di ki, hiyanet ve melanetlerini 
kimse anlamamış, bilmemi~ ve 
bilemez zannederek ve böylece 
herkesi Ye bertarafı bir başka 
türlü kandıracaiından, idare 
edeceğinden emin olara!t yürür 
iİderdi. 

Zekasına, r;eytanatma çok bü· 
yük bir itimadı vardı, evvelce 
Seyyitliiini bir kalkan olarak 
kollamrdı, şimdiyse bir de meb· 
usluğu vardı ... 

lstanbulda, meclisi meb'uaan 
koridorunda kendisine ilk tesa· 
düf ettij'im gün hemen ellerime 
> apııtı, ve cali bildiğim bir 
eda, memnuniyet •e sürurla: 

- Gördün mü Nedim Bf. , va
tanımız artık saadet ve refah 
yoluna iİrdi, el birliğiyle mes'ut 

Belediyede : 

Gazetelerin şikôyetı 
Belediye Uç gUn zarfında 

cevap verecek 
Gazetelerde belediye işleri 

hakkında çıkan şikayetlerin be

lediye reisliği tarafından dikkat

le tetkikiyle bu yaıılara cevap 

verilmeıi Şehir meclisi içtimala

randan birinde kararlaşmı§h. Bu 

karardan son•A gazetelerde ya

zılan qikiyetler derhal kesilerek 

günü gününe ait olduğu şubele

re gönderilmektedir. Fakat bazı 
şube müdürleri bu yazılara hiç 

cevap vermemekte, ba2ılar1ysa 

pek ieç. c~np vermektedir. 

Belediye reisliği bu gibi yazı

lara üç gün zarfında mutlaka 
cevap verilmesini dün şubelere 

tebliğ etmiıtir. 

Belediye de plsllkten şiklyetçl ! 

Geçenlerde toplanan Veremle 

mücadele cemiyeti kongresinde 

sokakların temiz tutulmadığı ve 

bunun cemiyet müf ettitlerince 

yapılan teftiıattan anlaşıldığı ko
nuşulmuş ve bu halden şikayet 

edilmiıti. Belediye kendi müfet

tiılerine de teftııo.t yaptırmış ve 

kongrede :,ikiyet edildiği gibi 

aok:ıklaran pis olduju meydana 

çıkmı~tar. Bunun üzerine Beledi

ye riyaseti dün :ıubelere yeni 

bir tamim yoli:ımıı, bütün cad

de v~ rıokaklarm behe=nebal te

miz tutulmasını ve sokakları kir· 

letcccklerin derhal cezalandml

maa1:11 emretmiıtir. 

SeyrUaefer ı,ıerl yeniden 
tanzim edilecek 

Seyrüsefer merkez memurluğu 

haıirandtı:ı itibaren l=lğvedilerek 

vazifesi kaymakamhk!ara verile

cektir. 

Bu münasebetle belediye Is

tan bulun seyrüsefer işlerini ye

niden tanzime knrar verdiği ci

hetle ispanya ve lnptereden 
seyrüsefer talimatnameleri geti

rilmiş ve tercümeaine ba~lanmıı

tır. Bu talimatnamelerin tetki

kinden sonra eski talimatname 

değiştirilecektir. 
--

------------------------Mahsulümüzü 
Sarledecek Yer 

Son günlerde ortada buğday mca
elesi \'ar. Haddi zatında bu meselı 
eadcce buğdaya mı inhisar edi
yor? Hayır. Bu mesele bir zira-
at meselesidir ve şu suretle mu
adeleyi vazedebiliriz: 

1- Türkiye ziraat memleketi
dir. Şimdiye kadar mahsullerini 
ihrac ederdi. 

2- Şimdi edemiyoru:ı. Fazla 
istibsallt da dahilde kalıyor. Pi· 
yasa düşüyor. Çıfçi zarar ediyor. 

Bu meseleyi bu suretle ortaya 
koyduktan sonra aklımıza fU 
geldi: 

- Bu takdirde yapılacak şey 
birçok kimselerin söyfcdiği gibi 
mahsul fiatlarmı yükseltmek de
ğildir. Zira, Kanadadan bile ge-
len mahsuller bizimkilerden daha 
ucuz satılıyor. Asıl mesele, ih-
racat yapamadığımız için elimiz
de kalan mahsulleri sarfedebil
mek için çareler aramaktır. 

Meseli: 
Elimizde mısırla pekala alkol 

yapabiliriz. Elde cdeceiimi:t al· 
kolün litresi, bu takdirde tahmi• 
nen 12 kuruşa malo!ur. Bu al• 
kolü, Yunanistanda yapıldığı gi
bi, 18 veya 19 kuruşa olan ben
zine, yüzde yirmi, yirmi beş nis• 
betinde karıştırabilıriz. Bu hu-
susta yapılan tecrübeler müsbet 
neticeler vermiştir. Bunu yapa
bilirsek hem memlekette çok 
ıarfedilen benzinin ithalabnı a
zaltmış, milli serveti nisbeten 
içerde saklamış, henı de, fazla 
mahsullimüzden bir kısmanı sar
fetmİf, ayrıca da yeni bir alkol 
sanayii tesis ederek birçok ame
leye iş vermİf oluruz. 

Bunun için de yapılacak şey, 
bir likör fabrikası yapıldığı gibi 
Müskirat inhisarının bir de al
kol fabrikası yapmasıdır. 

Liman resmi 
Fazla oldugu için seyyah va• 

purlerı Pireden dönUyor 
Perşembe iÜnü Kalsrohe va

puruyla linıammıza 300 Alman 
seyyahı gelecektir. 

Bazı seyyabin acentaları liman 
ve gümrük resminin fazlalığın-
dan dolayı seyyah gemilerinin li
manımıza gelmiyerek Pıreden 
döndüklerini söyliyerek bu re
simlerin ındiritmesini istemiye 
karar vermişlerdir. Acenteler 
aralarında bir görüımeyi mütea
kip alakadar makamata müra
caat edeceklerdir. 

as 
bir istikbal haıırlıyacağıı.. Bile· ı adamdı. Derhal o yola saptı. 
mezainiz nekadar bahtiyarım,, Bu defa Osmanlı meclisi meb'u· 
demiş, sonra elluini açarak deY· sanı azasından, Yemen meb'usu 
rin büyüklerinden kim dilinin sıfat ile artık rahat rahat cilppe· 
ucuna geldiyse birer birer saya· 5ini sallıya sallıya her yere girip 
rak uzun uzun dualar etmişti.. çıkabiliyordu. Bir kaç defa Mı-

Çok geçmeden o, bu 11Mcs'ut sıra gitti geldi. Orada bir çok· 
istikbal..,, hazarhğana koyuldu. larile temas etti. Y aıdı, çizdi, 
Evvela Istanbulda, fırkada, mec- koştu, uğraıta. 
liste nüfuz kazanmak, saraya, na- Bu işler tehlikesi nisbetinde 
zırlara, hükumet haricindeki bü- onun ayarında kabma sığamayan 
yüklere, taoınmıı ıöhretlere ya- durup dinlenmek bilmiyen bir 
na~mak iıtedi, biç birinin kabil adam için çok cazip i,Ierdi. 
olmadığını görünce gene eıki Fakat biz onuboş bnakmıyor, 
yola, daha kolay ve daha ı . ırh adım adım takip ediyorduk. 
harice baş vurdu. Bu adamın Bir sabah erkenden evime gel-
muayyen bir gayesi, bir siyaseti di, telaşla bir h!lli vardı, birden-
bir prensibi, ilim ve irfanı da bire; 
yoklu, yalnız gizli kapakla işler - Nedim B. dedi, ço!c kor-
yapmak, fmlda1'.lar, entrikalar kuyorum ... 

- Neden; çevirmek isterdi.. Boş ve rahat 
duramazdı. - Ben de neden olduğubu 

Yeni Halife doğru dürüıt bilmiyorum, fa-
imam Yahyayı Halife yapmak l kat içimde büyük bir korku var. 
O!amazaa Şerif Hllseyini. - Hastasın o halde dedim, 
Sonra bir Arap ittihadı. bir doktora gitsen fena olmaz. .. 
Bilhassa Mısırda bu ham hul- iki Uç gUn sonra haber aldım 

yalara kıymet Yeren insanlar ki Mısırdan gelen mektupların 
yok değildi, ve Kibsi onları bul· açılmış olmasından şfiphe etmiı 
makta hayh maharet sahibi bir korkusunun sthebi buymuş ... 

.(Bitmerii) 
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icra Ve? iflas kanunu 

Yeni 18yihanın son 
aldığı şekil 

icra emri ve mtlnderlcatı - icranın geri 
bırakılması - Haciz ve lfli\s istemek 

Yeni icra ve iflas kanunu ldyihası. 
nın son muaddel metinleri hakkında 
malumat vermiftik. llu gün devam e
diı;oruz: 

icra emri ve mUnderacall 

Noter senedine müstenit takip, se 
nedin mahiyetine göre borçlar veya 
ticaret kanunlarında muayyen olan 
müruru zamana tabidir. 

icranın iadesi 
Bir ilamın nakzı icra muamelele• 

rini olduğu yerde durdurur. 

Bir ilam hükmü tamamiyle icra e 
dildikten sonra nakzedilip te aleyhin 
de icra yapılmış olan kimsenin hiç ,.e 
ya o kadar borcu olmadığı kafi bir İ· 

, Takvim 
' Pazartesi Salı 

14 mart I 5 mart 

6 Zilkade ı Zilkade 

Gün doğuşu 6,15 6.12 
., bat:şı 18,l 4 18,16 

r·b•h n•m•zı 5,13 5,16 
Öğle ,. ı~.24 12,23 

lkindi ., 1543 15,44 
Akşam .. 18.14 18,18 
Yatsı .. 19,43 19,46 
imsak 4,36 4,34 

\"ılın geçen günleri 75 :-6 

.. kalan ., 289 288 

Hava - Dün sıcaklık azamr 7.5 
asgaıJ ya:ım dereceydi. l!ugün hava ek
seriyetle bulutlu olacalr, rüzgAr mütevas
sıt şiddette ı:oynızdan esecektir. 
~------------~ 

Rady·o 

Para borcuna veya teminat veril· 
mesine dair olan ilam icra dairesine 
verilince icra memuru borçluya bir 
icra emri tebliğ eder. Bu emirden 21 
üncü maddede yazılanlardan ba.5ka 
hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı 

gösterilir ve nihayet be;:; gün içinde ö 
<le~mesi ve bu müddet içinde borç Ö· 
denmez veya hükmolunan teminat ve
rilmezse tetkik merciinden veya tem
yiz veyahut iadei muhakeme yoluyla 

lamla tahakkuk ederse ayrıca hükme rstanbul - ı 8 den 19 a k3dar 
hacet kalmaksızın icra tamamen ,·eya gramofon 19dan 19,30 a kadar :\izamet· 
kısmen eski haline iade olunur. tin Ali .bey tarafından konfeıans, 19,30 

Ancak üçüncü şahısların hüsnü dan 20 30 :ı kadar Vedia Rıza hanımın 

ait olduğu mahkemeden icranın geri 
bırakılmasına dair bir karar getiril. 
medilc~e cebri icra yapılacağı ve bu 
müddet içinde borçlunun gerek kendi 
sinden ve gerek üçüncü şahıs yedinde 
bulunan mallarından alacaklarından \ 

n haklarmda borcuna yetecek mık• 

tarını ve her türlü kazancını ,.e geli
rini yaziyle veya şifahen icra daire
sine bildirmesi \'e bildirme1..se hapisle 
tazyık olunacağı ve hakikate muhalif 
beyanda bulunursa hapis ile cezalar.•' 
dırılacağı ihtar edi1ir. 

niyetle kazandıktan haklara halel iştiralcile saz, 20,30 dan 2! e kadar Da· 
gelmez. rülbedayi ur:ı.[ından temsil, 21 den 22 e 

Kanunun bu ikinci babında yazr• l\adnr Uelkis hanımın iştirAkile ı:aı, 22 
lr hükümlere mugayir olmıyan diğer den 22.30 a kadar orkestra . 
hükümle,.i ilama müstenit takiplerde Viyana - 12,30 l\onser - 13,40 
de cereyan eder. Pablo Casals'ın konseri - 15 p1nlc kon· 

Dir kimse hakkında para borcuna 
dair birden ziyade ilfımm icrası ayni 
günde istenmişse icra daire."i bunla
rın icra emirlerini ayni zamanda teb
Hğ eder. 

icranın geri barekllmaaı 

ilimsiz takip 
Bir paranın ödenmesine veya bir 

~eminatın verilme ·ine dair olan cebri 
icralar takip talebiyle başlar ve haciz 

yoliyle veya rehinin paraya çerilmc• 
si nyahut iflas suretiyle cereyan e
der. 

Ticaret kanunu hükmünce iflasa 
tabi tutulmaları lazım gelen hakiki 
veya hükmi şahıslar hakkında alacak 

lı adi iflas yoluyla veya poliçe ve 
emre muharrer surette çeklere 
mahsus yolda iflas istiyebilcceği gibi 
haciz yoluyla da takip yapabilir. Tetkik mercii, borçlunun istidası 

üzerine borcun itfa ,·eya imha edild!· Bu yollardan birini ihtiyar eden 
ği, resmi yahut ikrar edilmiş beş ve alacaklı, bir defaya mahsus olmak ü 
sika ile anla§ıldığı ,·era ilamın mü- zere o yolu bırakıp diğerine yeni baş 
rilru zamana uğradığı taktirde icra·• tan müracaat edebilir. 
nrn geri bırakılmasını emreder. Bu İflasa tabi olup ta ticaretlerini 
hallerin haricinde tetkik merciince ic terkeylediklerini kanun dnir e inde İ· 
ra geri bırakılamaz. hin eden şahıslar hakkında ilan tar:. 

tlama müstenit takip, her icra da 
iresinden talep olunabiJir. Alacaklı 

~kametgaJun.ı değiş~irı;~ takihen yenil 
ı.kametgahı ıcra daıresıne ha,·alesini 
istiyebilir. J 

Takip, ilamını icra dairesine te,·· 
dii ile başlar .istiyen alacaklıya kayit 
numarasını mübeyyin bu dava ve pul 
suz bir ilmühaber verilir. 

Zamnu llzım mühletler 
lcra emirlerinde yazılı müddetle 

re kanunen zammı lazım gelen müd 

'detler mahfuz olduğu gibi ilamı tem 
yiz eden borçlu temyiz davasında hak 

sız çıktığı taktirde hükmolunan şeyi 
eda ve teslim edeceğine dair kavi ke 
falet göstermiş nyahut hükmolunan 

para n eşyayı resmi bir mevkie depo 
zito etmiş veya hasmı tarafından mal 
,.e mülkleri haczedilmiş olduğunu is 

bat ederse icranm geri bırakılması i 
çin temyiz mahkeme inden l•n rar alın 

mak Uzere icra memuru tarafından 
kendisine münasip bir mühlet ,·eri
lir. 

Borçlu devlet ''eya müzahereti ad 
liyeye nail bir kimse ise yukariki fık 
rada yazılr teminatın bulunduıtunu 
isbata hacet kalmaksızın kendisine bu 
mühlet verilir. 

Ucreti alakadar tarafından veri
lirse temyiz mahkemesi icranın geri 
bırakılması hakkındaki kararı icra da 
iresfne telğraf ile tebliğ eder. 

Nafaka hükümlerinde böyle bir 
mühlet verilmez. 

Haciz ve ya lflaa istemek 

hinden itibaren bir sene içinde iflas 
yoluyla takip yapılabilir. 

Rehinle temin edilmiş bir alaca· 
ğın bor~lusu iflasa tabi şahıslardan 
olsa bile alacaklı yalnız rehinin pa·• 

raya ~evrilmesi yoluyla takip yap:ıbi 
lir. Ancak rehinin tutarı borcu Ö· 

demiye yetmeu;e alacaklı kalan ala
rağrnı iflas \"Cya haciz yoluyla takip 
edebilir. 

Poliçe ve emre muharrer senet• 
le çekler hakkındaki madde hükmü 
mahfuzdur. 

ipotekle temin edilmiş faiz ve se 
nelik taksit alacaklarında alacaklının 
intihabına ve borçlunun sıfatına göre 

rehin paraya ~enilmesini veya haciz 
,·eyahut iflas yoluna müracaat oluna 
bilir. 

Haciz yoluyla takip 
Takip, diğer bütün hallerde haciz 

yoluyla yapılır. Bor~lu tüccar sıfatı 
nı yeni iktisap etmişse bundan enel 

aleyhinde talep edilmiş hacizler ifla 
sına hükmolunmadıkça eskisi gibi ic 
ra olunur. 

Para cezasiy!e diğer hukuku am 

me borçlarının takibi hakkrndal•i ka 
nunlar hükmü mahfuzdur. 

Devletin cezai Ye mali kanunla
ları mücibince zapt ve müsadere e-dil 

miş olan şeylerin paraya çcvrilme:i o 
kanularrn hükümlerine göre yapılır. 

Rehin mukabilinde yapılan ödünç \'er 
me işlerinde kanunumedeninin paraya 

çevirme hakkındaki hükümleri mah
fuzdur. 

sallhlretl • Devamı yar1n -
icra emrinde yazılı müddet geç• --------------

tiği halde borcunu ödemiyenlerin mal Bugün ak~am Rttşit Rıza 
Jarı haczolunur yahut borclu iflasa saat 21,30 da TIY ATROSU 
tabi kimselerden olursa al;caklı ister $ehzadebaşı 
se seJ!hiyetli ticaret mahkemesinceJ Oteli o ifHi.sma. karar verilir. 

Mahkeme huzurunda yapılan sulh 1 

lar, kabuller ve para borcu ikrazını s perde 2 tablo 

havi resen tanzim edilen notlar ~- Şekspirin şah e· 
netleri ilam hilıkmündendir. 

llima miistenit takip, son mua
mele 1lzerlnden on sene geçmekle mü 
ruru zamana uğrar. 

serL 

Tenzil!t kutlan 

muteberdir. Pek 
Yakında: La dam O Kamelr• 

seri - I0,~5 viyolonsel - 18 oı \.:escra 
konseri - 22,10 musiı.i - ~3,30 dans. 

Heilsberg - 7,30 Jimnastik -
14,0E ı onsei - 17,15 konser - 18,45 
D:ınzigd.:n nal.: il - 19,40 Stut&arttcn 
nakil - ~O -40 ukert kon~er. 

SUkreş - 13 Plak - 18 orkema-
19, J O orke~tra - 21 oda musikisi pi ya· 
no \e \iyolonscl - 22.15 iki piyanoyla 
honser. 

Roma - 22 konser - 23,10 
\.;on~cr. 

Praga - 12 jaz orkestrası -
16, 15 keman l\onstri - 18,55 piyano -
22,05 konser - 23,35 plak. 

Budapeşto - l J,05 piyano \'e 
şarkı konseri - 18 30 s:ılon orkesırası -
20 Tsigan musild~i - 20,40 1.;onser, 
Ts gan musikisi 

Moskova - 20 den 23 e kadar 
nı ~riyat 

Varşova - 13t10 plak - 18135 
konser - 21.1 ~ Zirku pıcmesin cpcre · 
tı - 23.40 dans musikbi. 

Yarın 1 S mart 
Viyana - 11,20 çocuklar için 

12,30 konser - 13,40 Fanny Heldy ca· 
ralından {ags.nni - 15 operet parçalan, 
plalda - 16,50 piyano konseri - 18 
konser - 20,45 musiki : muhte!H mil· 
!etlerin parç~ları - 23,25 konser. 

Heilsberg - :-.:~o cimnasıik ve 
konser - 9.30 cirnnastik - 12,15 D~n
zigden nakil - l 6,45 ritmik musiki -
20,15 musiki \'C t:ıganni - 20,45 kon· 
~er - 22,I 5 D:ınzigden bir piyesin 
n~l:li - 23,15 spor h::ılıerlı:ri. 

BUkre~ - 13 plak - 18 ve 
19,10 hafif musi~i - 21 orı..estr.1 -
21,45 t:ı~anni - 22,15 orkcsır:ı. 

Roma - 13.45 ses ve musiki 
konseri - 18,30 ı.onser - 2 I.45 kon· 
s:r - 21 ,45 oda mus:kl~i - '.!2.30 bir 
komedi - 2.'3 musiki. 

PrzgG - 11 plak - 13,45 13rün '. 
den nakıl - ı 7.IO musiki - rn,20 
konser - 21 ,45 ope a 

Budapeşte - ı l musiki - 12 
d ı nl musiki - IJ orkestrayla .l.;onser -
l 6.:10 maı ş - l 7 kon~er - 20.30 O· 

p< r~dan nıkil sonr:ı Tsigan musıkisi. 
M~skova - 1 l çocuklar için -

12 i ş - 13 ~. onscr - 14 h:ıberlcr -
15 edebiyat - 1630 çocu'dar iç!n -
17 Oktobr der si eri - I :",30 eğlenceli 
neşriyat - 18 zirai propaganda - 19 
radyo ~azetesi - 2J Fran~ızc:ı sosya
lizrr.a ve kapit:ılizma Jıaklonda konferans. 

Vor,ova - I 3 J O dan l 5.45 e 
kadar plak - 18 35 senfoni!< konı:er -
19,50 muhtelif neşri yat - 21 Lemberg· 
cen nakil - 2I.I5 ı\lacar musikisi -
23,1 O piyano konseri - 23,5 dans. 

Daventrl - 24,35 de Jack Harris 
cazbandı. 

KulUp murahhaslar1 çaGrdıyor 
T. L C. L Istanbul mırıtakası mer· 

kez heyetinden : 

Tescil muamel~tına dair Umumt mer· 
kezimizden aldığımız talimat hakkında 

görüşülmek üzere 16 marr 1932 çkrşam

ba günü akşamı saat tam 18 de mütte· 
fik kulüplerin birer murahhasının mıntl· 
ka merkezinde hazır bulunmaları ehem· 
miyctlc tebliğ olunur. 

Kalpte 
Lartig cevap verdi: 
- Güzel Güzel amma etra

fımızı kaplıyan e-srarı artıran da 
işte bu değil mi? Eğer hariçten 
gelinmiş olsaydı ... 

- Size nazaran, hırsızın dışa
ndan herhangi bir vasatayla gel
diğine emin olsaydık mesele da
ha mı koJaylaımıı o'.ur? 

- Oyle zannediyorum ki ye· 
gine kabul edilebil~cek ihtimal 
de bu. 

- Neye istinaden bunu söy
lilyorsunuz? 

Lartig tereddüt etti. Franoyla 
l:eraber E!cnayla Sc n ya aleyhin
de topladıkları delilleri ortaya 
atmah deiilmiydi. Fakat Franoy 
bu ihb~rın zamanı olmadığına 
o kadar kanidi ki sustu, yalnız: 

- Hiç birşeye, dedi, veyahut, 
şatoya giren ilk hJrsız kadının 
mevcudiyetine .• 

Larşe birdenbire Markiye sordu: 
- Şatoda kaç kasa kaldı e

fendim. 
- Dört. 
- içinde ne oldağunu öğre-

nebilir miyiz. 
- Mubtelıf evrak .. 
- Bu evrak hırsızları alaka-

dar edebilir m? 
- Hayır.. Hiç kıymeti olmı

yan aile evrakından ibaret.. Bel
ki de kasalarda mücevherat fa
lan gizli zannediyorlardı. 

- Böyle bir ıayiayı kim çı

karmıı 0 1abilir? 
- Bu hususta hiç fikrim yok. 
- Bana öyle geliyor ki, der-

hal ıatoda geceleri nezaret ter
tibatı almalaynr:. 

Ben de öyle düşllndOm. 
- Tabii bunu gizli tutmak 

lium. Zira hırsız!ar bu kasalara 
çok fazla ehemmiyet veriyorlar
gibi. Dört kasamız kaldı. ve şa
yet aradıklarını ateki kasalarda 
bulamadılarsa. 

Larıe sesirıi alçath, odada 
hizmetiçlerden bir kimsenin olup 
olmadığına dikkat ettikten son
ra: 

- Hiymetçileri de, dedi, ya
kından tarassut altında bulun
durmak ilzam. Hatta vekilibarç 
ta dahil, pek tabii mücrim ara
larındadır diyorum.. Fakat içle
rinden bir isinin canilerle müı
terek olmadığı ne malum? 

Marki mlldabale etti. 
- Nasıl o'urda caililerle ta· 

nıımış olabilir!er? 
- Öyle amma marki haıret

leri, hırıızlar buradaki kasaların 
mevcudivetini ner~den öğrenmiı 
olurlardı, ve Rus şiveli kadın 
şatodan nasıl kaçabileceğine 
emin olurdu? 

Netice ıuydu ki tahkikat sü
rüncemedeydi. Larşeyle istintak 
bakimi, ilk cinayette yaptıklarının 
aynını yaptılar, ve aynı neticeyi 
aldılar. Bazı tabarr~yat yapıldı 
ve hiç bir ıey delde edilemedi. 
)ıle cinayet aletini buldular, ne 
çalınan kasaları, ne de hırsız 

kadının, kuledeki odadan hangi 
vasıtayla kaçabildigini, bizzat 
Larıe bu küçük odada iki saat 
uğraştı. Duvarları, zemini, her 
tarafı muayene etti. Hi~ şey bu
lamadı. Hatta pençereyi de mua
yene etti, acılmış olabilecetini 
iddia etti. Fakat h~m Marki 
açılmadığını ıöylilyordu, hem de 
oradan atladığı takdirde, her 
kim olursa olsun, kemikleri kı
rılırdı. Poliı milfettiıi: 

- ya pençereyi kapıyor ri '1i 
yapıp bir merdivenle indiyıe. ? 

• 
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Tefrike 

Nakleden: fa. ..... ~. __ __.,...._ 
- Hayır, pençerenin kapan

dığını katiyen hiısettin. Hem 
sonra kendisi odadaydı. 

- Kapıdan çıkdıya. 

- Kapı kilitliydi, anahtarda 
Sabimde. 

Larşe omuzlarını ıilkti. Herke
se, şatoya ve kendisine karşı 

kızıyordu. Bütün hizmetcilerde 
istintak edildi, birşey anlaşılma
dı. Bununla beraber şu kat'i 
neticeye vasıl olunmuştu ki, hır
sız veya katil harıçten gelmişti. 
Ne zaman? ıelip saklanmıımıy• 
dı Bu takdirde nasıl kaçmıştı ve 
kasalar nerdeydi? Sirkatten ~ak
sat neydi? 

Larşe dehşetli sıkılıyordu. Da
ha şimdiden, gazetelerin koya 
cağı şu serlavhaları düşünüyor• 

du: 
Ovivttk ~ato5u e5rarı de

ı·am edivor ... EJrar perdeJi 
henilz kaldırılamadı ..• Polb 
aezini ıtiralediJ1or. 

Ve biltün makalelerde ismi 
geç~cekti. Bu mel'un gazeteciler 
kim bilir ne müstehzi cümlelerle 
ondan bahsedeceklerdi. 

Nihayet, üç saatlik bir mesa
iden sonra istintak hakimi Mar
gi ile yalnız kalınca sordu: 

- Margi Hz. , her halde bize 
bir ışık gösterebilecek birşey ol
mak lazım. 

- Ne gibi. 
- Hayatınızda veya ailenizin 

hayatında şüphesiz canileri ala
kadar edecek, sizinle veya ıato
nuzla meşgul edecek birşey ola
cak. 

- B&yle birJey hahrlamiyo
rum. 

- Arıyalım. Bir intikam? Bir 
hus? Gayrimeşru bir çocuk? 

- Hiç. 
- Mirasınıza falan sahip çık-

mak istiyen kimse yok mu? 
Böyle bir kimse katiyen 

yok. 
iyi anlaşalım mösyö ... Ada

letin temsil edilmesi için, bize 
bütün hakikati söylemeniz lazım. 
Hemen hemen bütün ailelerde, 
kaybolmuş veya piç bir kul da 
vardu. 

Marki sert bir tavurla: 
- Bizim ailemizde böyle bir 

ıey yok. Bu ciheti de artık ke
selim, boıuna yorulmuş oluyor
sunuz. 

- Peki. Esasen rıözleri11izden 
şüphe ettiğim yok. Başka cihet• 
lerde arıyalım. Hayatınızda ... 
Meseli kadın yüzünden birisini 
gücendirmiş, kıskandırmış olmı· 

yasınız? Birisi intikam hissiyle 
sakın ... 

- Fakat };öyle bir şey olsa 
bile küçük kasalan ne diye çal
sınlar? 

Belki içinde bir takım esrar 
vardır? 

- Hayır.. Hem, doğrusunu 
isterseniz · biç böyle bir macera 
ieçirmiş değilim. Şuracıkta yal· 
nız baııma ihtiyarlayıp gidiyorum. 
Hayatımda da, zannedersem kiın· 
seye büyük bir haksızlık etmif 
değilim. BUtün bunlar boş .• 

- Doğru. . Ne arasak bot 
çıkıyor. Ortada bir iz bulamı
yoruz. 

Larşe odaya girdi: 
- Ben, dedi, burada kahyo· 

rum. Belki gece bir şey bulabi
liriz. Hem Mösyö d'Oviyak'ıll 
ne gibi tedbirler aldıracağıOI 
g6rmek isterim. 

,(Bitmedi) 
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Kari mektupları sefiri Garbi Trakyada 
150,000 isterlinin dağıhlması 

nasıl oldu ? 
• • 
ışı 

Bu köpeklere hl r 
çare bulun! 

lrakın yeni 
Itimatnamesini Reisicümhur Hz. ne 

takdim etti 
Aldığımız mektuptur: 

GnrbtTrakyadan bir okuyucumuz yazıyor: kıka hükumet alacağını tahsil 

Kızıltoprakta Ziverbey yoku
ıunun alt kısmmda oturanlar son 

Ankara 12 - (A. A.) - Reisicüm· ı 
hur Hazretleri Çankaya'daki kö:.kle- , 
rinde yeni Irak elçisini re<>men kabul 
buyurmuşlardır. Elçi Hazretleri i• 

timatnamesini taktim etmi;; ve Türk· 
se olarak şu nutku irat eylemiştir: 

dım. lşbu mukaddes vazifemin ifa 
sına kolaylaştırmak iç.in bana pek el· l b 1 1 d V k zamanlarda evlerinden çarşıya, 

stan u gazete erin e· a ıtta için alaka sahiplerinin komis-
d d G b T k d k. ve çarşıdan evlerine gelirken 

cı var ı - ar i ra ya a ı yandaki parasını almasına mani 
· b d'l T ki t · d' büyük bir tehlike karşısında bu· gayrı mu a ı ür ere enı • ı- almıyor, fakat komisyondan 10 

l 150 000 · t ı· · t ·· · · lunmaktadırlar. Öteden beriden 

zem olan zatı devletlerinin ,·e cümhu• 
riyet hükümetinin müzaheret ,.e mua 

en , ıs er ının enıı ııın· lagiliı tazminat almak hakkı olan 
d ı 1 ki ıd v d · gelmi• bir sürü köpek gündüz, 

e yo suz u ar yapı ıgına aır, biri parasını alır almaz tazminat ., 
b• 'k' ,,n ·ı b l gece boyuna gelip aeçene sat-

\'enetine seleflerim gibj mazhar oln· 
cağımı ümit ederim. Reisicümhur 
Hazretleri. ır ı ı 6 .. n sıra ı e azı ıey er alan veya olacak olan kimselerin • 

ld b 'f Ah t "h dırmaktadır. Hatta geçenlerde 
yazı ı ve ı a ara avzı veya bir mükemmel liıteıine sahip olan 
tekzip edilir gibi oldu. Size bu hüktlmet tahsildarları Türklerin iki hanımın üstünü başını parça-

Reisicümhur Hazretleri; mufah-1 
ham metbuum biraderim haşmetlu! 
kral birinci .Faysal Hazretlerinin be· 
ni nezdi devletinizde fevkalade mu• 

Reisicümhur·Hazretleri bu nutka 
'l'ürkç,e şu cevabı \'ermişlerdir: 

b t )- l IA lamı•lardır. Bu semte kiralık ev 
usus a azım ge en ma umah ar- yakasına yapıfıyorlar ve ta Trak- ., 
d · tutmak irin gelenler bile bu kö· 

Muhterem Elçi Hazretleri; mu· 
rnhhas ve orta elçi sif atiyle tayin bu· fahham metbu unuz ve necip biraderi· zc eyım. yaya YuoaiJ idarainin geldiği iÜD• "' 

G t l d ıd • 'b' h peklerin yüzünden bu yerlerden 
aze e er e yazı ıgı gı ı, ü- dcnberi Toplanmıf olan vergileri 

k A t 150000 ı· ·· d geçememektedirler. Belediyenin 
yurduklannı müş'ir itimatname;>i za
tı r!rasetpennhilcrine takdim etmekle 
seref k<'.sbeylerim. 

niz haşmetlu lrak kralı birinci Fay• 

ume ıranın tevzun e arıyorlar. isterse hükumete olan 
.. k"l"'t k f k acil bir tedbir alarak kudurma· 

muş u a çı armamııtır. a at, kırk elli bin dırabmilik borcunaı 
b .. d · · ı k ları muhtemel olan bu köpekleri 

·al Hazretlerinin zatı samilerini nez 
dime f evkaJadc murahhas ve orta el· 
Çi sıf ntiyle tayin buyurduklarını bil• u paranın yuı e yetmışı, a i a- karşı bu adam komisyondan yal· 

h. 1 • • "ht' h biran evyel yok etmesi iktiza sa ıp erının ı ıyaç ve atta aç- nız 10 bio dirabmi almıt bulun· 

lak yüzünden boyun eğmiye mec· sun!.. Ya parayı, ya içeri! baıka ede_r_. ----------

lrak ile Türkiye arasında ~ok· 
tanberi teyemmünen mevcut olan mü 
nasebatı haseneyi idame ' 'e iki komşu 
kardeş millet arasındaki muhabbet 

diren mektubu memnuniyetle ahyo· 
rum. 

bur kaldıkları gaddar faizçiler lif yokL H l 11 i 
tarafından haciz edilmittir. Nasılsa bir gaflet eseri olarak arp ma ii er ne 

işittiğimize göre, lstaobuldaki kabul edilmiı olan bu hacizler Harp mal\ılleri cemi\·eti umumi mer· 

ve samimiyeti muhafaza ,.e tezyit için 
gerek zatı <lcYletlerinin Ye gerek 'für 
kiye cümhuriyeti hükümeti tarafın· 

dan ibzal buyuru lan inayet ve müıa 1 

hereti son Ankara ziyaretleri e nasm 1 
da bizzat görerek memnuniyet n te
şekkürlerini her vakit izhardan hali 
kalmıyan muazzam metbuam ayni 

Haşmetlu kral hazretlerinin 'fürk 
milleti ve şahsım hakkında iblıiğma 

zatı fısilanelerini memur buyurmuş 

oldukları dostane hissiyat ve temenni gayri mübadiller namına olarak yüzünden, Türkler birıey alabil- kezinden: 
komisyonda bulunan 150,000 lira· mişlerse Fuat beyin gayretin· 1 - Gerek 1stnnbulda ve gerekse 
Ya b- l h · k k d d biJOmum vilAvetlcrde yaşa•·an harp ma· 

yattan rok miitchassis oldum. 
'fürk'ler Ye lrak'lılar arasında 

mevcut kar ılıklı hörmet ve muhabbet 
, oy e acız onma ıçın en ir. Şimdi istedikleri paradan - ' 
·· d d·ı · · löllerinden şimdiye bdıır ımı.zi ıl mıyan-

musaa e e ı memııtır ve timdi tenzilat yaparak alika sahiple· 
T k 

, !arın merkezi umumiye mufnssal künye 
ür tab alı Rumlar paralarını rı'le anlaşıyorlı.r ve Tu"rklerı'n d ı · L 1 k b ı ve n res crinı \"e asa:er i · şu e erini eter· 

şerbestçe alacaklardır. elinde bir miktar para kahyor, bal hildirmeleri 

duyguları üzerine kurulmuş olan sa· 
mimi komşuluk münasebetlerimizin 

Türklere ait olan yüz elli bin lakin bunu da söylediiim gibi 2 - Gerek bizzat miırıcaat etme· hissiyat ile mütehassis olarak heni 
liraya konan bu hacizler öyle hükumet tophyor. mesindcn ve ~erekse müracaat ettiği nezdi de,·Ietlerine izam Ye zatı riya• 

idame ve takviyesine ~ahşacağınız.a 

dair beyanatınız bilhas~a memnuni;>·e 
timizi mucip oldu. fahiş fayizlerle yükselmiş haksız Mübadele komisyonunda yapı· halde şubece unutular:ı'< deftere k:ıvde· sctpenahilerinin şahsi afiyet Ye saa· 

matlubatbr ki, para tevzi olu- lan para tevziatının iç yüzU işte dılmemesinden dol:) ı inhisar ikr.ımiye detleriyle necip Türk milletinin re. lki komşu ve kardeş milletin ar· 
zularınn olduğu kadar hakiki menfa• nurken, alacaklılarla borçluları budur. !erini almayım ve h:ılcn Türkivede ya· fah ve ikbaline müteallik temenniya• 

anlaşhrmıya çalışan murahhaı şayan bilumum m:ılOI :ırkadaşl:ınn mu- tı kalbiyelerini arzeyJemekJiğimi de 
Mülk. d k f fassal künyelerini. askerlik şubelerini ve 

Fuat be,·in israrJarı karşısında, ıye e on erans ayrıca tav ... iye buyuı·muşlardır. 
:1 16 3 9 C> b kendilerinin :ılmalan lizım ıtelen par:ı 

atlerine de muvafık bulunduğu kana 
atini beslediği bu dostluk ve karşılık· 
Jr itimat siyru etinin daha ziyade inki alacagv ınıo asıl ana olarak hakiki .i_ çaışun a günü saat on ye· lki komşu dost millet ve hükümet dide yıldızda l\lülkiye mektebinde mu· miktarını merkezi umumi ye bildirmeleri. 

mikdarıoı itirafile, haciz ko~·du· allim Kemal bey tarafından: .. Hukuku 3 _ 932 senesi h:ı zlranında verile· arasındaki samimiyet ve mühabbetin şafı esaslı arzulanmdandır. 
ğu mikdarın yüzde onuna batta hususiycde umumi intizam ,.e ıdııp,. cık inhis:ır ikramiyeleri için bilumum ve iyi komşuluk bağlarının takviye ,-e Meşkur olma ını samimiyetle di• 
beşine razı olanlar görülmüştür. me\·zuiu bir konferans verilecektir, her arkadnşl:ırımızı n serian :ı keriik şubesine idamesine bütün me\"Cudiyctimle ca· lediğim mesainizin ifasında benim 
Bunu hangi kelimeyile tavıif kes ~elehilir müracaat etmeleri lışmayı gayet mukaddes bir yazife ~d l :;;;ahsi muzaherctime ve cümhuriyet 
cderıiniz? ............................................................ 1 

Kadın blrlill plyankosu mart 51tı ~niı :ı.ıt 14 de es .i Türko· 

1 

dettiğimtlen hu hapta muazzam bira- hükumetinin itimat ve hüsnü niyetine 
Hiikümctin vergi tahsilatına Kadın birliği Utibi umumiliginden : cağı bin:ısınd3 l:e-ıdc edilecektir Amı cleı-imin bnna tevdi buyurdukları rne~ daim · tina b 

gelince : Bu bir faciadır. Filha- Türk kadın birliği piyanko bilerl eıi ı 5 edenler tt'~rif cdt rla uliyetleri kemali iptihaçla uhdeme a l min olabilirsiniz Elçi Hazretleri. 

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

-- 80 -----TARİH EL KİTABI ..................... -
Garp imparatorluğunun yıkılmasından sonra teıekkül eden devletle· 

rin bazıları şunlardır: 
1 - Golyada, Franklar ve Burganları) 
2 - Afrika'da Vandallar. 
3 - Akitanya'da ve lspanya'da (Vizigot} lar, (Garp Got) ları. 
4 - ltalyada Ostogot (Şarki Gotlar) 
5 - Şimalde, Bel~ika'da (Frank) krallıkları. 

Kralhklar1n teşekkUIU : 

Garbi Roma imparatorluğu ili inci aıırda lran'la me§gul olurken nü• 
füzleri artan Cermen'ler Roma arazisine hulule başladılar. 

Roma imparatorlarından (Mark Orel) Cermen'lerin tecavüzüne mani 
oldu. Fakat Garp Cermen'leri Alman'lar yukarı (Ren) havzasına kadar 
ilerlediler .. 

Sonra Alsas ve Şarki İıviçre'ye kadar gittiler. Frank'lar Şimali (Gol) e 
girdiler. Frank'lardan başka bir kol yukarı Palatina ve Şarki Loren'i 
ifgal ettiler. (Saksanlar) Gol ve Britanya'yı itgal ettiler. 

Gar pCermenleri (Gotlar) Karadenizin Şimal mıntakaaını işgal ettiler. 
iV inci asırda Rusya'nın cenubi (Got) ların elindeydi. Got imparator• 

foğunun inkirazından sonra bunlar ikiye bölündüler Şark ve Garp Got'la· 
n ismini aldılar. 

iV inci asırda iç Asya'dan kuvvet-li Türk akınları Avrupaya doğru iler 
ledi. Gene iV inci asırda Çinli'ler tarafından geri püskürtülen Hun'lar 
Hazar' dan geçtiler. ' 

Attila Şark Cermen'lerini Garbe sürdü. Hun'ların akını önünde Vizi· 
got'lar kaçtılar. · Roma'ya iltica ettiler. Roma İmparatorluğu bunları 
Hun'lara karşı kunlanmak üzere Doçyaya yerleıtiler. Fakat Roma'ya is
yan ettiler. Alarik kunmandasındaMakedonya'ya kadar indiler. 

Roma imparatorluğu ikiye bölündükten sonra Şarki Roma Gotları Garp 
devleti aleyhine tahrik etti ve müstak\l bir Got devletinin teessüs etmesini 
istedi. Uk Cermen krallığının merkezi Tuloz'dur. Uk kral Teodorik 
idi. Bu krallık Roma'ya tabi bir krallıktı. 

Britanyanını , Angl ve Saksonlar tarafından fethi : 

Roma, Got'lara karşı bir müdafaacephesi yapmak için (Ren, Tuna ve · 
Britanya) daki askerlerini çektiktensonra Pitkit'ler Cenuba doğru Brit• 
leri ııkııtırdılar. lskoç'lar Britanyaadasının Şimal parçasını, lıkoçya'yi 
zaptettiler. Brit'ler Pikit'leri kovmak için, Angillan, Yut'ları Sakson· 
ları Britanya'ya çağırdılar. BunlarV inci uırda küçük kabile' devletle· 
ri halinde orada yerleıtilcr. 

lrlanda'lılar oldukları yerde kabi-le birlikleri halinde kaldılar. 

eurgontlar ve Frankların gale glrı,ı 

V inci asırda Burgant'lar Oder ve Vistül nehirleri arasındaki sahaadn 
Palatina'ya indil~. Fr~k'larla Alman'lar araıında ııkı,tılar. 

~rank'lar, Sabin'ler Sam ırmağına kadar yayıldılar. Bunlar afiretler 
halınde yaşıyorlardı. Her birinin birkralı vardı. KraUardna Hilderik Ro
ma' a aadlk kaldı. 

TARlH EL KlTABI ------11-
Roma hazinesinin bo§alması, maliyesinin berbatlaşması ordu üzerinde 

de tesirni gösterdi. Pahalı hizmet eden Romalı esker yerine ucuz çalışan 
yabancı askerler ikame edilmiye başladı. Bu suretle Roma, Romalı olmı· 
yanların eline geçti. 

Büyük hizmetlere mukabil büyük arazi tevzii nihayet derebeyliğin te· 
tekkülü için de bir .,eueo olmuştur. 

Roma ziraat faaliyeti itibariyle degeri kalıyordu. 
Mısır, Şimali Afrika, Sicilya Romaya mükemmel rekabet ediyordu. 

Hatta Roma zahiresini Şimali Afrikadan getirtiyordu. Gıda basit bir tarz· 
da temin ediliyordu.Gıda ticareti inkişaf etmiyordu. Giyinme de basitti. 
Giyecek ticareti de durğundu. Orta halli sınıf büyük bir fakirlik içindey· 
di. 

Romada sanayi yok denecek bir hale geldi. San'at kuyumculuk, mine
cilik, silah imalatına inhiaar ediyordu. İhracat durdu. ldhalat zinet cı· 
yası, kıymetli kumaılar ve itiryata munhasır kaldı. Bu eşya Şarktan, ve 
uzak Şarktan geliyordu. Romanın altınları bu semtlere akıp gidiyordu. 

Roma ticareti Sürüyelilerin, yahudilerin inhisarına geçti. Gemi seferleri· 
ne Yunanlılar, llbiryalılar ve Mmrlılar hakim oldu. Akdeniz gene ehemmi 
yetli idi.Fakat bu defa islam alemi Akdenizi ticaret itibariyle itibar ediyor· 
du. Romada .mürabahacilik bütün şiddetile hüküm sürmiye başladı. Kredi 
çok ağır şartlı faizlere bağlıydı. 

Mürabaha ile kazanılan büyük servetlere tesadüf ediliyordu. Şehirlerin 
fakir halkı gittikçe çoğalıyordu. 

Arazinin hizmetlere mukabil mubadele vasıtası haline girmesi büyük 
malikaneler}n ~~şekkülü ve bu malikanelerde şarapçılık, marangozluk, aa· 
raçlık, demırcılık san'atlarrmn yapılmıya başlanması eski şehirlerde bu 
san'atlarm inkişafına imkan bıral-mıy:ordu. Şehirlerde kurulan pazar 
yerlerinin belli başlı alını ve satım itleri (bal, şarap, kökboya) gibi mad 
delere inhisar ediyordu. Bu suretle ilk zaman şehirleri batıyordu. 

Franklar ve Avrupa kavmleri Romanın para sisteminin kabul etmiş· 
lerdi. Vll inci asırda para meselesi öyle bir hal aldı ki hususi surette pa· 
ra basanlara bile tesadüf ediliyordu. Biraz sonra gümüş para da piya• 
ıadan çekildi. 

Papahk ve din hayab : 

ltalya'yı Şark imparatorluğunu zapletmek suretiyle ilhak eden Jüstün
yen Papayı eskisi gibi imparator tarafından nasbedilen bir memur haline 
koydu. Biraz sonra İstanbul kilisesi Romaya faik bir vaziyet almıya ba!
ladr. 

Fakat ltalyada Şark İmparatorluğuna karşı bir aksi cereyan vardır. Pa• 
palar bundan istifade ederek Romayı Bizansın nüfüzundan kurtardılar. 
lalam dinini inkişafı Papalığın mukabil bir kuvvet olarak kuvvetlenmesi• 
ne sebep oldu. 
. Bu zamanda hiristiyanlıkta manastır hayab başladı. inzivaya çekileO 

bir zümre teşekkül etti. Bu zümrehiristiyanlığın siyasi faaliyetinde bi.i· 
yük rol oynadı. 



• 

Arkadaşını nasıl 
öldürdü? 

lımir (hususi) -Burada Tilki
lik mevkiinde Hatuniye camii 
ynnında bir cinayet olmu~tur. 
Arabacı Hasan isminde birisi 

es.d bir husumet ve iğbirar ne· 
ticesı olarak arkadaşı Üsküplü 
Mehmet oğlu Fuadı bıçakla öldür· 
n:uıhir. C inayet garip bir tekilde 
ol ı,hı r. 

J:to ~ t \ ' C Hasan ayrı ayrı iki 
ara oa sahibi yanında gündelikle 
çalışan iki sürücü idi. Bunların 
arasında vaktile bir meıeleden 
kavga çıkmış, o vakıttenberi ara· 
ları açılmııtır. 

Altı ay denm eden darrrınhk 
ıon zamanda bazı arkadaşlarının 
teşebbüsile bertaraf edilmiş, Fu· 
at ve Hüseyin barıımı9lardır. 

iki arkadaşın barştıktan sonra 
eski meseleyi tazelememeleri la· 
%tmken bunu aralarında mevzuu 
bahs ettikleri anlaşılmaktadır. 
Bu meselenin de bir kadın meo· 
clesi olduğu tahmin edilmektedir. 

Gece; arabacı Fu:ıdın idare· 
sindeki arabaya bazı müşterileri 
alarak kemer istasyonuna doğru 
gittiğini gören Hasan: 

- Fuat, dur! ben de o tarafa 
gitmek istiyorum. 

Demiş, F uadın araba önünde 
oturduğu yere çıkmıı,oturmuıtur. 

Bu sırada aralarında hiç bir 
söz geçmediği halde Hasan ansı· 
zın bıçağını çekmiş, Fuadın evvela 
sol boğrüne, sonra da göğsünün 
ortaıına saplamıştır. Göğsünün 
ortHına saplanan bıçak Fuadın 
(~ahdamar) denilen ,şiryanını kes
mif ft arabaa Fuat sııllanmağa 
baılamı~tır. Haaon; katiilere mah-
~us soğuk kanlı!ıklaFuadı tekme 
ıle arabadan aşağı atmış, sonra 
kendisi de atlayarak kaçmağa 
başlamıştır. 

Serkomisır Miliılı Tevfik Bey, 
arabadan bir cesedin düştüğünü 
görünce: 

- Katil, dur ! 
Diye bağırmış ve üç defa ih· 

tarda bulunduktan sonra taban· 
casını ateş clmi~tir. Fakat Tilki· 
Jile parkı civanndaki dolemcaçlı 
yollarda katili yakalamak kabil 
olmamışbr. 

Fuat aldığı yaralarm tesirile 
derhal vefat etmiıtir. Zabıta ka· 
tili yakalamak için taharriyata 
devam etmektedir. 

Zeplin bostası 
Amerikayla Avrupa arasında 

zeplin posta nakliyatı yapılması 
takarrür etmiıtir. Zeplin bu ayın 
20 sinde Hamburgtan Amerika-

n hareket edecektir. 
. Haber aJdıgımıza göre posta 
1~arelerimiz de Amerikaya zep
lıa postaai iç' mektup kabul 
edilecektir. 

Mısırda milstevlt 
bir dlmag hastalığı 

Kahire 13 - (A. A.) - Resmen 
bJJdirildiğine göre Kahire'de yuka· 
tt ve aşağı Mısır'ın bir çok kasabala 
tında müstevli bir dimağ hastalığı zu 
har etmiştir. 

Italyan filosundan 
kAdro harici 

Roma 13 - (A, A.) - Neşredilmiş 
0 lan bir kararname, harp filosundan 
27 torpitonun kadro haricine cıkanl· 
1ttış olduğunu beyan etmcktedi;. Bu 
" Dw~ 1tll • 191.ı aenelerinde inşa 
:dnıntş olup hacimleri 125 • 135 ton-

ar ve esasen uzun müddetten beri 
··ı l ahları cıknnlmış bulunuyordu. 
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Kibrit 
Günün birinde 

bu adamın 

kıralı intihar etti 
100 Dolarla Amerikaya giden 
hayatı harikalarla doludur 

Kıral Krugeri bir millAkat. için bekliyen maliyeciler, apartıma
nına gittikleri vakit onu kalbine sıktığı kurşunla Ultt buldular 

Ajansların ölümünü haber Yerdi• 
ği İsveç kibritleri şirketi meclisi ida· 
re re.isi Kreuger, dünyanın en zengin 
)erinden birisiydi. 

Kreuger, kibrit siyasetiyle dün· 
yanın büyük küçük bütün devletleri 
içinde ve dünya piyasasında büyük si 
yas! bir rol oynamıştır. Enreı.ı, kib 
ıitlerini satmak için küçük bir imti• 
yazla bir yere giren Kreuger, yavaş 

yavaş o IMmleketin piyasasmda baş 
ka !işlerede kanşır, bütün sermayele:
ri kendine çekip kontrolü altına alır 

Ye iktisade.n, o memleketin içinde bü
yük bir rol oynardı. Hemen hemen 
hayatını kendi başına yapmış olan 

Kreuger, hayatında daima rakkamlar 
Ja düşünmüş, onlarla k.arştlaşmrş, 

beşeri hakikatler.i ,.e hisleri bile rak· 
kamlaı·la ölçülmüş bir adamdı. Şim-

diye kadar daima muzaffer çıktığı bu 
miicadelede, nihayet rakkamlar ()nu 
mağ1Up etmiş bulunuyor ve Kreuge
ıin ilk beşeri hareke-ti de intihar olu· 
yor. 

Parls 13 - (A. A.) - Parfste in· 
tihar etmiş olan kihrit kralı ve 30,000 
milyon sahibi Kreuger, 18881 tarihin 
de fsyeç'in ufak şehı'ii olan Calmar'da 
doğmuş idi. Babası ve büyük babası 
bu Ş<'hiroe kibrit fabl'ikatörü idiler. 

Müteveffa, mektep tahsilini biti
rir bitirmez StokhoJm mühendis m~k 
tebine girmi.;; ·re mezuniyet imtihanını 
1899 da geçirmiştir. 

1900 de henüz diplomasını eline 
yeni almı~ olan mühendis, New • yor 
ka müteveccihen vapura binmiştir. 

100 dolarla hayata ablmak 
Cebinde ancak 100 dolar kadar 

parası ,·ar fdi. 

Hiç bir zaman yese kapılmamış o 
lan Kreuger, mühendislik hizmeti hu
Jamadrğından Chikago'yn gitmi.;; ,.e pi 
yanko ba:>iliği yapmıştır. 

Biraz sonra Meksika'ya gitmiş 
n orada köprüler inşa etmiştir. 

1902 senesinde New - Yor.k'ta o 
zamanın en yüksek binalanndan bi· 
rlni inşa etmiştir. 

Müteveffa, sür'atle ~elik inşaat 
mütehassıslannın en ilerisi arasına 
gir.miştir. Londra'da Canada'da, Hin· 
di6tan'da Cenubi Afrika'da, Duilding 
ve Gratte • Ciels denilen muazzam bi 
nalar yapmıştır. 

1911 senesinde Kreuger, zengin sn 

yılabilecek kadar servet sahibi olmuş 
tur, O tarihte lsveçte Och et Toll, So
ciete Kreuger ismindeki inşaat şirke· 

tini tesis etmiştir. Bu şirket, gayet 
sür'atle in'lcişaf etmi~tir. 

latokholmun banisi 
Cebinde 100 dolar olduğu halde 

New • York'a gelmiş olan küçük mii· 

hendis, Stokholm'u yeni baştan in~a 
ederek muazzam bir şehir haline gt'u 
tirmiştir. j 

1913 senesinde yapı yapıcı olmak 
tan başka bir şey jstcmiyen bu adam. 
muvaffakiyetinin e\•cü balftsma ~ık· 
mış bulunuyordu. 

Fakat kendisinin iş adamı olmak 
itibariyle malik olduğu deha, onu da· 
ha ileriye gitmiye sc,·kediyordu. 

Yeni fabrikalar tesisi 
Meşhur Foerenadc Taened. tuch 

konsorsiumunu \'e kontrölden pek az 
hir müddet ~onra bir çok Isve~ fnh 
rikalarını tesis etti. 

O zamanrn rakip şirketlerle çetin 
bir mUcadele başladı. 

Jsveç'Ji ıi • adamı, bu mücadeleler 
de galebe çaldı. Bütün rakiplerini 
mağlUp etti. 'Kıibrit trfu.-tünü vücude 
getirdi. 

K1raı unvanı 
Müteveffa gerek harp e nasında 

ve gerek harpten sonra muamelatını 
geni letmekten bir an hali kalmadı. ! 
Kreuger'in her yerde menfaatıan var 
dı, saymakla tükenmez bir <'Ok smai ı 

işlere karıştı. Atlas Oky;no unun 1 
trüstcülerini andıran büyük hir ser-1 

,·et senyörü oldu. Haiz olduğu "I\ral 
ünvanınr,. mağrurane taşıyordu. 

"Svenska 1'andstisks,, i dünyanın 
bütün memleketlerine yerleşti. Bütün 

o memleketlerde şubeler açtı; her ta·ı 
rafta hiikümran olmıya başladı. 

Fransa'<la 1927 senesinde kihrit ' 
inhisarının Kreuger şirketine devre· 
dilmesi hlC\'Zuu hahsoldu, fakat bu. 
olmadı. ı 

Bir kaç ı;ene zarfında küçük Js. 
veç'li mühendis "'Kibrit Napolyon'u •• ı 
kesildi. Kreuger. Lejion Donör nic:a
nından başka Çin, Letonya ''c Fenln· 
diya hükumetlerinin nişanlarını da 
ha mildir. 

Milyonlarca borç 
Paris 13 - (A. A.) - Gazeteler,• 

Kreuger'in milyonlarca borç bırakmısl 

olduğunu istihbarlanna atfen yazmak 
tadırlar. l\latin gazetesi muhabirle
ıinden biri salahiyettar bir maliyeci 

He göruşmüştür. Mumaileyh, Kreu• 
ger'in kibrit inhisarı isin ikraz etmiş 
olduğu parayı bundan bir sene evnl 

daha \'adesi hulfıl etmeden tediye et
miş olduğunu söylemiştir. 

Bu zat müntehirin duçar olduğu 
müşkülatın mumaileyh tarafmdan ik 

razatta bulunulmuş olan bazı memle 
ketlerin moratoryom ilan etmiş olma 
ları olduğunu söylemiştir. 

Kreuger lngiltere ve Amerika 

bankalarından istikrazlarda bulun• 
nrnk mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu intihar ve iflastan bilhassa 
Amerika bankerleri müteessir ola-
caklardır. 

MUntehlrin Uç mektubu 
Paris 13 - (A. A.) - Dün Amc• 

rikadan buraya gelmiş olan kibrit 
kralı ve dünyanm en zengin adamı 

Kreuger. hu gün apartmanındaki O· 

dasında kalbi bir revoh·er kurşunu i· 
Je delinmiş olduğu halde ölü olarak 

bulunmuştur. Revolver, yanı başında 
bulunuyordu. 

Kreuger, bir taknn işler hakkın
da görüşmek üzere sabahleyJn ba7.t 1n 
giliz, Fransl% ve Amerikan bankerle
rine rande,·ü nrmiş idL 

Kreuger'in reisi bulunduğu şirke
tin ikinci reisiyle mumaileyhin dosya 
hırı, kendisinin randeru mahalline 
gelmediğini görerek apartmanına git 

rnişleı· ve mumaileyhi giyinmiş oldu• 
ğu halde yatağında yatar vaziyette 
Jıulmu:. lnrdır. 

ÖJümön ant olmuş olduğu zanne 
diliyor. Kreuger'in dostları kendisini 
ölii olarak buldukları zaman naşı he 

n iiz oğumarnr idi. Masanın üzerin
de üç mektup vardı. Bunlardan birin 
cisi hemşiresine, ikincisi Kreuger şir 

ketinin ikinci reisine. üçüncüsü de 
müteveffanın Stokholm'de oturmakta 
olan şahsi bir dostuna hitaben yazıl
mış idi. 

Müntehir. bu mektuplarda hayat 
tan yorulmuş ve bir ka~ aydanberi Iİ• 

~inde bulunmakta olduğu müşkülat· 

tan bıkmış, u~nnm1ş olduğunu izah 
ediyor. 

Kreuger'ln ölümü mali mehafit. 
de ve iş aleminde büyük heyecan 1e\'· 
lit etmi tir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dünyanın en eski Hint mttRltimanları bikine başlamııtır. Maksat hü-

d b• • Hindulerle kumeti, müskürat varidatından e e 1 eserı mahrum bırakmaktır. 
"Britiıh Muıeun,, logiliz: mü- y enfden birleştiler - "Cemiyetülali,, boykotaj hare· 

zesi Yung Lo Ta Tien isimli meı· lngiltereye karşı boykotaj ha• !ıcetioin hararet ve şiddetle tat· 
bur lugatin Uç cildini elde etmiş reketl bUtUn •lddetlle canlandı bikini temin için yüksek mektep· 
bulunuyor. Bu lugat, dünyada Birkaç zamandanberi Hindiı- leri kapamıya ve gençlerin boy
mevcut en büyük edebi eserdir. tanın batlica iki unsu'ru olan kotaj hareketini mürakabe et
Bu liıgatı 14 üncü asırda Çin Hindularla Müslümanların arası melerine karar vermiştir. 
hükümdarı olan Yuni Lo yap- açılmıı, bu yüzden Müslümanlar, Kifayetullah han bütün boy· 
tırmıştır. Eıer yüzlerce sene son- son medeni isyan hareketine iş- kotaj hareketini idare edecektir. 
ra bitirilmitti ve tamam 12000 tirak etmekten imtina etmiılerdi. Cemiyetin diğer bir kararma 
cilden ibarettir. Bu lugat baştan Fakat lngilterenin Şimali Garbi tevfıkan kırk zat intihap oluna-
ııihayete kadar elle yazılmııtı vilayetindeki Müslümanlara karşı rak Meknu, Lahur, Allahabat, 
ve ancak Uç nüshası vardı. Lu- b'lh Abd"l f" h 1 Ag-ra •e saı'r ı'ıllm merk• .. lerı'nc ı assa u ga ıar an a onun " '-&. 

gatın iki nüshası, Ming handanı kumandası altında bulunan kml gönderilmiıler ve boykotaj ha-
sukut ettiği zaman kayboldu, gömlekliler namHe maruf olan reketini tertibe memur edilmiş-
iiçUncüsü, Pekindeki Hau Li istiklal ordusunu imha hususunda terdir. 
mektebinde bulunuyordu. Fakat 

gösterdiği azami şiddet bu iki 
Bokıera harbi esnasında mektep 

unsurun yeniden birleımesine 
yandı, 12050 ciltten ancak 300 saik olmaktadır. 
kadar cilt kurtanlabildi. 

Şimdi, lngiliz müzesinde bu 
eserden dokuz cildi mevcuttur. 

Bu eser hem bir lugat hemde 
edebi ve resimli bir eserdir. Bü-
tün Çin alfabesinin Ye liıanının 
her kelimesi mevcuttur. Fihriıti 
asde 30 cilt tutuyordu. lngiliz 
müzesine retirilen ciltlerin bü
yüklüğü 55 % 30 santimetredir, 
ve her cilt sarı ipekli kumaşla 
kaplıdır. 

Bunun en birinci delili Hindis
tan "Cemaetül Ulema,, teşkilitı
nın verdiği karardır. "Cemaetfil 
filema,, bütün Hindistan Müslü
manlarını medeni iıyana itlirak 
etmelerine karar vermiş ve der· 
hal Iogiltereye karşı boykotaj 
tatbikini istemiştir. 

Davet hemen kabul olunmuş 
ve Jngilterenin bütün içkilerine 
kartı şiddetli bir boykotaj tat-

lnıiltere hOkumetinin bQtün 
bu zevatı tevkife başlıyacağında 
şüphe yoktur. Hatta tevkif olu
nacak müslümınların on bine 
varacağı anlatılıyor. 

Hali hazırda Hindistanda Me-
cusi olan miliiyetperverlerin sa
yısı yirmi bet binden fazladır. 
Bunların 805 i ıimali garbi vili
yetinin kırmızı srömleklilerinden
dir. 

8!.I suretle Pençap, müttehit 
vılayetler, Delhi vilayeti, Bahar, 
Bingale ve şimali i•rbi villyet-

Şam da 
Vaziyet karışık 

Ttirk mallarına azami 
tarife koydular 

Türksözü refikimizin Berut 
muhabiri gazetesine bildiriyor: 

Halepte belediye reisi ve hü
kumet namzetlerinden Galip be
yin evine meçhul kimseler tara• 
fından bir bomba ablmıştır. Bom• 
ba kapı arasında patlamış, nü· 
fusca zayiat olmamıştır. Bomba· 

yı atanların kimler oldua'U an· 
laıılamamıştır. Bu ıui kastin va• 
taniler tarafından yapıldığı ıöy• 
lenmektedir. Halep ve Şamda 
vaziyet gene nazik bir safhaya 
girmiştir. ikmal intihabatı buıu· 
sunda halk çok hassas davran· 
metadır. Fransı7.lar ikmal intiha· 
batının tarihini bir türlü illn 
edememektedirler. Şayialara ba· 
kılırsa Frnnsıt.lar vatanilerle an
laşmaya tavassül etmişlerdir. 

Şamda yatanilerin en hararetli 
müreYYİci efkarı olan Eş~aip 
gazetesi tatil edilmiştir. Geçen
lerde tatil edilen Elyevm gaze
tesi de bu fırkanın naşiri efkin 
idi. Vataniler son günlerde ba
riz faaliyet göstermeğe baıladı
lar. sıkıık içtimalar yapmakt 
olmalarına rağmen mukarrer t 
hakkında sıkı ketumiyet muhafa
za edilmektedir. Komiıerlik yeni 
bir kararnameyle Türkiyeden 
gelcek mallara aıami gümrük 

tarifesinin tatbikini emretmiıtir. 
Bir çok malların gilmrük resmi 
yüzde yUz arttırılmıştır 

Amerika filmleri 
Yugoslavyaya 
Giremiyecek 

Yugoslavya hükumeti Ameri· 
kadan film ithaline karşı tedbir· 
ler almış bulunmaktadır. Yeni 
kanunlara göre Amerikalilar 
Yugoslavya dahilinde film yapa· 
cak, yahut ithal olunacak her 
bin metrelik filme mukabil Yu
goslavyanın sesli filmlerinden 
yetmiş metre satın alacak, ve 
bu mikdar tedricen yükseltile
cektir. Şayet Amerikalılar Yu
sroslavya dahilinde filim imal 
cdemiyeceklerse ithal ettikleri 
her metrelik film üzerinden 1,80 
dolar vereceklerdir. 

Yugoslavyaya giren 250 film
den 170 i Amerikada imal olun
maktadır. Amerikalıların Yugoı· 

lavyada iş görmeleri için her 
sene 80 milyon dolar harç etme• 

ı~ri icap ediyor. Filmler Yogos· 
lavyada yapılacak olursa bu 
meblağın bir kaç misli sarfı la
zım gelmektedir. Onun için A· 
mcrika şirketleri Yugoılavyayle 
muamelelerini keseceklerdir. 

Yeni kanunlar, Yugoslavyada 
sinema sanayiini, de•letin mura
kabasma tevdi etmektedir. Hat-

buat müdüründen, ve her neza
retin bir mUmeısilinden teşekkül 
eden bir heyet YugoslaYyada 
film imalini, ithalini, tevdiini 

kontrol edecek, memleket dahi
linde film imalini teşvik, film
lerin terbiyevi ve müfit ıayeler 
için kullanılmasını temin edecek
tır. 

·······················································--
leri de boykotaj hareketine iıti
rak ederek hareketi büıbütün 

kuvveUendirecekler, aynı zaman-

da müslümanlarla Hindular ara-

t
sındaki münaıebetler de yeniden 
kuvntlenecektir. 
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1 Sll iSll Barsa 
Pazarı 

Fabrtk"aıarı yazlık kumaşların nefis 
bir surette imaline başlamıştır 

Sultan hamam No. 21 merkezincien ve zirdeki 
:,J1belerinden orayınız 

Beyo§lu lstlklii caddesi No. 376 Telefon : B. 7 

lshnbul Mahmutpaşa başı BUyUk çar~ı Aynacılar 
kapısı No. 9·1t Telefon lst. 2017 

lst. BUyUk ç&rtf ı Sandal Bedestanı Milli Sanayi 
Meşheri No. 6·7·8 

tstanbul Belediyesi ilanları 

Ebussuut caddesinde 15 N. h matbaa binası teminata ı4,50 lira 
Aksarayda Yusuf paşa mektebi binası ,, 6 ,, 
Arnavutköyün'de 29-67 No. lı hane ,; 6,50 ,, 
Ortaköy' de Mecidiye mektebi binası ,, 27 ,, 
Balkapanı ham altında 17 No. lı dükkan ,, 18 ,, 
Ayvansarayda Nakşıdil Valde mektebi binast ,, 4,50 ,, 
Kapahçarşıda 20 No. h dükkan ,, 1,50 ,, 
Koca Mustapaşa medresesi 14 No. h odası ,. 2 ,, 

" .. •. 1 o " " ,, 2 " 
Kapalı çar.şada 54.47 No. h dükkanda ,, ,, 4,50 ,, 

Yukarıda yaz•lı emlak kiraya verilmek üzere açık müzayedeye 
konmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için hergü:ı Levazım mü
dürlüğüne, müzayedeye girmek için ihale günü olan 4-4-932 
pazartesi günü tewinat makbuz veya mektul::u ile saat onbeşe 
kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (963) 

Eeşiktaş Belediyesinden: eeıiktaş Abbasağa mahaleıindeki 
metruk mezarlık derununda mevcut otlar pazarlık suretiJe satı· 

lacağından talip olanlar 2· 4 932 cumartesi günü saat 2 de Be
şiktaş Belediyesi Encümenine müracaatları ilin olunur. (978) 

lstanbul Evkaf müdüriüğünden: 
Hademei bayaratın Mart 1932 yoklama muamelatı ayın ye

dinci Pazartesi gününün yirmisine kadar devam edecektir. Alaka
darların ilmühaberleıdeki suallere ayrı ayn ve yegan yegln mu
vazıab ve musarrah cevap vermeleri ve heyeti ihtivariyenin unvan 
ve vazifelerini de ilave etmeleri ilin olunur. (921) 

Jandarma Satınalma Komis
yonundan: 

Tozlu'< ve serpuşile beraber on iki bin takım kışlık elbisenin 
imaliyesi kapa!ı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin nümu
ne, şartnameyi görmek Ü7.ere her gün ve münakasaya iştirak 
için de 19 Mart 932 Cumartesi günü saat On beşe kadar Ko· 
mısyona müracaatları. (712) 

Cümhuriyet Halk Fırkası 
Manisa Vilayet idare Hey'eti Riyasetin

den: 
1 - Maniıada inşa edilecek Halk Fırkası binasının inşası 

(18315) lira (19) kuruşluk bedeli keşfi üzerinden kapalı zarf usu
Ji!e münakasaye konulmuştur. 

2 - Münakasa müddeti Martın 24 üncü Perşembe günüsaat 
on altıya kadardır. 

3 - Münakasada 661 numaralı müzayede ve münakasa ka
nunu caridir. 

4 - Taliplerin bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminatı muvakkatelerini teklif mektup'arına Jeffetmeleri ve eğer 
Mübendis ve Mımar değilse'er inşaatın mes'uliyeti feoniyesini 
deruhte edecek bir Mühendis ve Mimar göstermeleri ve bunla
rın kltibi adilden musaddak bir taahhütnamelerini teklif mektu
buna leffetmeJeri şarttır. 

4 - Kapalı zarflar vakti muayyeninde Fırkanın Manisa ida
re Hey'eti huzurunda açılacaktır. 

6 - Mukavele harcı, pul ve ilan masrafları Müteahhide aittir . 
7 - Evrakı keşfiye ve projesini görmek ve fazla malumat 

almak isteyenlerin Fırkanın Manisa Vilayeti idare Hey'eti Ri
yasetine müracaatları ilin olunur. (841) 

Yüksek Ticaret Ve lktısat 
Mektebi Müdüdüğünden: 

Mektepte yapılacak inşaat 27 Mart 932 tarihine müsadif pa
zar güdü saat 14 te ihalesi icra olunmak üzere kap:ıh zarf usu
lile m Unakasaya vazo:unmu,lur. Talip olanların keşifname ve 
şartnameyi görmek üzere her gün mektebe müracaatları ilin 
olunur. (853) 

Yüksek il<ti:sat veTicaret Mek, 
tebi Müdürlüğünden: 

Mektep dahilinde yaptırılacak tamirat 29 Mart 932 tarihine 
müsadif Salı iÜnü saat 14 de ihalesi icra olunmak üzere aleni 
münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartname ve keşifnamey 
görmek üzere her gün mektebe müracaatları ve depozito akça
laranı da yevmi ihaleden evvel tevdi etmeleri ilan olunur. (878) 

~- Dr. IHSAN SAMI -

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilAtlanna karşı 
pek tesirli ve taz~ aşıdır. Divan yolu 

- Sul tan Mahm ut türbesi i\o. 189 

' 3. K. O. Sa. Al.Ko. dan 1 
Ezinede bulunan kıtaat ihti· 

yacı için kapalı zarf uıulile müna
kasaya konulan 142,000 kilo un 
için talip zuhur etmediğindP.n pa
zarlık suretiyle münakasaya kon • 
muştur. İhale tarihi 22- 3 --932 
sah günüdür. Taliplerin pey ver· 
mek üzere hergün teminatı mu
vakkate akçelerile birlikte Ezine 
dağ livası satın alma komisyonuna 
müracaatları. (96) (734) 

• • • 
Hava kuvntleri için alınacak 4 

kalem tayyare malzemesinin itasını 

müteahhit taahhüdünü ifa etmediğin 
den mezkur dört kalem malzeme pa
zarlık suretiyle 15 mart 932 salı günü 
saat 15 te ihale...;; icra kılınacaktır. Ta .. 
Jiplerin şartnamesini almak ,.e pazar· 

lığa iştirak etmek üzere yevmi mez
ktirda komisyona müracaatları. 

(126) (961) 

SEYRiSEFAiN 
Merkez acencası : Galata ._öprü başı R. 2362 
Şube A. Sirkeci i\llihürdarz:ıde a.2 fla2:-40 

TRABZON POSTASI ' 
( KARADENiZ ) 16 Mart 

Çaşamba 18 de Galata rıhtı· 1 
mı:ıdan kalkar. 

lstanbut 4 cü icra Memurlu
ğundon: 

Fatihte Feıhiyede K~tip i\lu slahıttin 

mıha.il esi nde Köroğlu sokağında 19 nu
maralı haned: muki m elyevm ikametkAhı 

meçhul olan ;\lehmet efendiye. 
Refia hıınıma mahiye 20 lira borcu

nuzdan dolayı halen müterakim 592 lira 
50 kuruş borcunuzu tarihi ilA.ndan itiba
ren üç gün içinde tesviye etmeniz aksi 
taktirde m:ıbcuz 19 num:ırılı hanedeki 
hissenizin satılacağına dnir 3 günlük sa· 
cış ihbarı 932· 69 dosya numarısiylc tı· 
rafınıza ilin en teblig olunur. (2615) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hstahklar mutahaasısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan :; e) kadar lstan. 
bulda dh·anyolunda 118 numaralı hu• 
susi kabinesinde dahili hastallkları 

muayene ve tedavi eder. Telefon: İs· 
tanbul (2. 22398) 

Adres soruluyor 
"Erzurumun Kırçeşme mahallesin

d ı- Alaftarbaşı Hacı Mehmet Erendi· 
ıı! tı y··; ::ni, Bedriye Hanımın kızr, Na
ime Hanımın hemşiresi Hanımın ls
t anbula geldiği haber alınmıştır. Ye
rini bilenlerin adresime malumat nr
melerini insaniyet namına rica ede
rim: 
· Çağaloğlu Çatalçeşme sokak Ame· 
lihayat Mektebi karşısında 14 !\o da 

1 Erzurumlu Naime. 

lfDoğum ve kadın hastalıkları j 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. Tel. 226 2120 

..-ıV i\llfill 
Adres: lnanl>ul ,\nkara caddesi 

\'akıt yurdu 
Telefon: Yazı ı şleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370 
Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul \"ak ıt. 

Abone şartlara: 
t .l tı 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
r far içte · 800 14SO 2700 

!!!.n şartlarımız: 
Resmi Husus! 

~aurı ı o Kş ı ~.~o Kş 
San tim• 20 • 2S 

KUçUk llAn şartlaramız : 
ı ~ .ı 4 1- 1 O Deta'ı 

30 50 65 75 100 K ı.;ruş 
A - Abonclerimızin her üç aylı · 

~ için bir defa mec1.:anencl ir 
ı s - 4 sa tın geçen ilı\n l:ı nn fazla 
~aurı için 5 kuruş ?.ıımmolun ur, 

VAKiT Matbaası 
Sahibi: Mehmet A!\ım. umumi 
~cşriyat müdürü: Refik Ahmet 

1ürlı 

lerinin en 

büyük ı'azites1 

nedir 

Çocuklarını 

Ohatde derhal 

Bank 

Tutumlu 

Muktesit 
VE 

• . ~ . ; . ,: •' . ~ . 

Yetiştirmek. 

Zir t 
Si 

RllUll 

Istanbul Evkaf müdü
riyetinden 

Kızmeti muhammenesi 
Lira Kuruı 
58 34 Tamamı 17 metre terbiinde bulunan Bahçe-

kapısında Çelebi oğlu Alaettin maballesinde 
Y enicamii şerif avJusiında eski 77 yeni 70 N.lu 
kargir dükkanın 112-6720 hissesi. 

~99 17 ·1 amamı 296 metre terbiinde bulunan Babıali 
civarında Hobyar mahallesinde Cağaloğ!u yoku
yoku,unda eski 10,10 yeni 29,31,33 No. lı kagir 
matbaanın 240- 1 O hissesi. 

1055 60 Tamamı 152 metre 80 santim terbiinde bulunan 
Kadırgada mukaddema bostanıali elyevm Şeh
suvar bey mahallesinde Kadıria hamamı cad
desinde atik 32 cedit 40 No. ile murakkam 
dükkin maa aralık bir bap hanenin 1·8 hissesi. 

30 00 Tamamı 7 metre 50 santim terbiinde bu!unan 
Çeleb:oğlu Alaettin mahallesinde Yenicamii şe
rif avlusunda eski 68 yeni 80 No. lı kapir 
dükkanın 3600-36 hissesi. . 

245 60 Tamımı 12 metre ?8 santim terbiinde' bulunan 
Dayehatun mahallesinde Tığcılar caddesinde 

atik 67 cedit 69 No. lı bila hava kagir dük· 
kanın üçte bir hissesi. 

Balada semtsemt, mahalle, sokak ve numaraları yazılı emlak 

satılmak üzere dört hafta müddetle müzayedeye konmuştur. 

Talip olanlar 11- nisan-932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
onbcşte kıymetlerinin yüzde yedi buçuğn nispetinde pey akçe

lerile birlikte lstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında mahlü!At ka· 

lemine mlracaatları. (861) 


