
Valiler arasında 
TebeddillAt 
Ankara, 17 (A.A) - Yaptığımız tah

,ilcıta göre bir kısım valiler arasında 
tebeddül4t vuku bulacağı hakkında bazı 
ıazetelerde tesadüf edilmekte olan ha· 
berlerln ıslı vı esası yoktur. 

VAKiT 1952 kupoaa 
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aponlarla inliler arasında itilif 
Türkiye • Iran müna•ebah : 1 

30milyarlık .Borçlar ~üzakeresi 
Adam! Senede bir milyon Ster-~or~to Bir Kor~u inn 

R u ı u n ~u ı u n u U ı u t nı ı y n l ı nı Kreuger nasıl yetişti, ling mi vereceğiz ? 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Be- t~ir olu:or. Filhakika (1925) sene· neler yaptı ? 

yin Tahran seyahatine İşbankasr U• sınde, yanı daha bundan beş on sene 
mumt müdürü Celal Beyin de iştirak evvel kızıldize • Trabzon yolundan 1- ç • 
ettiği maliimdur. Celal Bey İranda raıılılarm transit suretile neklettikle t 
bir banka şubesi tesis imk3.nmr tetkik ri ticaret eşyası (45,000) tonu bulu
etmek üzere yaptığı bu seyahat esna- yordu. Bugün bu yoldan yapılan tran 
smda Türkiye • İran iktisadi münase• sit nakJiyatr (16,00 - 12,00) ton ara
ba.tiyle bu münasebatm inkişafı ~are- sındadır. 

lerini de araştırmıştır. Onun için bir Transit nakliyatında görülen bu 
kaç gün evvel kendisinden aldığım bir mühim tenakusun sebebi bilhassa 1-
mülikattan istifade ederek bu bahse ran halılarının beynelmilel satış mer 
ıtemas ettim ve Tahran seyahatinde kezi evvelce lstanbulken (1925) sene• 
yaptığı tetkikatın neticesile maIUmat sinden sonra bu satış işlerinin Lond
vermeslıti rica ettim. Umumi suret~c raya geçmiş olmasıdır. İran halıları· 
buseyahatin intibaları hakkrnda ken- nın transit merkezi İstanbul olduğu 
disinden biraz malUmat vermesini ı·i· zamanlarda lran halı tüccarları 'l'rab 
ettim. zon • Kızıldize yoluyla mallarını ts-

Celil Beyin verdiği malumat in- tanbul limanına getirirlerdi. Halıl:ı
sanda şu kana.ati hasıl ediyor ki, şim nnı burada satarlar, bedeliyle lstan- Kreüier 
diye kadar biz iktisadi inkişaflarımı- bul piyasasından mal alrrlar, bunları Yazısı 7 inci sayfamızda l 
zıh yalnız Avrupada aramışız. Şark memleketlerine götürürlerdi. Bundan =Aki=-=.s..cl=e=r=:=====~==~;:; 
udutlarımızda dost ve kardeş bir başka Amerikadan ve A vrupadan ı. 

memleket bulunduğunu adeta unnt• ran halısı almak ic;tiyen tüccarlar ge
muşuz. Türk - İran iktisadi münase- ne lstanbula gelirler, burada lran ha 
ba.tmda pekçok inkişaf istidadı bulun Jısıyle beraber Türk halıları da satm 
duğu halde buna hiç dikkat etmemi- alıp giderlerdi. Bu suretle fstan·bulun 
~iz. ihtimal ki ı;;ırf ~dari ve malt tet- Iran halıları i~in transit merkezi ol• 
birlerin bazr memurlar tarafından ması diğer nevi ticari faaliyetleri de 
yaprlan yanlış tatbikatiyle esasen tahrik v~ teşvik ederdi. lran transit 
"\e7cut olan Türk " Iran münasebatı ticareti vasitasiyle her sene İstanbul 
nı da farkına varmryarak müşkii- piyasasında (12) milyon Jiralık bir 
Jlta uğratmışız. muamele olurdu. 

~-r-B1Uulaa el~ bQsiiıi yalnız lran- lran halılannm transit ticaret 
Jılar zarar gönniyor. Doğrudan doğ. Mehmet Asım 
ruya memleketimizin ticareti de mü- [Alt tarafı 5 inci s~yıfamızda ] 
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Plaj ve yol 
Birkaç gündür Is~ .:!bulda de -

ğildim. (Va - Nu) Bey, (Pldi ve yol) 
isimli fıkrama. ceı'ap vermiş. Dün söy
lediler. Aldım, okudum. 

Genç arkadaşımın makalesinde, 
benim iddiaforıma cevap olacak bir 
satır bile yoktur. (Va - Nu), bu yazı. 
sında da, gü.,.el üslubunun hususiye -
tini tefltll ~tltt11 ( Kimgonl11 köfte, les
liye n takmak, kel başa şimşir tarak) 
güıi bir kaç tekerlı?me ile (Kaldıran 

mühendisliği, Yol ve yolsuzluk) nev · 
inden zarif bir nü/...-te ile bir kelime o 
yunu yapmış. O kadar! 

1 

(Vd - Nu) Bey soruyor: lstanbw 
yollarından bahsetmek ~in, mütareke 
scneler~nde sizinle beraber altı ay) 
kadar yaptığım kaldırım mühendisliği 
ktifi değil midir? .

1 
itiraf edeyim ki, (Va • Nu) Be

yin benimle gece, gündüz arkadaşlık, 
ettiği eski günlerden böyle tezyif le! 
bahsetmesi hayretimi mı.ıcip oldu.J 
Hdlli karşımda duran fotoğraflan • 
nuı altındaki (ilk edebiyat hocam Yu 
suf Ziyaya) iltifatı ve kütüphanem
deki (Baltacı ile Katerina) roma • 
nın kapağına yazdıklan nazik satır • 
lar, benden ve benimle geçen günler
den, genç üstadın pek müşteki olma-

Atina, 17 (Hususi) - Paris· 
ten ııeleıı telgraflara göre Yu· 
nan hariciye nazın M. Mihalako 
puloı, Osmanlı dayinleriyle mü~ 
zakerede bulunan Saraç oğlu 
Şükrü beyin şerefine bir öğle 
ziyafeti vermiıtir. Saraç otlu 
Şükrü beyin, Osmanlı borçları 
meselesine Yunanistan da ala
kadar bulunduğunu ve Lozan 
muahedesi mucibince bir kısmını 
ödeyeceği cihetle, dainlerle ce· 
reyan eden müzakereler hakkın-
da Mihalakopulosa bazı izahat 
vermiştir. 

Saraç oğlu Şükrü beyin be-
yanatına göre Türkiye bir sene 
de bir milyon Sterlin ödiyecek· 
tir. 

--

-Saraçollu ŞUkrD B. 

Estern şirketile yapılan 
mukavelenin esasları 

unümilzdeki sene ilç muhabere istasyonu 
kurulacak, altı şehir telefonla bağlanacak 

ı"Om ~ telgraf umum mQ<f\]ril 
Fahri B. 

muhtelif nıeıseleler ba"mda şu beyit. 

natta bulunmuştm: 
Seyahatimin sebebi hassa.tan Avru .. 

payla açmış olduğumuz ve açmakta. 
bulunduğumuz telefon rabrtalannda 
Ankaradan da İstanbul gibi iyi konu 
şabilmek için JAzun gelen fennt ter • 
tibatı almak hususunda. Istanbul te
lef on şirketiyle mii'Lalrerede bulun 
mak ve tertibatı yaptırmayı temin et • 
mektir. Biraz evvel şirketin baş mil .. 
hendi.siyle görilşttim. Kend.Lmtin bun 
da tamamen saldtiyeti h~ olma.dıft 
nı söyledi. Ve telefonla Peştedeıı bat 
mühendisleri M. Leyder ile görüştil. 
Telefon muhaberelerinin iyi bir hale 
getirilmesi için l\f. Leyder pazartesi 
günüburada bulunaca.ğmı söyledi. 

Fazla yazan telefon 

( ilk tahsil kitaplarını parasız \ 
j verecektir. Bu hediyemizi ~ dığını gösteriyor! Şehrimize gelen posta, telgraf ve 

Ali Yaver Beyin fazla mükaleme 
yüzünden açtığr dava şahsf bir şikt • 
yet mahiyetindedir. lcap ederse :Ad, 
liyeyi teyiden fennt tetkikat yapmak 
idaremiıin vazifesidir. Hadisenin şfm 
dilik cepheı:;i bir müştekin.in telefon 
şirketinin kendisinden fazla ücret fs .. 
tediğini, ileri sürdüğünü gösteriyor. 
Şehirlerimiz arasında telefon 

\ alabilmek için sadece "Yakıt,, § f karii olmak kifidir. Kopun- ~ 
:: larımız tarih sırasına tabi 1 = 

( olmadığı için istenildiği gün- ; \ 
I den itibaren biriktirilebilir. 1 ,- ~ 
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Bagla Çanakkale 

Mamnalih, ben, sitemi bırakıp su.. telefon umum müdürü Fahri Bey dün 
ale cevap vereyim: Kaldırım mühen • kendisiyle gör•n bir muharririmize 
dl8liğl, lstanbulun yollarından balı·==============! 
setmek için Mf i değildir. KôJi olsa 
idi, şehrimizin caddeleri lıakkında en 
doğru makaleyi, gazete muharirleri 
değU, gazete nıüvezzUeri yazardı. 
Her halde (Vd ... Nu) Beyin şık is-

karpinleri, ekmeğini taştan çıkaran o 
çocukların aşınmış pabuçları kadar 
lstanbul kaldırımlarını tanımaz .. 

Sözü ayağa düşürmigelim! 

Yusuf Ziya 
Gelecek sene Yalovayı Borsaya. 
l Alt tarafı 5 inci sayıfada] 

zalerlnla Yıl Dön imidir 
Yazısı 21ncl sayfada 
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Harikalı bir gDnD.n yıl dUnllm 

Ateş saçan devle 
5-18 Mart 915 günü Çanakkalede 

nasıl tepelendiler ? 
Umumi harbin yecftti genç insan 

bedenleri arumda bizlm de başka 

eepheler ha~ Çanakkale topraklan. 
il& kanpuf Jilz blnlerindz var. Çanak 
imle muharebesi muasır dünya hari
kalammı .._. .. l'mf luanlann ka 
nıyla yazılmış bir d~tandır. 

Bu muharebe başmdan sonuna ka 
4ar bir harikadır. 

(18 mart 915) gUnti bu harikan111 
f~inde yeni fasıldır. 18 mart Çanakka· 
lede kara kunetlerlnin, TUrk batar
yalarmr.n dUttYRnın en kuvvetlf mUt· 
tefik donamnasma karşı kazandığı za 
fer gUnQdUr. Bu zafer Türk zekisı • 
aın, Tilril: lnımanduınm, Tflrk f eraga
tinin, Türk abnnm bir mUkt.fatıdır. 
Canakkalede ilk bombardıman 21 teş. 
rinlenel 191' te ba§lamrştı. Bundan 
eonra TUrt lltihkAınlan 6 ve 12 şubat 
sfinlerlnde '9Nfif mukabelelerde b11-
Jandular. Bflfm 18tfhklmlanmızdakl 
bataryalar brplanndakl donartma 
•adar sflAha malfk deflldl. Hatta u• 
zak mell&felerle muhabere yapabl ·ı 
cek allak Od batarya mevcuttu. Bun 
Jarla dtlDJMUJI blth teknik, biltthı 
mllkemmel 'fUJtalanna malfk olan 
mtttefJk lnınetlerRe d8ffiştttk.. Cep 
hanemls uck. Kal'fl'llHZdaldler 38 
aantlmetrellk mermileri bol hol fsraf 
ed1"r1arch. Bataryalarımız Seddll· 
bahir ve Kumkalede cenahtan açık 
ve eald tanda tabl)'e edilmfftL Cep. 
hane udı, hataryalann atı, bbilfyet 
leri ka1'Q1Uzdaldlere nispeten çok ge
ıiydl Klrff fstfWmtan dflştiikten 
80ma, d8'man gemileri 2 şubatla, 
5 mart arumda da torpil taharri po 
•Deri içeri sfrdf. Bofum aşağı la • 
-lannda bulunan torpillerin kale 
clmlmasmr temin etti. Şu.baha 16 ve 
lT sinde Darduon fltlhklmı da imklt 
ecliJ•ittl. 

b şal.attan sonra mlittetlk tlonan 
.. tar Çanaldcaleye karşı zorlama 
laareketlerine devam ettiler ve nihayet 
(18 mart (S mart) 1915) 1abnhr bir 
Ur, tanamnlz bize ıu haberi ver -
dl: 

U tnıflls, 4 Franeız zırhlqg, :t 
lmnulr, pek ~ torplto, nakliye ve 
tahrip pmflerl bofaza dofnı harekfıt 
te llamrla•maktadırlar. 

Saal 10,30: 

Dlrcll geride o11118k kere 10 
llltalı, MT~k terpf.felar hofaza clof -
ra Uerllyorda. Gemiler bofaza girer 
ken Jelpuevarf bfribfrlerinden ayn. 
ll)'Orlardı. 

Batıl 11,,16: 

Sllft nrhbsr ilk mennlsfnf Halil 
•it lllima attı. 

Emlntepe garuptanmız mukabele
,. baflactr. 

BM ll,16: 

oldu. Ve ll&ffr harp harldne çıktı. 
Golva 11rhbsı aldıiı bir mermiyle de
lfn m'ı ve su almıya başlamııtı. Gemf 
ric'at emrini aldı. Bunun üzerine ateı 
hafifledi. 

Saat 14: 

Fransız gemfleri artık Jstanbul 
yolculuğunu yapamıyacaklannr 811lao 
m lar ve ric'ate başlam~lardır • 

Saat 14.30: 

Üç Fransız zırhlısını saftı harp 
haricine çrkaran TOrk bataryalsrma 
karşı diğer bir bahriye frJ'kUI Fran· 
sız taarruzlannı tekraT etmek lstedL 
Fakat muıvaffak olamadı ftçtinc8 harp 
grubunu te!tkil eden kuvvetler ilerll'W 
miye bacıladılnr, ateş gene şiddetlen· 
dl. 

Anadolu Hamldfye tabyası fre7.fs 
tfl zırhlrsınr ateş altına aldı. Enfl1ek 
sibl Zirhhsı sa almıya başlamrştr. tre 
mstfl zırhl18ı yana yatmlfb. Ne ates 
ne de hareket edebiliyordu. Otln zırh 
yı ı da ateş a1tma alındı. Gemi an • 
eak tarafı;na battı. 

Saat 16,JO: 

İngiliz amiralJ bu vaziyet kal'§I • 
sında umumi rfe'at kamandumı verw 
dL 

Akşam !&at beşi geçerken, artık 
düşman ric'atı tamamlanmış bir haJ
deydL 

Buğday meselesi 
Evvela bir sistem 
kurmak IAzımdır 
.... t nkHlill miillil• 

meseleler il ililnnde bepnetı 
lkbaat Ye kili 'Mustafa Şeref B. 

kontenjan, vapurcular Ye buiclaJ 
meseleleri hakkında fU beyaaatta 
bul11nmuıtur: 

- Kontenjanın dejiftirilmesi 
memnıbaba deifldir. 

Etya fiatlanma ,Okselmeal için 
hiç bir 1ebep yoktur. Her kalem 
etya için koatenju liıteainde 
klfi miktar vardır. LOnm ,aroı
d6ill taktirde faılalatbrmak da 
elimizdedir. Fakat eff• fiattan
nm yllkHlmemeal iç.n balkm da 
uyanık olma11 ilamdır. Etbum 
on parahk pbsl menfaatini ara· 
ma11 da bazan menafii amamiye 
meselesi o ur. 

Bu ıistem ticaret maahedele
rine katiyen mugayır detıldir. 
Bunu tatbik eden 1alnız biz de
iiliz. Vukuat blSyle ıiderae her 
keı o yola gidecektir. Dflpaan donanmur (:a11aJdcale 

... rint •tef albna aldı. Sehfr yanı • 
,er. 8ehrl yakan İncilfz KWn Elfza • 
._ llhbll741r. 

Vapurcu ar meaelesinde benim 
kanaatim mevcut ıemileri aeyrll· 
sefer kabiJiyeti itibariyle muayene 

Saat 11: ettirmek bunlann hepsini akayon-
Malaarebe bittin fİddetile bqladı. lara ayırmak Seyrisefain Ye ıe

Blttln gemiler hattı hart.e slntDer. mi sahiplerinin dabll oldllfu bir 
Bitin hatal')'&Janmrı mubbele ecllııl aaonim firket ricade getirmek 
191'· MOttefJk dtişma.n gemileri bu ve kapotajı bana devretmektir. 
samanda, bfdm eahillerimfzden aza. Buiday meaeleıi biıdeki lnalı-
mt 13 lrDometre uzaktaydılar. ramn c:l8j1lm meselesidir. Bea 

Saal 18: baidayı ancak iktısat meıe

D8fmaa flolan tlerllyor. Gemi • 
ler DerhdJkfe bataryanmmn ateşi al 
tma ıfr.lyorlardL Dardanos, Hamt dl· 
~ MeadlJe bataryalan ateşlerini 
l'ıu.s pmfierl U.tflne telr8if etti • 
ı.r. 

Bıcakly •h41e Wr chlmu rl
Jllacll. Ba Mr fftmaa torplto mularf.. 
JımlB ita_.,_ Buac1an aoara Mr 
pil tüanl ....... battı. 

hadol11da Ramldlye tabyum 
tlu afet altına alman (Bin) arhh· 
• ,_ tıarafnaa J"Bttı. Blytlr Tlrk ~ 
.... altmla .. mlalı lılr -- dald· .. ._. nocata ,.,.., tat • 

.... , •• ~ .... 1-....... 

lesi olarak tellkki ederim. 
Bu it nafuummun Oçte ikisini 

allkadar eder. Buid•YJn kıJ
metlendirilmem memleket dahi· 
linde ikbadl lllU9aıebe temin 
için ll11m ve ıanrtdlr N&fua. 
muzun bir k•mı kana do,ar
maktan bqka bir ihti1aam te
min edemiyor. ihtiyacı artbrmak 
ihtiyaç temini imklnını hami et
mek demektir. Sa imkb temin 
ediline, om.adi faaliyet tahrik 
ec1um1, cstar • 
80.....ıeplWI;.,...~ 

Uzak ŞarktaBüyük Millet meclisinde 
1~~~::1 Soa Telgrallar 1 

Ol E 

sulh! inhisar memurlan hakkındaki kanun 
encümene iade edildi Mançurlde isyan 

devam ediyor 
Lndra, 17 (A.A.) - Çınlilerle 

Japonlar gayrireamt ıurette ıalh 
mlizakerelerıne baılam1flardır. Fa· 
kat bunların mahiyetini alene~ 
bildirmek niyetinde defildirler. 

Çin mümeuill M Quotalcbi 
derhal muhasamatın tah i ve Ja· 
pon kuvvetlerinin ıarta tabi ol
mak1111n çekilme erı e1a11Da mOı· 
tenit ıulb mlizakeruine g·riı

mek huıuıunda hGkümetinden 
emir teJekld eylemlftir. Japonla
rın mlba ait milzakere teklifle
rinde aam mi o daldan Hnnedi-
ilyor. MOıahitler Te birçok ec· 

nebiler niıbl bir ıDkhan laakim 
olduta cepheyi zl1aret etmekte
dirler. 

Şan.bay, 17 (A.A.) - Çin 
meaabiinden •erilın malAmata 
gire Çin-Japon muvakkat ltiJlfa 
fU maddeleri ibtiYa etmektedir. 

t. · Çin aıkerleri Jirm1 kilo 
metrelik mıntaka haric'acle ftıal 
ettikleri me•kilerde kalacaklar
dır; Japon ku••eleriııe ifpl et• 
tiklıri yerlerden teri çekilenk• 
Jerdir. 

2. • Tabliye edilen ha•a inin 
zapta Çi.ı memurlan tarafından 
temin edilecektir. 

3. • Japon aıkerlerlaia prl 
çekilmesine Ye tahliye edilecek 
ba•alinin idarui ltfne bitaraf 
mDm...Wıria yadıml,le auaret 
.U Aun mabtelt Wr ~ 

)apOa •nmr• .. üildl•w•·· ı 
tir. 

M•nçurlde ı.,.. 

Chaal'·Cbun, 17 (A.A.) -
Mançuri'de tqekkOI eden )'eDİ 
hUkOmet Ye idareye kup ayak· 
lananlardan mBrekkep kuvvetli 
bir prap Penuna phriai el• 
ıeçirmiftir. Topça laanetiae de 
malik bulunaa ba kattet ltpl 
ettip bu ıehirde tattap IHYkl
Jeri tahkim etmektedir. 

Londra, 17 (A.A.) - Gaate
ler, yeni Mançari hlktmeti er
kim araamda bir ibbllf nimi 
ederek fthlm bir hubrua ıebe
blyet •ermlt oldatunu )'asmak
tadır. 

.lepo11pn111 ••k•I maaran.n 
fokio, 17 (A.A.) - HllkO· 

met SO sene ıonra tediye edil
mek •e 5 ~ failli olmak kere 
8 1-2 milyon yenlik bir fltikraı 
aktioe karar •enalftir. latHrru 
tabvill~inin ibra~ fİJ•b 86,40 
yen oJacakbr. Ba iıtikraı ufln 
meaarifabn kapatılm.. makaa-
clile yapılmaktadır. 

Tokyo, 17 (A.A.) - Haki· 
•et Şaaılaa1 ,.. llaacari'de 
Japalaa ukerl hareketlerba 11-
&um glSaterdil'i maarifi brpla-
mak IPD diyet medialafa J8rM 
akdedeceji i$tiaacla maataıam 
tabaiıat talebinde balunacakbr. 

lz111lr mezbahaaını beledlre 
ıat1ror 

lzmir, 17 (Vakit)- Mubaba
mn belecliJeye 1ablmua lpa ml
racaat edilecektir. Belecli1e et 
fiptuu acaalatmak lele tetkikat 
1apdaaaldachr. 

Ankara, 17 (Valut) - B. M. Mecliıi bapn reiı vekili Huaa 
beyin riyaaetiade topJanmıtbr. Darlllfilounun 931 btıtçeaine mer
but •·C,, cetvelinde tadilat yapılma11 hakkındaki kanun IA11h••· 
nı müzakere ve kabul olunmuıtur. 

Aıkerl memurlar hakkındaki kaaan 7 inci maddeıinia tadi
line dair kanun da kabul edilmittir. Bundan ıonra inbiıar me
murlan hakkındaki kanan mOzakereaine geçitmiıtir. S.. mllna
ıebetle bir ıaale cevaben ıllmrOk ve inhiıarlar •ekili Ali Rana 
bey bu kanunun kendilerindea beklenen vazifeyi ifa edemiyea 
memurlardan vazifelerine nihayet verilecek olanlarla tazminat 
lta11nı iatihdaf eyJemekta olduğunn, vazifelerini ıuiiıtimal dol .. 
11ıiyle itlerine nihayet verilmit ve •erileeek olanlann bundaa 
harı~ oldaklannı .aylemif tir. Saz alan bau bat pler mezkOr ida• 
relerde çahfmakta olanlardan yaz fe' erine nihayet verilecekleria 
aıDkteaep hak iddialarına imlıla olmadıtını ve tasarrufa ria,et 
edilmeli lcabeden bir deYirde bu'undutanu 16yliyerek kanaaaa 
bir defa daha tetkik edilmek tızere eacOmene iadesini iıtemiıler
dlr. BIH~e enclmenl reisi Hı11a Fehmi bey kanunun inbilar 
idarelerinin lqkilltmı ••l'•rl hadde indirmek için teklif edildıji
ni ve mezk6r idarelerin tevbidiaıe dopa gitmek Ye bu makutla 
1932 blHçeaiai ihzar edebilmek için kanunun daha enel çıka
rılma• icapettiıfni llylemittir. 

Mllteakiben kanunun encllmene iadesi hakkında takrir re1• 
konularak kabul edilmiı ye cumartesi top'anmak Ozere içtima 
nihayet verllmi,tir. 

inhisar memurlanna ait kanunun 
tazminat maddesi tadil edildi 

Ankara, 17 cVakıt)-Heyeti umumiye içtımaından IODra top
lanan blltçe encllmeni llyihanın mOaakapya menu o.an mad
de.fal tacfll etti. Tadi'lt ıuc!ur: Her ne suretle olursa olıan tal 
halterladen mada ıebeplerle açıkta kalanlarla fılea hizmetleri iki 
HDeye kadat olanla11na bir maaı niabetiade, bundan fazla ol .. 

•ldcletlw lcia ldlaGrat nazan itibare alıamıyarak her ıeae l~ia. . . . 
MOtekaitler ta7minatta avrı hükme tabi o'~mı~acaktar • 

Vekiller heyeti malt komisyonun 
raporunu tetkik etti 

Ankara, 17 (Vakat) - Vekiller heyeti bug&D 11at 4 de tap. 
landı. lçt ma ıeç ••kite kadar devam etti. Heyeti vekile haricf.. 
ye •ekili TeTfik ROftll beyin izahatını dinledikten ıoara malt •• 
cDmenin ha11rladıfl raporunu tetkik etmitt"r. 

Hindistan da 
lnpllz dlımanlığı 

ilerliyor 
Londra. 17 (A.A) - Bombıfdan a· 

Janı Reoıet'• bildiriliyor· 
Kongre tarafından neşredılen bülten

dtı evveldenberi lngllterrye kartı ibraz 
edtlen bOriin husumetler mevcut bolun· 
mıl ta ve ahirea Candhi'nln tevtclflni 
icap ettiren 11BeJkotal 'f9 tahrip" kelim•· 
ltıi rene mutat yerlerini lfpl eylemek
tedir. 

Bu ıoretle Rbldllerla &qtıea vııifele
dnl bildirmekte ollll &Ulten. f6yle de
•ekıedlr: 

.. Hlndllrn Uıerlnı &lr ifrir gibi ~ök
•Gt ola BD,et Btltanyı dcaredne k1111 
fldl)edl bir hoJtotal terdp n tlfkil ec· 
meliJlz. Onu hodotlanmızdan wt 'Ye 

lhrıt eylımıll, ellerini. tollınnt boda· 
mıllJlz. Btt,at Britan7a 11:11Uan Hindis
tan l~n birer sıhlrdlr On1an fçlmlıden 
d!fermıllyls. .. 

Bu vadftlerf tam bir surette tı'dlt 
ttdtıen IOllra btflten, ecnebi it adamlı· 

rnua ft Hlacllırn hilt6med11ia bitimi· 
yedadn hnalmak mek .. &le çalıtmanıa 
Hint mflled 1919 llL muk&cldet bir hat 
elclatana l&fllJtftk wfhıyet bolmakcadır. 

Karadenlzde bir 

lrlandada 
Cftmhorlyetln 
teessftstlne dotro 
DabUn, l 7 (A.A) - Sorollll bir •• 

ate cevap veren M de V a1era, lcta meoo 
ltsinln ıtelecek Jçtiawnda bir karamı• 
me) le ahiren ısdtt ~dflın omamt emaU. 
seli.met kanona ıhk&mınm wblklnıft • 
birine ait niyetından bahsetmıt ve Inpl-
te e · irfanda milzakere1erl nib17el :..~ 
mıdag evnl 88'6~ Britanyayı lnJ5I 

ta aiti rıamilo biç bir tediyac JIPmamalt 
husuıanda 1 taranaa verdilfnl IÖJI .... 
ve bu taksitlerin kanunen bir bor; .... 
kil et11edltını iltvı eylemlttlr. 

Mumıl eyll; aynı zamanda ba aam1a 
evvelce verilmit olan 80 milJ OD lnJlll• 
lirasının fıdııinl de talep edecegtnl Iİf• 
ledikten sonra flmılt ve cenubi lrlanda 
ırasmda memn gayn tabii lnıdudana 
bir gfln btdrrtlıcatı flmldlnl izhar • 
mlftlr. 

lzabatmı devam td• M. de vaı ... 
şunlan IÖJ'lemlfdr : 

.. Bu gUnkfl valll omommt müı ... 
nm zamanlı reislcUmburlut malraamw 
tabıvvül etmes'nl ümit ediyoruz 



Romanyada uzunca bir seyahat 
Yapmış olan bir dost anlattı: 

- Bükreşin eski evleri, lstanbu· 
ltrn evlerinden daha ~ok Türktür. 
Bl1t Bükre~ salonlannda Gördes ha· 
lım, Üsküdar ~tınası yaşıyor. Roman 
1ada dört bin ıstılah henüz türkçey-
llli§. 

Romanyada türkçe biJen bir A • 

dam yalnız başrna tercümana muh • 
taç olmadan dolaşabilir. Hele Dohri· 
ee Tunanm ağzında bir !'!ÜZg('ç gibi 
reriden gelen milletlerin licııanlannı 

tasfiye ediyor. 
Avusturyalı dükkancıyle türkçe,

lllacar ~ofÖrle türkçe, yahudi !latrcı 

le türkçe, Rus garsonla türkse. U • 
lah memurla Uirkçe. sütçU Bulgarla 
tUrk~e konu~dum. 

1'ransi1vanyadan gelen Dob • 
:riçede yaaşmak iiçn türkçc öğreniyor. 
Vi}"3nadan, Petrograddan gelen türk 
Çe konu~uyor. Bulgar Romenle tilrk
~ anla$ıyor Romanya ermenileri hi· 
l"ibirlerile türkçe konuşuyorlar, Yu • 
ftanlılarla ancak tiirkçe a.nla§ıyorlar. 
l>obrice Tunıtnın "ğzrnd:ı her gün bir 
U daha l>friken, biraz daha büyüyen 
hı.,. tOrk dilf adıısr halini alıyor. 

ı!ı ,.. • 
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Karışık bir cinayet davası Bir lngıliz kadını 
a.Iı·keyı· kı·m o··ıdu·· .. du·· 9 • .lY~ JL Dün hususi tayyare-

• siyle şehrimize geldi 

Onnl.k mı ' yoksa M:na mı ? Lady Chaytors adlı zengin bir 
M • lngiliz kadını Mr. Richard tara-

fından idare edilen hususi tay
yaresiyle şehrimize gelmiı, Ye
şilköyde yere inmi~tir. 

Ağırceza mahkemesinde dün ancak kendisinin ailcsı tarafm
bayli kanıık ve dikkate ıayao dan Fransız hastahanesine kal
bir cinayet davası görülmüştür. dmlmasmdan sonra meydana çı
Bundan epi bir müddet evvel karılmışhr. Vazıyet hastahane 
Onnik, Mike ve Mina isimlerin- tarafından polise haber ve:-ilmi~ 
de üç kişi arasında bir ve zabıta mecruhu isticvap et
badise çıkmıt ve bu, Mikenin miştir. Yarası ağır bulunan Mi-
yaralanmasile neticelenmiştir. 

ke evvela, omuz bn:ındaki yara· 
Mecruh zükur hastahanesine kal-

n•n Onnik ve kasığındakininse 
dmlmıı, ilk tedavisi yapılmıf ve 
bu arada zabıta tarafmdan ifa- Mina tarafından açıldığını söyle-
desi alınmak istenmiştir. Yaralı . miş fakat müteakiben bu ifade· 
ve aynı zamanda .arhoı bulunan nin aksini, yani Onniğin kasığına, 
Mike zabıtaya kendisini kimin Minaoıo da omuz başına ııteş 
vurdugunu söylememiş: ettiğini iddia etmiştir. Mike bu 

- Ben bolşevikim... Beni kim ifadelerden sonra çok geçme.:len 
yurdiyse \Turdu ... Beni vuraolanu lSlmüş, Mina ve Onnik tevkif 
cezasını ben kendim nririm... edilerek Ağırcezaya verilmiştir. 
demiştir Maznunların mevkufen muha· 

lfr c' e almak isti yen polis me· kemeııne başlanılmıf, ve celse
muru u raı ıonra hastahaneden lerin birinde, Minanın tahliyesine 
ayrılmıştır. Hastahane tarafın~an karar verilmiştir. Mina serbest 
ilk yapılan muayenede mecruhun kalınca, morgla temasa gelerek 
kasığından yaralandığı iÖrülmüş Mikenin, omuzundan aldığı yara
ve omu7 başından aldığı yara ya bakımınzlıktan öldüğünü tes· 

bit eden bir rapor elde etmiş ve 
mahkemeye vermiştir. Halen an
laşı!amıyan noktalar şudur: 

Mikenin omuzundan ve kası
ğından aldığı yaraların hangisi 
Minaya ve hangiai Onoiğe aittir? 
Maktulün ölümüne omuzundaki 
mi, yoksa kasığındaki yara mı 
sebep olmuştur? 

Eğer omuz başıodaki yaradan 
ölmüşse, buna bakımsizhk mı se
bep olmuştur? 

Mahkeme tahkikatın tevsiinc 
li?:zuaı görmüştür. 

KomUnlstllk maznunlar1 

Dün Edirneden şehrimize dört 
komünistlik maznunu getirilmiı

tir. Refe~, lsmail, Rıza Hayrj, 
Selim Sırrı, Nuri Ziya iıimlerini 
taşıyan bu şahısların muhakeme
leri, ıehri mizde yakalananlarla 
birlikte görülecektir. Getirilenler 
yedinci 11 ustantıklığe verilmiş
lerdir. 

Londradan hareket ederek 
Paris, • Viyana, Belgrat ve Sofya 
yoluyla buraya gelen ve lngilte-
rede moda kraliçesi diye tanılan 
Lady Chaytors ı~hrimizdeo Kon
ya, Halep, Bağdat ve Hindistan 
yoluyla Avustralyaya gidecek, 
orada bir kaç konferanı vere
celdir. 

Tllrk-Yunan mahke· 
meslnde dünkü 

davalar 

Ancak hatırasını bir tarih sevg:. 
&iyle tanıdığrmız ülkelerde türkçe ye• 
tıi insanlnr, yeni iklimler fethederken 
tül"kçe hnr~ merltt>ıi 1stıtnbulda adtm 
adrm kay~diyor. Adrm adım gcrHi • •================ ================-============================================ 

Sinemalara Kaç 

Türk-Yunan Mahkemeıi dlhı 

20 davaya bakmış Ye bunlardan 
on altısını karara bırakmıtbr. 
Diğer dört davadan biri Kırlan
gıç. Yapurunun iadesi mak1adiylo 
Seyrisefain tarafından Yunan 
hUkümeti aleyhine Ye OçO de 
muhtelif eıhaa tarafından gayri 
mc:1kullarinio istirdadı mlloas .. 
betiyle hükümetimiz aleyhine açı• 
lan 7 bin altın liralık tazminat 

Yor. 
Se'hrin büyük gazinolllnnda tls:ın 

hiJmiven Türkler dilsiz kalıyor. Si· 
ftemahtrda tilrk!:c y:ırah, bereli, ce • 
?'ahatl1i bir inısan haline giriyor. 

Levhl\farda, türkçe, merhale, mer 
hale kötüJe..,Jyor, ~h·~ini, t.ııdmr kay
bediyor. 

Hele bazı semtlerimize gidecek <J• 

lursanız - İ5tisna1ar bertar:ıf - türk 
~enin ornda JAtince gibi ölü lisanlar 
aramna girdiğini görürı;ilniiz. 

P'renltse, alınanea. Jnıırfllmee ...t• 
rin kapmndan birer jşga1 ordusu ne 
fert gibi hışımla atlamı§tır. Hakikat 
IVdor: 

Yabancı memleketlerde ecnebiler 
ltasrnda muza(f er olan türkce, türk 
lta~rnm merkezinde hem de bazı 
1'tirk müne,·..-erlerinln arasında Mlı\ 
ll'ıağJt\ptur. 

SA.Dili ETEM 

Dı'inkii konferans 
Ş~brimiıe geldiğini haber ver

ditimiz Viyana darülfünunu tıp 
falcU!tesi müderrislerinden dok
tor Alfred Lüger ikinci konfe· 
~ınıını dnn Gillbane tatbikat 
llıektebinde vermiştir. 

Doktor Necmeddin Rifat bey 
tarafından dün akşam profesör 
terefine Tokatliyanda bir ziyafet 
~eri)miıtir. Profesör bugün An
lcıraya aidecek, oradanda lzmire 
ridecektir. 

Evvelce Verilen 
ikramiye Meselesi 

Yol parasmın tamamile tahsil 
edilmesind~n dolayı Yaktile def· 
terdarlık bu paradan 20 bin lira
lık bir ikramiye tav~if etmiş, 

mütebakiıini hususi idareye ver· 
mişti. Bu ikramiyenin geri alın
ması için çalııılmaktad1r. 

Belediye defterdarlığa yazdığı 
biır t-1eeııede .ikeamiJeaiQ. ne 
mikdar ve kimlere dağıtıldıtıaı 
gösteren bir liıte istemiştir. 

Şayet bu liste Yerilmezıe sa
bık defterdar Şefik bey aleyhine 
bir dava açılacaktır. 

Belediyede : 

1\ıünhal memuriyetler 
IAğvedtlecek 

Daimi encilmeo belediyenin 
932 blltçesioi hazırlamakla meş· 
güldilr. Bütçenin varidat kısmı 
bitmiş Ye matbaaya verilmiıtir. 
Masraf kıımı da parça parça 
bitirilmiştir. Ancak birbirJeriyle 
alakalan olan bazı fasıllarm tet
kikine devam olunmaktadır. En
cümen, m6nhal memuriyetlerin 
lağvedilmesine terfilerin bir sene 
müddetle muteber olmamasına 

karar vermiştir. 

~lllllııııınmllDllUIIllıı:nıım1111DlllllilRllllUIUlllUllımnııınımı110lllllllllllDllllDllUilllllllllH1llllllUlllHJQI~ 

Mahmut Nedim Bey 
(Son Yemen vaUal) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 
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Tercüme ve ik-tibaa hakkı maltfuz 

Şimdi askere un ve pirinç bul
lllık IAıımdı. 

Zeranik kabilesi kırk elli se
ledenberi hllkümete iıyan ha
li11de yaııyordu. Ne vergi verir, 
be emir dinler, ne memur ve 
•ıaıir bilirdi, batta mıntakaaındao 
l>ir memur bile geçirmezdi. Bu 
ktbile korsandı. Bu sebeple za
ltn hUkümetle bir alış veriti de 
)oktu, gerek bunlar, gerek lngi· 
:: Franaız ve ltalyan mllıtem· 

aıtaSeı\ci diteı" korsanlar 
8-Iıri Ahmerı haraca keımiıler
tli,. Dütllndüm; korsandılar, fa-

kat nihayet insandılar bu adam
lar... Ve ablukayı yarıp askere 
yiyecek yetiıtirmek, ancak bun· 
ların klrıydı. 

Seyit Abdülbariyi gene yanı· 
ma alarak bu kabilenin merkezi 
olan Beyt-el· Faki ye gittim. On
lar, eneli (Vali) yi karşılarında 
görür görmez ıaıırdılar ... Bu fa~
kınlıklamıd ın iıtifade ederek 
anlıyabilecekleri bir dille vazi
felerini izab ettim, korsanlık, 
babayiğitlik, erkeklik damarları
nı ok~adım. Koca bir denize bir 
uçtan obür uca korku ve debıet 

Seyirci Gidiyor 'l 
!Server Cemal merhu· 
lmun cenaze merasimi 

Belediye, eğlence yerlerinden 
aldıi'ı varidatı kontrola ba§la
mıştır. Bu cümleden olarak bil
hassa sinemaların bir haftada 
kaç ıeans \)yn~dıkları ve ne ka
dar bilet ıathkları hakkında ma
lümat toplanmaktadır. Beyoğlu 
sinemalarından biri, belediyeye 
verdiği malfımatta bir haftada 
22 seans yaphğmı ve bu müd
det zarfaoda ancak 90 bilet kes-
diğini bildirmiıtir. Belediye bu 
hesaba eazaran, her seansa dört, 
bet kişi isabet ettiğini, bu ka
dar az kimseyile sinemaların faa
liyette bulunamıyacağını görmüş
tür. Sırf vergiyi gizlemek mak-
sadile aincmaların hala kaça
maklı yollara sapbğı görülerek 
buna mani olmak için sıkı ted
birler alınmasına karar v~rilmiştir. 

Bttkreş sefirimiz 
Bir müddettenberi memleke

timizde bulunan Bükreş ıefirimiz 
Hamdullah Supbi B. bugün me-
muriyeti mahalline hareket ede· 
cektir. 

~--------------~-T l ya tr o hayallmıza dair 
konferans 

Rt-fik Ahmet bey tarafından Istıınbul 

radyosunda Yerilmeb:te olan tiyatro ha· 
yatımıza ait konfcranslann ikincisi bugün 
saat on dokuzd~dır. 

salan bu adamlar hemen birer 
kuıu gibi sevimli ve munis ol
dular. 

- Söz veriyoruz, dediler, aı
kerimize nellzrmaa hepsini, biz 
bulup getirecek, burada size tes
lim edeceğiz! 

iskeleleri Taiftir, Bu i5kele ay
larla bu korsanların şayanı hay- · 
ret bir maharet ve süratle sağ· 
dan ıoldan bulup getirdikleri 
erzakla doldu, boşaldı. 

ltalyan abluka hattı bu deniz 
kurtlarının gülümsiyerek, omuz 
silkerek bab5ettikleri bir oyun
cakt.. 

- Ablukamı, diyorlardı, oda 
neymiş? Ve kahkahalarla gülü
yorlardı .. 

Ben de gülüyordum, çünkü um
duiumun fevkinde bir mu vaffa· 
kıyet basıl olmuş, böylece asker 
ek mekıiz kalmaktan kurtulmuştu. 

Yeni bir arbede 
Suh ve Muasala kabileleriyle 

Marsilyada vurulan Marsilya 
baı konsolosumuz merhum Ser· 
ver Cemal beyin cenazesi bu 
pazartesi günü büyük merasımle 
kaldırılacaktır. 

Merhumun naşı parartesi sa-
bahı Enofil Gotye vapurile lima
nımıza gelecek, saat on bire ka· 
dar vapurda kalacak on birde 
vapurd~o çıkarılarak Ayasofyaya 
getirHecektir. 
Oğle namazı Ayasofya cami. 

inde kılınacak sonra Ayasofya-
dan Sirkeciye kadar çok parlak 
bir cenaze alayı tertip edilecek, 
tabut Sirkeciden bir motöre ko
nulacak Kadıköyüne geçilecektir. 

Merhumun cenacesi Sahrayı
cedide defnolunacalctır. 

Am6rlkaya zeplinle mektup 
göndereceljlz 

Almanların mefhur Graf zep
lini biri bu ayın içinde olmak 
lizere Amerikaya dört sefer ya
pacaktır. Bu seferlerden istifade 
için Alman posta idaresiyle pos
ta idaremiz arasında bir anlaş 
ma olmuştur. Bunun üzerine zep
lin postası için postalarımızaca 
mektup, eşyayi ticariye nümune
Jeri ve paket kabulüne başlan-

bir kısmı o tarafı bir kısmı bu 1 

tarafı iltizam eden Zebip ahalisi 
birbirlerine girmişlerdi, koskoca 
bir mmtakada kan gövdeyi gö
türüyordu, ve bu yüzden Tai:z: -
Hüdeyde yolu kapanmışh. 

Poıtn olduğu gibi askeri nak
liyatda tamamen felce uğramıştı. 
Buradayken bu işi de mahallin
de hal ve fasletmek lazımdı. 

şeyhleri, rüesayı birer ikişer celb· 
ettim ve güç halle bu kanlı ve 
büyük kavgnyı bastırdım. Bunun 
üzerine kuvvai umumiye kuman
danı lz:z:et paşadan 22 kanunu
evvel 327 tarihli şu tahriratı al· 
dıaı: 

Suh ve Muasala kabailiyle Ze
bip abaliıi arasındaki müzmin 
ihtilaf ve münazaanın hal ve 
tesv:yesi husuıundaki munffa
kiyet villyetpeoahilerini bilhassa 
tebrikle beyanı teşekkür eder 
Ye teva 'ii muvaffakiyetlcrini ta
zarru eylerim.,. 

davasıydı, Mahkeme dört daYa• 
nm da rüyetine karar vermitlir. 

iş Bankasının açacağı 
şubeler 

Evvelki gün ıehrimize gelen 
İş Bankası umum müdürü Ye 
lzmir meb'usu Celil bey şunları 
söylemiştir: 

- Hamburg ve lskenderiyedc aç
mıya kırar verdiğimiz şubelerimizin açıl

ma merasimi üç aya kadar yapılacaktır. 
Tahran şubemizin açılma tarihi henüz 
tesbit edilmemiştir. lrakta da bir şube 
açmak niyetindeyiz. Fakat bu gelecek 
seneye kılıcaknr. Hariçte açacıtımız fU· 
beler bankamızın JnkJşa.fındi bllyük 
roller oynıyacılı:tır. 

ldnre heyeti bu sene hlıscdulın yU:z· 
de J O ıcmenil dağıtılmasını karar Yer
miştir. Bu ayın 27 sinde toplanıcalı: olan 
heyeti umumiye içtlmnının bu tarın ta· 
vip edeceA'i ümidindeyim. 

ıran sefaretln..de kabul resmi 
21 mart paıar günti lranlalann 

sene ba,ı nevruz mü•ascbetiyle 
Iran konsolosluiunda sabah saat 
1 O dan 12 ye kadar bir kabul 
resmi yapılacaktır. ....................... -.......... -------
mıştır. Bu mektup ve .etyamn 
seyahat müddetinden 4 glln eY
vel lstanbul merkez postabaae
sine teslimi lazım gelmektedir. 

Filhakika bize hiç ~oktan bD· 
yük bir masraf kapııı açacak 
belkide durup dururken bir çok 
Mehmetçiğimizin kanına girecek 
olan bu derdi vakit Ye zamaoiyle 
tevkif edebilmi~ olmakla bell de 
içimde bir memnuniyet hi11edi
yordum. 

,.. . . 
Şimdi, ldrisiye karşı cephe al

mış olan fırkaları ziyarete gide
cektim. Hüdeydede kuvvei mü
rettebe kumandam Ferik Sait 
paşayla göıüştükten sonra evve
Ja Kiraz Hamdi bey fırkasının meP
kezi Zühreye gittim ve o civarda, 
fakat müfsitlerin ve en yaman fa• 
lci•erin tabii merkezi olan El
mutarize yerleştim. 

Nurettın beyde [1] fırkasının 
başında Dirrüş~uma daydı. Her 
iVi kumandanla uzun uzadıya 
m zakeratta bulunduk. Nurettin 
oey bu haziran sıcak l arında ha• 
rekata başlanmasrna muarııdı. 

(Bitınecli) 

]l ıGeçenlerde vefat eden Nurettin l'f. 
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• icra ve illis ---Takvim ---ı 
'Y Cuma Cumartes 

Kanun layihasının aldığı .... • ~ 18 mart 19 mart 
A 10 Zilkade 11 Zllkad 

şekil son 
Gün doğuşu 

" 
batışı 

Sabah namııt 
Ôğle .. 

6,9 
18,19 

4.46 
12,22 

6,6 
18,20 

4,45 
12,22 

Haciz işleri- Zabıta memurlarıyle muhtar 
ların vazıyetl-Kısmen haczlkabll olanlar-

ikindi 
" Akşam ,. 

Yam 

15 . .f.5 
18,19 
19,4S 

15,46 
18,20 
19,50 

Yod icra v. lllda kanunu ldyilıa
ınnın aon ınuadtkl metinleri halckın. 
da malOmat vermlftlk. Bugün devam 
Mlgonnı 

Haciz youyla takip 

.. 
için lüzumlu ise bir süt veren man • imsak 4,38 4,26 

?9 
286 

dası veya ineği yahut üç keçi veya Yılın geçen günleri '18 
koyu:nu ve bunların bir aylık yem ve " kalın .. 287 yatakbklan, ... __________ ı• 

6 - Borçlu ile ailesinin iki aylık Hava - Dün sıcaklık azamr 8 
yiyecek ve yatacaklan, asgari 2 dereceydi. Bugün havı 

7 - Borçlar kanununun 510 uncu 
maddesi mucibince haczolunama -
mak üzere tesis edilmiş olan kaydi 
hayatla iratlan, 

bulutlu olacak, ıiJzgAr mutavassıt şiddet
te poyrazdan esecektir. 

Mal beyanı, borçlunun gerek ken
disine ve gerek iiçüncü şahıslar yedin 
ele bulunan mal ve alacak ve haldann 
dan borcuna yetecek mıktarm nevi ve 
mahiyet ve vasıflarına ve her türlü 
imzan~ ve gelirlerini ya.ziyle veya şi-
fahen icra daiftSine bildirmesidJr. 8 - Memleketin ordu ve zabıta lstanbul - 6 dan 1 e .kadar 

lttrazmm kat1 ve muvakkat ref'i- hizmetlerinde maltll olanlara bağ • gramofon, 7 den 7,30 ı kadar Refik 
ne karar verilen borçlu bu karann ]anan tekaüt ınaaşlarile bu hizmet • Ahmet bey tarafından "memleketimizde 
kendisine tebliğinden itibaren üç giin ]erden birinin ifası !!ebebi1e ölenle • tiyatro,. mevzulu konferans, '1,30 dan 
~de yub.rdaki maddede gösteril- rin ailelerine bağlanan maaşlar, 8,30 a kadar Vedia RJza hanımın fştfrl-

___ R_a_d_y_o ___ ] 

d:j( iJRre beyanda bulunmıya mec- 9 - Bir muavenet sandığı veya ce- kleriyle saz 8,30 dan 9 a kadar Habibe 
burdur. .miyetf tarafından hastalık, zaruret Molla, 9 dan 10 a kadar F. Inci hını-

. ltef'i bran ~tunun vicalunda ve ölüm gibi hallerde bağlanan ma. • mın fştir4kile saz, 10 dan 1030 a kadar 

ıverilmft 188 bu mihldet, karann tefhi- qlar, tango. • 
mdnden bqlar. 10 - Vücut veya sıhhat üzerinde Viyana - 12,30 konser - 13,40 

.Mal be---..a "" ika edilen zarar I~ tazmmat olarak Rozet Anday'in konseri - 15 plak -
7......_a 'uUlU:llDlıyan borç- 16,30 rocuklar İ,.;" - 16,55 oençler 

J .._~ ""-1 k d .ı- mütazarrınn kendisine veya ailesine • •- • u --7-a uu ununon a ar noca için - 17,20 kadınlar için - 18 esıti 
mennmı tarafmdan hapis ile tazyik toptan veya irat ~linde verilen ve musiki - 20,25 konser - 22 15 Strıus
ol1r1111r .. '.Aneak bv hapis üç ayı ceç- ttrilmesi llzım relen paralar, den parçalar - 22,45 Bulanje orkestrası 
mez. 11 - Borçlunun, haline mtinuip 23,30 konser ve Tsigan musikisL 

Remnl claire ve re.s:ml müesseeeler- evi (ev kıyın~~ fazla ise bedelin • BUkre, - 20 radyo neşriyab -
Mn DIUf ve ücret alanlar hapis ile Clen haline münasip bir yer almabi- 20,30 ooeradan nakil 
tamyfk olunmazlar. Şu kadar ki beyan Jecek miktan borçluya bırakılmak o- Roma - 13 plak - 13 45 ses 
ide bubmmadlklan:ndan dqlayı hakla- zere harzedilerek satılır). ve musiki konseri - 21,45 operet pu-
nnda inci madde mucibiu- KanUllu medeninin 807 inci mad • çılan. 
ee ceza tatbik olunur. d~i hfikmii mahfuzdur. Praga - 13 plak - 13,0~ Bra-

1 tislavadan nakil - 17,10 cazbant kon-
cra dairesine vaki olan beyanda 2, 3, 4 ve 5 numaralı fıkralardaki seri - 18 konser ve oda musıkisi -

malı olmadrğmı bildirmif veya bor- istisna borcun bu eşyanın bedelinden 22,05 Smetana salonundan nakli - 23,20 
eana yeteeek mal göstermemiş yahut tevellüt etmemesi haline münhasır - plak. 
beyandan imtina etmiş olan borçlu d Budape,te - 13,05 Balalayka 

ır. k 
BODrada kazandığı mallan ve kazan- onseri - 19 Jı:onser piyano ve teman-
fm41a "" gelirinde vu.kaa gelen. teza• Kısmen haczı kabll olacaklar la - 20,30 operadan aakil sonra Tsigan 
:vtltlerf yedf gün içinde mezktlr daire- Maaşlar tahsitmt ve her nevi üc • muıiklsi. 
,. taahhilttn mektupla. veya şifaht o- retler, intifa haklan ve hasılatı, na- Moskova - 20 den 23 e kadar 
tarak 'blldlrmiye mecburdur. fakalan, tekaüt maaılan, sicortalar n,riyat 

r+ OIM Mı'lndekf m8ddet geçtik- ven tebıllt 11811dıklan tarafmdan Ye,..ova - 11,JO plak - ıs.as 
tahsis edilen fratlar bo. l"t']U ve ailesi - Lembergden n k"l 21 15 fo "k ten ft bo~lu itiraz etıni~ itiraır re ·~ .t a ı - , ıen nı 

n buld1*tan sonra mal beya.ınm ~k nin geçinmeleri içkt icra memurunca konesr - 23,40 radyo gazetesL 
Jemebfzfn alacaklı hae'lz konmasnu lüzumlu olarak takdir edilen miktar Yann 19 mart 
tstlyebOlr. tenzil edildikten sonra haczolunabi • Viyana - 12,30 Konser - 14,30 

B -'- •-~--ı- halda öd lir. Ancak haczolunacak miktar bun plak - 16,20 çocukları - !S.40 11· 
•~ ...,.._.._ eme emri• kert mızıka - 20 orkestra konseri -

nln tehUlt tarihinden altı ay g~ • lann dörtte birinden qağı olamaz. 23,30 dans. 
mekle dfifer. İtiraz vukuundan idi - Yeti§memiş her nevi toprak 'Ye a- Hellsberg _ 7,30 Jimnastik ve 
htbn katıleşfnciye kadar geçen za - ğaç mahsulleri yeti,melerl zamanın- musiki - 9,80 jimnastik - ı 2,40 Ser
man hesaba katılmaz. dan en çok iki ay enet haczoluna • !inden nakil - 14,05 konser - 20 Mo-

Aluaklı f8tıene ham talebinin vu bilir. Bu suretle haczedilen mahsul • zart'dan parçalar - 21 Berlinden nakit 
tauna dair l>edaft ve pulsuz bir ve- lerin borçlu tarafmdan başkasına BUkre' - 13 pl4k - 21 konser 
dm verlllr. devri haczeden alacaklıya kal'§ı hü _ piyanoyla - 23,10 Rus korostL 

icra dairesi yapılacak talepten ni· kilmsüz olup icranm devamına ml • Roma - l3,45 konser - 18,30 
hayet ~ gfln l~de yapar. nl olmaz. Alacağı gayri menkul re • ses ve musiki kanseri - 21,45 operL 

Bac:zolanacak mallar ı.. • ..,ka yerde h Praga - 11 pl!k - 13,55 Brıds-
uag kale temin edilmif olan alacaklının 

ise hadi -pW.Uını malların bu • tavadan nakil - 17,10 konser - 21,20 
.T- mütemmim cüz olarak merhunun ye-

lundulu ,-erin icra dairesine hemen konser - 22,05 ballı: konseri. 
-...... tlpaemi§ mahsulleri üzerkıde haiz ol• Budapefte _ 10,15 konser -
.T-· dufu hakka halel gelmez. 

icra memuru haczi kendi yapabi • 21,25 orkeıtrıylı opera parçalan -
leeeğı gibi maa'Vfn ft}'& kltiplerht • Şu kadar ki mfirtehin rehnm le • 21,45 Tslgan musikisi. 
~en birine de 7aptrrablllr. raca panya. çevrilmesi için mahsul- Moskova - ı ı den t3 • kadar 

Jeria yeti-esinden enel takip tale- ne•rlyıt 
"D-hı hadz srruında malm bu• :ıı- " ~ binde buhmmuı olmalıdır. Var,ove eı 15 to .. ••r ea 

I1111d·a...· --ıe bulunmaz ve h-·n - ~ ' ''""' - ~ 
..... 7"'1.u ......... (D""'11t ~decek) Cbopin konseri - 2• dans. 

tialdvralmuı mtimkün olma:ma ha • -------------- --------------
ek, 111&bmcta yapılır. B Q R S A DarWbedayi son temaWeri 

Talep TUkmmda borçla kilitli yer-1 .. _ Bugiin matine saat lsımut lılaligal 
leı1.,.. dolaplan ~mrya. ve eair eş .ı•---------------1 15,30 da ~-hjl''P.• İı ,.11 "8termfye mecburdur. lcabmda 17 Mart 932 apandı Ye ıuvare saat ~ 'ııgı l'DSU 
serJa ~ır. Kambiyo 21,30 da 111111111111111 
Zabltll memurlarlyle muhtar• Fmsız Frangı K !I f !I t 111 

lann vazlfelerl 1 lnglllz lirası Kr. Yau1z!nU:taNb!:ım ll,,,lll Zor lm11anmak huausunda bUtlJın "T ı.. mutablll Dola 
• " Liret 

salıda memurlan fcra memurmnm ya 
ll1ı mllraaatı 11uırlne kendisfne mu· ~::~, Hikmet 

• aftl!Det ft emirlerini ifa etmekle mü- iL Frank Ya kında: Saatçi fllflHll 
laeDetttrler. Leva ikinci musikili komedi • 

..._.enle haczi -pan -- • Florin d DJU7• .T- .............. "". Götenin yüzüncü scnesl evriyesi mü-
malrlednl nndıtal'Jar Cla ffaya mec- • .. ~; aasebetlyle 22 mart salı günü akşamı 
liıardml&T. • • Pezeta Stella piyesi büyük bir ihtifalle temsil 

'.Af9fNlaliı feyler hacml01tamaz: • • Mart edilecektir. Piyesin mütercimi Seniha 
ı _ Devlet mallan, • • zıott Bedri hanım wıfındın konferans verile-

.. " Pen'""' cektir. Temsile eaat 21 de başlanacaktır. 
r 2 - Bo-'mıun zati ve lüzumlu el- li" ~~ • • Ley 
blll ft lfYUIYl& borçlu ve ailesine 1 Tllrt Jlruı Dinar Bugün matine ıaat 
lllswau olan yatak taknnlan ve fba- Çervoneç Kuru' 15 de akşam 
ıetıe ....._kitap'" efYU!, ıaat 21,30 da 

· ı - Vazgeçllmeel kabil olmıyan Nukut Ladam 0 mutfu takmıı ve pek lüzumlu ey eş IO Fraııt [Fransız 
,..., ı ı.mııa <farııız> Kamelya 

ı Dolar (Amerika) 
~ - ~la çlfql hıe kendWnin 'Ye to Um [balya Aleksandr Düma-

alleıdnln maftetlerf için zaruri olan flsin IAyemut eseri 
arazllıl n ~ft hayvanlan ve diğer te BORSA HARiCi piyes s perde 
imal '1 •llh4 1111'at 'Ye meslekleri 

R~it Rwı 
TIYATROŞU 
$ehzadebafı 

...._ llzvmt11 olan alAt Te edevat ft Alan 1 J 192; Gişe bergiin gün· 
·~· ~~~;t 4 O 2~ 25 düz açıktır. Tele-
ldtaııJarı, fon Isı. 22053 den tiyatro gifeslni 

1 ~~~..:-" aihlliDilı id&relılri~ .. ----------•ı )'im. 

iste-

• 
11•• Tefrika Kalpte S5 

....................... , ........................... . 
- Beni ıevindirecek, neşelen

direcek birtey yok ki ••• 
- Neden, OTiyak ıatosu eı

ran etrafındaki tahkikat iıtedi
tioiz sibi ilerlemiyor m'1? 

- Bilikis, ilerliyor. Polialer· 
den daha fazla ıeyler biliyorum. 

- Kendilerine saylemediniz mi? 
- Hayır, ıimdilik suıuyorum. 
- Doğru yapmıyorsunuz. 

Lartig haykırdı: 
- S6ylememi mi iıtiyoraunn? 
- Evet. Herıeye karar ver· 

mit kimseler karııaındasınız. E
ğer ihparatta bulunmazsanız, bel
ki sizi buna f11ut vermeden or
tadan kaldınrlar. 

Bu sözleri Sonya gayet müte· 
euir bir ıeıle söylemiıti. Lartig 
iki kadının ıeytanetine emin ol
makla beraber bu ıesin abenıile 
titredi. Aık galebe çalıyordu. 
Fakat bu biran devam etti, ken· 
dini toplayarak güldü ve: 

- Olifmanlar, dedi, birçok 
ıeyler bildiğimden haberdar de

iiJler. Elena da snldü: 
- Ya biz söylersek ? 
- Olabilir. Fakat tehlikeden 

korkmam. 
- Peki Lartig.. Haydi biraz 

bahçeye çıkalım. HaYa pek gll
zel orada ciddi mevzulari, daha 
nhat konUf&biliriz. 

Elena mObendiıi tetkik edi
yordu. Acaba sahiden bir ıeyler 
kqfedebilmiımiydi? 

Sooya, karde;:nin telmih etti
gi teblikedenberi, mühendise 
tatlı ve derin bakıılarla bakı· 
,.... .. _ .................. 1 ?I• 

Jarın tiddeti karıısıada altüst 
oluyordu. Bu kız kardeıler ne 
müthif birer ıillba sahiptiler. 

Nakledenı fa. 
Çardağin albna oturunca Elen• 
sordu: 

- Oviyakı çok seviyoraunuı 
değil mi? 

- Daha yeni tamdım amma 
kendisine derin bir merhamet 
duyuyorum, yeğenine gelince 
onu da çok takdir ediyorum. 

- Ben Markiye karıı D'. er ha· 
metten daha ziyade bUyllk bir 
ıefkat biısiyle mlltphauiaim. 
Bedbaht kimseleri teıelli etmeyi 
pek seYerim. 

- Doğrusu ıize pek minnet
tar. 

- Halbuki onu Pariateki ziya• 
retimdenberi tanıyorum. 

Lartig yan gözle bakarak: 

- Ben daha enelden tanı
yorsunuz zannediyordum. 

- Hayır.. Kaıtelmeyran'a ıe
lince .• 

- Sizin için deli oluyor .. Ve 
pyet onunla eYlr.nmezseniz 6lllr. 

- lnıan bu kadar manam 
bir ıebepten ölmez. Hem onunla 
evlenmeyi kabul etmiyeceğimi 
ıize kim sayledi. yalnız biraz 
dOtOomemlizım. 

Miibendis, genç kadmuı ken
disiyle eğlendiğini zannediyordu. 
Buna tahammlll edemiyecekti ve 
az kalıın kalkıp gidecekti. Fa• 
kat Eleaa, yazılacak mektuplan 
olduğundan bahaederek onları 
yalnız bırakb. Bu aralık kop 
kota Miıel geldi. Pek aeYdiji 
mOhendiıin kendiaini iyi kaqah
yacağını zannederek : 

· · beni ıe•mi r-
sun, dedi, benim e ep ters erı 

konUfUJOrlUD. 
(Bitmetll) 

•:y ANIK KALPLER,, filminde "Marlene Dietricb'iD 
güzel aııkı GARRY COOPER 
Şayanı hayret bir kadın olan ••• 

SiL ViA SiDNE Y 'in 
iıtirakile temıil ettiii 

Tehlikeli Yollar 
(Le• Carrefoura de la Ylll•) 

Tamamen Fnnsızeı söalil filminde bütiin kadınlan meftun edecektir 

G L O R Y A'da ,.,.n ak.-m G L OR Y A'da 
AndreLuguet ve Taıba Fedor 

AŞK ve ASALET 
(Si l'Empereur saftit ça ) 

A vuıtarya ıarayında bir ıkandal 

,.. Buıllnkll cumamzı 

•e• bir vodvil olan 1 Bir afk fllml olan 

Dahil ölmedin mi? Solmuş Gtlller 
(Quand tu tues•tu?) (Romince) 

filminde halkın kahkahalarla Eaerinde Greta Garbo'yu 

gllldlğü takdim eden 

Elhamra Melekte 
da geçireceksiniz ıeçirecebiniz 

Uheten: Salnt Granler Fransızcı sözlü 
bir komedide. Sııt ı o,4S te ili Yeten: Zengin Yaryeteler 

tenzilAtlı matine Saat: 11 de tenzillth matine 

~=============~ Dilber MARY GLORY'yi bir ''K 0 Ç 0 K D A K Ti L O., 
halinde g&rdllnllz. Yakında zengin bir varil olarak Ye 
GEL EVLENELiM filminin mllbdei Fernand Gravey 

ile beraber pek muvaffak olduğu 

DUŞ ES 
OLACAKSIN 

( Ta seraı Ducbesae) 

Hayretbahf filminde rareceksiniz 
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Şarkta bir kardeş Po~iste: • • "' Estern'le yapılan J_G_e_ıe_nı_er_g_i_de_nı_er_ 
İran bulundug"' u- Enıştesını agır su- Mtıkavelenin Yeni Belçika ıefiri M. Georges 

RUstemlye hadisesi 

Sabri kaptan 
Dokuz ay hapse 
mahkum edildi 

ı d dö Raymondla Yunan sefiri ve 
nu unutmıyalım! rette yara a 1 Esasları Belçika sefareti ataşe komersi-

Şchzadebaşında Hüsamettln mahalle- l Uts tarafı 1 inci sayfada I Salı dün akşam Ankaraya git· 
[Baş makılemizden mıbaatl sinde 22 numarada eni,tcsi ~lustafaylı l mitlerdir. 

merkezi İstanbuldan Londraya gerin Bursa:rı Eskişehire, Eskişehiri zmire d 
~ birlikte oturan Mehmet, geçimsizlik yü· bağhyacağız. Fakat tasanuratın fii. Ankara an evvelki pn ıebrimize 

ce, evvelce Trabzon - Kızıldize yo · ü d i" · t · · ıı- tt · ı d · z n en <un enış esını at.ır sure e yara· le konulabilme i ancak alınacak tahsi gelmış o an orta te nsat umum 
lundan yapılan naldıyat ta birdenhi· ı \' J h b k ld 1 • F b dil B J k · Diler meseleden de tahkikata ımtftır. ara 1 asta aneye ·a ın mı~tır. satla teayyün edecektir. Bu husustakı müdürü uat ey n a ı esı-
re azalmrştrr. Vakia ilk zamanlarda \T k' ··te k' k M h ı devam olunuyor a ·ayı mt· a ıp açan e met aranı · faaliyet bizzat idaremiz tarafından ya re gitmiştir. 

Muhtelif yerlerde şeyh Esadın buna 5ebep olarak muamele vergisi- maktadır. pılacak, bir şirkete haYale edilmiyeo• ,--------------
nin tatbikatına ait bir hatadan bah- ekt'r ı 

resimlerini dağıtmış •e Nakşilik d'l . Ortaköy yangınında kast ol• c 1 
·Yeni telsiz tesisata 

d kt d l se ı mış ise de bu yanlrşlık tashih e- madıOı anlaşıldı -
propagan ası yapma an ° ayı Gelecek sene tnhsi at alındıgwı tak- "------------

KISA HABERLER 

h kk d k dildikten sonra da vazryette salah gö d Limoncular mahkemede -
a ın a ta ibat yapılan ve ru··lmemı·stı·r. Orraköy e bir tütün deposunda bir dirde Sam unda, lzmirde. İ!litanbul 

d • Spekülhyon yaptıkları sabit olarak ırıab· 

Binaenaleyh evnlce Trabzon tari· J .. • es mevcu en adliyeye verilen Rüs- yangın çıkmış, deponun iki sigorta şir· veva Mersinde olmak üzere tiç kısa '·cme•·e \·en'lcn lı'mon tu'·ccırlanf...ı1n 
temiye Yapuru suvarisi Sabri Ef. kiyle lstanbula gelen lran halıları ketine 5igortalı bulunuşu ~üpheyi da\'et dalgalı ,·e 1200 kilometredne muhabe- b k · . ··a· . ı· dün de baz 11 aş a tıcaı eı mu urıye ı · 
dnn dördllncü mustantıklık ta- . d. l ederek yın~n mahallinde keşif yapılma- re kabiliyetli i tasyonlar yapacağız. aıoncular ha,·'·ın ·'a mu·'dde'ıumumı'lı'ıı.e 

şım ı skenderon • Musul · Ravandır '"" u b 

rafından tevkı"f edilmı·ştı·r. Tabkı·- sına lüzum görülmüştü. Yapılan tahkilcnt Yani bugün J.~dirne, Diyarıbekir \ 'C Tebriz tarikiyle Londraya gitmekte- · 
kat maznun kaptan Sabrı· efen- neticesinde yangında kast olmadığı anla· Yanda calışanlara arlkadaş \'eerceğır~ 

müracuc ccmişcir. 

dir. Kezalik Iran transit eşyasının bir şılmı,ur. Bunlarm sahile konulacağına göre 
dinin Nakşi olduğuna, şilphe bı- kısmr da şimalden Culfa hattı Batu• gemilerle de muhabere miimkün ola• 

Ehliyet vesikalara - Balıkçı· 
!ardın ehliyet -. es.kası istenilmesine lü
zum olmadığına karar \'Crilmiştir. rakmamaktayıa da, kendisinin ma gelmekte, Batumdan da Avrupa- Slgortah bir yah yandı bilecektir. 

Batumda şüpheli kimselerle te- ya sevkedilmektedir. Bunun neticesi En·ell.:i gece Üsküdarda bir yan~ın Muamelfibn umumi vaziyeti 
Fes getirten bir tOccar 

Kapalı çarşıda hacı Hcşit isminde bir 
mas ettiği ve propaganda yaptığı olarak (192:>) senesinden evvel Iranın olmuş, Paşa limıınında Resneli Nazım 1dare bugünkü vaziyette elindeki 
henüz tesbit edilememiıtir. Is- muhtelif memleketleriyle ticari mu- beye ait bir )&lı tcınamcıı yanmıştır. Ya!ı ''esaitl' göre işlerinin en mütek{tmili 

tüccar namına gümrüğe 2400 fes gel
miştir. Gumriık ba~ müdürlüğü keyfiyeti 
J?Ümrük ve inhisarlar vck!letine bildire· 
rck bunlann ithaline müsaade edilip 

tint.k hakı"mlı"gWı"nce tabkı"kata 15 bin liraya sigortalı bulunmaktadır. değilse de en iyi ~ekilde işletilmek-amelesi (6) ıncr derecedeyken bugün 
Polis tahkikata başlamıştır. te olduğu kanaatindedir. Eskisi ka · 

devam olunmaktadır. Diğer ta- (18) inci dereceye düşmüştür. dar ne me'!<tup 7,a,_1ati ,·e ne de te1g· 
f d k edilmi~eccğini sormu~tur. 

ra tan ün gümrü mahkemesin- Her halde bu \"aziyetin devamı !f"' raf teahhüratı göriilmemekte ve i i · 
de, kaçakçılık cürmünden dolayı doğru değildir. Çünkü Iranın harici ueÇeD Sene tilmcmektedir. Arasıra bazı hadi~at Ölüm 
kaptan Sabri Ef. muhakeme ve ticareti için en kolay transit yola istihsal edilen eksik olmama kgayet t<ıbiidir. Çünkü Mütekait erkanıharp kaymakarr 
mahkQm edilmiştir. netice itibariyle en dikkatli ve en ça-

Türkiyeden geçmektedir. Bu tabii p 1 1 şk k d 1 l'k 1 ·d Mustafa Beyin kızı, eabak Jan-
Sabri Ef. üzerinde 410 adet etro 1 an ar a aş ara ma 1 • o an ı R'l"C 

transit yolunun terkedilmesi hem r. bu arlı:ada lnr arasmda beşeriyet sa· darma Kumandanı Ali Kemal 
çakmak taşı, 3 adet çakmak, 60 ranlılar. hem de Türkler için zarar- İngiliz membalarından verilen rna- ikasiyle vaki olabilecek hazr yolsuz paşanın hemşirezadesi ve Elek-
gram kıyılmış tütnn, 48 yaprak dır. Bahusus Türkiyeyle Iran arasın- lılmata göre 1931 .senesinde, Amerika hadiseleri haber alır almaz. islfıhı ~a trik Şirketi memurlarından Hü-
ai2ara kağıdı ve 66 adet zıva- da mevcut olan her türlü siyasl ve hu 850,275,000 fıçı petrol :istihsal etmiştir. relerini kendisine en birinci vazife tc- aamettin Beyin kız kardeşi 
nah Rus sigarası bulunmakla dut ihtilafJan tamamen halledilmi~· Bu miktar, dünya istihsalatınınu yüz- lii.kki eder. Amerikan Koleji mezunlarından 
maznundu. Dün bunlardan yalnız tir. lki memleketin iktisadi münase- de altmış ikisini teşkil etmektedir. Estern şirketinin vaziyeti Muazzez Mustafa Hbanım, ikrtibdal 
tütün Ye kiaıtların kendisine ait f'..eçen seneden başla mı· olan mii- etmiş ve cenazesi ugün i in i-

0 batma ait hiç bir inkişaf maniası kal- Rusya 161,900,000 fıçı petrol almıştır. kt" k ld l t 
olduğunu ve digw erlerinin de va- :ıakerat bir mukanlenin feshi Ye va ı a ırı mış ır. 

mamışhr. 1930 senesinde Sovyetler 121,355,000 d'ğ b. muka••elenı'n krt" k M 1 k t bü ··k h" ti purun sahibi Ali B. tarafından 1 er ır • a ı şe · em e e e yu ızme er 
Mehmet Asım fıçı istihsal etmişlerdi. Bu suretle, linde olduğu i~in teşrii merasimi ge- etmesi beklenen bu münevver 

!D~hk kendisine kzarar getirmek ===============ı Rusay dünya istihsalatında ikinci de- çirmek mecburiyetindedir. Btiyük genç kızan böyle vakitsiz ufulu 
ıçıo amarasına onmuş olduğu- kaptanı bu cürmOnden dolalıyı receye yükselerek, 118,770,000 fıçı istih Millet Meclisinin tadili münasebetiy-

ö 1 · Aı· b k kendisini tanıyanları büyük te-
nu • y emış ve ı eyin bu ha- 9 ay Ye vapur kaptanı olma sal etmiş olan Venezuella'yı üçüncü le geçen devre çıkarm:ık kabil olmıı- essUrlere düşürmüıtür Allah 
reketine sebep olarak da vapu- itibariale 3 ay zammiyle 9 ay ha- dereceye indiriyor. dı. Bu devrede rnuzakeresini ümit ~ h t l . • 

d• ,~ • k 1 . ra me ey esın. 
run batumdan hareketinde ora- pia ve 140 lira 23 kuruş da pa- Romanya, 47,600,000 fıçı ile dördün• ı) oruz. J. enı mu ·ave enın esasları ···-········· .. --·······-········--·····-
dan alınan siyah havyar, lAstik, ra cezasına kabili temyiz olmak cü derecededir.Acemistan ise, 44600000 şirketin 30 sene için haiz olduğu imti di menfaat temin edeceği için doğ. 

k k yazdan feragat, bu feragat dolayisiy rudan doğruya telsizle çalışmadığı • 
fe er Yot anın vapura konması- üzre mahku" m etmı"ştı'r. Sabri Ef. fıçı istihsalat ile dünya pettol piyasa- le memleketimizdeki tesisati idareye mız ve çalışmıyacağımız merkezlerle 
na muhalefet etmit olduğunu id- lıiikmijn tefhiminden sonra ha- sında beşine· der~eyi almış bulunu- terk, 1mna mukabil bir mecburiyeti- olacak rnuhaberatımıza şirketi taY· 

JJ.ia elmi tir. M h eme netic~de 11isharıeJ1e .ıgöaderilmiıtir. yor. miz ohnnkE;rzın \'e bize en ziyade mad siften iharettir. ~ı -" 
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..._ 90 ----- TAR!H EL KİTABI 
Macarlar asırlarca süren göçebelik devri esnasında cenubi Rusya 

otlaklarına gelmi§tİ. 
Kabileler halinde ya§ıyorlardı. Akınlariçin kabile reislerinden biri 

kumandan seçiliyordu. Peçeneklerin hücumuna uğrıyan macarlar ikiye 
bölündüler. Bir kısmı ~arka citti Volga boyunca ilerledi. 

Diğer bir kısmı Molyavya ve Basrabayya yerle§tiler. Daha karlı a-
kınlar temin edebilmek için kendileme bir reis seçtiler. Fakat macarlar Pe 
çeneklerle Bulgarların ani bir tecavüzüne uğrayınca bugünkü Macaris
tana kaçtılar. Ve burada yaşa.mayabaşladı, buradan sühuletle akınlar ya 
pabiliyorlardı. Fakat Hanri dö Saks sonra Oton 955 te onları inhizama uğ 
rattı. Fakat Otonun islavlarla uğraşması macarların toplanması için vesi
le oldu. (Geza) katolik hıristiyanlığı kabul etti. Kabileler arasında vah • 
deti tesis etti. 

Etyen zamanında Macaristanda Ortodoks hıristiyanlığa kartı müca • 
'dele bqladı. 1000 tarihinde Etyen papadan krailık tacını ald1 

- Peçenekler -

1\ıkiyu müttehidesine mensup (Oğuz) oruklarından biri de Peçeneft
Ierdir. Dokuzuncu asırda Yayık (Ural nehri boylarında yerleımişlerdi. 
Bu asrın sonlarında Don ve cenubi Rusya mıntakalarmda en kuvetli te
ıekkül halini aldılar. Hudutları Sarkal nehrinden Kiyef prensliğine, Azak 
denizi kıyılarile Kırımdaki Bizans müstemlekelerine oradan Karpat -
lara ve Tuna ya kaadr devam ediyordu. 

Peçenekler birçok akınlar yaptlar. Bizanıa tecavüz ettiler, nihayet 
Aleksi Komnen tarafından (Enez) de mağlup edildiler. Katliamdan kurltu 
lanlar Makedonyaya yerleştirildi. 

- Çerkezler ve Kabarlar -

Peçenekler Hazarları ve Hazar ıimalindeki Türkleri mağlup ettikle
ıi zaman bunlardan bir kısım Kafkaı dağlarına çekildiler. (Derbent) ci • 
"annda ve bugünkil Gilrcinatanda yerleıtiler. Bunların araamda Kabar• 
daylar da vardı. 

Kabarday kıt'uımn başka bir ismi de sir Kasyayahu Kerkesti. Bu Ker 
keş imıini taşıyan bir boyun ismidir. (Kırgın) kerkeslerin asıl yurdu BaY,· 
kal gölü civarındadır. Diğer Türklerle beraber garbe gelmişlerdir. 

-Oğuzlar-

On birinci asırda Ona Aıyadan gelen Oiuzlar Peçenekleri daha 
... .,. ltı'müılerdil\ 
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Kıpçakların tazyiki üzerine ilerliyen Oğuzlar, Makedonya ve Yuna

na kadar ilerlediler. Fakat Peçeneklerin hastalıklar, soğuklar kar§ıları • 
na çıktı, Oğuzlar mağlup oldu. Kalanlar Bizans hizmetine girdi. Oğuzla
rın bir kısmı garpten lstanbulu tazyik ettikleri sırada bir kısım Oğuzlar• 
da Selçukilerin kumandasında şarktan lstanbula doiru ilerliyorlardı. 

Kumanlgr: 

Kıpçak elindeki Türklerden ayrılmış bir koldur. Kumanlar on birinci 
asrın sonlarında Volga ile Yayık (Ural) ırmakları arasında ya~ıyorlardı. 
On birinci ve on ikinci asırlarda Rusyaya, Polonyaya, Moravyaya karşı 
hücumlar yaptılar. 

Nihayet on üçüncü asırda Moğol istilası neticesinde bir kısmı Mo • 
gol istilasını kabul etti. Bir kısmı Bizans latin imparatorluğu hizmetine 
girdi. Bir kısmı Macaristana hicret etti. 

V inci asırdan sonra A vrupaya Şarktan 
gelen istilacılar 

v - vıı inci asra kadar şark -tan gelen istilalar devam etmiştir. 
Lombarlar şimali İtalyayı zaptcttiler Oraya l<endj isi..'lllerini vrediler. 

Anglosaksonlar İngiltereye yerleştiler. Britanyalılardan bir kısmı Fran• 
saya geçtiler. İslavlar V inci asrın nihayetine kadar Tunadan Elbe ır • 
mağına kadar olan sahayı iıgal etti .. Jer. 

- istilalar ve Papalık 

İstilalar hıristiyanhğı kuvvetten düıürüyordu. Papalar tsliJicılara 
karşı bilhassa misyonerler vasıtasile hareket ediyordu. Nitekim Vizigol • 
lar ve Lombartlar bu suretle kilise lehine tevcih olunabildiler. Papa mis • 
yone;rleri aarıında geni§ bir kilise im-paratorluğu kuruyordu. 

lslam tarihi ~ 

Arabistan ı 

Arabistan garpte Kızıl deniz, cenupta Aden, ve Hint denizi, şarkta 
Umman denizi, Acem körfezi ile çevrelenmiştir. Şimalinde Suriye çölü 
vardır. Arabiatanda üç dağ silsilesimevcuttur. 

1 - Garpte Sinadan, Hicaz ve Yemene uaznan Hicaz ve Yemen dal· 
!arıdır. 

a - Cenupta Hadramutta Mahra dağlarıdl' 



1 Mahkeme ve icra ili.ulan J -------------
Matbaamıza gelen eserler: 

Havacllık ve spor (V AKIT)ın küçük ilanları 
10 dafası 100 kuruştur. 

(80.000) llraya kader seli· Saftlam ve kelepir Irat sa• 
ilk ma§azası olanlara - Bey tın almak istiyenlere - 1stanbu· 
oğlunda Istıklftl caddesi. Galatada, Ka· lun şerefli ve eğlenceli bir mevkiinde 
raköy. lstanbul cihetinde B:ıbçc'kııpusu se:ıevt t? 00'."lı lira kira getiren em~ıl k 
Soltanhamamı ve Balıkp:ızarı gibi en şe· sanlı nr. (Bedeli için bir kısmı peşin alı
refll mahallerde ıso 000) liraya kadar 8a narAk milt«'bakl mukasseten ve yahut iki 
tılık mağazası olanlann saat on buçuktan sene sonra verilmek üzere kolaylık gös· 
beşe kadar Galuada Mehmet Ali paşa tt:rilir) fazla malômat ve tafsil4t almak Is· 
hanında (41) numroya müracaat eyleme- tiyenler Galatada Mehmet Ali paşa ha· 
Jcrl. (MezkOr mahallerde olmak şmile nında (41) numaraya müracaat evlemeleri 

Havacılık ,.e spor mecmuasının 67 
inci ~ayısı çıkmıştır. Hu sayıdıı. Türk ha· 
va hatlannıı alt mühim bir yazıyla bu 
teşebbüse dair matbuatın ne dü~iindük
lerlnln hulA~ası vardır. Bir Alman gaze
etsinln <Cihanın imdadına koşan bir tay
yare cemiyeti) teşı.ıili etrafında ortaya at· 
tı~ fikre tahsis edilen sayfalar ,ayanı 

dikkattir. Hava sporlarına., Fethi Tahsin 
beyle yapılan bir millAkata. kara Ali 
pehlivana ait yazılar albayı uyandırmak· 
tac!ır. 

lstanbuAl sllye Mahkemesi 3 ilncü 
Hukuk Daiıeslnden: 

Şişlide Hallskir Gazi cadde-
ıinde Mari hanında sakine Ma· 
dam Marinin kocası Dariyüı Ar· 
diti efendi aleyhine ikame eyle· 
diği bofMlma davasının tabkika
hn da hslen ikametgahı meçhul 
bulunan ve ilanen mku bulan 
davete icabet etmeyen muma
ileyh Dariylis Artidi efendi hak· 
kında muameleli gıyap kararı it· 
tihaz ve ıabitler istima kılınmış 
ve tahkikat 29 3· 932 Salı saat: 
10 na muallak bulunmuı oldu
ğundan H. U. M. K. nun 402 
inci maddesine tevfikan beş gün 
zarfında mumaileyh Yakıaya iti· 

riıto veledi Dimitrinin Vitali Le· 
vi efendiden borç aldığı 2So0 
liraya mukabil birinci derecede 
teminat gösterdiği Kuzguncukta 
Bebor sokağında 7 numaralı ha· 
nenin paraya çevrilmesi muma
ileyh alacaklı Vitali Levi efendi 
tarafından talep edilmiş olsuretle 
namınıza gönderilen 6deme emri 
meşrubatından ikametkibınızıo 

meçhul olduğu anlaşılmış olmak· 
la pederinizden intikal eden iıba beheri yirmi beşer bin veya daha fazla Ucuz ve acele satdık otel Arabadan şllrler 

kıymette ilç dört mağazada olabilir). ve kahvehane ve garaj - Sir· 
Sabhk dilkkan Vcznecileıd kecide SalkımsôğUtte tramvay caddesinde 

tramvay caddesinde 113 No. lu üstünd• IJ2) oda, iki salon, ve müştemil!tı sal· 
oda ve halı), havi bir dükkdn 11cele sa- ıeyi havi otelle altındaki kahvehan~ ve 
tılıktır. Kadıköy Kuşdili kuyu soklk ı 6 ittisalindekl garaj ucuz satılıkur. Talip 

Nabedit beyin bu namda güzel bir 
şiir kitabı çı '< tl. Karilcrimizı: tavsiye ede
riz Naşiri : Ahmet Halit kiJtüpbınesi. 

borcunuzu tarihi tebligten itiba
ren 25 gün zarfında itiraz bak· 
kınız olmak üzere 60 gün içinde 

Tavuk ödenmesi Jizımdır. 

·o ya müracnat (2047) olanların Galatada Mehmet Ali pışa ha 
Acele sabhk hane - .Feciye· nında (41) numaraya mür.aca:ıt eylemeleri. 

de k4tip Muslahattin mah:ı!lesinde Dıra- Sallhk kftgir hane - Divan
man caddesinde ahşap iki kattan ibaret yolunda tramvay caddesinde kAgir dört 
üç oda, bir mutfak. bir kuyu, bahçe ''e kattan ıbarct dört oda, bir mutfak,• bir 
milştemilAtı s:ıireyl havi h:ıne acele satı sarnıç, bir Kuyu, daraçayı havi munta· 
lıktır. Talip olanlaıın saat on buçuktan zam ve nezareti fevkalldeli kO.gir hane 
b~e kadar Galatada Mehmet Ali p:ışa saolıktır Talip olanların Galatada Meb· 
bıınında (41) numarııyıı mür:ıc3at eyle· met Ati paşa hanında C4I) numaraya 

Fenn! tavukçuluktan, tıvşancılılı::tan, 

bütün kümes hayvanlarından bahseden 
bu güzel mecmu:ının 12 inci !ltpsı çok 
zen~ln münderccatla mütelctmll bir şe

kilde intİ$ar etmiştir. 

raz edemediği takdirde mabke· 
meye kabul edilemeyeceği mu
maiJeyhe HAnen tebliğ olunur. 

(2'646, 

l~bu ödeme emri ikametklb1-
mzın meçhuliyetine binaen ilinea 
teblii olunur. (2649) 

On yedi Mart dokuz yüz otuz fkt 

lstınbul 4 üncü icra dairesinden; 
Istanbul 8 inci icra memurluğundan: Tamamına 2575 lira kıymet 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve takdir edilen Altsarayda Konca Mektep 

melPri mürncaar e\•lemeler• 

furubtuna karar verilmit olduğun dede mahallesinin hazinedar ao• 
dan perükira ait kanepe Ayna kağında 21 numaralı dükkln mÜf• 
vesair 20-3-932 tarihinde saat 14 temil hanenin temamı açık arbr-

12 ıocı sayı 

FevknUdc bir münderccatla intişar 

etmiştir. 
Acele ve ucuz satıhk ha• 

ne - Beyoğlunda Kamer hatun mahal 
lesinde kdgir dört kattan ibaret (6) oda, 
bir mutfak, iki sofa, b·r sarnıç, bahçe, 
elektrik ve müştemi Atı :ıaiıeyl havi hane 
acele ''e ucuz sanlık olduğ'U gibi bir 
katı kiralıktır. Talip olanların sa:ıt on 
buçuktan beşe kadar Galatad l\lchmet 
Ali paşa hanında 40 nurr.rov-: müracaat 
eylemeleri 

sandal bedeıtanında satılacağı maya yazediJmi• olup 31-3-932 
Cığaloftlunda satıUk mU• .,. 

kemmel hane - Cığaloğlunda kt- Doktor ilin olunur. (2650) tarihinde tartnamesi divanhaneye 
git" dört kattan ıbaret on oda, bir sa'on. Beyoğlu dördüncü Sulh Hukuk mıh· talik edilerek 14 4 932 tarihine 
bir cıhannüma. bir mutfak. bir kiler, bah· Hafız Cemal kemeslnden müsadif perşenbe ıünü saat on 
çe ''e müş·emildu saireyi havi mükemmel Dahili hstahklar mutahasaısı Beyoğlunda Kalyoncu Kollu· dörtten on albya kadar lstanbul 
hane .aulıkıır ratıp olanların Galaradıı Cumadan maada her gün öğleden luğunda enli yokut · sokağında dördüncil icra dairesinde aç.ık 
Mehmet Ali paşa hanında (41 ı numarayı sonra saat 2.30 dan 5 e) kadar lstan. 19 No.lu hanede sakin iken artırma surctile satılacaktır. Iıbu 
~üracaar eylemeleri bulda divanyolunda US numaralı hu• ~-12-931 tarihinde vefat eden gayri menkul ikinci artırmada 

:-:--------------------
Acele sabhk apartman ve susi kabinesinde dahili hastalıkları Boğos Sepoyan efendinin vası· bin dokuz yüz lira bedelle Niglr 

dukkn. ı ı· d k .. ü d '~ ld muayene ve tedavi eder. Telefon: Is- yetnamesi arılarak tenfizine bat· 
5 a b h k dUkkan - Mahmutna· un ar - ' 2 1 oy n e. 1 c e Y hanım uhdcıinde bırakılmı§ ıse 

~irmenı Çarşısınd:ı. dfüt yol ağzında tanbul (2. 22398) lanıldıiından, kanunu medeninin de artırma bedelini teslim ede• şada l\üı kçü hanı alt katında ayda ( 141 
on dört lira kirası olan bir dükkAn sa 
t1lıkor Talip olanlann G:ılatada Mehmet 
Ali paşa hanında (41) numarıl\ a müra 

tnhtınd~ u ~ d .. , ·• ı..· d h 1• 538 ı'ncı· maddesı· mucibince bu .. rıe.,, u' an uır 0 a, :ı" ,.c haneyi. musluklu kileri. ill 'emek odası, miyeceğini beyan etmesi üıerine 
bodrumu fevkinde Dört daireli ve be terkos ve telefonu. scltmlık daiıesi. Kt bapta bir güna itirazı olanların bırakılma kararı bozularak icra 
heri bir sofa. (4) oda mutbah ve halAyı ,,ı·r ı·kı· kıttan ibar•t ve ilç kısma kabıll tarihi ıJlndan itibaren bir ay zar· 

124 
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'"' ve iflas kanunun üncü ma • eaat eylemeleri h:svi emlftk satılıl\tır. Ta ip olıınların on tn ... sı·m on ı"kl odayı, ahırı. garajı, bü~·ük fanda Beyog-lu dördüncü Sulh k · 
.. 1 deıi mucibince tekrar i incı ar-

Acele sabhk iA&no ve fmn - bAulçuktan hbese dkndıır Gıılııtaıia. l\1ehmer mutba uşak odaları ile üç bü\ ük bos· Hukuk mabkemeıine müracaat hrmaya vazedilmittir. Taliplerin 
Rumelihisarınd:ı Alitorlak mahallesinde i P3~a anın a. '41 l numroya müra· tan kuyusunu, vasi çımlıklı 27) dönüm etmelerılüıumu ilin olunur.(2643) 

t ı • · yeYm ve vakti me-ı\d~rda lstao• 
~eşme soka~nda bir katı kAglr bir lmı caa ey eme.erı hnhç·yi ve müşremilAtı salıeyl havi ha· bul dördüncli icra dairesinde ha• 
ahşap iki katt:ın ibaret dört oda. bir Acele &ahhk ve kirahk mU• rem ve selAmlık köşkler. olduğu gibi b r Kuzguncukta Behor ıokağında 

tf b. h b 7 ı b d L" k zır bulunmaları Ye daba fazla mo a '· ır :ımam, ir kuyu Jhçe kem mel k6şk - Göztepede istıs kaç kısm:ı ınksinı edilerek kira ile de numara ı ane e 12oraş o 
elektrik \·e müştemi!Atı saireyi havı hane yona dört beş daki n mt>sııfede, fcvkı ve llcccktır Talip olanlınn Gılatıdı oğlu Hmıto veledi Dimitrinin malumat almak iateyenler 931 • 
ve i f(ııJjnde (ınn .şuılıknr. Talip olan l~de neıaretll bir mevkide. harem dıılre Mehmet Ali pa~a hanında (41) nomrıyı va1iai Ye km lllJt~•W ~epp.,v~y~ 211 dosya numara11la memuri-
lann Ga atadı Mehmet Ali p:ışa hıınındı si (301 odayı, külhanlı ve dörr urnalı saar on füıçukrııh be~e ktıdar müracaat lscanbul 4 lincü lera dairesinden yetimise Or u.... il~.. ..ı-
(41) numaraya müracaat eylemeleri hamamı, ve ittisalinde mutb:ıhı, çamaşır· eylemelt"rl. Murisiniz Ligora~ko oğlu .Hı· nur. (2648) -----··········------············--·-····-···········-·····-··--------------
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3 - Ummandan F ırabı kadar deve.m eden ve §arkı kaplıyan dağlar • 
dır. 

Bu Ü çsilsilenin ortasında kalan kısmı çöldür, kumludur. Bu çöl fi• 
maide Nufut, ortada Yemame, cenupta Dehna ndını alır. Arabistan ku • 
raktır. Şark kısmı yakıcı bir surette sıcaktır. Suları bol değildir. Şarktan 
esen aam yeli boğucudur. Kütleler halinde kum tabakalarını sürükler. 

Yemen mıntakası §İmale niapetenmünbittir. 
Şimalde Hieaz mıntakasında ekine çok az tesadüf edilir. 
Şimal ve çöl halkı bedevidir. Hayvan beıliyerek ya§ar. Sahil ahali· 

ıi balık ve inci avcılığı yaparlar. Hulima fidanları yetiştirirler ve ticaretle 
meıgul olurlar. 

- Araplar -

Bu coğrafi muhitte yaşıyan Sami kavmine mensup araplar ekseriyet
le bedevidir. içtimai te§kilat kabile halinde toplanmaktadır. Kabilenin 
ini bir reisi vardır. Bu reis kabileiy idare eder. Kabile kavaaları boldur. 
Kan daavsı güdülür. "' 

Bazan kabilelerin Emir, Kait, Seyit) namlarını alan bir reisin ida • 
resinde toplandıkları görülmüştür. Fakat bu reisin hakimiyeti kabilele • 
rin müstakil hareketlerine mani olamamıfbr. 

- IslAmlyetten evvel Arap devletleri 

Arabistan eski devirlerinde büyük bir kısmı, (M. E. 2600 - 2800) de 
(Sumer) e tabi idi. Bu sebepten Yemende, Arabistanda Sumer medeni .. 
yeti intişar etmişti. 

Sumcrlerin sukutundan sonra Sumer medeniyeti Mezopotamyadan 
Yemene giden kabileler ve (Babil) vasılasile bir müddet daha tesirini 
gösterid. 

Eski zamanlarda Arabistanda teşekkül eden devletler ıunlardrr1 

A. Cenupta mina devleti : 

Bu devlet milattan on asır evvel Yemende kurulmuştur. Az zaman• 
da Kızıl deniz sahalarını kaplamıştır. Bu devlet Yemenden Gazeye kadar 
olan yol vasıtasile Palestin ve eimaldcki memleketlerle münasebet tesis 
ediyordu. ~ 

Bu kervan yolu üstünde Medyenıehri vardı. Musa gençliğinde uzun 
zaman bu tehirde bulunmuıtu. 

Maka (Mekke) Yeırip (Medine) gihi kervan durakları vardı. 
2 - (Se'ba) devleti milattan evvel sekizinci asırda tctekül etmittir. 

Mina devletini yıkmrıtır. İdare birletmiı kabilelerin teıkil ettiii mütte • 
bide tarzında icli. 
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- Bulgar devletl -

itile ve Koma havzasında yafıyan Bulgar Türkleri VllI inci aıırdan 
ıonr aBulgar devletini teıkilıettiler. Merkezleri (Bulgar) şehriydi. 

Bunlardan bir kısmı Vll asırda Tuna boylanna inerek Bizanslılar• 
la münasebet tesis etmiılerdi. Bulgarlar (Harzem) vasıtasile islim alemi 
ile 11kı münasebette oldukları için Onuncu aaırda Elmasa hanın zamanın
da İslam oldular. 

Hazar devletiinn zaiflemesinden sonra Bulgar devleti kuvvetlendi 
Ruslarla mücadele etti. 

On üçüncü asırda Cengizin torunu Batu ile gelen Türkler memle • 
ketlerini iıtill edinceye kadar hüküm sürdüler. 

Bulgar Türkleri arasında sanayi ve ticaret inkişaf etmişti. Bilhu • 
ıa (Debagat) ilerlemitti. Yaptıkları ayakkabı ve çizmeler lran ve Irakta 
pek mqhurdu. Bulgarlardan bir çok alimler de yeti§miştir. Mnanl iıti • 
18.amdan ıonra Bulgarlara yanht olarak (Tatar) denmittir. 

- Tuna Bulgarları -

Tuna havzasına gelen Bulgarlar Bizans tarafından İmparatorlufu 
müdafaa için bir kuvvet telakki ediliyordu. Fakat Bulgarlar Balkanlar· 
da tecavüze geçtiler. Bizansa kadar uzandılar. Yukardan devam eden 
kavimler akını Bulgarlan daha cenuba inmiye mecbur elti. Bir zaman 
Tuna delta11nda tutundular ve Mesyada yerleştiler. 

Bu Bulgarlar diğer İslav kavimler gibi Ortodoks hıriıtiyanlığı kabul 
ettikleri için isllvlarla beraber telakki edilmiye baJladılar. 

Tuna Bulgarları, V inci asırda göçebelikten çıkmıt ziraatle meıgul 
insanlardı. 

Bu Türk Bulgarlan hakkında (Preelav ve Madara) da yapılan haf.· 
riyal bir çok eserlerin meydana çılanasına sebep olmuftur. Madarada ket• 
folunan kitabeler, Yunan harflerile yazılmıt türkçe kitabelerdir. Bu ki • 
tabe (804) te tahta srecen. Kurmua hanın Bizanslılarla harbini ve Bizam 
hezimetini anlabr. 

-Macarlar-

Macarlar Fino· Usriyea Türk• Uıur kabilelerinin kanımumd .. 
tleimüt bir kavimdir. 
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Gillhane idaremizin mülga eski malzeme deposunda bu kerre toplanan idare eden adam Müsamereleri kısmen hurda ve kısmen tip harici mubtelirutcins tüks ve radyum 
Bu seneki Gülhane tıbbi müsamere- lambaları 110 mumluk mum kuvvetinde binlerce ampüller, müs· 

)erinin :ı.luncısı evvelki gün Giilhane tamel elektrik dinamoları telgre.f ve elektrik tellerine mabıuı 

Kendisini öldüren Kreuger nasıl konferans alonunda yıpılmıştır. izolatörler ve- suporlan. lambıı şişeleri, karyola ve karyola ıom-
i\luallim 1''uat Kdmıl H. tarafından yalan yazı makinesi, kubilya ve civatnlar ve bunlara mümasil 

nıdir görülen bir hu,·cvza papilomu, bin kalemi bulan bir çok hirdevat aleni müzayede suretinde 
fJıydarp~ş:ı :ıskeri h:ıstane~i dahiliye mü· k 

k 
. . . . f tehassısı Dr. Ihsan Rı'fat B. tarafından b'ır sablaca tır. Müzayede 2-1 V-32 de saat 10 da b::ışlıyacaktır. Ta-

yetişti, neler yaptı ? 
Kibrit kralı milyarder Kreu-ı 

ıer'!n intiharı hakkında tel • 
ırana gelen haberleri kariJerimize 
bUdJrmiştik. Avrupa postası cihanın 
en zengin adamının hayatı ve intiha
n hakkında malQmatla doludur. Bu 
lllaltmatm mühim noktalannı aşağı· 
Ya naklediyoru~: 

Tahkikat 
Kreuger'in intihar ettiği binanın 

kapıcm tahkikat hflkimine şu tafsila
tı vermiştir: 

- Mösyö Kreuger dört ~eneden· 
bert apartmanında otururdu. Cu • 
hla günü Amerikadan geldi. MÖ5yÖ 
Ltttorin %iyaretine geldi . Be • 
raber yemek yediler. Akşam Mösyö 
Kreuger çıktı. Va7.ıyeti tamamen gay 
n tabir idi. Her gün çıknl'ken gayet 
tatlı konuşmak ve çokça bir ~ey hr· 
diye et!Mk adetiyken yalnız şapkasile 
selim nrdi ve dalgın dalgın çıkıp 

gitti. 
Kapıdan bakıyordum. Yürüyerek 

uza.k1&.§tr- Halbuld o vakte kadar da
lma bir otomobil kiralardı. Az Mnra 
&'ene yürU)'erek udet etti. Gayet 
-.qgul gözüküyordu. Mutlaka int:. 
har için ku11anacağı silAhı satın al 
nnştı. Ertesi günü oda işlerine bakan 
Madam Baro dı~rda.n öte heri 11\mt· 
)"'& çrkmea. bir~k kimseler telefon 
ettiler. Heptdni a'!>artımana raptedi • 
yordum. Maamafih cevapsız kalıvor . 
Jardı. Anlaşılan o tıırada Mösyö Krea 
cer intihar etmi§ti. 

Hizmet ndım madam Baro da 
demiştir ki: 

- Cuma~i sabahı Mösyö Kreu
rere kahnltısrnı götürdüm. Öğle ye
ntetfni evde yeyip yemiyeceğini sor • 
dam. Fakat ga~t dalgın duruyordu. 
Bana evvelA (hayır) ıııonra (evet) dt-t 
dl. 

---=-~ ......... -~ .nam~ 
Fakat cuma giinU pardesUAUn6n eep-
l•?inden birinden anahtarlan alır • 
1tta bir sillh fabrikasmın kataloğunu 
drdUm. Şu h&lde Mösyö Kreuger o 
Binada bir sflth satın almak tMav • 
~rundaydı diye hükmolunabilir. Cu· 
ftlartesf sabahı çarşıdan avdet etti • 
ihn zaman mösyönün paltosu ve man 
te&unu asılı ~ördüm. Kapıyı vurup 
fteri ıdrdim. Mösyö KreuR"er ydıığr. 
•a uzanm1~tı. Öfleden Mnra ictim!l'l 
ridet:ei?fnden dinlendi"ini zan~ettim. 
)ft;sy& T,ittorin ve madam Kara &k
lftan geJince mutlaka ya.nına ~rmf!k 

18tediler. Onlan ()(faya 1?Ötürdüm. O 
~it efendimin ölmilş oldujhınu far. 
kettik. 

Hesap ofundu~una göre Kreupr 
Blart sonunda 120 milyon 1snç kuro-
1'q kadar hir para tediyt-sine mecbur• 
du. Buna lhım olan mchnliğf tedarik 
f~ln Avrupa seyahıttini ihtiyar etti~i 
tahmin olunuyor. İngiliz, Frnasız ve 
İsvec; banşrerlerinin cumartesi günii 
topl11nank bu 'J)llraYT temin kin 
ltreuger müesset!lelerlnin vazıyeti ;.,a 
Jfyesfnf kontrol etmf'lf'ri kara.rla~mrş· 
tr. Kreu~er euma ~Unu öğleden ~on
J'a. lsveçln en mOhlm hankalarmdnn 
birinin mfl.dürü Mösyö Vallenberg He 
drftttil, hu muhaverede Kreuger Ml 
lrt de etnrıartesi irtimaında bir netire 
•lde edemiyeeeğfn"i his.tıetmi~ n onun 
~fn meş'um kannnı vermiştir. 

Kreugerfn Fransada büyük malf 
9'1enafil vardı. 20 milyon sermaye ile 
tıe&is olunan banka.sının sermayesi 100 
ltlflvcma ~ıkanlmı~tr. ŞorMI ~riptir 
ki Fransada Kreoger bankası himtsı
•ırı konturah bu sene rıihayet boluvor 
«u. Kreogerht moaınelAtını yabn • 
fan takin eden biri demi~tir ki: 

- MilıyaTder tam ve mükemmel 
hlr tetkfllt vücuda ~tirmek kaydile 
leaelerdenherf etrafında tetnik~i n 
•11ıamel!tr idareye muktedir kimMler 
httıttnnfıtl. Ba yetiştird;ğf kimseler 
~lerf gayet iyi ihata ettiklerinden 
rt~erin eMrf payidar olacaktır. 

Nasll yetl•tt ? 
Knuger 1899 senesinde lstok • 

~111 mfthendis mektebinden çıktı, 
l .... , n der raıtbktan ~onra 

1
198 de Me•lekdine dönüp befon i~ • 
•ıı ,.._,,.. bqladL Kreucer il~ M-

ne sonra endısı gıbı aal bir mühe:t 
disle anlaşarak bir şirket tesis edi • tronlho anjelt. dahiliye mu:ı,·ini Dr. Nu· lip olanların yevmi mezkürda mağaza müdürlüğüne müracaatları 
yordu. Bu mühendis Toll'dü ve şir • rullah B. tarafından tetnni, muallim Nt- ilan olunur. Malzemeyi görmek ve malumat almak istiyenler 
ketin ismi (Kreuger and Toll) oldu. yazi ismet B urıfından Ceybi vetedi müzayede tarihine kadar her gUn sabahleyin saat sekiz buçuk· 
l\faamafih Toll daima ikinci planda tümörü muallim ~~ani Yaver B. tarafın · tan akşam beşe kadar mağazaya müracaat edebilirler. (1011) 
knldı \'e bUtUn i~i Kreugere bıraktı. dan özofıgotomı)lc şifayap olmuş meri 

Umumi harp, bütün dünyadaki taz:ınuku, müderris Te\·flk Salim paşa idaremiz için pazarlıkla mübayaa edilecek olan 20 kalem yol 
büyük sennayedarlann olduğu gibi tarahndln nadir \'iladı bronşektazi vak'a· halısı, hamal arkalığı, emayye Jevha, şeker. kestane fişeği, kon-
onun da servetini arttırmıştı. Fak.it lan takdim edilmiştir. lntıniyc muavini trplaka, ampul, su kovast ve saire gibi muhtelifülcinı malzeme· 
Kreuger, henüz, maliyeci şahsiyetini Dr. HulOsi Hasan ~. tarafından kolitl-ü nan pazarlığı 21-3-32 tarihine müsadif pazartesi günü mağazada 
ortaya koymamıştı. Sadece sanayi ile seröz vak'alarının •milleri ve tedavileri icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkurda saat 9 dan 11,30 
uğraşıyor ··e şı'rketin ı'.,)erı'nı· ı"nkı·cı!lf hı kkında bir teb l jıı. vapılmıştır. l\1u"nııka- '- d • • ;; :;-· 1; " •a ar isbatı vücut ederek tahriren fiat vemıeleri bu baptaki 
ettiriyordu. Bu aralık, Kreuger, baş şalırıı muallim Abdülhdir Lütfi, Sani Jı başına bir iş yapmıy:ı karar verdi '( aver, Lütfi, Fuat l\~mil, Niyaıti ismet, malzemenin listesi mağaza dahilinde asılmış olup numune geti-
ve Svenska Tandsticks yani lsveç Kemıl Hüseyin, 1\47.ım beylerle Dr. lh- rilmesi icap edenler için pazarlık günü numunelerinin beraber 
kibritleri tröstünü tesis etti. Bu mü• şan Rifat \'e Nami beyler iştirAk etmiş· getirilmesi nemunesiz vaki olacak teklifatın kabul edileceği illo 
nuebetıe şunu hatırlatalım ki lsve • lerdir. olunur. (1062) 
~n yarıeından fazlası kamilen orman ~.-:==t=:ai=:=h7.==-======== şırke n ıs.se senetleri de düşmiye Haydarpaıa ve Usküdarlıı cıvarmda mu~im demı'ryollar men· 
lık arazidir ve Rusya müstesna, dün- ba ı t F k t 'lr 'l "· ş amış 1• •a a .n.reuger aldırmıyor subninin tedavileri zımnında her gün gidecek doktorlar için bir 
yanın hiçbir yerinde, kibrit, .ısveçte du. Zira, onuıı için asıl olan (lş) ti, 
istihsal edildiğinden daha ucuza m:ıl (Gurur) değildi. Hisse senetlerinin sene müddetle ve aleni münakasa ile bir otomobil kiralana· 

olama:r:. lşte Kreugerin servetinin düşmesinden müteessir olmuyordu. caktır. 
unkü, orsa muvaffakıyetlerinin ma u işe talip olacakların Haydarpaşaişletme müfettişliği ka-menbaı bu kibrittir. Ç" b B 

Harp bitince, Kreoger malt de • 1i piyasalardan hariçte, ecnebi ve si- leminden tedarik edecekleri şartnameyi okuyarak 26-3-932 cu· 
hasını meydana vurabildi. Zira, bU • yut tesirler altında bulunduğunu bi 
tün hükt\metler ,.e devletler, harbi liyor, ve birçok hükQmetlerden ala • marteıi günll saat 15 te mezkur mUfettişlikte icra edilecek m~ 
sonunA kadar devam ettirebilmek için caklr bulunduğundan onlara tesir ya nakasaya yüz lira teminat akçesini hamilen iştirakleri ilin olu-
son mete1ik1erine kadar sarfetmi§ • pabileceğini tahmin ediyordu. uur. (947) 
ler, aynı zamanda harp esnasmda bil 
fün servetlerini kendilerine vermı-kte / • Ah •u Alrnanya ••• 
tereddüt etmemiş ol:ın serm1lyedarll'lr Kreuger, bu tahmininde haklı ol-
gene horçlannı ödemek l"aziyetinde malda her:ıher, üç milyar alacaklı bu 
fcalm~lardı. Halbuki paralan yoktu" Junduğu Almanyanın borçlnnnı te• 

cil için ortaya attıın sivasi ve vazi .. ·c- 1 

Kreuger, harp esna5ında kazandik • b" " J 

Janyla hu fırsatı bekliyordu. Paraar • ti .tahmin edememişti. Borçlar ve ta• 
mırat meselesi, Kreu"eri müşkül \1l· 

nı, en ivi şenit altında verebiJmek . o 

için bekliyen tefeefler gibi, Kreuger, zıyete soktu. Kreuger Almanyanm 
bircok devletlere bor~ para vermiyc t.arafını tutamazdı, zira Fransadnn 
başladı. Buna mukft.bil fazla. faiz al da alacaklıydi. Alacnğklılann hiç bf· 
mıyor, ımdece kibritleri satabilmek rini darıltmak işine gelmiyordu Diğer 
için inhicar istiyordu. Is ba~ında olan taraftan, yukarıda söylediğimiz se
devlet rei~leri, milletlerini h~np uçu- beplerden hisse senetleri mütemadi· 
rumanun kenanna kadar ~ürükledik yen düşüyordu· ~irket sermavcleri 
ten ~onra da iktidar mevkiinden ay • ''donmuş,, vaziyett; olan devletl~rden 
nl .. •ak iP. Kreapitn eadlanın para alamıyor,, bu.na makabli taah
kaba1 ecH1or1ardr. Franşa. Kreugerfn .hUdatını verm~ mecburiyetinde bulu 
kibritlerine inhisar vermedi ama, Pa- nuyordu. Bu şerait altında yeni ser• 
ri!5 piyasası ona tamamen a~ılmıştı mayeler bulmak dn knbil değildi. Kre 
ve Kröyger and Toll şirketinin yüz ugerin idare ettiği işler refah devre
kuron ktymetl olan hisse senetleri kt• lerinf artık yaşamışlardı. 
~a bir r.n.manda dokuz hin franga yük Esasen her devirde, o devrin ih· 
~elmi~ti. Aynı zamanda. hir çok hi«~e . tiyaçlar~ndan doğan ve onlara cevap 

1 

senetleri de satılıyordu. Bu suretle veren bır şah~iyet yetişir, Kreuger, 
delril ecnebi hükftmetlere, kendi hü • denini yaşamrstr. Simdi, bütün dün
!--fimttlcrine bile p:tn istikraz f'tmek ya bir iktisat ,.e tahdidat devresine 
istemiyen sermayedarlar Kl'eugerln girmişti, ve vaziyet Kreuger ftyarın· 
kanahyle parahmnı dağıtıyorlardı ZI da fnsanlarm yetişmesine müsait de· 
ra Kreugerin ismi, onlar için en bil· ğildi. 
yUk bir kefaletti. Her hnlde Kreuger de bunu anla 

Faallyetln fnklsafı mıc:: ~lsa gerek ki, son ıamanlardn, 
Artık Kreugeı" faaliyetini büyük bir her şeye rağmen kendini kurtarmak 

siirntle arttınyor, muhtelif rnem . için çabalıyordu. 
Jeketlere ic;tikrazlarda bulunarak mu Hususi hayati 
kabilinde inhisarlar ve bir çok men • Kreugerin Paris, Londra, Berlin 
f aatler temin ediyordu. (Documents Nevyork n lstokholmd~ şubeleri l"ar 
Po1itik) mecmuasından aldığımız ma dı. Her gün, ayni zamanda bu şehir 
lümata nazaran Kreugerin para ver- lerdeki hususi ikametgahlarinda o• 
diği devletler ~nlardır: Fransa, Al· nun ne zaman hangi şehirde olacağı 
manya, Ekuator. E!'!tonya. Yunanis ma1t1m olmadığı için sofrası kurulur 
tan, Yug~lavvn, J,eton:ra, Polonyft, du. Dünyayı kendisine faaliyet daire 
Roma.nva, M!\caristan, Portekiz, Bre- si olarak ı>ek dar bulan bu iş ve par:ı 
zilya, Peru, Amerika, Hola.nda. Jnğll kartalı da ik~h Nevyork, kah Bertin 
tere. Çt.kosl<ıvakya, Arustur:ra, Japon veya Londradaki evlerinden birindl' 

Kröygerin hııliyeti gittikçe muh yemeğini yedikten sonra vapura. veya 
ya v. & v. s. tayyareye atlar, başka ufuklara gi-

Kreugerin faaliyeti gittikçe muh • derdi. 1 
telif sanayi ~obelerine ayrılıyordu. Elli yaşında kadar vardı. Tatlı I 
Jsveçte hankalar açıyor, lskandfnav • ve nazik. hoş bir adaındı. Otomobili, 
ya ve cenubi Afrlkada mühim demir yarış atlan yoktu. O yalnız muazzamı 
madenleri alıyor, dünyanın en mü • te~ebbüslerini idareyle meşgul olur
him ~irketlerinden Telephones Eris du. Pek çok seyahat ederdi. Fransız 1 

gon gibi §İrketler; kontrolilıne alı- maliyesine büyük hizmetleri olmuş 
y~rdn. Bundan başka &ltın madenleri tor. Fransanın en buhranlı zamanın 
de vardı. Eı?er burada. Kreogerin e- da kendi heıc:abına 300 milyon frank 
linde olan i~leri saymak icap etse. 11 lık Fransı:ıı; eshamı satın aldr. 1926 da 
ırun bir lf!'t,.. yıtpmak liımngelir. Yal Fransaya iki milyar ikraz etti. 
nız ~unu söyJiyelim ki, bu suretlf' Gayet ihtiyatkArdr. Kendisine mali 
Kreuger otuz milyarlık bir ~erveti Alemin bir artisti derlerdi. 
idare ediyordu. Milyarderin buhran yesiyle inti• 

Fak:tt her §eYİn bir de dönüm har ettiği hakkında bir mektup zuhur 
noktası olduğu gibi, bu fevkalade ph etmesine rağmen bazıları kendisinin 
siyet de, iki senedir devam eden ik- husust hayatında bazı emeller peşin
trsadl buhran karşısında yavaşlamaya de koştuğu ve kalbi arzularının hu• 
,.e hl\tta durmıya merbur kalmışh. ırnle gelememesi üzerine esasen yor
Fakat, Kreuger sadece işlerini dur • .gun olan dimağı mühlet olarak in
dorınuştu. Bina dahilinde bf r hasarat ti hara karar verdiği hakkında bir rl
yoktu. Maamafih buhran devam edip vayet ~karınTŞlardı. Maamafih mil• 
~idiyordu, ve, bir çok 8pekülbyon - yarderin hunlarla bir alAkası bulun
lara eebep olup eMSlı servetleri ol • duğumt dair henüz hi~ bir delil bulu• 
mıyaa •pekülltörler elinde bulunan namanırıtır.. ı 

J __________ •s_t_a __ n __ b_u __ ı __ l3 __ e_ı_e_d __ ı_y_e_s __ ı ___ ı_ıA __ n_ı_a __ r_• ____ __.I 
Fatih Belediye Mıidüriveıinden: 

Semti Mahallesi Sokaği No. Nev'i ihale T. Giin Saati 

Uokapaoı Hacıhalilattar Kuruçeşme :0 Hane 19 4-932 Salı 14 
Cibali iskele caddesi O Ya7.ıhane " " " 
Samatya Hüseyinağa Sahil 14 Arsa " " " 
Şehremini S. Meydanı 78 N. Jı dükkAn önündeki tarik fazluı '' 
K. Mustafa Pş. Seferikoz caddeıi 6 Arsa 20-4-932 çarşamba•• 
Samatya Tramvay C. 305 Baraka mahalli " •• 
Unkapam 1:-faraççıkarabat kayık iskeleX " " ' •• 

Balada mevki ve ihale tarihleri gösterilen belediye malı em

lak ve arsalar icara verileceğinden taliplerin yevmi meıkurda 
daire encümenine mUracaatları. ( l 058) 

Beyoğlu Belediye Şubesi Müdüriyetinden: Beyoğlunda Y eoişe
c!e Vişne sokağında kain 19 No. il iki kattan ibaret klgir nata

mam bina harap ve maili inhidam olmakla ve sahibi yapılan tah
kikata nazaran meçhul o\masına binaen tarihi ilandan itibaren on 

beşgün zarfında izalei mahzuru, olmadığı takdirde ebniye kanununun 

48 inci maddesine tevfikan Belediyece yıkılarak enkazının sah
lacağı tebligatı kanuniye makamına kaim olmak üzere ilin olu· 

nur. (1056) 

lstanbul Polis Müdürlüğünden 
Memurini zabıta için imali mukta:r.i 231 takım aivil elbiae ve 

231 takım a vil kaput ve olm ktar sivil ıapka kapalı zarf usulile 
münakasaya çıkarılmıştır. Tek lif olunacak fi at hatb layık görnl
düğü takdirde 27-3·932 tarihine müsadif pazar günü saat 14 t• 
ihaleyi kat'iyesi icra edılecektir. Ta!iplerin şeraiti ve nllmunele
rini görmek üzere id&re komisyonuna ve teminat akçesile teklif 
mektuplarını yevmi mezkurd'l saaat 14 dekadar Vilayet defter
darlık dairesinde müteşekkil mübayaat komisyonuna mllracaat 

eylemeleri ilin olunur. (857) 

3. K. O. SA. AL. Ko. dan 1 
Tophane fırınında mevcut 1000 ki için komisyona şasi ve tef errüatını 

Io ekmek kınntısı satılacaktır. Ta • görmek için mezkur garaja ve yev • 

)iplerin kırıntıyı görmek üzere fırı- mi ihalede komlqyona gelmeleri. (138) 

na ,.e şartnamesini almak Ye ihalesi (10-17) 

19 - 3 - 932 cumartesi günü saati * * * 
16 da yapılacağından komisyona mil• n:. O. Nakliye t.aburunda mevcut 
rncaatlan. (136) (1043) hurda altmış yedi aklem malzemenin 

* * * aleni münakasa tte ~atılacağı ve 9 -

Selimi}e kışlasındaki 180 araba 4 - 932 cumartesi günü saat 16 da 
gübre satılacaktır. ihalesi 26 • 3 • 932 ihalesi komisyonumuzda yapılacaktır. 
cumartesi günü saat 16 da komisyon Taliplerin hurdaları nakliye tabu • 

da yapılacaktır. Ta1iplerin şeraiti 
görmek üzere her gün ve pazarlığa 

iştirak edeceklerin de yevmi muny
yeninde komisyona müracaatları. 

(137) (104fı) 

* * * 
Birinci tayyare taburu ile Tay .. 

yare mektebine ait ve Şişlide tram • 
vay caddesinde Ford fabrikasında 
iki adet 507 modeli müstamel elli de· 

kuz parçadan ibaret şasi motör ,.e 
teferrüatı pazarlıkla satılacaktır. 

lhnlesi 26 - 3 - 932 cumartesi glinll 
saat 16 da komisyonumuzda )npıla

cakta.r. Taliplerin prtnamesini almal< 

runda görmeleri ve münaknsaya işti
rak edecc1derin de şartnamesini ala. 

rak komisyona vakti muayyeninde 
müracaattan. (13;j) (1044) 

* * 
Kayseri ' 'e Tlllns yolundaki pa,.. 

yonlnrla Efker'de bulunan kıtaa • 
tın bes aylık ih tİ) acı olan (306,00C)) 

kilo ekmek 3 nis.ı.n 932 sah günU 

saat B te kapalı zarf usuliyle ihale 
edilmek üzere münakaaaya. konmU§ • 

tur. Talip olacaklarm prtnamesinl 
görmek üzere hergün Kayseride ,, K 
O. SA. AL. KO. müracaatları ilAa 
olunur. (133) (1019) 
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Istanbul Evkaf Müdi k. SA. A • komisyonu ~ 
118nları ----Kuleli Askeri liseıi için 1150 lstanbul Evkaf Müdiriyetinden: 

riyetinden: 
Mahalle ve meTkii Sokağı No. ıı Cinai Müddeti Ecrimisli 

ican lira 
Yenibabçe 
Arpa emini 
Çelebi oğlu 
Alaaddin 

Y enibahçe C. 36-38 Hane ve 1 ıene 20 

.. 
., 

Mahmutpaşa 
Hacıkllçlik 

" 
" 

Uzunçarıı Bez· 
zazı cedit 

iş bankası 
karşısında 

kahTehane 
2-15 Dükkan 

Y enicami avluıu 90-54 
" 

" 

" 
" 

127-19 ,. önünde ,, 
camekan mahalli 

Gami altında 24-4 Dükkin ,, 

" 42-13 " " 24-6 " " Uzunçarşı C. 198-127 ,, 
" 

,, 
" 

" " 

300-129 
302-131 
37-148 
39-146 
13-172 

" " Toıkctpı Bcyazıtai'a Aksaray C. ,, 
" 

" 
" Mahbıutpaşa. 

Hacıküçük 

Matmutpaşa 

Çelebfoğlu 
Alaaddin 
Melebioğlu 
Alladdin 

,, 
,, 

Mahmutpaşa 
Hacı küçük 

" Tramvay C. 
Kürkçü ban 
üst katmda 
Kürkçü han 

15 

26 

" " 
" 

Oda " 

" .. 
2 inci katında 

Sultanhamamı C. 4 Dükkan 2 sene 

Yenicami avlusu 46·102 
" " 

" 55-91 " Köprübaşı C. 34-114-116 ,, 
" Camialbnda 42-15 ,, ,, 

65 

8 
6 

10 

75 
12 
8 

8 
8 
4 
2,5 
7 
4 

5 

80 

25 

27,5 
50 
67,5 

il ,, 36-8 " " 15 
Beyazıt Eminbey Okçularbaşı 53 ., ,, 20 
Topkapı Beyazıtağa Tramvay C. 41 ,, ve 2 oda ,, 10 
Hocapaşa Emirler Hamidiye C. 42-44 ,, Dükkin 3 sene 100 
Uzunçarşı Bez- U:r.unçarıı C. 296-124 ., ,, 7 
zszı cedit 

Eyüpte Bababaydar Mustafa Ef. 11 ,, ,, 100 kuruş 
Balada muharrer emlik 12 Mart 932 tarihinden 11 Nisan 932 

tarihine kadar milddetle bir ay zarfında pazarlıkla kiraya verile
ceğinden talip olanların Çemberlitaıta Evkaf Müdiriyetinde 
Akarat kalemine müracaatları. (1038) 

Yüksek Ticaret Ve lktısat 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektepte yapılacak inıaat 27 Mart 932 tarihine müıadif pa· 
zar güdü saat 14 te ihalesi icra olunmak üzere kapalı zarf uıu· 
life münakasaya vazolunmuıtur. Talip olanlaran keşifname ve 
şartnameyi görmek üzere her gün mektebe müracaatları illn 
olunur. (853) 

Istanbul Evkaf ~1üdüriyetinden: 
Sayım Ocağında vakfa ait Rami civarında 105 dönüm tarla 

üç sene müddetle icara verilecektir. ihalesi ( 5-Nisan-932) Salı 
ıtlnü aaat on dörtte icra olunacaktır. Talip olanların lstanbul 
Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi idaresine müracaat eyle· 
meJeri ilin olunur. (1037) 

takım elbise pazarlıkla imal et
tirilecektir. Pazarlığı 20-Mart-932 
pazar günü saat 16 ya kadar 
Harbiye mektebindef:i satın al
ma komisyonunda icra edilecek-
tir, Taliplerin fartnamesini gör· 
mek için komisyona müracaat· 
ları ve iştirak için de vakti mu-
ayyeninde hazır bulunma· 
ları. (244) (998) 

* * * 
Askeri mekteplerle haataneler 

için 18.000 kilo toz §eker kapah 
zarf euretile satın alınacaktır. Mü-

Arnavutköyü'nde Yağhane ıokağmda atik ve cedit 4-No. ile 
murakkam bir bap hanenin 384-hisıe itibarila 48·hisseıi Todo
ri'nin bili velet Tefabna binaen mabliıliyeti tahakkuk ettirilmiı 
olduiundan · tamamına takdir olunan kıymet üzerinden hisıei 
mabluleye musip bedelden tadilat 'Ye tennlltı bilicra müte• 
baki bedelle lüıuınu tefevvüzü mahallesi vasıtaaile hisaedar• 
Jarına ı~dctteblii itibarı mezkürdan 284-hisseıine mutasamf his· 
aedarı Madam Katina tefcvvüzU kabul eylemiş ve keza itiban 
mezkurdan 52-biısesine mutasarrıf diğer hi11edarı Marya 'nın ma• 
halli ikameti meçhul olduğu anlaıılmıı olmakla tebligat ifasına 
imkAn görülmediğinden mezbure Madam Marya tarihi illndan 
itibaren Uç ay zarfında lstanbul ETkaf Mildiriyeti binaaında Mah
lwat. kalemiae. miiıuaat elQ\tuliii takdirde mahlul hisıedeki h~k
kı tcfevvüzWı.üıı iska edilere1' ekseriyet liısseye ma ııer ıs
sedan Madam Katina'ya teffiz edileceği ilin olunur. (1034) 

nakasuı 21 - Mart - 932 pa • 
zartesi günü saat 14,30 da Harbi· 
ye mektebindeki satın alma ko • 
misyonunda icra kılınacaktır. Ta· 
liplerin tarlnamesini görmek için 
komisyona müracaatlan ve ittirak 
için de tartnamesi veçhile haiırh· Ü • • 
y~~~l-~rı teklif mektupl~rını ihale m Kumbara sahıplerı 
gununun muayyen vaktınde ko • ııl ... 
misyon riyasetine ver,meleri. ıı1 (230) (742) il: 

• • • 
27 Takım elbise 
58 Adet yün fanila 
27 Çift fotin 
Yukarda yazılı malzemeler Ha

va Makinist mektebi için ayrı 
ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pa:ıarhğı 19-Mart-932 cumartesi 
günü saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki satın alma komis
yonunda icra kılınacaktır. Talip
lerin nümunelerini iÖrmek için 
komisyona müracaatları ve pa· 
zarlığa iştirak için de muayyen 
vaktinde komiıyonda hazır bu
lunmalara. (246) (1000) 
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