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Taşımaya 

Tevfik Sa.im Pa,a 

ki ve orada bir şehir plajı viku· 
de getirilmesi için 100000 Ye 
çocuk bahçesi için de 30000 lira 
sarfı hakkındaki belediye reis· 
liginin tek.lifi müzakere edilmiş· 
tir. Bütçe, iktisat ve mülkiye 
encümenlerinden mürekkep muh
telit encümen hu işi konuşmuş, 

tetkik etmiş, iki müstenkif ve 
bir muhalif reye karşı yirmi rey
le teklifin kabulüne karar ver• 
mişti. Encümenin mazbatası oku
dutan sonra encümende muhalif 

( Alttarafı 4 üncll 6ayıfada j 
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Gar· bir hidise! 
basmadığı Para • • 

ıçın 

Devlet matbaası müdürü Hamdi Emin 
Bey aleyhine dava açıldın 

Mahkeme, verilen istidayı Hamdi Emin 
Beye tebliğ etmiştir 

Eyüpte İslam bey mahallesinde 
88 numarah evde oturan AJi Rıza 
bey isminde bir zat bir ist!dayla 
ikinci hukuk .mahkemesine müra~ 
caat ederek DevJet matbaası mi" 
dürü Hanıdi Emin bey a1P.yhine 
kibat yapılmasını İstemiştİl·. 

•'Muallim, Hikmeti tô hiiye 
bilcümle tabı ahvali trbbi, kimy<• 
ger ve sabık davR vekili,, oldu~u
nu işaret eden Ali Rıza bey ir.tida
sına aynen şu cümleyle başlamak· 
tadır: 

"Dev1etJO. efendim, k:munlarcn 
iyi, akili rni.imevyiz, h~r vukit ka
nunlara itaat eder dava v~killerI
ne müsaadesiz, resmen rn~ı~bmıt 
kanununun 20 ve 24 üncü maddc-

1 foriyle kanunu cezanın dör,.üncü 
ve 336 rncı ve daha diğer madde -j 
leriy1e para darp ve tab'ı müsaa-
de edildiğinden { !) muhakimdenl 
daha istirlama merbut mfu:aarlei 
resmiye bilrniyenleri öf.;rctmek ve 
kendileri tarafından aciz1el'~tıe p<ı.
ra darp ve tab'r için aldrrrldığim -
dan hu müsaadei resmiye üzerine 
on bin lira tab'ını vadeden DeY
let matbaası müdürü beyin celbiy-
le acizlerine zamretime mehni pe 
şin az parayla para tabetme1erini 
ve bilahare de tabedilen paradan 
masraflal'Inı almaları müsterham· 
dır ı . . ,, 

Ali Rıza bey bundan sonra Dev 

Hamdi Emin Bey 
Jet bankası müdürünün '11tı sem::
denberi para tabetı:ıediğini söyli· 
yerek müdürün mahkemeye çağı
nlarak iyilikle bu işi yapması için 
kendisine nasihatte bulunulmasını 
istemektet ilerde sıkınb çekme • 
mesi için de kendisine para tabel
.mek san'atınm öğretilmesini rica 
etmekte, yeni para tabedilinciye 
kadar sıkıntıdan kurtulması için 
her ay Devlet bankası müdürünün 
maaşından altmış, yetmiş lira ke· 
silerek kendisine verilmesi lazım 
geldiğini ilave etmektedir. 

İkinci hukuk mahkemesi bu is
tidayı cevap vermesi için Hamdi 
Emin beye göndermiştir. 

Şanghayda muharebe 
tekrar başladı 

( Ust tarafı 1 inci sayfad 1 
cereyan etmektedir. Hu harekat 
son zaman'arda durur gibi oldu, 
hatta Japonların tahminlerinde 
yanıldıkları, Çin mukavemeti kar· 
şısıoda mağJubiyete yüz luttuk
lan bile zannedildi. Fakat bu 
ıırada yeni bir vazıyet basıl 
olduğu görülüyor: O da Japon
ların asıl maksatıarımn Çinden 
ziyade Sib!ryayı istıbdaf ettiği 
kevfıyetidir. 

Filvaki birkaç gündenberi ge
len baberler Japonların Mançu
ride Sovyet huduclunrla bulunan 
ve sayılara 127000 kadar tahmin 
olunan beyaz Rusları teslih edip 
Rusyaya karşı hazırladıkları yo 
lundadır. Bu vaziyetten Sovyet-............................................................ 
An bar ve silo 
işinin mali ciheti 
Müşkül değildir 

[Baş makalemizden mabut J 

bin ton eder. Köy ve mutavassıt 
ambarlar da hesaba katılırsa bun
ların zahire muhafazası ve stok 
tesisi noktai nazarından ne mü -
bim hizmetleri olacağı kohyca an 
)aşılır. 

Memlekette silo idaresinin fa • 
aliyeti ve vazifesi bu suretle baş· 
ladıktan sonra tabii bu teşkiJfıtın 
tevsii kolaydır. Çünkü idarei hu· 
ıusiyeler tarafından yüzde üç, ya
hut beş nispetinde alınacak his • 
ıeler toplandıkça Ziraat ba·.ıkasın 
dan silo inşası için alınmış olan 
kredi tecdit olunabilir. Bu yeni 
kredilerle de yeniden icap eden 
mahallerde inşaata devam edilir. 
Hülasa bir kaç sene içinde mem .e· 
kette zahire muhafazası, stoklar 
tesisi, fiatlann istikrarı ve mahsul 
üzerine kredi muamelesi için vil -
cuda getirilen teşkilat tanıamiyle 
tekemmül etmiş olur. 

Mehmet Asım 

ler de kuşkulanmışlar ve Japon
yayı sarahate davet etmişlerdir. 

Vakayi, bir Rus·Japon harbi 
arif esinde bu!unuldu~u hissini 
veriyor. Bu noktada hahra şöv
Je bir sual varıt olmaktadır. Ja
ponların Şangbay ve Nankin ha
valis;nde son günlerde askeri 
harekatı c!urdurur gıbi olmaları 

acaba hakikaten muvaffak ola· 
madıkları için midir? Yoksa esa
sen bu harekat Japonların asıl 

Rusvtıya müteveccih olan mak
sallarmı saklamak ve Vo adivos
tok c '.varmdaki Japon bazırlığmı 
gözden kaçırmak için tertip edil
ın ış bir saniamıydı? 

Son baberler, bu ihtimali ha
tıra gE"tirecek mahiyett~dir. Ma
mafih Japonlar bir taraftan Şan
ghayda tekrar harbe devam et
mektedirler. Bir taraftan da Rus 
hududundaki hazırhklarmı bitir
mive çalışıyorlar. 

Japon askerinin şarki Çin de
miryollarile nakline Rus:anm 
mi1saade etmemesi üzerine Japon 
umumi karargahı, Ceneral To
mon'uo kumandasmdaki kıta;.tm 
sah günü "bugün,, Harbin şeh
rinin garbında ve şarki Çin de
miryolJara üzerinde olan lniyen
po'ya yaya olarak gitmesi ve 
150 kilometrelik mesafeyi cebri 
yürüyüşle en kısa bir zamanda 
katetmesi şeklinde bir emir ver
miştir. Ancak dün gece gelen 
şu telgraf, bu asl<erin bu mesa
feyi yaya olarak geçmesine lü
zum kalmadığım gösteriyor: 

Moskova, 29 (A.A) - Tas 
Ajansından: 

M. Karahan, Japon sefirine 
Şarki Çin hattı üzerinde Japoo 
cıs,<erlerinin nakli keyfiyetinin 
1925 senesinde Rusyayla Japon-
ya arasında imıa edilmiş olan 

._I :_~;_,~; __ ı _s_o~n-=---T_e _ı ı_r_a_ı_ıım_a_r~ll 
Emlak ve eytam Büyük Millet Meclisinde 

bankası 

Faiz ve iskoitloyu indirdi 
Ankara, 29 (Vakıt) - Emiak 

ve eytam bankasının umumi he
yeti bugün top'anmışhr. Bu top
lantıda baakanın isl<onto ve fa
iz miktarının yüzde on buçuğa 
indirilmesine ve bu kararın bir 
Marttan itibaren tatbik ed:lmes:
ne karar verLlmiştir. Bu karar 
bankaya halen boçlu o anlara üç 
ay sonra tatbik ecHecekti 

üç ay içinde 
azami tasarruf 

An><ara, 29 (Vakıt) - Di.ink\i 
heyeti ve ':ilede Mart, Nisan ve 
Mayıs aylarında aza~i ta"!arruf 
vapılmasına karar verılm"şt•r. 
Ve Hl etler yapılabi'ecek azami 
ı asar. uf mikdarını tesbip iç n 
tedki'<ata b;-ş 'amtşlardır. .............................................................. 
ve Porls ı outh muahedenamesini 
merıyet mev'<İinde ip'.•a eden 
Pekin muahedenamesi ahkamına 
münaf, oldu~unu bey .. tn etmiştir. 

Maamafi Sovvet hü' umeti, Ja
ponya kendısini 1:.u talebe sev
keden istisnai bir takım ahval 
ileri sürmüŞ olduğunu 03zarı iti
bara alarak ve bilhass1 Mançu
ride Çın memurJarile Şarki Çın 
demİr)o'lan idare mecliıindeki 
Çinli azama kumpanya idaresıoe 
müracaat ederek mezkur demir-
yollar üzerinde Japon askerleri 
n.f:lkledilmesini talep etmiş olduk-
Jarını göz önüne getirerek, mah
dut mıktarda Japon kıtaahmn 
Carbinden lmenpo istasyonuna 
ve halta zaruret hasıl olduğu 
takdirde Hailin istasyonuna ka-
dar nakli için demiryoBarı idare
si Rus meı:rnrJanna ist'snai ve 
muvakket olmak üzre talimat 
vermiye muvafakat eder. 

Sovyet hü!dimeti, bu muvaf
fakiyetini, Japonya hükumeti ta
rafından Şarki Çin demiryolların
daki Rus menafiinin Japon me~ 
muriarı ve Mançur•deki Japon 
askeri kumandanlığı tarafmdan 
kat'ıyen ihlal edilmiyeceğine datr 
olarak verilmiş olan teminata 
tabi tutar. 

Sovyet hükumeti Japon hüku
metinden, Japon kıtaatımn Rus 
hududuna civar bavalideki te
cemmuu,a ait i:ıabat almak ar
zusundadtr. 

Japon sefiri, bu bususta Tok
yoya müstacelen telgrafla müra-
caat etmek vadinde bulunmuş
tur. 

Tokyo, 29 (A.A) - Siyasi 
maaafH, Japon askerJerinin nakli 
için Şarf"i Çin demirvol arından 
istifade edilmes ne M. Karahan 
tarafmdan muvafakat edilmiş ol
ması nıünasebetiyie memouniyet 
ızhar etmektedir. 

M. Karahan'ın iti!Afcuvane battı 
hareketi Tokyo'da muhtelif su· 
retlerde tefsir edilm~ktedir. Ba
zı kimseler bu hattı haıekti ih
Ulafa sürüklenmek korkosuna 
atfetmektedirler. 

Şanghayda muharebe 
Şanghay, 29 A.A) .- Çin 

kuvvetleri, şehirde bakım olan 
gayri müsait şerait hasebile ve 
Japon tayyarelerinin havadan 
yaptıkları taarruzlar neticesinde 
şehir sokaklarmın sivil ahali ce· 
setlerile do!u bu unması itibarile 
işgal etmekte oldukları Kiang 
Van'ı dün tamamen ve katiyen 
terk ve tahliye etmişlerdir, 

Japon bava taarruzları, şehrin 
sokakumnda açıkta kalan ceset
lerin defnini ımklnsız bir hale 
getiı mektedir. 

Çinliler, şimdi K!ang Van'ın 
garbindeki yeni hatlarına ve Ja 
ponlar da dün sabah ÇinliJerın 
terkettikleri hatları işgal eyle
mişlerdir. 

Japon kuvvetleri Çinlileri yeni 
mevlileriaden çduumak ~ ta· 

Encümenlerden gelen bazı mazbatalar 
müzakere edildi 

Ankara, 29 • Vakıt) - Büyük Mıllet Meclisi, bugün reis Ve<" 

kili Hasao beyin riyasetinde toplanmışhr. Belediye vergi resim• 
leri kanununun 31 inci maedesinin tefs~rine ait dahiliye encüme• 
ninden gelen mazbatayJ~ bmçe encümeninden gelen bazı daire.;-
lerin baremlerine ait mazbatalar, teşviki sanayi kanununun ye• 
dinci maddesinin tefsiri hakkında iktısat ve bütçe encümenleri .. 
nin mazbataları ve devlet hizmetinde istihdam edilmiş o'.an dört 
ecnebiye ait tekaüdiye ve itam maaş kanunu layıhası ve encü· 
men mazbatası müzakere edıldıkten sonra cumartesi günü top· 
lanmak üzere daıTılm1stır. 

Tohum ıs'Ulh kongresi işini bitirdi 
Ankara, 29 (A.Aı - Zıraat vekaletince toplanan tohum ıs· , 

lah kongresı mesaisini bitirmıştir. Son cc~ sede okunan ve veka-
lete takd m edılen mazbataya göre bülasaten kongre mukarre
rah, umumiyetle istas ·yonların hangi mmtakalar için faydah ola-
bileceklerini yani Hinter:and itibariyle iş bö~ümü ve hangi ne
bat ar üzerinde çalışacaklara mese!eriyle ruznameye konulan mad• 
delere sureti tatb;kı iizerinde cerevan f'tm 'stir. 

Meclise ge~en bütçeler 
Tülün, müskirat, barut ve tuz iobisar1arları 

ile Seyrisefain. Darülfünun ve Evkaf 
bütçeleri mecliste 

Ankara, 29 (Valut) - Tütün, 
Müs'drat, Barut, Tuz inhisarlarile 
Seyrisef .ıin, D.ırü!fünuo, Evkaf 
bütçeleri Mec'ise gelmiştir. 

Tutun inhisarı bütçesi 
Tütün inhısarı bütçes nde va-

ridat 25,682,'281, masarif ta 
6,683, '.281 liradır. 

lstanbu!daki tersanenin bir 
kısmi Tütün inbisarina terkoluna· 
cak, buna mu~abil 932,933 büt
çelerine 500,000 lira tabs'.sat 
konacaktır. 

Tuz lnhf skr1 b0tçes1 
Tuz inbisan bütçesinde vari-

dat 8,173,729 masrfsa 1,072,700 
liradır. 

Bu bütçeye konan yeni ahkama 
göre muhafaza teşki.itı takviye 
edil!Diştır. 

lnb'sar idarsine 1,5 mi]yon li
ra miktarında mütedavil serma
ye verilmektedir. Memurlar1 dev
let memuru gibi muamele göre
ceklerdir. 

Seyri sefaln bOtçesl 
Sevr sefain bütçesinde V<>ridat 

4, 132,312 liret, masraf 4,844ı460 
JiradJr. Bütçedeki açığı kepatm<\k 

arruz etm ışse de bu taarruz dün 
öğleden sonra akim kalmıştır. 

Dün, Japon tayyareleri imti
yaz mrntakası l:ıadutlarmm dı
şında kalan Hang Chov tayyare 
meydanını tekrar bombardıman 
etm:ş erdir. Atılan bombalar , 
eemiryolu mevkifini yıkrnıı, ve 
yangın da mütebaki kısımlarını 

tamamen harap etmiştir. 
Mareşal Şang - Kay - Şek'in 

hususi tayyare karargAhı da Ja
pon tayyareleri tarafından tama
men harap eailmişsede Çinliler 
bundan evvel bfitün tayyareJcri 
kaldır .:nı,lardır. 

Bu arada 1 t inci Japon fır
kasına mesup ıSCO asker Japon 
torpito fi:osu ateşrnin himayesi 
alt.oda Vosung'a ihrac: edilmiş
tir. Bunlar, yarın Kiang Va da· 
ki Japon batlanna gönderilt'!cek
tir, Burada bir mütareke akdi
n;n mnbtemel olmadığı kanaati 
mevcuttur. 

Sulh teşebbDsD 
Şanghayda lngilız amirah Kel

ley bir tavassutta bulunmuş-

tur. Fakat Japonlar, Çın asker
lerin"n çekilmesi ve Vosung'ia 
Pc:otan i~tihkAmlarının yıkılması 
hususuoda serdetmiş oldukları 
talepten feragat etmek niyetinde 
olmadıklarından sulh müıakere
lerinde11 biç bir mOsbet netice 
~ıkmemlfbr. 

üzere ist naz akdi için idareye 
mezuniyet verilmektedir. Bu me· 
zunivet 927 bütçesinin 6 mcı 
maddesi ile mez'nir idareye is-
tikraz müsaadesi ".!rilen 5 000000 
liranın ba. ıyesi icin muteberoir. 

Açakla kalan ve hizmetten çı· 

kanlan Seyrisefain memurlarına 
tazmitat verilecektir. Tazminat 
miktan berveçhiati·lir: 

2 seneye kadar hizmeti olan· 
lara 2 aylık tabs satı maktua ve 
fevkaladelerinin tutara, fazla hiz-
meti olanlara hizmet müddeetle
rinin 2 senesi için ayni mıktar 
mütebaki senler için maaşlan'" 
nın nısfı veri' ecektir. 

Darülfünun bütçesi 
Darü.tünun bütçesinde v;;ıridat 

898.474, masraf ta 898,474 lira• 
dır. Talebeden alınan tedris ve 
şahadetname ücretlerile jaborı: 
ratuvar ve hastaliane .. creUerı• 
ni divan layio edecektir. 

Evl.Jcıif' bUtçesi 
~vlCaf bütçes nde variclat 

2,682,500 , masraf ta 2,682,530 
liradar. Evkaf umum müdürfüğu 
cami ve mescitlerin ihtiyaca gö
re tasfiyes:ne devam edecek v_e 
icabederse bazı vazifeleri tevbıt 

edecektir. 
Mliskirat lnhisnrının bUtçesl 

Müskirat inhisarınm butçe· 
s"nde varid2t 7 1080,000 masaf ta 
2.219,630 liradır. inhisar idare" 
sine 4 milyon lira mikdarmda 
mütedavil sermaye verilmektedir• 

Açıkta kalan inhisar memur" 
larma tumioat verilecektir. 

1 azminat olarak hizmet müd" 
deti bir seneye kadar olanlara 
b:r hizmet müddeti iki sene 
ola~lara iki ve daha fazla bit:" 
met müddeti olanlara da her' 
sene için yarım maaş n:sbetind.e 
tazminat verilecdktir. Hiç bıt 
arızaya uğ!"amadan bir sene hit:• 
met etmif olan bekar memarları 

1 , .. 
yanm, evlilere 3 rubu, bun ~. 
dan Sli ve tali tahsil görPl~t 

"ki .. olanlara aynca bir rubu ve ı 

den fazla çocuğu olanlara ~a 
birer rubu ikramiye verilecekt1

{; 

idareye fevkalade bir hizme!b. 
bu!unan ve varidat temini gı J 

müstesna faideler temin edeO 
mübayaa, fabrika ve idare pıe" 

. karat• murlarma da eocümenın ·ı 
ve vekale:i.in tastikile müte~~~~ 
sermaye-den 3 rnaaş nisbetıP 
ikramiye verile.bilecektir. 

Barut lnhlsar1 bUtçe51 rf
Barat inhisarı bütçesinde 

2
!j"QfP 

dat 2, 133.000 masraf ta 1,4 • 
bradır. 
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Şeker ihtikarı 1 L. -----~~~---~--:~-=----- -------etrafında M. Mübadelede P~!:.! Kapalı çarşı Alacakların 
Bir Pirinç tröstftnden 

bahsediliyor . 
Şeker ibtkirı hakkında ibtkir 

komisyonunun verdiği mazbata
nın tetkikini Adliye henüz bitir· 
memiıtir. Komisyon 19 şeker 
tlccarı hakkında da karar vermiş 
Ye haZ1rladığı maz ;atayı adliye
ye göndermıştir. Bu kararın da 
lbilabet olduğu şayidir. 

Komisyon bugün Kahve ihti
klnnı t~tkika başhyac:ıkbr. 

Pirinç Tröstii 
Tıcaret müdrıyet; de Hatlarında 

ibtkir yapıldığı iddıa edilen mad
deler hakkındaki tetkikahm de

vam ettirmektedir. Bu tetkika
bnda müsbet netice vt:rdiği anla· 
fllmaktadır. Müdir:yet bu mad· 
ler hakkında ihtikar yaptıkları 
antaıılanların bir listesini tanzim 
ederek müddei umumiliğe bildi
receidir. Üzerinde speküıasyon 
yapıldığı anlaşılan maddelerden 
birisi de Parioçtir. Yedi pirinç 
tGccarının bir tröst teş-kil ederek 
ellerindeki malları satmadıkları 
ııbi geçen aylar zarfında güm· 
riikten çıkardıkları pirinçleri de 
piyasaya ıevketmedikleri ve fiat· 
lar yükselince yavaş yayaş sat· 
llll)'A baıladıklaı ı söylenmekte· 
dir. Bu busus•a ticaret müdüriye· 
tine ihbar yapılmıştır. 

Pırasada ,eker bolla,tı 
u,ak teker fabrikasının şeh

rimize sevkettiği 30 vagon toz 
tekerden yansmm Saoayı ve 
maadin bankası vasıtas yle piya· 
sada satıldığı ve bu suretle piya· 
.. tlaki teker ibtiyacmıD tamamiy· 
le tatmin edild ıği yazı mııta. U
faktan ge.eo şe~ erin birkaç va
ıonu da d&n U:ccarlara tevzi 
ed:im ıtir. Bu şekerlerden ban· 
Lama elinde daha on vagon ka· 
dar mal olduğu gibi bugün de 
matt n"anında ıthaline mü
aaade edilen er gümrük
ten çık.nlacakhr. Bu eti pfr 
Y&1aoan bırluçuk ay.ı ,htiyacı 
lemın edilmiş olacaklar. 

Bugda~ flatları arllyor 
Don de ıebrim ze az bugday 

telmit Ye bu yüzden bugdav fi
•tları evvelki grnkü yüksekliği 

lllubafaza etmiştır. Yani bir kaç 
l6n evvelki fiatlara nisbeten 
d&n de bugday piyasası beş ve 
On para tereffille muamele gör
lllOttOr. Maamafih bu vazıyetin 
Pek devamlı olmayacağı söylen· 
lllek tedir. .. :a 

Şehrimizde tevzlata 
yakında başlanacak 

Muhtelit mübadele komisyonu 
umumi heyeti dün toplanmıştır. 

İçtimada, büroların on beş 
günlük raporları tetkik ve tasdik 
edilmittir. 

Verilen yeni karara göre bun· 
dan sonra Gümülcünede olduğu 
gibi tehrimizdeki tili komis
yonda da bitaraf reis bu • 
lunmıyacak, yalnız Tüırk ve 
Yunan murahhaslan çalıta -
caklardl1'. İhtilaflı meseleler 
bundan sonra merkez komisyo • 
nunda bitaraf murahhaaluın bu • 
lunduğu bürolara gönderif,.cektir.I 

Dünkü içtimada Yunanistandan 
yeni gelen Yunan murahha11 M. 
Sakelaropulos' da bulunmuttur. 
Bir müddetten beri devam eden 
takdiri kıymet itleri bittiği için ls
tanbuldaki etabli rumlara vaz'ıyet 
edilen mallanna mukabil 150 bin 
İngiliz lirasının tevziine yakında 
başlanacaktır. 

Tazminat tevziab için 30 bin 
etabli rum komisyona müracaat 
etmisti. Yapılan uzun tetkikat ne 
ticesinde bunlardan ancak 13 bin 
kadannın istihkak sahibi olduğu 
anlaıılmısbr. Yüz elli bin Sterlin 
bunlara dağıtılacakhr. 

Takdiri kıymet isleri bittioi için 
hu İ!lerle me!gul olan teknik bü
rodan yeniden 16 memur açığa çı· 
karılmıştır. On beş gün f!'\-Vel de 
dört memur kadro harici bırakıl • 
mıştı. Dört ay evveline kadar 24 
memur bulunan altt- T tali komis· 
yonunda son tensi' 1 aonra •*'· 
kiz memur kalmıştır. l,ler azaf· 
dıkça yeniden bir miktar memur 
daha 2r1na cıkı!.rılara.ktır. 

ll.lll:ıt .kıtrl1. ! 
Dün --.t 1Ml bete kMI• ka

palı fakat sakin geçen hava ıa· 
at onbeşten sonra sertleşmiı ve 
serp ııtı halinde kar yagmıva baş
lamıştır. Rasatanenin Yerdiği ma· 
lumata göre bugünde hava ka· 
palı olacak ve kar yağacakhr. 
Busıün ruığirda mutavassıt sür· 
atte poyra:ıdan esecektir. 

.,.. .... ~ .... ~lk azamı 1, asga• 
rl sıfır dercey ı 

Den zlerde fırtına yoll . Ge
li l o u c varında karaya otum uş 
olan Vunan vapurunun kurtarıl
n:ası ıçin iki tabliı ye gemisi 
ıalıımaktadır. Vapurun kurtarıla
bilmesi i~in bugday olan yükQ· 
nün bir kısmının boşalblması 11· 
11m gelm;ş ve diln bu ameliye 
yapılmıbr. 

Vapurun bugün ve yahut ya· 
rın ylidürileceği kuvvetle tahmin 
edilmektt>dir . 
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Mahmut Nedim Bey 

1 ( Son Yemen vallal ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! 

~-----m11111111mı111111111ıımınıaaııııııınınıınımnııınıınııııınnnnnnn ınıanTetrlka:48nınıııımnnıı 
Tercüme ve iktibas hakkı ma/ıfuz 

'-Jit temin ve kulubu ahalinin 
~in kılınması devletçe kat'iyt:n 
~~Qp bulunduğundan emrüfer • 
~. hazreti padi,ahinin kifayet 
-...ellemei daverileri muktezaaın 
- hGanü infaz ve icrası .• ,, 

Haıa emrU ferman 1 
Abdülhamit hala < Emrüfer • 

~)la her iti halledebileceğine 
~ IÖrünüyordu ! 
"- (lt~ ... CŞaki) ye mutaaamflık 
-~ f&ki) lere kaymakam • 

. ._ __ tevcihi teklifi ancak bir cin-
~ olabilirdi! 

~Yemen üzerind~ h~kim 
iclclta edilen ve bu afurda 

~llıııoo.i~ Wr adama mutasar· 
Jllııli•ll 'ft OllUJI buna im.bal 

ederek susacağım dütümnek ne 
kadar manbk11z ve manaaızsa Ye 
men meseleaini tasfiye için böyle 
bir çare bulunması da o derece gü· 
lünç ve o nispette hazindir. 

Bunlan yazmaktan maksadım 
o devrin, sonuna kadar memleke· 
ti bir türlü tamyamadığını, anlıya· 
madığım batta tanmıak ve 
anlamak istemediğini kayt ve 
her mütkülü, ve her meseleyi ıc
çici, muvakkat tedbirlerle halle 
çalışmasını göstermektedir. 

Senelerle ıürmÜf, senelerle 
memleketin batına gaileler açmıt 
(Yemen meselesi) ni ıaray itte o 
vakit gene b6yle ıörmüı, böyle 
miltalaa qhımif, n böyle mana-

Bir kebapcı Esnaf, tehlike var ta- icra vasıtasiyle 
Kendisini Asarak mir edllmell, diyor tahsili 

intihar etti Kapalı çarıı esnafı, Eminönü 
Diln sabah Yüksekkaldırımda kaymakamlığma dört yüz imzayı 

bir intıhar hadisesı olmuştur: havi bir istidayla müracaat ederek 
Kınaciyan hanının birınci ka· çarşının tamiri hususunda beledi

tında oturan seyyar kebapcı O- yenin yardımını istemiılerdir. 
sep oğlu Agop Ef. dün sabah Eminönü kaymakamlığı istida
odasmda tavana asılı olarak bu- yı belediyeye gönderecek,_ bel~di~e 

tetkik ettikten sonra ıehır mech • 
lunmuştur. Agop Ef. 35 yaşında- sine havale edicektir. 
dır. Erzurumludur ve 4 seneden· Dün, çarıı esnafı cemiyeti rf'· 
beri de bu apartmanda o'urmak· isi lsmail Hakkı bey kendisiyle gö-
ta, bayatını kebapcıhk yapmak rüten bir muharririmize bu husua· 
suretile kazanmaktadır. On iki ta şunlan aöylemiıtir: 
gündenberi hasta yatan Agop _ Bizim derdimiz carşmın umu 
Ef. nin ani bir buhran neticesi mr tamiridir. Tabiatiyle bunu 
kendini astığı tahmin edilmekte· fertlerin ayn avn yapmalanna im
dir. Zabıta tahkikata deYam et· kan yoktur. Üç .dört senedenberi 
mektedir. hükUmetimizden rica ediyorduk. 

12 Yattında eli blçaklı I Nihayet bu ricamız nazan itibara 
Dün sabah saat 9 da Cağa!oğ- alınarak şehir meclislerinin sala

lunda Şükran aile lokantasında hiyetleri dahiline bir (115) inci 
madde ilave edildi. Bu maddeye 

çırak 12 yaşında Ahmet 17 ya- göre: Asarın muhafazası yolunda 
şında Enver ath arkadaşiyle ebem· 

• tehir meclisleri yardım göstere • 
miyetsiz bir mes'eleden kavga ceklerdir. İşte biz bu maddeye is· 
etmit ve neticede e.ine geçirdi· tinaden Eminönü kavmakamhğ1 -
ii bir sebze biçağiyle Enveri sol na dört yüz imzalı. bir iatidayla 
kolu altından tehlikeli surett~ müracaat ettik. 
yaralnmıştır. istediğimiz şey ıudur: 

Küçük carih yakalanmıı, En· Sekiz eshabı emlak, iki evkaf 
ver Curahpaşa hastanesine kal- fen memuru, iki de belediyf' fen 
dırı!mı,tır. memurunun istirek edeceği on 

Komünistlik 
Altı maznun 
yakalandı 

Geçenlerde lzmirde bir komü· 
nist §ebekesi meydana çıkanlmıf 
ve yakalanan komünistlerin Jstan· 
bulla irtibatı bulunduğu görülmesi 
üzerine İzmir zabıtası tarafından 
tehri•iz poliaine ~at velj' • 
mitti. 

Polisin bir müddet devam eden 
ehemmiyetli tahkikatı neticesinde 
lzmirdeki teş!<ilatla alakadar altı 
komünist meydana çıkarılmı§ ve 
mevkufen adliyeye ver" 1 ·tir. 

Bunlar, Nuri Maru Talat, 
Mehmet, Mehmet Emin Nihat, 
Zeki isimlerini t&tnnaktadırlar. 

Öğrendii"mize göre, polis. edi
len füphe üzerine evveli. Nuri Ma
ruf efend.iYi yakalamıt ve yapılan 
al'&Jbrma netice.,:nde üzerinde 
bir çek komünistl;k beyannamele
ri bulunmuştur. Nuri ~fendinin 
verdiP.i iz Ü'1'.e-inde yürüyen zabı· 
ta, Nuri efencl\nin arkada!Jlarını 
bulmakta geçilnnemi,tir. Poliı, 
tahkikatına d-w\m etmektedir. 

Ekmek flatlara 
lstanbul belediye riyasetinden: 

Martın ikinci çarşamba gOniln
den itibaren ekmek yedi franca· 
la on bir buçuk kuruştur. 

sız, manbkaız tedbirlerle (Hüsnü 
netice) ye bağlamak istemİ!tİ. 

imam kaçmı,tı 1 
San' aya girmit, yerleımi,, ida

re makinesi kurmuttuk. Müfİr 
Feyzi pafa da askeri teşkilatla ıe
ce gündüz meıguldü. 

imam Yahya San'adan kaçmış, 
kabilesinin merkezi olan ve San'· 
adan atla be, günlük meaaf ede bu 
lunan Kifleye gitmişti. Oralan 
zaten ötedenberi kendi halinde 
bizce metrGktü. Şüphe yok ki 
imam da yeni bir taarruzumuzu 
kar,damıya hazırlanıyordu. 

Ciheti askeriye de, ben de, as· 
ker haylı yorgun olduğu için biraz 
istirahat etmek ve bu müddet zar
fında iyice beslenip yeni bir cen• 
ge hazırlanmak fikrindeydik. 

imamı öldUrDnUz 1 
Fakat saray rahat vermiyordu. 

Yemenden tamamiyle bihaber ,,}. 
dukları halde Yemeni ta oradan 
idare etmek istiyorlardı. Saray 
verdiği emirlerde ( ..• İmamı ha7· 
yen veya meyyen mutlaka 79'". • 
kalıyacakamız r •• ) diyordu, banua 
o ıll'ada ne laular- m it 
olclaimm ltilm~rd,I 

iki ki~ilik da!.mi bir kom" syon teş
kil edilmesi ve bu daimt komisyo
nun mürakabeai altmda tamirata 
bir a., evvel başlanmasıdır. Kira
cı' ı.n alaca~mıız tehri icarlan 
bu ! tahsise hazmz. 

Her !eyden evvel kubbenin ta· 
miri llzmıdl1'. Son karlar dolayı
siyle tehlikeli bir vazıyette bulun
duğunu tahmin ediyoruz. Sonra 
da zeminin beton olması ve came· 
kanlı kapılarla techizi li.zım gel
mektedir. 

Hulba; yapmak iatediiimiz 
teY hem bu kıymetli eseri mahvet 
memek, hem muhtemel bir cökiin 
tüvle nüfus zaviatınm önüne geç • 
r"ek, hem de car!IYJ tam bir 
( Gran pazar) haline JFetirmıakth. 
Bu hususta şehir meclisinin li.zmı 
gelen yardımı yapacağından emi • 
niz.,. 

Adliyede: 
Yartkeslclllk davaaı 

Zonguldak ser Jtomiseriıintn 
karııı Kadriye H. ın 9 , Mehmet 
Reıat beyin 150 lirasını çalmak· 
tan maznun yankesici Vehbinin 
muhakemesi dün ağırcezada gö
rUlmnş, iddia makamı maznunun 
cezalandırılmasını iıtemiştir. Cu
marteai günü Vehbi hakkında 
karar verilecektır. 

Kız kaçırma danaı 

Despina isminde bir kızı ka-

Sonra da imamı öldürmenin ne 
demek olduğunu hiç dütünmüyor
lardı. imamı öldürmek belki pek 
zor bir it değildi, iyi tertip edi • 
lecek bir aui kast, bir fedayi bel
ki bu iti ıörebilirdi. Fakat bu • 
nun faydası neydi? imam öldürü 
lür öldürülmez, Seyitler topla -
nırlar derhal yerine bir başkMını 
intihap e:!erlerdi. Ve bu defa 
ba~tan bqa cahil ve ümmi ve o n(s 
pelte mutaauıp olan kabail bir 
yandan da onun intikamım almıt 
olmak için, harbe, eskiainden 
fazla hın ve inatla devam eder
lerdi. 

Asileri dağıtmak, perişan et • 
mek, teslime mecbur kılmak an
latıll1', fakat imamı öldürmenin 
hiç bir mana ve favdaaı yoktu. Bu 
nu saraya anlatabilmekse - lıe -
men hemen - mümkün değildi. 

Yeni bir hereket 1 
Mütir Feyzi pqa sarayın bu 

inat ve müdahalesine çok kızıvor· 
du. Bir gün r.x:a ihtiyar pürhid~ 
det ymtlruhnu muaya vur:uak: 

- Vallahi, dedi, korkak demi· 
yeeek)erinl bilsem ıı..di iatifa e
tl.r, pld& aid ...... ~ mq-

Yeni icra ve ir?ia kanununa 
kabuliyJe alacak için hapis UIU• 

lilnün ilgasındanberi bertarafta 
devam eden şikiyetler mal6m
dur. lstanbul, lzmir g .bi büyik 
ticaret merkezi olan tehirlerde 
bilhassa ticaret erbabının tikl
yeti, icra memurları Yasıta1iyle 
borçlulardan tahsilat yapmak 
için talep edilen muamelatın &• 

kamete ut_r lmakta o m ısındandır. 
Mesela lstanbulda bir uıccar 

Aoadolunun herhangi bir k&ıe
sinde muhtelif yerlere mal gan
deriyor. Bu mallar krediye mn .. 
tenittir. Günü gelince borçla 
borcunu vermiyor. Tabii tOccar 

kanuni vesaitle icraya mOracaat 
ediyor. Istanbuldan borçlanma 
bu:unduğu mahal icra memura
na tebliğat yapılması bildiriliyor. 
fakat kllçük muhitlerde icra 
memurlara tüccar ve ahaliyle il• 
ubali oldukları için lstanbul, iz. 
mir gibi uzak yerlerdeki alacak
lılara karşı adeta himaye edili
yor. Tebliğat yapılmıyor. Tebli-

ğ .. t yapılsa bile geciktirildiil 
için alacağın tahsiline karşı te
minat olabilecek eşya ve mallar 
kaçmlıyor. Sebebi sorulunca bia 
bir türlü mazeretler çıkarılıyor. 

Bunun neticesi tıcari muame
llt da umumt bir emniyetaizlıi• 
varıyor. işler duruyor. 

Bunun içindirki icra ve iflla ka
nunu şimdi büyük m ilet mecli8İ 

aaliye enc6meni11cJedir. Bllyllk 
bir dikkat Ye ıtina ile yeniden 
tetkik edilmektecGr. Ümit ed&o 
rızki yukarıya bir misal olarak 
kaydettiğimjz mah2urlar kar.un11D 
yeni tadılahndan sonra tamamem 
kaldırılacaktır. Dünya tızeriade 

umumi bir buhran var. Bir kere 
bunun tcs rlerindeo kurtulamı) o
ruz. Bari bu tesirler neliceai o-
larak iktisadiyatımıım maruz b?ı
Juoc!uğu aıluntılar eıbabı ken
di elimızle bazarladığımıı idari 
ve kanuni ıebeblerlo artmaam. 

.. * * ----··--·· ·=··-·-·----,-----çtrmaktan maznun Çolak Hayri, 
Kasap Aptullah, Hasan ve Arif 
Ef. lerin muhakemesine dOa ajv 
cezada devam edilmiıtir. Dünkll 
celsede yeniden baza ıahiUer 

dinlenilmiı muhakeme ' NiaaDa 
bıralu l mışlır. 

F - & ' 
danlarmda pifmit bir adamı bura• 
da kendi reyine bırakmamakla 
delilik ve hiyanet ettiklerini itil .. 
miyorlar ... Fakat askere yazık de
ğil mi? 

Nihayet ıaraym fazla ıararı ve 
kat't emirleri üzerine Feyzi pqa 
çamacar kuvvetinin başında San
adan hareket etti. Giderken heni 
vali veki iliği vekaletine, erki.na 
harp reisi Ahmet izzet beyi de im
mandan vekaletine bıraktı. 

llk hedef (Zafir) kaleaiydL Bu 
kale asiler tarafından iyice tahkim 
edilmiş, büyük bir kuvvetle mil -
daf aa ediliyordu. F eni pqa d&t 
be§ gün içinde büvük bir :meharet• 
le ve askerin cidden takdirlere ae
za kahramanlıklan sayesinde Zafi 
ri istirdat etti. 

Bu haber San'ada ve diier bi· 
ze tibi mınta!-talarda büyük bir 
sevinç uyandırdı. 

Feyzi paıa hareket eder etmn 
ben, San'a icvanndl\ki Zeydl lra
bail rüesa.sını meıayihini, nüfuz • 
hibi belli batlı erklm San'aya da 
Yet ederek ordUJU arkadan ,.,., ........ 

(Biml•ti 
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[Ust tarafı 1 inci sayfada ] 

kalan aza Mehmet Ali bey (Be
yoglu) söz aldı, muhalefeti sebe
bini izahetti. 
Bu mecllste serbes munakaşa 

vard1r 
Mehmet Alı bey encümende tek· 

life taraftar arkadaşlarının nok- 1 

tai nazarlarına börmetkar oldu
ğunu hatta teklifin heyeti umu· 
miyede de kabul edileceği zannı• 
da bulunduğunu, maamafih "bt 
mecliste serbes munalcaşa vardıı 
ve ondan beklenilen nazari ve 
ameli faydalar hasıl olacaktır .. , 
mulihazasiyle ölçüyü geniş tutup 
mütalaalarını heyeti umumiyoye 
bildirmek istediji mukaddeme
siyle başladı. 

"Ne Fluryada satılacak bir ka
nş yerim, ne de bir kanş toprak 
aJacak param vardır; ancak şe
hir işlerininin şehir halkı namma 
en iyi şekilde yürütülmesi fikri 
miilahazama hakimdir,, dedi. 

Gerçi şehirde asri bir plaj 
yapılması işinin geçen sene ka
bul edilen beş senelik pıogrnm
da mevcut olduğunu, fakat prog
ramların kat'i sayılmaması lazım
geldiğini, iktısadi şartların de
ğişmesiyJe tasavvurat demek olan 
programların da değişmes; la
zımgeldiğini, bugünkü mali dar
lık içinde programın esaslı mad
deleri yanında figüran gibi du
ran plaj maddes:nin oradan d~r
hal çıkarılması icabettiğini söy
ledi. 

Mehmet Ali beyin ifadesine 
göre mumaiJeyhin biraz da hay
retini celbeden bir noJ ta vardır. 
Bu ifadeye göre buraya tahsis 
edilecek para biraz da tamamen 
havadan gelecek bir para gibi 
sayılmaktadır, bu düşünce doğru 
değildir. 

Mehmet Ali B. sözlerini şöyle 
bitirdi: 

- Halkın bayatı ve sıhbatı 

demek olan içilecek su mesele
sini halledemiyen bir belediye-
nin böyle hem de lüks bir şe- ' 
kilde yıkanacak su meselesile 
meşilll olması zaittir. Kıymetli 
belediye reisimiz mutlaka suya 
müteallik birşeyle meşgul olmak 
istiyorsa içilecek su işini halletsin. 

Kumda oynasınlar! 
Çocuk bahçeleri meselesine 

gelince: Ona da muhalifim. Çün-
kü galiba bütün bu maruzatıma 
rağmen plajm yapılması kabul 
edilecek.. O halde plaja gidecek 
anneler babalar tabii çocukları
nı da evde birakmazlar, onları da 
götürürler , çocuklar da orada 
kumda oynarlar. 

MUstenkif mi, muhalif mi? 
Encümende müstenkif kalan

lardan Nazmi Nuri 8 söz aldı, 
istinkafla muhalefetin bir yola 
çıktığını kaydederek muhalefeti
nin sebeplerini söyledi. Nazmi 
Nuri beye göre bu teklif cazip-
tir. Teklif edenin ve teklife mu
hatap olanların belde menfeatini 
müdafaa da tam bir iştirakleri 
vardır ve aralanndaki ihtiJaf bir 
düşünüş farkından ibarettir. 
Nazmi Nuri B. Mehmet Ali B. 
gibi ümitsiz değildir, teklifin her 
şeye rağmen kabul edileceğini 
zannetmiyor, tektifin yersizliği 

izah edilince meclisin onu red
dedeceğinden emindir. Bu mü
labazayladır ki söz almıştır. 

Nazmi Nuri bey meseleyi iki 
noktadan tetkik etti: 1 - Bele
diyenin ammevi menfaatleri nok
tasından, 2 - Belediyenin iktısa
• 9"11htatleri noktasından ... Bi
rinci noktadan ana ve öz ihtiyaç
laıuı ~ılmadığı bir zamanda 

plaj gibi tali bir ihtiyacın tat
mını doğru değildir. Iktısadi 
noktadan: Emsalinin neticeleri 
göz önüne konulursa bu yolda 
da muyaffakıyet memul değildir, 
belediye girdiği iktisadi teşeb· 
leüs)erden hep zararla çıkmıştır. 

Nazmi Nuri bey çocuk bahçe
ri yapılmasına taraftardır. 

Mukaddemeslz mukaddeme 
Mehmet Ali bey dağınık tüfek 

i.eşlerile işe gırışmiş. Nazmi 
'uri bey mitralyoza geçmişti, 

f evfik Salim Pş. dan batarya 
ile hücum bekleniliyordu. Görter 
Pş. nın oturduğu sıraya çevrildi. 
Tevfik Salim Pş. dinlemiye ha· 
zırlanan arkadaşluının arasında 
ayağa kalktı. 

- Bendeniz mukaddeme yap
mıyacağım, dedi, ancak encii
menin bu mazbataya ilave, tas· 
hih, tay edecekleri bir nokta 
var mıdır? Ona göre maruzatta 
bu'unacağım. 

Encümenin mazbata muharriri 
Galip Btthtiyar bey kalktı, söyle
di ki işin lüzumu tahakkuk et
miştir, arsa fiatı inmez, emlak 
kıymetinden kaybetmez, hem 
hizmettir, hem varidat getirecek 
bir iştir. 

Galip Bahtiyar bey ilave etti: 
- Belediyecilik yalnız hastcme 

değildir, lağım değildir, aynı 
zamanda halkın maddi ve manevi 
ihtiyaç ve istirahatinin teminidir. 

T evfık Salim Pf. - Geçen\.ii 
içtirnaJarımızda hastane ihtıyacı
mız üzerinde hayh ısrar edenler 
arasındaydım, gerçe beyefendi 
beni kastederek söylemediler 
ama belediyeciliğin hastanecilik-
teu ibaret olmadığını bilirim. 
Onun içindir ki maruzc:tta bulu
nuyorum. Encümen azasının hep· 
sinin irfan ve iktidarlarına hör
metime rağmen söliyeyim ki tet· 
kikleri cidden sathidir. Bu iş 
hazırlanmamı,tır, orasını istimlak 
atmemiz isteniliyor, sonra ne 
olacak, kaça çıkacak, bu istim
lak bize neler tahmil edecek? 
Parayı bu ~uma yatırdığımız 
takdirde işin sonu ne olacak? 

Irat getirir iştir, diyorlar; de
ğıldir. Şimendifer idaresinin O· 

raya 1 J 000 yo'.cu naklettiğini 
tesbit etmişler. Daha fazla tah
kik etselerdi öğrenirlerdi ki l:;u 
yolcuların üçte ikisi plajcı girmez 
sepetini, dolmasını , rakıcığım 

alır, bir ağaç altına çekilir, bun
ların plajla alakası yoktur. Ora
ya pazar günü biraz adam gelir, 
orası yalnız cuma gunu işler. 
En iyi havada oraya gidenler 
2c,00 kişıyi geçmez. 
Sahipİerl satmak istiyorlar mı? 

Şükrü beyin tahti icarında 

olan bir kısım vardır, zannede
r im orası mevzuu bahistir. Ge~ 

rek o, gerek komşuları zararda
dır. Sahipleri hariçte aksine ya
pılan propagandalara rağmen 
burayı elden çıkarmayı cana 
minnet biliyorlar. 

Flurya plajı şehre uzaktır, gi
dip gelme için sarf olunan vakit 
ve nakit buranın inkişafına ma
nidir. Buraya ecnebi de gelmez, 
onlardan kazanmakda hayaldir 
Sonra modern tes·sat yapmak 
orayı ucuzlatacakmı, pahalılata

cakmı? Bu da hesap edilmemiştir. 
Bu gayet pürüzlü bir davadır, 
bu işe karışmakla scneluce mah 
kemelerde sürüneceğiz. 

Son nokta: Para mes' elcsi ... 
Bu da batıldır. Bu para havadan 
gelmiş bir para degildir, bizim 
Periye bankasına borcumuza karşı 
yatırdığımız paradır. 

Bu sırnda galiba azadan bir 
zatın işareti doktor T evfık Salim 

geçen günleri : 62 kalan ,rünler- 302 
Güneş - Do~uşu 6,36 BatışL 17,55 
Namaz vakitleri - Sabah. 5 32 

Üğle: I:!.27: ikindi 15.34: Akşam: 17,59 
Yatsı: 19.28 imsak: 458 

Hava - Dünkü hararet derecesi 
azamf l. asgari sıfırdı. Bugün hava. kapa· 
lı olacak Ye rüzgir mutavassıt şiddette 
poyrazdan esecektir. Bugün hafif kar ser· 
pintisi muhtemel görülmektdir. 

Radyo 
------~-~------...--lstanbul - I 8 den I 9 a .kadar 

gramofon 19,30dan 20,30 a kadar Hafız 
Burhan bey ve arkadaşlarının iştirakile 

saz 20,30 dan 21 e kadar gramofonla 
opera 21 den 22 ye ltadar Ilnfız flurban 
bey ve arkadaflarmın iştirakile saz 22 
den 22,30 a kadar orkestı a. 

V;yana - 12,30 ııonser: Schubert, 
o Efen bach. Eisman, Straus'un eserleri -
13 40 Puccini, Gı'ordauo, Masnet'nin 
eserleri - I 5 lraly:ı.n musikisi : Pucciııi 
ve Verdi - 16,50 piyano konseri - 18 
konser ,.e Fokstrot - 22,10 Viyolon!!el 
ile orkestra konseri, - 23,25 bar musi· 
loisi. 

Hellsberg - 9.30 jimnastik -
12,18 Beılinden nakl - 13,30 konst>r -
16.M konser - 16,45 ritmik ayak oyun· 
ları - 17,(5 konser - 19,30 Danıig'· 
den nakil - 20,45 ~arkı - 22 asker! 
konser. 

BUlıreş - 21 radyo orkestrası -
~1,30 J onfer:ıns - 21,45 baritoi Shilton 
tarafından konser - 22,05 orkeı;tra. 

Praga - 13 saat başı - 11,10 
~onser :senfonik - ~0,05 millr tiyatro
dan bir opera nakli - ~I Çek l\uateti 
Jubile konseri - 23,20 dans 

Budapeşte - 10,15 Macar or
kestrası tarafından konser - 13,0S kon· 
ser şarkı ve piyanoyla - J 8 salon or· 
kestra~ı - 19,10 Kuartet konseri - 22 
opera orkestrası, :senfonik musiki, cnz ve 
avi:ın musikisi. 

Moskova - ~O den !4 e kadar 
neşriyat. 

Varşova - 13,35 senfonik kon
ser - 21,15 halk kon5eri - !3,IO ope
ra parçaları - 23,50 dans. 

······················-···································· paşanın dikkatini celbetti, dok-
tor şu suretle devam etti: 

Müsaade edin, beyim. Ben bil
diğimi söyliyeceğim. Bu para lü
:ıumsuz bir para değildir, günün 
birinde bize iizım olacakhr. 

<;ocuk bahçesi işini ayırıyo
rum, lüzu ıııuna kaniim; fakat o 
da hesapsızdır. 30000 liraya kaç 
bahçe açılacak; bu kadar para· 
ya çıkar mı, nerede açılacak ? 

Hiç bir faydası olmasa ••• 
Avukat lsmail Şevket B. söz 

aldı: 

- Hadiseyi hissiyattan, infia· 
)attan ve edebiyattan tecrit ede
rek arzedeceğim. idari, iktısadi, 
mali bir tahlil eseri olan bir ka
rarın esbap ve Heli olmak ge· 
rektir. Para cebimi:ıden çıkacak-
tır, zerresinin heder olmasına 
razı değili:ı. Meseleyi tetkik eden 
müte-hassıs arkadaşlarımız ittifa· 
ka karip esbapla lüzumuna ka
naat getirmişlerdir. Meselenin 
merkezi sıkleti şudur: Bu para 
ancak belediyeye varidat temin 
edecek mahale sarfolunacak bir 
paradır. Bugcn lstanbulun gü
zelliğini duyarak gelenler Fıur4 

yadaki sakil baraka silsilesinin 
ve anı takip eden teneke ma
haJlesinin kerih manzaı asiyle kar
şılaşarak kaçıyorlar. 

Tevfik Salim Pş. - Çatladı
kapıda var. 

lsmail Şevket B. - Riştei ke
lamı kesmeyiniz Pş. hazretleri ..• 

Tevfik Salim Paşa - Estağfu
ruJlah ... 

lsmail Şevket bey - Gerçi 
bendeniz meslek icabı mütebam
milim amma ... 

Reis - Muhavere olruasın, 
efendim; lsmail Şevket bey, de
vam buyurun ... 

lsmail Şeykct bey - Flurya 
başka hiç bir faydası olmasa 
sade bugünkü fena manzarayı 

oradan kaldırmak için istimlaki 

~---••••--••Yarın akşam 

ElLIHIAMIR2A sinemasınd 
göreceğiniz 

BRİGİTTE HELM ve 
WILLY FRITSCH'in 

temsili muhteşemleri 

GiZLi V1\ZiFE 
filmi mevsimin en büyük dramıdır. 

Bu film, harp esnasında bir Rus Ceneralile evlenmiş bir 

& Alman kadınının romanıdır. •m•-•-ı 
Yarm akşam •11:ww:saımwıı1•-••mı 

M E l E K sinemasında 
lraesine başlanacak UFA'nm parlak komedisi 

Kadınlar Avukatı 
filmindeki şarkılar üzerine bl>tün Istanbul halkı dans ve taga 

edecektir. iki sinema ve güzellik kraliçesi o~an JEAN 

BOiTEL ve LOUiSE LAGRANGE tarafından temsil edileı 

Kadınlar Avukatı 
her halde göriilmesi mümkün en güzel tamaşadır. 

caiz ve lazımdır. Hem efendım, 
tiyatro Beyoğlundadır, stat Bey-
oğlundadır, pilaj Altınkumdadır. 
Güneş nurundan mahrum Istan-
bul halkına sıhhi bir plaj temin 
edersek günah mı işlemiş o'uruz? 
Mevzu bahsolan nefsi vücup bak· 
kında karar iltihazıdır, anın su
veri tatbikiyesi sonra konuşu:a
cak idari iştir. 

Valinin cevapları 
Teklif sahibi Muhittin bey söz 

aldı. Geçen sene kabul edilen 
beş senelik programdan bazı 

fıkralar okudu. Burada program
da sayılan meddeJerin Iu:ı.umu 
tahakkuk etmiş ve belediye ka-
nununda yazılı işler olduğu, en
cümenin bu maddelere olan ih· 
tiyacı asabiyetle araştırıp tesbit 
ettiği, deniz hamamı, ve çocuk 
bahçeleri inşasımn hem şehri 

süslemek için, hem de sıhhi za
ruret noktasından lüzumu mu-
hakkak ise de bunların vücude 
getirilmesinin bulçede imkan 
olmadığı için butçenin tevsiine 
birakıldığı yazılıydı. 

Muhittin bey bu prograrıun 

altındaki imzalan da okudu. Bu 
arada bcgün teklife muhalefet 
eden üç zahn da Mehmet Ali 
Nazmi Nuri beylerle Tevfik Sa
lim paşanın - isimleri vardı. Mu
hittin B. bundan sonra bütçede 
o zaman mevcut olmıyan imkan 
ve vüs'ati şimdi hazırlıyarak 

meclisin karşısına geldiğini söy
ledi. Mehmet Ali ve Nazmi Nuri 
beylerin sözlerine cevap verdi, 
terkos mesele.sine telmih ederek 
''şehirde içilecek suyun niçin he
nüz yapılmadığını biliyoruz.,, de-
di. Belediyenin girdiği iktisadi 
teşebbüılerden kar da hasıl ol
duğunu söyledi, bundan sonra 
varidatımızı vergiye değil, hası-

lat getirir işlere istinat ettirmek 
lüzumunu iJa ve etti. Vali, sözle
rine şu suretle devam etti: 

- Tevfik Salim Pş. bir imada 
bulundular. Alınacak yerin Şiik
rü beye ait kısım olduğunu söy
lediler t zararda bulunan bir ada
ma yardım etmek isteniliyor, bu 
işin hedefi budur gibi bir ma-
naya gelebilecek şekiJde söz 
söylediler. Bu, zabıtlara geçti. 
Eurada matbuat vardır, onların 
da kayıtlarına geçti. Bu noktayı 
izah etsinler, intizar ediyorum. 

Muhittin B. ayakta, susmuş, 

bekliyordu. Reis vekili Necip B. 
Tevfik Salim paşaya hitap etti: 

- intizar ediyorlar. 
Tevfik Salim Pş. yerinde otu

ruyordu. Vali tekrar etti: 
- izah etsinler intizar edi-

yorum. 
Reis tekrar Tevfik Salim 

şaya döndü. Tevfik Salim p 
"Sözlerini bitirsinler, o za 
söylerim,, dedi. 

Vali Muhittin bey - öyl 
gücenmesinler. cevap verece~ 
Ben belediyeye p-eleli beş s 
oldu, üç sendir de vilayette 
Bu müddet zarfında benim e 
den ben;m imzamla yüz 
milyon lira devredilmiştir. 

dairelerde beş senedir hiç 
kiye müfettişi eksik olmam 
Heyeti aliyenizin mürakabası 
da hiç bir zaman çekinme 
Bu yüz beş milyonun hesabı 
zaman derhal verilebilir ve 
miştir. 

Fluryada istimlak edfü 
kısım Şükrü beye ait saha d 
dir, bütün plajdır, heyeti 1l 

miyesidir, hatta arkasındak 
mandır, hepsidir. Ve galib 
paradan Şükrü beyi cebi 
on para girmeye tir., Ç~ 

davalıdır, Emla bankasına 
tt"kli,.li. 

Sözlerinden Şükrü beyin 
ye edilmek istenildiği gibı 
manada çıkabi1ir. Eger böyl 
maksatları varsa bu isnadı 
ederim. 

Sizin de blrşeyinizi duyar 
Vali yerine oturdu, sal 

heyecanlı bir hava hasıl olm 
Reis - "Öyle bir ma 

söylemediler,, dedi, azadan 
zakere kafi!,, sesleri işitildi. 
fik Salım Pş. "müsaade 
run!,, diye ayağa kalktı: 

- ima ile, çapraşık sözle 
yapanlardan değilim. Ta 
ederler ki bir komisyon mü 
resinde gene böyle bir ş 
alındılardı, o zaman kendi 
demiştim ki sizin de birş 
duyarsam yüzünüze karşı 

rim. Ben hiçbir imada bul 
dım, alınacak yerin neresi 
ğunu öğrenmek istedim. B 
ye burasını alırsa sahipleri 
met olur dedim, gene de 
kirdeyim ve onlara oiıne 

demek onlara nimet yapı 
nuz demek değildirr 

Müzakere kafiydi. Be 
reisliğinm teklifinin ka 
istiyen encümen mazbatas 
kondu. Ekseriyetle kabule 

ikinci celsede 
ikinci celsede tetkiki 

müzakeresine devam olun~ 
makinesinin ne işe yaradı 
kında Nazmi Nuri beyin 
sual takririne fen işleri 
rünün cevabı dinleni~di. 
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Fransada vergi ve halk 1 Maliy~ Şubelerinde 1 
3 aybk maaşlara 

Bankayı nasıl soydular 
-----

Bir muharrir, bir saman çöpil Fransız haı· bugün baş,anıvor Amerikan varı haydutluklar Parlste de 
k blll dl ! Mütekait eytam ve eraMİ) mat· K UI J b 1 d 

iDi yere sere r, JOr larının tevziine bul'ünden itibaren l'ur m ye DŞ n l 
batlanacaktır. Defterdarlık tev- . . . 

t'CSti Parizyen g:ızetesinin fı kra mu 
harriri. Lut Porest Fransız halkıM lü:ru
lnwıdan fazla vergi yükletildiğinden lııalıs 
eden bir makale yaı:mı,tlr. Muharrir di· 
Jor ki: 

lifi fu:lala~tırnuk isteftilmiyôr$:t vergiyi 
çetalı1111111111lı laü "l•et ikmıat yao,,..3lıdır 

. .. 1 'n' .. t b' ı· c~çen ıun P'amte l.:ıla~el cadduın· ı 
zı gun erı ı l'OS eren ır ııtc yap- .. . . . . · . 
•Jttır. de ~ôrulmemış h·r h:ıycfoı ui.: ~uıtı"'tt"r 

Üıküliar mal müdürlüjüaün bi- \'üwtı ••tıııtlı iiç ıtiı• 9u ""' tiı:: ••l• 

rinci ritesinde askeriye dul ve ye- "'" bir nınkıya fiiıuittrift rir•ifler ,.e 

timlerine 1 - 10, mülkiye tekaüt· 111ü~tandi"'!"ri nrlerifttie kı•ıleuMaMa· 
leriae 12 - 14 marta icatlar. lkia- lari~·le 9u• lı rı rii' • l"r e ırlul t e.ierelc 

hançu 'ardı f;tckıler ikişer rüvelver ta

rın• !ardı 
Mc••r;ır hcıı<lılırini toplayam:ıdan 

lııayti•tlır 'eHcr !ukarı, emrini Vtrmişler 

, .. e ııl:Jane~arının ıehdidi altında bunları 
hir o-.u ~adar ıöıtirüp kapıtmıtlardır. 

FraıuıT. 191rlh11Pıııtttfü tle•ıpjiee" ay· 
nlamıyftr ve halkı iı:fal i~n "'ütemıt1iyen 
muraf kaoılan a~n M ~u halde P'rınsı7. 

."Fransada bir damla su bardağı taşı 
rtbılir derler, lngilterede bunun için bıtş· 
ka bir misal kullanılır. Bir !ama" ço,ü 
deveyi ezer dt:nir. Fransız halkı hu'1i11 
bQ devenin vaZ1yetindedir. Artık \'trti 

~emez bale gelmiştir. Kü~k bir ıı·a,,..ıın 
~U onu yere serebilir. F.ter t ie3rcti 
butün bütüne durdurarak bııhrıını i~!li7. 

nalı.ını .ıu,eıı \:ızıfe \elli ifttın arra U· 

"arrufu ç•plt•ı ,·a taraftır elmıııın11 111e9'· 
u•lar "'Ç•e\:t1r ei site.le •ülkiye ciul Ye Yf!tİ•l•i- 9ııııkaaıııı lıuUı•tia u 'arN a ., ve i'e 'drn {tn~ 111 ruıu İftıİ ı'rmi~ler ,.e 

ne 1 - 3. a•ker telıautlerİRe 5 -

Tıı•. lı• s raJ. ,ıa lıanlta mödürı~le 

Halhuki diter tarafta., rransı7. h3lkı 
nüt~eecn ke11di"ifte rara \eril ece~ SÖ\'· 

lcııuiiti 7.u111u laır~a ı. oılıy .. r Nıl l.:"e· 
den ver lrn rıuaların kend;ndPn fazla . j ylc 

""'" rt• 'ertiir r'ı•k• lıı;r Y ... , • .=.v kı\aek itıcı•ı~lcr!e de ha,dotlar hunlan 
9 ve 12, i.liye tekaütlerine de 13 hınkuıdır. \'e ciflrciü uje, 

1 

h"ri aaitn · tiı Jı&rr .ıort ınuıuıun yanına ıötürüp 
•artta llla&f te-.9i .ıil...lctir. h d K•~rk5y ... lle elaal.; ÜMre ... •••llru urtAır Tur l.epa•~rdır. r.wndan ~onra ilı:i a-ç ut 

i•tirdaı nlunduj!;unu dü~ünemiyor. ~1ese· 
fc,.,•n mühim nokr:ı~ı hııdur 

'

• L u. .J. .J •ılıı•..ıarı beklerkrn iiçancötü kasalan 
Kadıköy mnl müdürlücninün bi ruıeııı ~et ı ••ıno••- ., ruptı , ..... an••n ,. -=-- kerıftırnıış ı;,O,OOll fr:mı..hk bankonotu 

rinci gifesinde, a:ıkcr dul ve ye - ~u mal~matt ıhernr.. laılarak ıoparbrm~ sonra üç haydut a ka 
timleri 4 hariç olmak ÜS•e 1 - 7, Ta• et'e vakti •iietM-.MKliH 9i· ar a yliriiyrrek \.apıya va~lar oradan 

Kadııı kaprisi 
asker teı...atleri A, 9, 10, lZ, 13 ıt.nıı ıttr- ;~ ip• &ı .. ıotya f'Matı ,.,._._ hr~nıJI ıö:Mrn kıy~oım .. lethr. 
martta. JJri11ei tri4ffe Mnlkiye du) nrı ~ıhııııy .. r. \'iir.feriıHit ltirer ... 11cftl fl'ratıeız :1abtrHI bu ~chir hardutlartnl 
ve yetimlerine 4 har~ eJı.ak ü::P.- ı iıirtiilü iiç ui1111 itrri atıh•erlar. lfüitıİll .. Mt"riye b-.l:unış İ!e de henüz iz erini 
re 1 - 7, İl•iye yeti•leri, mül- elleriıııtle •irer •ttı•a~k riinlnrlr lıtirer 911IHını•tsır. 

Bir Fransız kon te81 evvelce tJldilrmek 
istediği adam·Ja evlendi 

kiye tekaütleri tie 1, 1, 11, 12 --~-----------------------===-
ta maaı alrıcalda.rdır. •arifte : 

Eminönü mrıl müdürlliiünün ri. l -
Sgmatla tediye ıubeainin birinci ikinci rited•; 1 - 5 marHa M- El•M18l 

Bundan beş sene c n el konı c J:ır 1.e 
isimli bir f ngıliz k:ıdını ı 'aı-· -.tr-.• ırt'ne 
binmekte olan Amcr k:ı'ı T alfu·d ';;mın
de birisinin üzerine ro\·elverlc ate~ tt-

• • el k ker chsl Ye •eti•leri, 8, 7, S de 1 1 
gııeaın e aı •r yetimleri -1 hari~ ' Mattrif •ekl&eti meldeplere 

h:ıd•!ö r 'sr b'" .. b" d d' ı. d 1 k .. 1 k ka ilmiwe telraütleri, 1, 10, 12 ... --' e .1r • u~ u • ı r c ı .;o uy3 o ma uzere - 9, at er te üt- " -Anderdfti yeni bir tamimde, 
sehen o1 mu<,tlı ler· 10 12 13 14 artt ker Mkaütleri. 6 "' 

1• 
1 • ' • m n maaı a - 9 u.~. "El•a11eı,, dersinin T&rkçe cnı-

lacaklardır. ikinci ıitede ayın••.-~ ' •-

lbitti. ' 

.. Alice Sih·crr·1omc,. is,nıli o':ın hu 
kadın, kont Janzcy!c c' .enmiş lakııc ınös 
Yö Tral'ford!a ııe, işmişri ( > z3man bu 

birinde hidematı vata•iye, Kene Betildat .. ı müdlrlfttö site • r•ban• ithal edilme.ini Ye ondan 
~ından ayıılmış ve beş $ıne evvel öldür· birinde pe~in maat vel"i)ecektir. 9İ1ttle; 1, 3, 5, 1 martta uker dul ahMcak notların talebe9İn vazı• 
mck istediği 3şıkiyle l':ıris i n Sen Piyer Mii!ltiye yetimleri 1. 2, 3, 5, mül- ve yetimleri, 7, 8 de müllriye ye- yeti heriar1e mlenir olacağım 

1 lıılbıı:..i şimdi, ~ontes J.ın1.e koca 

k timleri, 9, 1 O, 12, 14 te ulter te- L" ..1ııt.... • • kili~c~indc pc .ı ı:adc hir surette evlen- iye tekaütleri 6, 7, 8 martta maaş Dt1awllllfbr. 
mişlf'rdir al!\caklardır. kaütleri, 14,ll tıe mülkiye ı.aıt- Millet mekte11lerinde lmUh•n 

G leri •• ,... 11 ........ ilmi•• Mka ..... _.. -L-t....-.1 tnd da k ene Eminönü mal müdürlüg~ü- ' ~ •- WJH•r e un a • 
Kil U k f ütleri. ha ·ı · t• Ç esna Bugün akşam saat nün Bavazıt tedive ,ubesinin birin l'Mlh.. ta• danlere ai yet._.. mıt ır. 

Küçük esnafm bugünden iti· 21,30 da lstanbuf Bdrdiyui ci pisesinde 1, 2. 3 mnrtt aasker ve Fatih mal müdürlüftinöa imin· Ba allfamtlen itibaren B ve A 
Laren ticaret ve san3 yi odasmca M ~thirTiynİl'OSU timlerine. 5 - 9 da uker tekaüt- ci ıiteaintle; 1, 3, s, 7 martt" as. aıaa&r .... imtllaanlarma batlana• 
tescillerine başlıınacakbr. Esnafa FaUc8ial151 pıteirrdnel ıı 111111111111111 lerine. ikinci gisede 1 de ilmiyt: lcer yetimleri. 7, 10 da mülkiyete- cakhr. imtihanlar bir hafta sn-
teacil edilmeleri için haziran ni- yetimlerine, l • 2, 3, te miilkiye kaütleri, 10 martta merkez mül- recek, neticede muvaffak olan-
lıayctine kadar müsaade veril- tekaütlerine, 5 te ilmiy etekaüt- kiye teka.ütleri gene onda aYam. lara MiUet mektebi şahadetna· 
lllittir. Bu müddet zarfmda kay- Yazan: M. A. ve 111 ' lerine, 5,6, 7 de mülkiye tekaüt- ikinci ıi .. tle; 1, 2 tle müllriye mMİ ••riJecektir. 
dedilmiyenlerden oda karariyle Otto E. Hasse lerine tevziat yapılacnktır. yteimleri 2 3 te merkez mülkiye -----···-·-··-·---·-;-
~ a ceıaıı ahn:ıca ktır. Terciime eden 111 Beroııunda yetimleri' 4 hariç olmak üzere leri, ikinci ıitede 1ve2 de mülki· 
Raşil Rıza Tiyatrosu Nabi Zeki 111111111 Beyoğlu mal müdürlüğünde ma 3-8 de ~ker tekaütleri 8,9 da il- ye yehaıleri, 4 hariç olm.~ ü;zere 

Af tevziatı !Öyle olacaktır: miye tekaüt Ye yetimleri. 2 - 8 martta asker tekautlerı. 
Bugün akş:ım 'ııat 21.30 da (Bahar T ·ı 1 1 b 11' · e· · · · d 1 E .. t d' '---"nde de 1 ., lta•talllı ) d .

1 3 d y . enzı it ı ta e e Ye mua ımin geceıı ırıncı gııe e; -9 .martta as· S•111•tf•tl• yup c ıye şu~ı • , .. , 
Reşat Nuri he/

0 vı ' per e azan. 3 Mart er embeden itibaren ker dul ve yetimleri, 6, 10, 12 Samatya tediye ıubesinin birin- 6 martta as~er y~tımlen, 3 - 5 le 
Çarşamba ·akşamı Kadıköv Sürey- p f . martta mülkiye ve ilmiye teltaüt - ci gi!esinde 1. 3. 5, 6 da asker ye- mülkiye ~etımlerı, 5, 6, 7 c!e asker 

} 1 sinemasında: (Aktör Kin) ~'AW..VA ·TORKUSÜ leri, 13 - 16 da asker tekaütle - timleri, 6 - 8 de mülkiye tekaüt- tekaütlerı maa~ alacaklardu. 
~--v••••••-••••••••••~•••••-••••••••-•--••••••-••••-••••••••••••••••••••••~• 
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birleri arasında yerleımilterdir. Oturrluklan yerlerden zamanla daha ce • 
lluba inerek Sua ve (Pazargat) taraflarına yerlettiler. 

Persler bir çok kabilelerden mürekkepti. Nihayet bu kabileler bir aile 
etrafında toplandılar. Bu aile reisi Alramanit ünvanını tqıyordu. Şark ta• 
rihleri bu ıülaleye Keyaniyan isminiverirler. En meşhur hükümdarlan il. 
Kurus (Keyhusrev) dir. . 

Kuru• il : 

Kurua hükümdar olur olmaz Met imparatoru (Aatiyag) a isyan etti. 
Çünkü (Akmanit) lerin krallığı Metlerin idaresi albna girmiıti. 
Kurus üç tene uğrqtı. Bir hayli muharebeler yaptı. (M. E. 550) de 

Metler Kurusa teılim oldular. 
Kurua Metlerle Penleri birleştirrcıit oldu. Ordu Metlerle PenlerdeD 

ht·kkül etti. 

Lldr• ile h•rp ; 

Lidya kralı Krez11 Met ve Pen birleımesinden kutkulandı. Kuruı aley 
laine ittifak için Mıııra ve Babile müracaat etti. Bunlarla müzakereler ya• 
Pıldı. Şarka tecavüza hazırlandı. Bu sırada Kurus Kaideden (Kapadokya) 
n hareket etti. Muharebe bqladı. Ve nihayet Krezüı m&ilUp ve esir düt· .. 

'9rkt. h•rp 1 

kurus bu muharebeden sonra Türkeline saldırdı. Mervi, Harini, Su 
htnm yani ( Buhara, Semerkandi) zaptetti. 

Sakalarla döiüıtü. Fakat Sakalar hükümdan (Amorgez) iesir etmek· 
~itlerin ta.mamlandığım sanıyordu. (Halbuki Amorgez) in zevcesi (500) 
.,.il kitilik bir ordu vücuda getirdi. 
ı._ (Kunn) la döiüıtü. Bir çok esirler aldı. Aldıiı •irleri kocuiyle mü• 
-.dele etti. 
d (Amorgez) in zevcesinin topladıiı ordunun yarıdan fazlası kadınlar • 
• &il nıürekkepti. Sakalar her ıene birmilctar verıi vermek suretiyle ıulhü 
"-atadılar. 

Yahudllerln •erbeat b1r•kll111••• ı 

b~~ Sahil üıtüne yürüdü. Babil o zaman tereddi içindeydi. Sabili 
--...u=ıu. Babil esaretine mahk6m olan yahudileri aerbeat bıraktı. 

Kuru. Sahilden ıonra Türk eliyle meıgul oldu. Zamamnda lran im • 
~atorluiu Türkelinden A.lcdenise kadar ıenitler. M. E. 528 de yahut 
.,... tene evvel öldü. 

CKe1kavua) Kambit (Kurua) ün oğludur. ÖVey kardeılerinden salta
~ kultarıncıya kaadr bir hayli uğrqb. Nihayet fütuhata devam etti. 
~)ısır aeferi Kamliı zamamnda oldu. Kambiı bu seferinde iken ( Go· 
hal İaıninde bir Mecusi papasımn kendisine Aatiyagın kızından do 
liiıe;e lranda Metlerin meıru kıralı tanılan fakat Kambit tarafından öldü 
~ (~alcat halk tarafından sağ :~annedilen) Semerdiı süıü'ü vermesi ve 
baa.a..._eluıe ceçirmeai imparatoru mü teessir etti. Kambit intilaar etti. Go • 
---.... --....bir çabuk ...,dana çıllb. Y• alclüriildü. 
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Gomatadan sonra (Daryüı) hukümdar oldu. Daryüı Akmanit sülale· 

ıindendir. Memlekette bir çok ihtilaller çıktı onları bastırdı. Babil ve E • 
lam isyan etti. Nihayet bu ihtilalleri de bastırıldı. 

Metya orduıu Kiyaksarin çocuklarından birinin it batına gelmesi iı • 
teniyordu. Daha doğrusu Metya istiklal davasmdaydı. Metyayı da bastır• 
dı. Ve Iran vahdetini vücuda geti&di . 

Daryüs Hindistana da akın etmek istiyordu. Saldırdı, Pencapa kadar 
geldi. 

Yunanilerle (Met) muharebeleri bunun zamanında oldu. Bu muharebeler 
490 dan ( 449) a kadar devam etti. 

Devlet ld•resl ı 

imparatorluk (Satrap) lıklara nynlmııtı. Satraplar bir nevi n.liy"di • 
ler. Her Satraphkta bir kumandan I:;ir de ki tip bulunurdu. 

ıı . 

Satrap vergi alır adaleti temin ederdi. Katipler itleri t~~t~ ~~rdi., 
lmparator her ıene Satraplan dateftit ettirirdi. 

- Met ve pers medeniyeti -

Y•zı ı 

lranda sırayla üç yazı kullanıldı: 
1 - Akmanitlerin kullandığı Çivi yazııı. 
2 -Muharebelerde (Zeydavesta) tefsirlerinde kullanılan Pehlevi yazı 

3 - Avestanın yazıldığı, Zent ı dilinin kullandığı Zent yazısıdır. 

Dil ı 

Iranda dört dil konuıu!--::ı::.e.~! 
1 - Eıki pen dili. 
2 - Zent dili. 
3 - Pehlevi dili. 
4 - Sasainilerin kullandığı Parr.i dilidir. 
Fanide Türlrıçetlen al1111nıı pek çok kelimeler vardır 

Din: 

lran dini tee11üs edinciye kadar dinde Türk, Mezopotamya, Hint tesir 
leri kendini göıtermi!tir. Nihayet (Zara tuttra) isminde bir mütefekkir 
çıkını! ve (milattan VI - Vll) asır evvel (Mazdeizm) dinini kurmuftur. 

(Zara tupra) nın yani Zerdüttün koyduğu eaaılar (Aveata) adlı kita• 
hında yazılıdır. Bu eaulaar göre Hül"mÜz Ve Ehrimen iıminde iki mabut 
\'ardır. Hürmüz hayn, Ehrimen ıerri ifade eder. Biri nuru, öteki lraranlıiı 
temsil eder. 

Zerdütt dininde mibet yoktur. dağların tepesinde atet yakılır ve biı 
IÖnc:IÜJıülmi,en lııu afttle Hürmüzü temsil olunur. 
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[ San'at iHem•nde 1 Loyd Corc Fransa 
L,. ttullah a!eyhine döndü 

Mahkeme ve icra ilanları 

Suzan . . 
ıa m !Ç~n •• 

Geçenlerde vefat eden o'leret 
artistlerinden Suzan Lfıtfullah ha
nımın hatırasını yad mnksadivlc 
dün gece Süreyya sincmaı;m:ln he
men hemen İstanbuldaki Türk 
tiyat. o san'ntkô.rlnrınm isti
rakiyle ~üzel bir müsamere ve;if. 
miştir. Müsamereye Darülbedayi 
heyeti tarafından oynanan (Ka -
dın polis olursa) komedisiyle taş
lanmış, müteakiben Ra~it Rıza 
bey trupu (Gölge) piyesini temsil 
etmiş, Muhlis Sabahattin bey bir 
konser vermiştir. 

Daha sonra Naşit bey ve arka
daşları bir komedi, Süreyya ope
reti de Ayşe operetini temsil etmis 
lerdir. • 

iki nıilyon Jirahk 
bir dava 
Defterdarlık Beyoğlu sulh hu· 

kuk mahkemes'nde, Sen Benu\'a 
müesseseleri umumi müfettişi 
Rahip Ftansova Ef. nin bila va· 
ris vefatı do'ayısiyle mirasının 
hazineye intikali Jiizım geJ ceği 
mevıuu üzerinde bir dava açıl· 
mışlır. Mahkeme bunun i!zerıne 
bu rahibin ı 87 parça em ilkine 
vaı'ıyed etmış ve kiralarını ha-
zine namına loplamıya başlamış
tır. T asfiyc müddeti bıter bit· 
mez bu emlak hazıncye ırtikal 
ederecektir. 

Usküdar l lukuk l lılkimlığinden 
Hürmüz H. mın ko:: sı H:·se

yin pehl;van a!evhine iırnme ey-
ledığı feshi nikah davasının ce
reyan eden muhakemesinde mu· 
maileyh Hüseyin pehlıvanın ıl " n 
sure ile icra edilen tebliğat hi
lafına mahkemeye ademi .cabeti 
hasehile hakkında r,ıvap lraran 
ittiha:ı kı.ınrmş ve tal. cilrn t iç n 
tayin o unan 2-4-93; tarıhine 
müsadif Cumarte i günii saat 
14 de yine mahkemeye gelmedi· 

-··-·········· 

lngiliz liberal fırkası reisi M. 
Lovd Corc Par ste çıkan Annal 
mecmu sına bir ma'<ale yazmış· 
tır. Lovd Corc'un bu makalesi 
F ransızıarı son derece asabileş
tirmiştir. Loyd Corc Alcıan or
dusuoda J Q0,000 nefer olduğu 
nal de Fransız Of dusu ihtiyotının 
beş milyona baliğ olduğunu Fran· 
sızların techizal it i barı1e Alman· 
!ardan bırçok m sli kavi olduğu· 
nu söylüyor. 

Eski Başvekil askeri bütçeler· 
de tahdidat yapılmasının manasız 
olduğunu bir Amerika veya bır 
lngıliz askerinin bir Fransız as 

kerindcn pahalıya malolduğunu; 
Alman sanaviinin bir 11ulh 4lana 
yii haline konulmuş o:duğunu ve 
harp alatı imal edemiyeceğini 
de söyJüyor. 

Loyd Corc'un bu makalesine 
cevap veren bir Fransız muhar
riri diyor kı : 

\<Umumi harpten kurtulmuş 
milyonlarca Almanın silah kul
lanmc:;mı pek ala bildiklerini, 

lngiliz ve Amerika askerinin 
Fransız a kerinden paha ıya ma
ln:duğu iddiası R~n işgal"nde 
l:u mil.ellerin Frarsadan fazla 
para alabilmesi için orhya atıl· 
mış yanlış bir nıüddea olduğunu, 
A 'man fabrikala:mın seneden 
:;eneye tekemmül tderek es aha 
ve ccpilane veti~t rmclde meşgul 
olduklarını M.Lovd Corcun bilmi
yor mu? M. Loyd Corc'un böyle 
şey er ynması müntehiplerini 
memnun eter.ek ve rey almak 
icind=r.» 

lstanbul 7 ınci icra Memurıu· 
ğundan: 

J nmamı (1450 lira kıymeti muh:ım
meneli Anadolukavağın'da Mihr"ş~h Mch· 
met elendi mah311esinde Yalı caddesi 
sokıığında :ıtik 4 f ceclit 23 No. lu nrs:ı 

üzerine mebni h:ır-enın 6240 ~chım iti
b:ırile 4620 :.ehimi tarihi ıl:1ndan ıci baren 
30 cün müddet'e birinci ıtçık oruımaya 

vazedilmiştir. T:ılip olanlonn kıymeıi 
muhammenenin yüzde yedisi nisbetinde 
pey ııkçesi vcrn e!eri lazımdır. 

Hiıinci artırma t:ırihi 2 4·932 tarihin
de Sa:ıt 16 da dairede icra olunoc:ığın· 

dan t:ıl'P o'onl:ırın bu bnpt:ı daireye t:ı

lip olun:ıcak açı!< artırma ~artnamesinin 

okuyabileceğini r.ibi bu i~e ait 9.31 227 5 
No. lu dosya d:ıhl ime edılmekle beıo
ber ıavsil:1tı tazime d:ıhi verilir. Müteı:ı· 

kim vergi belediye vakıf icaresi müşte· 

riye aittir flaıdarı Tarıu sıcilJerile sabit 
olm:ıyan ipotekli alac:ıkhl:ır ile dı[;er al!
kadarl:ırın ve irtHıık hal>kı sahiplerinin 
ve hususile faiz \'e mosarife dalr alım 
iddi:ılarını ilan tarihinden itibıırcn yirmi 
gün içınde evrakı mü~biteleri!e bildırme 
im lı1zımdır. Ak51 halde h:ıkları tapu si
cilleıile sabit olmııy:ınlor s:ı:ış bedelinin 
payl:ışm:ı~ınd:ın h:ıı iç kalırlar. Alakadar· 
ların yeni icra ve iflas K nun 119 uncu 
m:ıddesi hükmüne göre tevrikl hareket 
etmeleri ve dnhn fazla m:ılılm:ıt ıılmak 

istiyenlerin 931 2275 Dosya Numar:ısile 
memuriyetlmize mürııcaadan lldn olu
nur. 12534) 

ıı.ınci katta bir oda ve bir hal! ve üçün
rU kntt3 iki oda ve tonııncu katı yani 
dördüncü kan teşkıl eden katta iki od:ı 
ki cemsn beş odayı ihtiva etmekte ve 
bin:ının katl:ırn çıkan merdivenlerle dö
şemeler :ıh~:ıp ve h:ıraptırlar. 

3 - C3inanın iştigal ettiği arsanın 

mes:ıh~l sath yesi :'l3 50 metro murııbb:ı
dır \·e tomamına 2700 Jıra kıymet takdir 
ve tahmın rdilmiştir. 

4 - Binanın ipotek ve s:ılri gibi 
muamele•! yoktur. 

5 - Furuhti hakkındaki şartname 
mahkeme divanhanesine tal ık edılmiştir 

Tapuc:ı müssecel ve ~:ıyri müssecel hak 
s:ıhİpleri 20 ~ün zarfında vesaıki haiz 
olr.r:ık, isimlerini lı:ıytcttlrmedikleri tak· 
tirde bedelli milzayedenin paylaşmasın· 
dan hariç kalır. 

6 - I 6·2 9:~2 tarihinde mezkCır gay
ri menkul mahkemece sotılığn çıkaıılmış 

ve ih:ılel evellyesi talibi üzeılnde icra 
lnlın mıştır. 

7 - 3 4 932 tarihine mfisodlf paz:ır 
günü saat I 5 ten 16 ya k:ıd:ır satış Be)· 

otı;lu ikinci sulh f-lukul< m:ıhl.e1:1csl kale
minde icr:ı ve ihaleyi l:atiresl yapılacağı 
ilan olunur. (25321 

Çorlu icra Memurluğundan : 
Tamamına (1600) lira kıymet 

takdir olunan Çorluda Muhittiil 
mahallesinde gölcök so.<ağında 
7 No : lı ma müştemilat bir bap 
ahşap hanenin tamamı açık art
tırmnva konulmuş ve şartnamesi 

Bevoğlu Sulh Mahkemesi Hu· 28· '· 9j2 tarihinde divanhaneye 
k\Jk Hakimliğinden: talik edilmiştir. 2-4· 932 tarihine 

içinde ves·kaları ı1e birlikte me
muriyetimize bildirmeleri. aksi 
halde satış bedelınin paylaşma

sından hariç kalırlar. Alakdarla· 
rm icra ve iflas kanununun t 119) 
uncu maddesine tevfikan hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat 
almak isteyenlerin 932-312 No: 

ile memuriyetlimize müracaatları 
ilan olunur. 

Üsküdar birinci sulh hukuı< mahkc· 
n.f'slnden: 

Rıfat beyin Resmiye hanım 
ve tahtı velayetinde bu'unan 
Omer Sezai bey ve Saniye ve 
Ayşe Dilber hanımlar ve Vasıf 
bey ile şayıan •e miiştereken 
mutasarrıf olduğu Istanbulda 
Ahiçe1ebi mahallesinin Zmdan 

kapusunda Soğancılar caddesin
de ntik 364 ve cedit 3 No. lu 
ve iki bin lira kıymeti mulrnd· 
dereli bir bap kagir dükkanın 

izalei şuyuu suretile furuhlu 
hakkındaki hüküm ve ilam üze-
rine mezkur müşam tarihi iJAn· 
dan itibaren 20 gün müdd?tle 

mahkeme kaleminde açık bulun• 
durulan satış şartnamesinde mu
harrer şerait veçhile ve peşin 

p::ıra ile 2 Nisan 932 taı ihine 
müsadif Cumartesi günü saat 
14 den 16 ya kadar açık arttır• 
ma suretile Üsküdar sulb mab-

7.irdekl gayri meni Ol oçıl: :ırtırma ile tesadüf eden Cumartesi S?ÜnÜ 
sattlt~a çıkarılmıştır. saat 14 den 16 ya kadar Çoru kemesinde satılacağından mez-

1 - Bir tarafı Galat:ıda Yeni cami icra dairesinde açık arttırma su· kur mü~ağ üzerinde bir hak 
m:ıhalleslnde Fermeneciler ôıddeslnde atik retiyle satılacaktır. Arttırma bi- iddia edenlerin icra kanununun 
... e cedit 68 No. ile mur:ıkkam bir bap rinc'dir. Tahmin edilen kıymeti 119 nncu maddesi mucibince ve 
dükkdn ve arka tornlı yınr Gnlaı:ıda Ye- b l k · l tarihi ilandan itibaren 20 gün 

ği surette müctdeiyenin delilleri ni c:ımi mahallesinde mukaddem:ı ilacı u ma şartıy e gayrı menkul zarfında mahkeme kalemine bil· 
tetkik olarak icabı ıcradı'lmesi.ne F en yüksek bedel verenin üstünde oti vf' clyevm Ali yazıcı sokaP,ında 1-3 dirmesi ve aksi takdirde !atış 
ve bir daha mahkemeye alınma· numeralı methali olup yukanlci odalara. bırakılır. Arttır maya iştirak için 

k · n 7 · t ı Mü k . bedelinin paylaşmasından hariç masına arar verı!mış ve muma- çıkılmaktadır. •o tt:mına a ınır. tera ım 
·1 h" k r:.h h ı ld · ·ı b l d · ı · halacakları ve bu hususta fazla ı ey m ı ametg.. ı meç u o u- 2 _ G:ıyrl merkul Fermencciler vcrgı.er ı e e c ıye resım erı, 

ğundan olbaptaki gıyap kararı Caddesindekı tarafta yani b:nanın tahtın Vakıf icaresi müşt~riye aittır. malumat almak isteyenlerin mah· 
mahkeme divanhanesine tal k d3 bir !iltçü dükk4nı mi'ştemll bulundu- Hakları tapu sicilli ile sabit ol- kemenin 932/3 Nomaralı do y ı• 
ed•Jmiş o'makla keyfiyet llan tu gibi. Ali yızıcı sokııtındaki metha- mayan alakadarların, iddialan, sına müracaat evl'!meleri lüzumu 
olunur. (2530) li,..d~n ,·ul-ıım·ıı ('ıkıln-a ııdır. Rur"dıkl ilan tarihinC:en it baren 20 giin ilanolunur. (25311 ·····--········································--------------
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Perslerin itikadına göre inımnlar öldükten sonra muhasebe olunurlar 

,." bir köprüden geçerler. İyilik edenler Hürmüzün yanına giderler, fena• 
Irk edenler azap görürler. 

Zerdüşt dini Irana kuvvetli bir fazilet ahlakı venni,ti. Fakat Samt ka· 
\•i~lerle münasebet tesis ett:kten 1011:-a İranlılar maneviyat itibariyle gev• 
~edıler ve makedonyahlara mağlup oldular. 

Per3 san'ab: . 

lran san'atmdn Sumer, Kalde, (Eti) medeniyetlerinin tesiri Yardır. 
lran ı;an'atında Asur medeniyetinin de izlerigörünür. Fakat Iran komşu 

medeniyetleri kopye etmekle iktifa etmemiş bu .medeniyetlerden 
yeni eserler çıkarmıya muvaffak olmu§tur. Garbi Asyada ta! sütunlann 
taammümü İran san'atmın eseridir. lranda saraylar büyiik, büyük inşa o• 
lunurdu. Salonlarda sütunlar Yardı. Saray kapılarında heykeller mevcut· 
tu. Daryüs zamanına ait mühim eser Bisütun kitabesidir. Bu kitabe Akha· 
tav ve Babil yolu üstündedir. 

- Akamanışlardan sonran Iran -
lsker.der istilası ı 

Üçüncü Daryüs zamanında Biiyük lskender lran imparatorluğuna harp 
açtı. Anadoluyu, Suriyeyi ve Mı ırı zaptetti. 

Milattan evvel(330) senesinde {Erbil) harbini kazandıktan a.onra lra
ru da zaptetti. 1skenderi nvefatım miiteakip, İran lsl·enderin jenerallann .. 
dc:.n (Selefküs) ün eline geçti. Milattan evvel (225) tarihine kadar Selö .. 
aitlerin hakimiyeti devam etti. 

Fakat bundan sonra !randa (Partlar) hfi.kınt oldu. Partların ba~ında 
Arsak isminde bir Türk kumandanı vardı. 

Partlar: 

Partla.r Hazar <leı izinin cen ·bu Ş'lrkishdc yerleşen Türlderdir. 
Partlar ikinci (Arsak) ın devrinde lranla beraber (Irak) ı da el~ ge· 

çirdiler. 
Şark tarihlerinde bunlara (Eşkaniyan) hükümdarları denir. Romalılar• 

la harpleri yapanlnr bunlardır. 

Sasaniler: 

Sasaniler, f ran hfikimiyetini Partlardan alarak hüküm sürmüşlerdir. 
Bu sitl51cnin ilk hükümdarı (Ardeisr) isminde bir kale beyiydi. Sasan bu
nun büyük babasının ad,tdır. Sasan'"iler Şarki Roma imparatorluğuyla dört 
asır döğüştüler. Bu devlet milattan sonra yedinci asırda Arap iatilaaı önün· 
de malwoldu. 

Yediaci asırdan ondokuzvncu asra kadar lran: 

(9) uncu asrın başlangıcında halifelerin kuvvetten dütmesi lrana yeni· 
<feu hayat veı·di. Araplar biribiri ardmca lran vilayetlerini kaybettiler. 

Iranda en çok yerle§mit olanlar Orta Asyadan ge en 1 urklerdır. iraıı· 
da mü§terek sıfatları haiz bir İran ırkı yoktur. 

Tarihi devreler : 

fran tarihi bet devreye ayrılır: 
1 - Son zamanlar. 2 - Sasaniler. 3 - Partlar. 4 - Akmanışlar. 

ı<iyamiyan) devri. 5 - Metler ve ondan evvelki devirler. 
lranın siyasi tarihi milattan evv~I (7) inci Mırda meydana çıkan 

lMet) hanedaniyle ba,lar. Bundan evvel lrana hlkim olan Asur. Elamdır. 
lranm şarkında da Türkler hüküm sürüyorlardı. 

Metlar ı 

Milattan 25 asır evel Orta Asya.dan gelip Iranda yerleşmi§lerdir. Kal 
de taraflanndan gelen bazı kavimlerle birle~mişler ve medeniyet kurmuş· 
lardır. 
Metler çoban bir kavimdi. Yakınlarında olan Asurtler üze ' .. ine bir hayli 

seferler ve hücumlar yapmıttırlar. Asur icralı ikinci (Salmr ,.. a.r) zamanın· 
cian itibaren hücumlar §iddetlendi. Hlltta (Medya) baştan ba~a tahrip e
dildi. Buna rağmen Metler Asurilere kar§ı isyan ettiler. Asurlular Medya• 
ya yedi defa hücum ettiler. Nihayet Medyalılar (Arbnk) (Eı-bey) ismil1 
de bir kumandan idaresinde Asur ida seinden kurtuldular. (Arbak) miJô.l" 
tan evvel (788) senesinde( Ninova) yr zaptetti. 

(Arbak) ı nö!üniünden aonra imparatorluk parçalanmıya mahkUm ol• 
du. Fakat (Dayakko) isminde birisi t!lrafındnn tekrar tesis edildi. (Daynk 
ko) i.mparatorluğunu tekrar tesis ettikten sonra halk tarafından impara• 
tor ilan olundu. Ve (Akbatan) §ehrini bu imparatorluğa merkez yaptı. 

(Dayakko) Met kabilelerini millet halinde birle~tİrn\ek içi nçok çah~tıİ 
Dayakkonun haleflerinden (Kiyııksar) milattan (625) sene ev <;C 

Asuriyeyi zaptetti. Ninova muhasara edildi. 
Tam bu esnada !akit istilası baş gösterdi. İskitler Mısıra kadar dayaJ'l'" 

clılar. Metler, mil&ttan evvel (607) de lskitleri memleket '" 
lerinden tardottiler. (606) da (Ninova) yı zaptettiler. (Babil) le 
yaptıkları bir muahede neticesinde Didenin membalarından Kızıl ırına ~ 
ğa kadar olan oahayı hakimiyetleri altına aldılar. Halbuki Kızıl ırtr.f\ 
sahasına kadar olan kıaım (Lidya) hakimiyetindeydi. Bu hadiae Lidya" 
lıiarla harp edilmeaine sebep oldu. Ve nihayet Lidya ile sulh imzalandı· 
Kızıl ırmak iki devlet arasında hudut olarak kaldı. 

(Kiynksar) ölünce yerine (Astiyag) tahta geçti. Fakat (Pers) hükil111" 
dan Kurus tarafında mağltip edildi ve devleti elinden alındı. 

- Persler -

Parsuva ismi sonradan Pers yahut Fürs, Fara gibi §ekiltere girıni,tit; 
Persler Metlerle birliı.te Orta .A.ayadan eelmitlerdir. Zap ve Diyala '18 • 



f nıniyet san~n e rk müzo e~esi 
Kafi kar ar ilanı 

Mııııvcde Muhammen 
htsap hP.deli kıymeti ~o. 

Lira Lir:ı 

Mcrhunatın cins ve ncv'ile mc\•ki 
\'C müştemilı\tı 

Borçlunun 
ismi -----300 1650 2ö~:-S Horhorda Baba Hasan alemi ma- Minnet H. ile 

hallesinde Yaver ağa sokağında Mehrret Ah
eski 6 ve yeni 8 numaralı 75 arşın met ve Ismail 
arsa üzerinde ahşap üç katta beş H kk B ı 
oda (odanın biri mutfak olarnk imi a 1 ey er 
lamlmaktadır) iki sofa bir taşlık 
zemini toprak oda bir kö.mürllik iki 
kuyu ve 225 arşın bahçeyi havi ta-
mire muhtaç bir hanenin tamamı. 

8080 38000 5120 Emirgan mahalle ve caddesinde Fuatpaşa ve 
esM 2, 211 ve yeni 2, 2 - 1 ,2 - ı Fatma H. 
numaralı büyük sahilhane 900arsm 
arsa üzerinde bir katı ahşap o?m.ak 
üzere dört kntta 32 oda G sofa bir 
koridor iki salon iki mermer mus-
lun ikişer mermer koli iki balkon 
kalörifer banyolu çini hamam kü-
çük sahilhane 338 nrşm arsa üze-
rinde kargir üc bucuk katta on dört 
oda iki sofa iki ufak kiler bir sa -
lon bir ta111ık ve 390 arsın arsa üzt-
rinde mutfak, garaj .;e saire olup 
(garajdan maadası yıkılmı~tn·) 
4782 arşın bahçeyi ve 500 arşın mu 
ayyen mchalli havi bir garajı ve de 
rununda havi bir maı;ura tatlı suyu 
ve bahcede iki mermer hnvuz ve 
ayazmalı (910 arşın senette görül 
düğü üzere iskele mahalli olup de-
nize münkaliptir.) havi iki sahilha-
nenin tamamı. 

60 1048 7861 Paşabahccs;nde e ki sehitlik ve Hatçe Nimet 
ve EmineCa
Jise H. larla 

yeni orta sokakta eski 64 mükerrer 
ve yeni dört numaralı 58 arrm arsa 
üzerinde a'1şap iki katta birinci kat 
ta bir antre zemini çimento bir so
fa üstünde içice iki oda bir ı:ıutfak 
merdiven altı kömürlülc bir eusül -
hane ikinci katta bir sofa içiçe iki 
oda bo{,f'U.!n katının harice methali 
vardır. İkinci katta bir şahniş var-
dır ve 182 ar~ın bahçeyi havi bir ha 

namına vekiJı 

Aptullah Züh
tü Bey 

nen;n tam'1mr. 1
800 8720 7913 Kart-1 "· .tepesinde Cesri der - Lfıtfiye Ay· 

bent ve l. : .. yalı n::evkiinde u - niye H. 
mum 32, 34 ve eski 20 hesap, Vf1 l:'C-
ni 21, 21 numaralı harem kısmı 180 
arşın arsa üzerinde ahşap iki bucuk 
katta on oda iki sofa iki kiler bir 
balkon bir taşlık iki merdiven altı 
bir tavan arası bodrumda üç göz o-
dunluk harice methali vardır. Se -
15.mlık krnmı 90 arşın arsa üzerinde 
kargir ihi katta be~ oda ıodamn bi-
ri küçüktür) b!r ~ofa bi'r kücük ta.ş-
lık bir antre ve bir bodrum bir ahır 
bir mutfak bahçede iki kuyu ( biıi 
dolaplı olup buradan haneye su ve-
rilmektedir) ve bir havuz ve altı 
dönüm bin üç yüz otuz arşın bahçe-
yi havi harem ve selamlıklı bir köş-
kün tamamı. 

SOO 4158 8417 Maltepede Mezarlık sokağında Mustafa Ka-
eski 36(} ve yeni 40 numaralı 130 mil Bey 

lso 2549 8441 

110 780 8493 

1000 
6535 8510 

arşın arsa üzerinde bir katı kargir 
iki kntı ahşap olmak üzere üç katta 
beş oda iki sofa üç balkon bir mut 
fak haricen bir antre dahilinde bir 
taılık ve yirmi arşın arsa üzerinde 
iki oda (kömürlük olarak lcullan•l
maktadır) ve müşterek lruyu ve 876 
arşın bahçeyi havi bir köşkün ta -
mamı. 

Kandillide Sıra mahalle soka - Hayri Bey 
ğında eski 29 ve yeni 2 numaralı 
170 arşın arsa üzerinde nhşap iki 
buçuk katta yedi oda odaların biri 
camekanlı, biri sandık ve üçü nn-
tamamdır) bir çıkma bir bodrur.ı 
bir sahanlık bir mutfnh bir su hn -
zinesi (bahçe duvarı haraptır) ve 
1430 arşın bahçeyi havi müfrez bir 
hanenin tamamı. 

Avratpazarmda kürkçü başı Ah· Yusuf Ef. ve
met Şemsettin mahallesinde küçük -kili Abmet 
Langa sokağında eski 130, 130 mü· Macit B 
kerrer ve yeni 39, 39 numaı-ah 96 • 
arşın ar:::a üzerinde ahşap hir dük-
kanın tamamı. 

Edirnekapıda Hatçe Sultan ma- lsm=ıil Aptül
hallcsinde değirmen sokağında es- kerim Bey ve 
ki 26, 26 mükerrer ve yeni 34 nu - Fatma Belkis 
maralı 116 arşın arsa üzerinde'? kiir· r' 
gir iki katta dört oda biı· sofa b;r 
mutfak bir malta taşlık bir k(imür-
lük çatı arası ve 495 arşın bahçeyi 
ve bahçede bir kuyuyu ve altında 
nata.ma.m bir düJ:.ddim havi nata-
mam bir hanenin tamamı. 

(Elyevm icra beyannamesinde 
Fevzi pa§a caddesinde tramvay 

--
- - - --- - - ~- -·- . -: 

lstnnbul Dördiıncil icra memurluğun· 
d:ın: 1 

-'s. Mk. SA. Al. komısyonu 
ilanları t -w---. 

Tamamı 4950 lira kıymeti mu
hammineli lstanbulda Balık Pa· 
zarında Şeyh Mehmet Keylani 
Mahallesinde Lü!eci Sokağında 
eski yedi yeni 9 nuınero!u bir 
bap mağazanın tamamı şuyu'uo 
izalesi zımmında açık artırmaya 
vazı edilmiş olup 5.3 932 tari
hınde şartnamesi Divanhaneye 
talik edilerek 27·3-932 tarihine 
müsadif Pazar günü saat 14 den 
16 ya kadar lstanbul Dördüncü 
lem Dairesinde açık artırma ile 

satılacaktır, artırma ikincidir. Bi
rinci artırmasında 2200 liraya 
talip çıkmış olup bu ketre en 

çok artıranın üstünde kalacak· 
tır, artırmaya iştirak için yüz
de 7 nisbetinde teminat alınır, 

Süvari binicilik me1.-tebinde 
mevcut 62 eğer pazarlıkla tamir 
ettirilecektir. Pazarlığı 5 - mart 
932 cumartesi günü saat 16 ya 
kadar Harbiye mektebindeki sa -
tın alma komisyonunda icra edile 
ccktir. Taliplerin komisyonn mü • 
racnatları. (226) (715) 

• • • 
Konya askeri orta mektebi için 

1000 metre minder kılıflığı bezi 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa -
zarlığı 5-mnrt-932 cumartesi Ş?Ünü 
saat 16 ya kadar Harbiye mekte -
bindeki satın alma komisyonuna 
müracaatları. (228) (717) . " . 

Konya askeri orta mektebi için 1 

1500 metre yastık kıhflığr bezi 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa -
zarlığı 5 - mart - 932 cumartesi gü· 
nü saat 16 ya kadar icra kılına • 
caktır. Taliplerin Harbiye mekte
bindeki satın alma komisyonuna 
müracaatları. (227) (716) 

m!itcrakim vergiler ile Belediye 
Resimleri Vakıf icaresi müşteri
ye aitdir, icra ve iflas kanunu· 
nun 119 uncu maddes:ne tevfi
ken hakları Tapo s cillerile sabit 

olmayan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alakadaranın ve irtifak 
hak sahiplerinin bu haklarım ve 

dır, aksi halde haklan işbu siM 
ciller ile sabit olmayanlar satış 
bedelinin paylaş'llasından hariç 
kalırlar, alakadarların işbu Mad· 
dei Kanuniye ahkamına tevfikcn 
hareket etmeleri ve daha fazla 
malürnat almak isteyenlerin 932-9 
Dosyanumerosile me'muriyetimize 
müracnat ar1 ilan o unur. 

ı hususıle Faiz ve Masarife dair 
olan iddıa'armm ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildirme1eri laıım· 

yolu No 129 görülmektedir.) 
65 2507 5196 Ortaköyde eski Zincirli kuyu ve MebmetEmin 

yeni Şekerci oğlu sokağında eski ve Süleymdn 
15 17 19 mükerrer ve yeni 19 - 1 Efendiler 
nu~a;ab 90 arşın arsa ü:tcrindc 

750 3373 7657 

3500 32965 8034 

1000 8973 2261 

kargir üç bucuk katta beş odn iki 
l::uyu iki mutfak bir balkon odun 
kömürlük ve 35 arşın bahçeyi hnvi 
harici sıvasız bir hanenin yirmi his 
se itibariyle on yedi hissesi. 

Üsküdarda Kısıklı mahallesinde Mustafa Ef. 
Hacı Raşit paşa sokağında eski 2 ve Ayşe H. 
ve yeni 7 numaralı 240 ar~ın arsa 
üzerinde ahşap iki katta sekiz oda 
iki sofn iki methal bir kiler ( odala-
rın birinde mutfak mahalli vardır) 
bir kuyu ve bir bodrum 107 arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Kadıköyünde tuğlacı başı Hacı Bezmigül H. 
Mustafa efendi mahP ilesinde Bağ- tarafından bil 
dat caddesinde eski 37, 37 müker· ves:ıye Ce
rer 37 ve yeni 115, 115. 117 numa· mal Bey 
ra!ı 330 arşın arsa üzerinde bir ha-
ne ve 80 ar~ın arsa üzerinde bir 
mutfak ve 290 arşın arsn üzerinde 
ahır ve saire ve 150 arşın a\'sa üze· 
rinde bir hane ve 40 ar§ın arsa üze· 
rinde bir mutfak ve 90 arsın ursa ü-
zerinde bir dükkan olup 117 numa· 
rahsı ahşap üç buçuk katta 13 oda 
dört salon üc hamam bir mutfak 
bir taslık dö~ t koridor iki sofa üç 
methal bir ku~ beş balkon bir su 
haznesi diğer hane üç bucult katta 
11 oda iki sofa bir mutfak bir kü-
çük taşlık büyük hane birinci katr 
k5.rgir ve haricen kargir bir mutfak 
bir asma oda yanınc!a bir kiler itti-
salinde kömürlük olarak bir ahır 
bir oda bir samanlık bahçede ufak 
bir havuz bir su deposu (kuyunun 
birinde motörlü tulumba vardır) 
ve bir dönüm beş yüz otuz arşın 
bahçeyi havi iki köşkün tamamı. 

Kabataşta Ömer Avni elyevm Kadri B Ay-
Fatma hatun mahallesinde Küşadi- şe Sıdka ve 
ye sokağında eold 3 ve yeni S nu - Sadiye H. 
maralı 700 arşın üzerinde kargir 

7 -VAKiT 1 MART 1932 ~ 

' 3. K. O. Sa. Al. Ko. dan 1 
Halıcıoğlundaki istihkam TJj. 

arabaları tamiratı müteahhit nam 
ve hesabına pazarlığa konmuştur. 
ihalesi 2 - 3 - 932 çarşamba gü• 
nü saat 15,5 da yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini almak üzere 
her gün ve miinakasaya iştirak e -
deceklerin de yevmi muayyeninde 
komisyonda balur.maları. (99) 

(759) 
• • • 

Askeri müze binası tamir 
edilecektir. Pazarlığı 2-3 932 
çarşam~a g:inü saat 15 te ko
misyonumu1.da yapılacakbr. Ta
liplerin şartname ve keşifoame
sını almak Uzere her gün ve 
pazarlığına iştirak etmek isti
yenlerin yevmi muayyeninde ko. 
misyonumuza müracaatları. (97) 

03~) 

K. O. ve 1. inci fırka kıtaatımn 
hayvanatı için yulaf pazarlıkla a• 
Iınncakbr. ihalesi 5 - mart -
932 cumartesi günü saat 16,5 da 
yapılace.ktır. Taliplerin şartname 
sini görmek üzere her gün ve mü· 
nakasaya iştirak edeceklerin yev
mi muayyeninde komisyonumuza 
müracaatları. (100) (760) 

* * • 
Yerli fabrikalar mamulatından 

100.000 metre ramaşırlık bez kapalı 
zarfln mtinnkasaya konmuştur. lhn • 
lesi 14 - Mart - 932 tarihine 
nıüsadif pazartesi gunu saat 
ı.ı tedir. Taliplerin şartname ve 
nümuncsini görmek üzere her gün 
Ankara merkez. satın alma komisyo • 
nunn müracaatları ve münakasaya iş. 
tirak edeceklerin o gün \"e saatinden 
evvel teklif ve teminat mektuplarının 
makbuz mukabilinde mezkur komis • 
yon riyasetine te,·di eylemeleri. (SS) 

(603) 
* • • 

K. O. ihtiyacı için benzin alına
caldır. İhalesi 21 Mart 932 Pa• 
zarte:;i günü saat 15 de yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesini 'lİmıı.K 
üzere her eün \'e münakasaya iş
tirak için de vakti muayy"' inde 
komisyonumuza müracaatları. • 

• • * 
.(98) .158) 

Ezinede bulunan kıtaat ihti
yacı iç.in kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konulan 142,000 kilo un 
için talip zuhur etmediğindP.n pa
zarlrk suretiyle münakasaya kon -
muştur. ihale tarihi 22 - 3 -- 932 
salı günüdür. Taliplerin pey ver .. 
mek üzere hergün teminatı mu· 
vnkknte akçelerile birlikte Ezine 
dağ livası satın alma komiıyonuna 
müracaatları. (95) (734) 

• * * 
K. O. ihtiyacı için 14250 kilo 

yatak ve yastık otu kapalı zarfla 
almacnl:tır. ihalesi 22 - 3 - 932 
salı günü saat 15 te komisyonu• 
muzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnnm~ini almak ve nümunesi• 
ni görmek üzere her gün ve mü • 
nakasaya i~tirak edeceklerin de 
teminat ve teklifnameleriyle vak
ti muayyeninde komisvonwnuza 
müracaatları. (103) (782) 

* • • 
Askeri müzede mevcut 20 baş 

ve 20 el mankeni pazarlıkla tamir 
ettirilecektir. lhnlesi 7 - 3 - 932 
T. de paznrtesi günü ıaat 16,5 ta 

birinci katı kısmen muhteı·il< diğer 
aksamı tamamen muhterik ve deru-
n!lna havi nısıf masura tatlı suyu 
ve altmış arşın arsa üzerinde kar -
gir harap hamam ve bahçede ah .. 
şap garaj ve iki havuz bir kuyu bir 

yapılncnlrur. T alip!erin şartnamesi 
ni alm k üzere her gün ve pazar
lığa irtirak edeceklerin de yevmi 
mezkürda homisyona müracaatla· 
rı. (102) (781) 

sarnıç ve 1540 arşın bahçeyi havi 
muhterik binanın 40 hisse itibariy· 
le 18 hissesi. 

Yukarda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı emlak Gl giin 
müdcletle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hiznlarında gösteri
len bedellerle taliplerin üzerinde takarrür ederek birinci ihalesi icra 
ve 31 gün müddetle müzayedeye vazedilmi§ 6 nisan 932 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 14 ten itibaren müzayedeye mübaşerte olu
narak saat 15 buçukta muhammen kıymeti geçtiği takdirde lcat'j ka-

Dol< tor 

Haf:nz Cemal 
Dahili hstehk!ar mutahassıat 

Cumadan ma:ıcla her gün öğleden 
!';Onrn sant 2.:JO dnn 5 e) kadar Jstan· 
bul da dh·an~ olunda US num:ıra!ı hu• 
susi knbineı::inde dahili hast:ıhklarr 
mun}·ene \'e tf'dan eder. Telefon: ls
tanhul (2. 2239 ) 

rarlarının çekilmesi mukarrer bulunmu~ olduğundan talip olanların ve kadm hastaııkları 
mezkUr günde saat 15 buçuğa ]:adar Sandık idareoine ınür::.caat eyle- mütehassısı 
meleri ve saat 15 buçuktan sonra vuku bulacak müracaatlann kabul Doktor 
edilmiyeceği ve mezkur emlake evvelce talip olanların kat'i kararı es 1 "" sey·n N tit · I 
nasında hazır bulunmadıkları veya başka talip zuhur eylediği takdir-

' 

Türbe, eski Hi'a iahrrıer bin3sı ~ de evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş addolunacakları lüzumu No 1 O Tel. 22622 
ilan olunur. 1 ~~!3~~:2!:!!~~t~~=m!!!!!iii!iiiiiili!~ . 2 
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Akhisa 1 iitüncüler 
Banka ·ndan 

Akhisar Tütüncüler Bankasının alelade hissedarlar umumi toplanması %irdeki 

ruı:nameyle 29 Mart 1932 tarihine müsadif salı günü Akhisar'da icra edileceğinden 
asaleten ve Yekaleten en aşağı on hisseye malik olan hissedarların duhuliye varakası 

almak üzere içtima gününden bir hafta evveline kadar hisıe senellerini Bankamıza ibraz 
ederek duhuliye varakası almaları ilan olunur. 

• üzakeıe uznamesı 

1 - Meclisi idare ve murakıp raporlarmın okunması. 
2 - Bilançonun tasdiki ve meclis idarenin ibrası. 

3 - Hissei temettuun sureti tavzii. 
4 - Müddetleri hitam bulan Meclisi idare azalarınm yeniden intihap veya tebdHterl. 

5 - Murakıp intihabı ve ücretinin tayini. 

••• ARKAM! - ' 

Saıı lunand•ran h hlden •t•tıki had .. nctYt nı(İn deri •• 
uale eımemeh ! M.e-.amalı colı. ren• •• aUı Alkok ralu.11. atal .. 
•<•n emın •• 111nüc1a!r bU ıedbi.ri t•fulır~ Sa"cı ırkrıır 1:elmedt'n 
hemen b• yaS .. ıY• ••n.,an maf.aUc tatbi.ll cclınlı A•detini tncn"••· 
mit oluruuu•L Daima ennııde bi.r weya U.i A11.ola .,..ıu .. huhn•• 

durunuı. Vücvclutt ,_.., hanıi l:ııir aancllına kaırı• haıı,..• ve eml" 
l.i.r tedbirdir .. Btr clCnUne ı1&ctan daha nuie11i:dil'l~r. S.a 'l"Jid• 
"'91""' •h>rken o da kendı •a11reaini 16rw. HG1' •<tanede 
'9wl1.1nvr. Fakat AtSıı.olt aami.ni hahranaada hıhuuıs. Taklıtlerınden 
ea.Jıurunıa. 

Türkiye Umumi Accnıaıarı : 

G· & A. BAKER Lld 
fl'fAICIUI. 

Posto •11,osıı ... 
iııoıı••• SANCIYI İZALE EDER 

öksürenlere: KA IRAN Hakkı Ekrem 
Bilyllk kıymetli e halısı Sandal 

olunuyor. 
bedesteninde 

Vil8 eti Daimi 

1-Bozüyük·Karaköy yolunun 117 X 500-127X460metroları arasına 
ocaklardan bilihraç nakil ve istif olunacak 5273-30 metro mik'ap 
ham taıın beher metro mik'abı 229 kuruş hesabile 12073 lira 
56 kuruş muhammen bedeHıe mevcut şartnamesi mucibince ve 
kapalı zarf uıulile 17-3-932 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
15 te Yilayet encümeni daimisince kat'i ihalesi yapılmak üz~re 
27-2-932 tarihinden itibarP.n 20 gün müddetle münakasaya ko
nulmuştur 

2 - Talipler münakasa şartnamesinin bir suretini vilayet Na
fia Başmühendisliğinden istiycbilirler. 

3 - Talipler müzayede, münakasa ve ihalat kanununa tev
fikan tekJifnamelerini mezknr 17-3-932 tarihine kadar Viliyet 
daimi encDme11ine tevdi etmeleri IAzımdır. (755) 

25 Liraya Radyo Makinaları 
Balhk markalı ve dört limba kuvvetindedir. Müceddettir. Bütün 
Avrupa telıiz merke%lerini hoparlörle dinletir. Akümülatör ile İş· 
ler. Akümülatör, Jamba ve sair teferruatını satın alan zat tedarik 
edecektir. latanbulda Yeni Postahanenin üst katında telsiz telefon 
şirketine müracaat. 

Gedikpaşa' a Ja da ma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kaputluk kumaıı ambarımızdaki mevcuttan verilmek ve kürkü 
ile imaliyeıi müteahhidine ait olmak üzere bin beş yüz adet 

kürklü kaput imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. 

Mnnakasası senei haliye martının on altıncı çarşamba günü sa
aat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi gör
mek üzere her gün ve münakasaya i~tirak için teklifname ve 
teminatlarile beraber mezkur günün muayyen saatine kadar ko
misyonumuza müracaatları. (679) 

SEYRlSEF AIN 
Merkez ıccııtası: Galatı lı::öprü başı B. 236t 
Şabe A. Slrlı::ecl Mllhürdın:ade Hu !.27'40 

.. TRABZON POSTASI 
(KARADENiZ) 2 Mart Çar

ıamba 18 de Galata rıhtımın
dan kalkar. 

Büyükada iskeleıindeki 9 
No. lr dükkAn müzayede ile 

1-3 sene için kiralanacaktır. 

Teminat yüzde 10 ihale 15 -

3 - 932 saat 17. 

--VAKiT 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu 

Telefon : \':ı;ı;ı işleri 2.4379 ve 
2.3872 id:ıre 2.4370 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: l~tanbul Va kıt. 

Abone şartları: 

ı 3 o 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 ı 450 2700 

!!!,n şartlarımız: 

Satın 
San ti mı 

Rcı;m! 

ıo Kş. 
20 .. 

l lususı 
12,50 Kş. 
25 

KUçük ilin şartlarımız: 

1 2 3 4 
30 50. 65 75 

1-10 Defalı , 
100 Kuruş 

A - Ahonelerimızin her üç aylı 
ğt içın bir defa meccanendir 

H - 4 ~atın geçen ilinl:ınn fazla 
6atırı için S kuruş zammolunur, 

V AKIT l\tatbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

PHiLiPS'in 
En son sistem 930 A tip numaralı radyo Makinası 

piyasaya çıkarılmıştı. 

Alın! 'l'ecril be Edin! 
Ahizeye merbut hoparlörile beraber 

Fiatı 225 Türk lirasıdır 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
MeYkii Cinsi Ziraı Muhammen bedeli 

Lira K. 
Yakacık Çarşı içi Arsa 300 275 00 
Yakacık, camii şerif Harap hane iki oda 200 150 00 

Pendik' Kala ıokağı Arsa 495 74 25 

Balada evsafı muharrer emvali metrukeden üç parça temliken 

satılmak üzere 20-2-932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. ibatesi 10·3-932 tarilıine müsadif per· 
şembe günü saat 15 te icra kılınacaktır. Bedeli peşindir. Talipler 
% 7,5 nisbetinde depozitlarile Kartal Malmüdürlüğüne müraca'" 

atları. (662) 

Bilecik Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Bilecik - Söiüt y.olunun 14 X 600 ile 26 ıncı kilometro 
hizasındaki ocaklarından mustabzer 3859 - 25 metro mik'ap baı:U 
taşın 14 X 700 kilometrosile 22 X 890 kilometrolar arasına kabili 
mesaha bir ıekilde nakil ve istifi beher metro mik'abı 262 kuruŞ 
heaabile 10111 lira 23 kuruş muhammen bedeli ile mevcut şart' 
namesi mucubince ve kapalı zarf usulile 17 - 3 - 932 tarihine 
mUsadif perşembe günü saat 15 te Encümeni Daimice kat'i 
ihalesi yapılmak üzere 27 - 2 • 932 tarihinden itibaren 20 iüo 
müddetle münakasaya konulmuttur. 

2 - Talipler münakasa ıartnamesinin bir suretini Vilayet 
Nafia Başmühendisliğinden istiyebilirler. 

3 - Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu ıntı' 

cibince tcklifnamelerin ibale tarihine kadar vilayet daimi endi" 
menine tevdi etmeleri lazımdır. (756) ../ 

Merkezi Aksaray vilayetinde müteşekkil 
Halk İktisat Bankası Türk anonim şirketi 
meclisi idaresinden: 

Şirketimizin 1931 senci hesabiyesinin tetkiki zımnında heyeti 
umumiycnin ldiyen içtimaa daveti mukarrer bulunmakla hissed~:. 
ranı kiramın işbu 1932 senesi mart ayının 28 inci pazartesi giioiJ 
alafranga saat onda şirketin merkezi idaresi olan çarşı dahili~' 
deki banka binasında hazır bulunmaları ve yevmi içtimadan bıt 
hafta evvel hisse senetlerini şirl< et veznesine veya muteber ba0' 

kalara tevdi ile makbuzunu ibraz eylemeleri lüzumu ilin olunut• 
Ruzname 

1- Meclisi idare ve murakip raporlarının kıraati 
2- Bilançonun tastild 
3- Muvakkaten intihap edilen iki azanın tasdiki esalet1 
4- Yeniden meclisi idare intihabı 

__ s_-_M_u_ra_k_i_p_i_n-ti_h_a_b_ı _v_e_u_· c_r_e_ti_n_in-ta_k_t_ir_i __ <2_5_3_3_) __ d-
1 ıstanbul , Belediyesi ilanlara ~e 

Beşiktaş'ta tramvay caddesinde kain hey'eti umuaıiye~:re 
2190 lira kıymet konulan 2 No. lı mez:arlık arsası satılma~ u 5o 
kapalı zarfJa münakasaya konmuıtur. Teminat akçesi 164 Jır3 ··ıs 
kuruştur. Talip olanlar şartname ve tafsilat almak için her giJ 8 
Levazım müdürlüğüne ihale günü olan 21-3-932 pazartesi g~~ 
de teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar paı 
Encümene mUracaat etmelidirler. (788) 


