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Bir milyarderin 
ölümü karşısında 
Kibrit kıralı lvar Kreuger'in bir 

kaç gün evvel Pariste vukubulan in
tiharı ne bir kalp, ne de fazla çalış
maktan mütevellit bir sinir hastalığı 
meselesi değildir. Bu intihar vak'ası 
cihan iktısadi ve mali buhranı için
de bunalmış olan bir milyarderin 
mttpillAtta.n kurtulmak için başka 
pkar bir yol görememesinden müte
vellit meyusiyet tezahuru şeklinde 

lf ade edilebilir. 
Şimdiye kadar gelen haberlerden 

anlaşılıyor ici Isveçli kibrit kıralı • 
nm idare ettiği büyük sanayi ve 
mali müessesat büyük bir sıkıntı içi 
ne diiptii§tti. Bu mikwJeseler muhte
lif memleketler ve müesseselere 
karf1 aktettiği mukavelelerle borç
]an1111flardL Bu borçlann her ay 
ndeleri hultll ediyor, vadeler hu-
141 ettikçe de milyonlar verilmek 
Jhnngeliyordu. Vakıa diğer taraf
tan Kreager şirketlerinin alacakla 
n da vardı. Fakat bu alacaklan vak
tinde alamıyordu. Bilh8888 Kreu 
ge :n Almanyada olan ve (3) mil
: .. ·· frangı geçen alacaklannı tahsil 
r+r1 ek imklnı bulunmuyordu. 

Bu vaziyet karpmıda Kreuger 
müesseselerinin borçlannı ödiye -
bilmesi için yegane yol bankalardan 
ktikraz etmekten ibaretti. Fakat hu 
suretle 18tlkraz yapmak iç.in de isti • 
nat ve idare ettiği büyük sanayi mü 
eaeselerinin ve kbrit inhisar idarele
rinin kafıi derecede emniyet verici bir 
halde olması cap ediyordu. Halbuki 
iptidasında kısmen beynelmilel bü -
yiUc tröstlerin tesirleri ve kombine-

~"lilintiiiM"·-· ...... -- .... 

Kabinenin istifa ettiği 
şayiası asılsızdır 

Fethi Beyin meb'us olacağına 'dair 
rivayetlerde doğru değildir 

Dünkü sayımızda kabinede 
bir tebeddül vukuu etrafmda ba 
zı şayialar çıktığından, fakat 
Ankara muhabirimiz ta.rafın-
dan bu şayialann teyit 
edilmediğinden bahsetmiştik. 

Aynı şayialar dün de devam et
miştir. Fakat Ankaradan genf': 
teyit edilmemiştir. 

Tebeddül rivayetlerinin ıs " 
rarla devam etmesinde hükO • 
met mahafilinden bu şayiala
rın henüz resmen tekzi'J) edil • 
memiş olmasının da tesiri var • 

dır. 

Dün öğleden sonra lsta.nbul
daki ecnebi mahafilinden g6 • 
ya muhteUt mübadele komisyo
nunun Yunan reisi olan M. 
Fokas'a kabinenin istifa ettiği 

hakkında Ankaradan bir haber 
geldiği rivayet edilmişti. Bu ri· 
vay et de istifa şayiasının bir az 

ı,daha kuvvetlenmesine sebep 
ol'lluştu. Halbuki bilahare te
lefonla vukubulan müracaati .. 
mize M. Fokas hiç bir taraftan 
kabinenin istifası hakkında bir 
haber almadığı, esasen kabine 
meselesi kendisini asla alaka
dar etmlyecetl ceva.bmı ver .. 
., .... , 

Maa.mafih din ak§aar Aakara 
muhabirimiz meseleyi yeniden 
tahkik ederek telefonla gaze • 
temize bildirmiş, gerek İsmet 
Paşanın istifası, gerek Fethi 00. 
)'in meb'usluğu hakkındaki ri
nyetlerin aslı olmadığını söyle
miştir. Binaenaleyh en son ve 
kat'i vaziyet bundan ibarettir. 

Bu hususta muhabirimizden 
gelen telgraflar şunlardır: 

Ankara, 19 (V AKIT) - Kabi • 
ne iatif a etmemiftir. Ba1vekil 

ea,vekllhnlz ismet P,. Hz. 
lıTMt PClJa Hazretlerinin kabi
nelerinde bazı tadUtit yapacak
lanna dair çıkan ıagialar dahi 
yalandır. 

Yarın mecliate, Cümhuriyet 
Halk FırkQIJı grubu saat 16 da 
toplanactilc. ıuıln bir upatten 
• iliıWf - ...... ,. ••• i'llu 6ıı 
lunmuı olan Hariciye VekUi 
Doktor Tevfik Rüıtü Beyin iza 
hatını dinliyecektir. 

Fethi beyin meb'usıuıu 

Ankara, 19 (V AKIT) - Sabık 
Serbest Fırka lideri Fethi Beyln 
münhal meb'1111luklardan biri • 
ıine namzeUiğini koyacağı~ 

meb'uı . Olaeağına dair çıkan 
rlvalİdler de ıaldhiyettar maha 
fil taralıntlan kat'igetle tekzip 
edilmektedir. 

han buhranı şimdi bu tröstlerin a1ey 
hine cereyan almıştı. lşler umumi
yetle f enalaşmıştT. Eşya fiatlannı a 
la.bildiklerine yükselten n arada 
ki farkı kAr diye kasalarına atan 
bu töratler her memleketin halk 
tabablarmdaki iştira kabiliyetini ye 
yip bitirdikten sonra fiatlar eskisin
den apğıya ind~ğt halde bite maIIa
nna müşteri bulamaz olmuşlardr. lş
Jer hu derecede bozulunca evvelce 
altından çok kıymetli tutulan şi~et 
]erin eshamı tepe aşağı tekerleruniş
ti.O kadar ki bu müesseselerin bir sc ne ene1 (1000) dolar kıymetinde olan ~---_...._ ______________ ....__..._ ___________ ...,. 

eshamı şimdi on dolar etmiyordu. Habeş M. Troçkı· 
Onun fçin otuz defa milyarder 

olan Kreuger bu defa Amerikadan Başvekı•Jı• 
Parfse gelince vaziyeti her vakitkin-
den çoi: mü~kül bir ._:ekilde bulmuş. Yakında Çekoslo-

- BugUn saat be•te Gazi Haz· 
bu ıntişktilat önünde sinirlerinin mu retlerl taraftndan kabul vakyaya arldl~.or 
ka'Yemetf bitmiş, kendi eliyle kendi edllecektlr 
hayatnıa nihayet vermiştir. 

Şayanı dikkat olan nokta şudur Ankara, 19 (Vakit) - Habeşistan 
ld, Kreuger şahsen ·mütevazı bir in· başvekili M. Beciranda Zallaka ve Pa 
•ndı. Kendi başına milyonlarca nü- ris maslihat.giizan M. Ta.gen bu sa
fU811 olan bir de,·let hazinelerinden hah gel.miştir. Kendilerini hariciye 
daha zengin bir senet sa .

1 

,·ekili namrna Kudret Bey karşılamış 
hlbl olmasına rağmen bir 0 • tır. Ankara Palasa yerleşmişlerdir" 

Mehmet Aaım Bugün saat beşte Gazi Hazretleri ta-
Aluarıfı 2 inci sayıfada l 1 rafından kabul edileceklerdir. 

Bekirlardan vergi abnma•ı dtlfiintllüyor ••• 

Evllllk vergisi Beklrhk vergisi 

....... 

Deyli Telgraf gazeteainin Is
tanbul muhabiri M. Troçkinin 
Çekoslovakyaya giderek istira· 
hat edecetini ve tedavi oluna· 
cağını haber verdikten sonra 
Çekoslovakya hükiimetinin bu 
mGnasebetle ıu talepte buJun
dujıınu kaydediyor : 

"Çekoslovakya hlikiimeti T roç· 
kinin ilç ay sonra avdetinden 
emin olmak ıçın , ailesin· 
den bir kaç kitinin Türkiyede 

[Alt tarafı 2 inci sayıfamızda ] 

Münakaşa şiddetli oldu 
Refik Şevket Bey : 

- Ben mütekaidim.Açıkta kalırsam 
yazık değil midir? Dedı. 

Ankara, 19 (Vakıt) - Mecliste ba- kın şudur; senin vazifeni kadro fallıa 
zı mebusların teşrii masuniyetlerinin şubeye Yerdi. Hakkın budur; demeJDıı 
ref'i müzakeresinden sonra,devlet ta- te güçlük varsa, sorarım, vakAld 
rafından idare edilen inhisar idare• hangi ölçüye göre bu kanun madde. 
Jerinde teşkilatın değiştirilmesi ,·eya sini tatbik edecek. Muhtemel şikayet.. 
darlaştırrlması dolayısiyle açrkta lerin önüne nasıl geçecektir. 
kalacak memurlara verilecek taz- Refik Şevket Bey maddedeki mee 
.minata. dair encümenden gelen mur kelimesini fazla buldu. Epeyce 
muaddel kanun layihasmm müzake • münakaşa oldu. Bütçe encümeni ma:r.. 
re8ine geçilmiştir. bata muharriri Kemal Zaim Bey1 

Gireson mebusu Hakkı Tank Bey memur ve müstahdem kaydmm 
söz alarak demiştir ki: konulmasındaki sebebi izah ederek bil 

Tazminat noktasında ve mikta • daireler kadrolarında daimi olarak is 
nnda kadro dolayısiyle açıkta kala• tihdam edilenlere memur, mütedavil 
nı ehliyetsizliğinden çıkarılanla bir sermayeden ücret alanlara müstaJi • 
tutmamalıdır. Bunu meclis de tasvip dem denildiğini söylemiştir. Gümrflli 
etmiştir. (Lütfen sagfagı çeviriniz) ı 

Encümen gene eski şekli muhaf a
za etmiştir. Encümende bulundum: 

"Doğrudur, fakat ayınrsak tatbi· 
katta güçlük olur, diyorlar.,, Eğer 

bir memura; sen kabiliyetsi7.sin, hak· 

Me Cll• ste • Masuniyet• 
• lerln ret'I 

meseleal ve son haberler " 
2 inci uyfamızd• 

Türküyede yeni irfan 
Taymis yeni 

takdir 
Türk tarihini 
ediyor 

Medenlyet,merkezt A vrupaya kftçftk 
Asyadan akmıştır 

I' -

1'a1mla waseteai .. T6rktyede 
yeai irfan,, ıerlevbaaile yazdıtı 

bir baş makalede kur'anın Tlirk
çe okunmasmdan bahsederek şu 
sözleri söylüyor: 

- Türkçe kur' an tercümeleri· 
nin intiıarı, disiplin mefkurelerine 
çok ehemmiyet veren Türk mil· 
:eti arasında dini bir intibaha 
saik olması çok muhtemeldir. 

Taymiı daha sonra Gazi Hz. 
nin himmet ve teşvikile Tiirk 
liaanımn tasfiyesine muvaffakiyet 
haa1l olduğunu, bu suretle Tiirk 
dilinin bağh olduğu zencirlerden 
kurtulduğunu söyliyerek "Tilr· 
kiye Cümhur reiı;, TUrkiyeain 
edebi kurtuluıunda mümtaz bir 
rol ifa etmiıtir,, diyor. 

Taymis daha sonra Türk tarih 
cemiyetinin vllcude getirdiii ta· 
rihten bahsederek Gazinin bu 

"Vakıt,, ın memleket 
maarifine hizmeti ------

air kazanç 

ifte de bOylk yanlimlaı da bu· 
lunduğunu a6yliyerek şu miltale
alarda bulunuyor. 

"Bir takım tef errilabn tenkit• 
le karıalanmuma raimen mu
hakkak olan bir nokta; ktlçük 
Asyanın taı devrinin sonlanndan 
itibaren mtlteaddit muhaceretler 
için kanal teıkil ettiği, medeni· 
yetlerin oradan Balkanlara ve 

merkezi Avrupaya akbğıdar. Ge
niı ahnb, koyu saçlı muhtelif 
Alp insanlarıoın AYrupayı istifi 
ettikieri, Antoloji alimleri ara• 
sında bir mütearifedir. . BGytik 
alimler, bunlann orta A.yadan 
ıeldikluini söylOyorlar. 

T aribin ve kablettarihin ba 
noktai nazarına Tiirlder, . demir 
devrinden enel lngiltereye ka· 

(Lütfen sayfayı çeviriniz), · \ 

Tarihlerin yanlaş 
tanıttığı adam 

Muhammet· 
\ ' ; 

1 va vruıarınıza para -1 r·H·;ktkt bır ııım 1 
1..~~-~!~! .. ~~~~!.~~~!_J 0 L .... !f~~~~~ .. ~._ık_ı_k_ 

''Vakıt,, karilerinin yayru· Şimdiye kadar yazılan eer-
larına ilk tahsil kitaplarını pa· ler iallm dininin zuhurunu, •e 
rası hediye etmiye karar ver- Muhammedin ıahaiyetini ya 

tabiatin fekinde bir hadise ta· 
miştir. Derı senesi batında Jikki etmiştir. Yahutta bu ha· 
bu hediyemizi almak için ... dise rarazkirlarıa kalemiyle 
dece "V akıt,, karii olmak kl· tahrif edilmiı, hakikat karar-
fidir. O blmııbr. 

Kopunlanmıı her gün ga· 
zetemizin baılığınıo sağ tara· 
fındadır. 

Bunları kesiniz ve 
saklayınız. 

islim dininin doiuıunu Ye 
Muhammedin hakiki ve mllabet 
ilim g6ztlyle tetkikini V akıt ta 
okuyacaksınız. 

Tarih el kitabımızı 
takip ediniz. 

- Her gün 5 inci sayfamı• - _... 
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~~ İŞARETLERİ 1 llDID Baberlerl 1 
Fethi B. meb'us 
Ve Balk fırkasında 

Belecliyede : 

Yeni bütçe 
Celal Muhtar 
Beyin vadi 

Adllrede: 

Banknot 
Bir haber: Sabık Serbest fırka li

deri Ali Fethi bey münhal mebusluk 
Jardan birine namzetliğini koyaıo -
aktır. 

Nisan Devresinde 
Mftzakero Edilecek 

ServetiniPastörmttes Basmamak yft~Unden 
sesesine bırakacaktı Açılan Dava! 

BiT başka haber, Ali Fethi Bey 
tekrar Halle fırkasmm kadrosuna gi 
nceldir. 

Bu iki ha.her günlerdir gazetele
& birinci sayfalannda, resimler -
le, kocaman, kocaman el kadar harf 
)erle anlatılıyor. 

• • • 
Fethi Bey tekrar politikayla uğ -

rqacak mıdır? 
B111lu şu dakika bilmiyoruz. 
Fethi Bey Halk fırkasının kadro

nna öbftr arkadaşlan gibi tekrar 
girecek midir? Buna da evet, veya 
hayır demek bize düşmez. 

Bize düşen sadece bir tahmindir. 
Ali Fethi Beyfendi çok kuTI·etli 

bir fırkaya karşı, hiitün cephe arkn• 
da,ıan Halk Fırkasma girdikten 
90nra tek başına meclise girerek ne 
yapacaktrr? 

13 meb'uuyla Millet mecliei.nde 
ne yaptıysa g"e onu yapacaktır. 

Her ,eyden evvel sayı meMl~ini dU 
fftnmek Ulztmdır. Mi11et meclisin -
de hf r reyfn beyaz veya ktnnm ol
mıuıı ne htilrftmet Uzerinde, ne de 
mecfüı fırka gmbonun çahtma.smda 
bir te8ir yapamaz. 

Meclis tekniği itibariyle Ali 
Fethi Reyin bütün rolii sadece sual 
tatrfrleri vermekfen ibarf"t kala .. 
eaktır. Rayle bir vaziyet irin zan-

' nedflmez ki Ali Fethi ReyfendJ 
'P8r1AMenteya. girmeyi arzu etsin -
ler. 

tki':ıe1 fhtiml\1 Ali Fethi Beyfen • 
dinin Halk fırkasına dönmes•dir. 
Serbe~t fırkanın umumt kAtibl Nu• 
ri Beyfendi bl1e Halk fırıkasma dön-

Daimi encOmen. belediyenin 
yeni sene bütçesi hakkmdaki 
tetkikatını ilerletmiıtir. eütçe bir 
Nisana kadar bitirilecek ve Şe· 
bir meclisinin Nisan devresinde 
müzakere edilecektir. 

Encümen, belediyenin fen he· 
yeti bntçeıine yeni yol yapılma•• 
veya mevcutların tamiri içia biç 
para koymamııbr. Yalnız kay· 
makamlara mütemadi tamirat 
için cnz'i bir para verilecektir. 

Bundan baı!ta tenYİr, ve tan· 
zifiye resmine yüzde otuz zam 
yapllmaaı kararlqtırılmıfb. Bu 
buıuataki tarife hHırlanmıo olup 
ıebir meclisinin bir Nia.n pnkü 
celsesinde m6zakere edilecektir. 
f!u zam belediyeye 90 bin lira 
f.:adar fazla varidat temin ede
cektir. 

lktıaat medtlrlflğll 
raporunu hazırladı 

Belediye il:tısat müdürlOğO ha· 
vayici ıarurire fiatlon nzerinde 
esaslı tet~ikat yapmı~ ve rapo· 
rucu hazırlamıya batl3m1fbr. Bu 
rapora nazaran bazı maddelerde 
ibtikAr yapıldıiı neticesine varıl· 
mı~br Ikhs3t mlldlirlO~ bu ra· 
poru makama verecek, Muhittin 
8. tetkikat yapacak, lOmm g6-
r0rıe keyfiyetten Müddeiumumi· 
Jiği haberrlar edtcektir. 

dtlkten sonra Ali Fethi Beyfendi Çtlrftk ayakkabı 
~•·nnın 4a.fma.aeçme-

sfn ! Girfi.lli; "" .. attır~ .. 7apılmı7aea1t 
yanlış dt>ğı1dfr. Fıtbt Aff FetftJ Ayakkabıcılar cemiyetinin çO-
Bevfendfnin bu mantığa uva • rlik imalat etrafında mücadeleye 
cıtk1annı tahmin etmek müşkül - A '-k b giriştiği malQmdur. ya" a ıcı· 

.dürC6nk11 Ali Fethi Beyf endi ~ter lar cemiyeti bu arada ticaret 
akaJJfyette kalmış olsun, ister ken odasına da müracaat etmiş ve 
df tarafından feshedilmiş olıııun odantn m6ıaheretini iıtemittir.
bf1' fukanm lideridir. Bu lider - Ticaret odasınca tetkikat yapıl
Jffr l!nfatlyle Ali Fethi Beyf endi orta maktad1r. 
ya bir takım prensipler atmıştı. Bu:=========---=--=----·--==== 
prensipler Cümhuriyet Hıtlk fır- fıikasını·n kadrosuna girmiyecek • 
kumm pren~ipleriyle taban ta- ler demektir. Ve taıbifdfr ki Halk fır-

Fakat bu tasavvurdan vaz• 
geçerek yeni bir şek il buldu 

CelAI Muhtar B, 
Doktor Celil Muhtar beyin 

birkaç sene evvel her sene AY· 
rupa ilim müesseselerinde birkaç 
Türk gencinin tahail ettirilmeıi 
mukabilinde ıervetindeo bir kıs· 
mını Tıp fakültesine hibeyi va
dettiği mevzuu bahsolmuştu. 

Dün, Celil Muhtar beyin ser· 
Yetini Tıp fakülteıioe hibeden 
vaz geçerek aynı şeraitle yani 
her sene üç Türk gencinin tahıil 
ettirilmesi şartile Paristeki Pas
ter müeasecesine terketmiye ka
rar verdiğini işittik. Duyduğumuz 
bu haber üzerine doktora tele-
fonla sorduk. Şu cevabı verdi: 

11
- Evet, b9Y.IC bir tasavvu· 

ru• Yardi P•t-.r maeue.e.lai 
dOıDnmüıtOm. Fakat sonra vu 
geçtim. Başka bir şekil buldum.,, 

- Bulduğunuz hal sureti bak· 
kında bizi tenvir edermisioiz? 

- Hayır. Bu hususi bir key
fiyettir. Kımseyi a!akadar etmez. 

- Tıp fakültesine olan eski 
vadinizi tutuyormusunl!z? 

- Hayır onlara da vermiye
ceğim. Fazla tafsilat istemeyiniz. 

bana ııttr. Fethi Beyfendl llberaldf. 
Halbuki Halk fırkası her giln bir 
az daha devletçi oluyor. Ba•a fark 

1 

)ardan Hrfmazar Fethi Beyfet1df· ı 
nin Halk ftrkumdan aynlması f
~ln mevcut olan bu ee~p hala ha·ki· 
dlr. Ştlphesiz ki Alf Fethi Beyfen• 
dl heniz bu fikfrlerine gdrktrrlar. 
Blyle olanca Fethi Beyfendi Halk 

kasınm nizamna.IM9int, progra • Tlcare t mektebi talebesi Vira· 
m.mı lnUr ederek devletçilik pren naya gidiyor 
siplnden aynlarak Fethi Beye ilti- Yilksek iktısat ve ticaret mek· 
hak etmesi mtimktin delildir. Bu iti- tebi talebelerinden otuz kifilik 
barla Fethi Beyfendinin Halk fırka- bir gurup, mektebin müdürü 
sına girmesini de mevzuu bahsetmek 
zannolunur ki bir gazeteci acelesin- Hilınil beyin riyaseti altında Ni-
den ibarettir. sanın onunda Viyanaya bir tet-

SADRI ETEM kik seyahatine çıkacaklardır. 

( Son Yemen vallal ) 

ların da o aırada fazla bir ehem· 
miyet atfettikleri mühim bir li
man olan· Lahayya'ya kaymakam 
tayin ettim. 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 

Beni Abbas kabilesi, topu olan, 
cslehaaı bol bir düşman kabileıiy· 
di, ldriı de en çok bunlara gü
veniyordu. Bu kabileyi yola ge· 
tirmek için çal fıyordum, bir gün 
rüe1&1ından birine dedim ki; 

~-••••••1111•ıw111111wmıı•-•11 w nTefrlkaı67 ... J1 

ltalranın 11,1Dtteflkl mi? 
Adım adım ldriıinin elinden, 

clay•ndıiı kuvvetleri çekip al· 
mak, onu taraftarsız, yalmz bı· 
rakmak iıtiyorduk. Sonbahara 
kadar bu yolda muvaffak ola
bilinek artık bareklta hiç hacet 
blmıyacaktı. 

Ba sebeple bize karıı muha
rip kabilelerle tema11mızı Ye 
m&naıebetimiıi baıka tekle dl5k· 
tik Ye yaYaf yavaı bu kabilelerin 
~otunu ldrisiden yOz çevirerek 
bize tevcibe muvaffak olduk. 

Niba1et biuat ldriıiye bir 
mektup yaıdım. ldriıi, Recep be
Jia (Beni Ne,ir) muvaffak•yetin· 
elen ve etrahndalri kabilelerden 
lairçotanun keDdiaiDi terketmiye 

Tercllme N iktibaa hakla. mahfuz 

hazırlanır bir vazıyet almıı ol· 
malanndan dola,. son pnlerde 
cnditedeydi, bu mektubum tam 
zamanında yazılmııtı, bana ver
diği cevapta: 

"Ben, diyordu, olduğum yerde 
duracağım, bana iliımeıaeniz be· 
ni kendi halime bırakırsanız biç 
bir harekette bulunmayacağıma 
ıaz veririm.,, 

Bu, ç6l iti, bedeYi iti bir mü
tareke teklifiydi, benim ondan 
istediğim de zaten bundan bat· 
ka birıey değildi. Kabileleri bi· 
ze daha iyi, daha eaaab ı11ndıra 
bilmek için bilk6metia o bavali
de eakidenberi kendisine müte
addit vazifeler tevdi etmit oldu· 
ju Şerif Hammat beyi ·İtalyan-

- Demek siz ltalyanın müt· 
tefikisiniz 1 

- idris öyle diyor, ve bakı· 
brsa da 6yledir. ltalya Trablus
garpta harp ediyor, biz de bu
rada... Ve birbirimize imzayla 
da bağlıyız... Fakat doğrusunu 
ister miıiniı... - ve hemen ke
sesine sarıldı, paraları ıangırda· 
tarak - Beyfendi, dedi, biz 
bunun, yalnız ve yalnız bunun 
müttefikiyiz!.. Üst tarah laftır. 

idris, bir baıka mektubuma 
da ıu cevabı vermişti : 

"Ben hükumetime asi değilim, 
benim diifmanım imam Yahya
d1r, bilhassa son defa aramızda· 
ki ibti!Af artık tamaıniyle had 
bir ıekil almıftır. 

Banknot baamadığı için Dev
let mcıtbaası müdürü Hamdi E
min B. aleyhine Hikmeti tabiiye 
ve tabip dava vekili Ali Rıza B. 
imzasi!e açılan davaya önümüz
d~ki perşembe günü saat ikide 
Sultanabmet ikinci hukuk m~b
kemesinde batlanacaktır. ilk 
mahkeme on beş mart sah gü
nüyken davacı talikini rica et
miştir. Bu talep üzerine Devlet 
matbaası müdürOne ikinci bir 
celp gelmittir. 

Kaçakçılık davaları 
Üzerinde 57,840 nrak kaçak 

cigara kAfıdı çıkan Kemlikli 
müezzin oğlu Mustafamn muha
kemesine dün ihtisas mahkesin
de baılamlmıı, ortağı diier 
Mustatanın celbi için dava baş
ka güne bırakılmışhr. 

Gene aynı tel<ilde maznun 
olarak muhakeme edilen ibra· 
him oğlu Mehmet 6 ay hapse 
mabknm \ edilmiıtir. 
Zeynep Hanımı öldUrenler 
Kasımpaşada ilkmektep bade· 

meıi Zeynep Hanımı 6ldürenle
rin muhakemeaine düu de de· 
vam olunmuştur. Dünkü celsede 
maznun vekilleri müdafaalarını 
yapmıılar, daYa karar için 13 
Nısana bırakılmııhr. 
Plraml Safa ve Burhan Cahlt 

. beyler davası 
"Son Posta,, muharrirlerinden 

Piyami Safa beyle, Burhan 
Cahit B. arumda n1ku bu· 
lan yazı m0aakap81ndan sonra 
Burhan Cahit B. tarafından ga
zete ve muharrir aleyhine açılan 
hakaret davasına dün Sulh bi· 
rinci ceza mahkemesinde ba!;la· 
mlacaktı. Burhan Cabit, Piyami 
Safa ve Son Poıta razeteai net· 
riyat mlidilrü Selim Ragıp beyl~r 
mahkemede hazır bulonmuılar 
fakat maznun vekili irfan Emin 
beyin burada bulunmaması do
layısile mahkeme 23 Marta bi· 
rakılmışhr. 

Ret•t Nuri B. 
Maarif veklleti umumi mOfet

tişlerinden Reıat Nuri B. buglln 
Ankar!ya gidecektir. 

Çünkü o, bana haber verme
den, evYelden benimle anlaşıp 
uyuşmadan hilkfımetle roüıake· 
reye giritmit •e nihayet b:r iti
l&foame akit ve imza eylemiıtir. 
Bu hal aramızdaki mfinuebatı 
külliyen ihlil Ye beni ona ezeli 
ve ebedi bir düşman kılmııtır. 
Elbette kendisinden intikam ala
cağım 1,, 

ldriıiye yaıdıiım bir mek lupla, 
imamın artık biz.imle anlatmış 

ve bir itilAfnameyle bize bağlanmıt 
olduğunu, ona tecavuz vaki olur· 
ra bizim kendiıinf müdafaaya 
mecbur bulunacağımm, binaen
aleyb her hangi bir taarruz
dan katiyen mGcanebet eyleme
aini bildirdim. 

Bu rouhaberatımı muntazaman 
izzet Pı. ya da yazıyordum, ili· 
zumlu gördüğüm noktaları imam 
Y abyaya da bildiriyordum. 

Günler geçıyordu. Beni Neıir 
hareketinden beri belli başlı bir 
hareket ve vak'a olmamış gi· 
biydi, bu ıuretle asker istirahat 
edebiliyor. Aıilerıe günden gü
ne ıonbahara kadar iıyandao 
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Bir senede 
Ne kadar kibrit 
kullanıyoruz 

Kibrit §irketi tarafından Büyüli • 
derede inşa edilen kibrit fabrikası 

bir aydan beri işlemiye bqlamı§tn'. 
}'abrikada 250 amele çalışmakta. • 
dır. Fabrika şimdilik ameleyi aıı,tı:r 

mak için tecrübe makuadiyle iş1e • 
mekte n imal ettiği kibritler, 'İl' 

ket makaveJesi mucibince memlekete 
dokuz aylık ihtiyaca tekabül ede
cek miktarda kibrit ithal etmi' bu
lunduğu cihetle piyasaya çıkanı • 
mamaktadır. 

Fabrika kibrit çöpleri için Baltık 
den ağaçlar getirmektedir. Şirket 
men.41uplarma göre memleketimizde 
iyi cins kibrit imaline yanyacak a-
ğa~ yoktur. Binaenaleyh şirket 

fabrikasında. ecnebi kibritleri aya-
rında kibrit imalini taahhüt etmiş bu 
lunduğu için hariçten ağaç getfrmi 
ye mecburdur. 

Kibrit çöpleri titrek kavak deni• 
len bir cins ağaçtan yapılmaktadır. 

Bu ağaca memleketimizde dere ke • 
narlannda hazan tesadüf edilmek
teyse de orman halinde yoktur. Fa
kat ~mdidcn işe başlamak suretile 
takriben yirmi eene içinde bu ataç • 
tan büyük ormıuılar yetittimıek b• 
hi1dir. Maamafih şirket fabrfkamK 
da yerli afıtçlardan kibrit imali 
kabil olup olmadıfnn anlamak ·~ 
tecrübelerine devam etmektedir. 

Yapılan bir ietati9tiğe göre g~en 
5ene içinde memleketimnde 21,86-l 
sandrk içinde 5,5 milyar çöp kibrit 
sarft-dihnıiştfr. Memlekeıtıimbıcle bir 
kişinin bir senede sarfettiff kfbrltfn 
mikfıln 400 ~öptilr. Kibrit ~rkett er ... 
kAnı memleketimizde senede takrl • 
ben 11 milyar sigara arfedildlğlne 

göre kibrit sarfiyatmm ela a1111 
nispette çoğalmasınm, çakmak • 
Jar menedild'iği takdirde, kabil ola 
cağını iddia etmektedirler. TUrkl • 
yede kibrit sarfiyatı bu tııene ~el\ 

senekine göre yüzde altı, yedi niee 
petinde azalmrştt1'. Şirket mnkave 
lesi mucibince her sene 25 bin an
dık kadar olan istihlakAt için maktu 
olarak 1 milyon sekiz yüz bin lira 
vermektedir. 25 bin sandıktan faz
la istihJ:\kat için sandık bapna hil 
kQmete 30 lira verecektir. Şirket 100 
paraya eatılmakta olan bir kutu Jrfh 
rit başrna hüktımete 66 para verme
yi taahhüt etmiştir. 

Italyan vapuru ken· 
dini kurtardı 

Birkaç gtln eYYCl Karadeniz 
boiazının beş mil prkında Ada
cıklar denilen yerde karaya otu
ran ltalyan bandiralı Markera 
Yapuru kumsal yr.rde bulunduğa 
için don sabah kendi kendine 
kurtulmuştur. 

ve kıyamdan vazgeçecek bir 
baleti ruhiye ahyorlardL 

Bittabi Ahmet izzet Pata 
San'ada gece gündüz meşgul 

bulunuyordu. Her ihtimale kartı 
ıonbabarda yapılacak harekab
askeriye haylı baıırbğı icap et
tiriyordu. Bilbaua askerin talim 
ve terbiyesi kadar harekat a
nasında snkiyat ve nakliyat 
meaeleleri, hele ıu temiDİ bir 
işti. Çünki sonbahar demek re
ne strin ve IAtif haYalar demek 
değildi. Suysa allabın bu Yahfi 
ikliminde okadar nadir ve kıy• 
mettar bir matahtı ki her iıte 
evveli onu doınnmek Ye evveli 
onunla meşgul olmak icap edi
yordu. 

Diğer taraftan da aak~re yar
dımıcı bir milis kuvveti hazırla
mak, bunu da imamın maaYene
tile temin etmek icap ediyordu. 
imam bize yirmi otuz bio kifilik 
bir yerli kuvveti verebilirıe biz 
onu techiz ve teslib, her mura• 
fını da kabul ederek baylı ifi. 
mi7.e yarıyacak bir hale getire
bilirdik. 

(Bitmedi) 
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• icra ve iDats 

Kanun layihasının tadil
den sonra aldığı şekil 

Haclze iştirak dereceleri - Zabıt varakası 
tanzimi -- Zabıt varakasına diyeceği 

olup olmıyanlar 

-r--Takvim - .... , 
Pazar Pazartesi 

20 mart 21 mert 
12 Zilkade 13 Zilkade 

Gün doğuşu 6,4 6,7 
,, batıtı 18,21 18,20 

Kalpte 
Sabah namazı 4,58 .(.,54 
Ôğle ,, ı 2,22 12,22 Sonya gözlerini yere indirdi. 
ikindi ., 15,<i7 15,46 Sesi biraz titriyordu: 
Akşam ,, 18,21 18,20 - Şimdiye kadar hiçbir ka-
Yarsı .. 19,51 19,49 d1n aizi me.-cudiyetinizin en de· 
imsak 4,24 4,27 rin noktalarına kadar titretmedi 

Yılın ıeçen günleri 80 81 mi? 
,, kalın ,, 286 285 

Yenl lcra ı·e iflas kanunu ltiyiha- olanlar namma ayııı Fıuretle hacze Berdelacuzun sonu - Hayır. 
ıının aon muaddel metinler& hakkın. iştirak ~debilir. ____________ _..... Genç kız ce.-ap vermedi. Mn-
da malflmat vermiştik. Bugün devam lcra dairesi bu suretle vaki hacze Hava - Dün sıcaklık azamı 19 hendia onu bilabütün harap et• 
ediyonız: iştirak taleplerinden borçluyu ve asgart 12 dereceydi. Bugün hava bulutlu, mek için ilive etti: 

İstihkak davası sabit olur ve birin· alacaklıları haberdar ederek itirazla- olacak, rüzgar lodostan esecektir. _ Bu, batkasını seven bir 
ci fıkra. mucibince istihkak iddiasına rı varsa beş gün içinde bilc!irmeleri• 1 erkeği sevmekten daha iyidir. 
karşı itiraz eden alacaklı nya bor~- ni ihtar tder. Radyo 

· · - Ne demek istiyorsunuz? lu borçlunun suı nıyeti de tahakkuk İtiraz vukuunda iştirak talebinde 
ederse ha.czolunan malın değer baha· bulunan kimsenin hacze iştiraki mu- lstanbul - 6 dan 7 e . kadar - Meseli, bir kadının, kendi 
sınm yilıde onundan aşağı olmamak vakkaten kabul olunur ve yedi gün gramofon, 7,30 dan 8,30 a kadar Darüt· kız kardetini seven bir erkeii 
üzere itfraz edenden tazminat alınma· içinde dava açması lüzumu bildiri • talim musiki heyeti, 8,30 dan 9 a kadar se.-mesi iÜçtfir demek istiyorum. 
srna asıl dava ile birlikte hükmolu- lir. Bu müddet içinde dava açmauıa Galip Bahtiyar bey tarafından .. umumt Zira, aradaki uçurum pek bU-
,ıur. iştirak hakkı düşer. Bu dava seri iktısadiyat,. mevzulu konferans, 9 dan ytiktnr. 

K ca 1 h , 1 b" h · 10 a kadar Oarüttalim musiki heyeti, o a ey ıne yapı mış ır acız muhakeme u~uliyle görülür. _ Gene anlamıyorum. 
de kan .......... , mallan üzerindeki hak· 10 dan 10,30 a kadar orkestra. 

s-a"' Nafaka ilamına istinat eden ala- VI ı 1 05 k · M t 1 b b 1 · lannı kanunu medeninin 160 ıncı mad- yana - • org onseıı - - a maze en azı ıey erı 
caklı önce takip mera.c;iminin icrası• lC) 05 k k • 13 30 k k k · · B desi hlllCnıüne tabi olmaksızrn kendisi -• or ·estra onserı - • on- tet i etmesinı ıeYerım. u su-
na lüzum olmaksızın her zaman ay 16 ·•o •· ı.., 10 k tr tnkip edebilir. ser - :ı "onıer - · • or es a retle bir çok kereler beni all-
nı derecede hacze iştirak edebilir. 19 opera - 23,50 dans. 

Çalınmış }'eya zayi edilmiş şeyler Suiniyet hali müstesnadır. Hellsberg _ 8 konser _ 12 kadar etmiyen hidiaelere karıı· 
hakkında kanunu medeninin 902, 903 Göthe için _ 17 konser _ 20 orkesra m~t olurum. Buna çok mllteea-

""~ - dd · Haciz zabıt varakası tanzimi n ;J\l'A uucii ma elerı tatbik olunur. 23,15 Berlinden nakil ve dans. aifim. Fakat kimıeye bir ıey 
İ daf • ta f d 1 k Menkul bir malı haciz için mahal eua. 11 l 5 kl · · cra. rec;ı ra ın an pazar ı Rre, - , çocu ar ıçın - söylemem. Maamafih, eöer ısrar 

suretiyle yaprlan satış kanunu mede - Iinde bir zabıt varakası tutulur. Za- 11,30 dini merasim - 12 konser - 14 • 
ninln 902 inci maddesinde mezkQr res bıt varakasında alacaklı ve borçlu plak - 18 .konser _ 19,10 konser _ ederseniz aize bir misal söyliye-
mi arttırmak hükımUndediT. nun isim ve şöhretleri, alacağın mik 21 radyo orkestra - 22,15 Romanya bilirim. 

t h · h · ·· tte musikisi. B · · d t d - k" Haczedilen şey borçlunun elinde an, aczın angı gun ve saa ya. - enım e anı ıa-ım ım· 
ld - h d.l 11 takd. Roma - 11 dini musiki - 13,:~ l · b' · 1 ·7 olmayıp da üzerinde mülkiyet veya re pı ıgr, acze 1 en ma ar ve ır se ere aıt ır mıaa mı 

h . L-•~- "dd" d .. .. .. bi h edilen .kıymetleri ve varsa. üçüncü sa ses ve musiki konseri - 21,45 tiyatro E 
ın JUi.En ı ıa e en uçuncu r şa rs ~ musikisi _ 21,45 konser. - Yet. 

nezdinde bulunursa. icra dairesi o hrslann iddialan yazılır ve haczi ic- Praga _ 8,30 Karlsb:ıd'den nakil- - O halde söyleyiniz. Naza-
şahıs aleyhine mahkemeye müracaat ra eden memur tarafından imza edi 12 konser - 13,05 askert musiki - 20 riyenizi daba iyi anlamıt olurum. 
için alacaklıya yedi gün mühlet veTir. lir. musiki - 23,20 dans. Milhendis güldü: 

Bu mühlet içinde dava ikame edil Haczi talep edilen mal gayn men Budape,te - 12 musiki - 15 
mezse üçüncii şahsın iddian kabul e- kulse icra dairesi 91 inci madde mu• plak - 18 plak - 19 orkestra kon· - Hisaiyabnw çok iyi saklı· 

~ dilmiş sayılır. cibince haczi ait olduğu daireye te.b- seri - 2~.50 f.rua Rubinstein tarafından yorsunuz matmazel. Onlan an-
konser - 23,30 Tsiıan musikisi. k b d"kk t 1 k d k"k 1 Alacaklı dava ikame edip haksız liğ eder ve mahallinde tutulacak ca azı ı a aız ı a ı a a-

Moskove - 11 den 23 e kadar d d F k çıkarsa tazminat hususunda 97 inci zabıt varakasında gayrı menkulün r1nız a ızhar e iyoraunuz. a at 
neşriyat. 

madde hükmü cari olur. nevi ve mahiyeti ve hududu ve lüzum Var'°va _ 13,15 Chopln kon· o zaman, kont Kaatelmeyram 
lu vasıfları dereolunur. seri - 15,20 orkesua konseri _ 16 aevditiniz pek ~ ,Warak Hacz- "dlrak dereceleri 

1Ilt lfü n z iz~rine satılan malın 

tutarı ""·-~ve girinceye kadar ay 
nı derecede hacze iştirak edebilecek 

.. Evvelce ihtiyaten haczedilen şey konser - 17,20 plak - 18,.4·5 konser- görülüyor. 
Jere icra haczi vazedildiği surette ~ı.ıs halk konseri - 22,55 piyano Mllhendis Kontun ismini benllz 
zabıt varakası ihtiyati haciz sahibi • konseri - 24 dans. 
nin dahi iştirak hakkı işaret olunur. Yann 21 mart söylemişti ki, Sonya kartıaında 

alacaklılar: 

1 - İlk haciz ilı\msız takibe mili;
tenitse ta.kip talebinden ve ilArna is• 
tlnat ediyorsa dara ikame8inden mu
kaddem yapılmış bir takip üzerine 

Haczi kabul maUar kafi gelmela\e Viyana - 12,30 konser - 14,10 dikilmiı, gözlerinden alevler sa· 
yeya hiç bulunmazsa bu hal zabıt plak - 16,20 çocuklar için _ 18 kon- çıyor Ye kısık bir ıeale: 
Yarakasma kaydolunur. ser - 20,45 opera - 22,30 keman - Sizi devam etmekten me-

Davet konseri - 23•15 konser. nederim, diyordu .• Menederim. 
alınan haciz vesika..cıına, 

2 - Yukarki fıkrada yazılr tarih • 
)erden önce açılmış bir dava üzerine 
alman ilama, 

3 - Aynı tarihlerden mukaddem 
tarihli •resmt veya tarih n imza.sı 
tasdikU bir senede, 

4 - Aynı tarihlerden mukaddem 
tarihli resmi dairelerin veya salahi· 
yetli makamlann !o;aJihlyetıeri da
hHlncte "'' 11S1116ne gdre verdikleri 
makpuz veya vesfk.aya istinat eden 
alacaklılardır. 

Ila !fUretle iştirak halinde icra da 
hı mUraeaat üzerine aynı dere
ud e.ki alacaklılarm bütün alacakla• 

Zabıt varakası tutulurken hazır 

bulunmryan a1acak1r veya borçlu 
üç gün içinde zabıt varakasını tetkik 
ve diyeceği varsa söylemesi için icra 
dairesince davet olunur. Kanunen 
zamanı lazımgelen müddetler ınah -
fuzdur. 

Yeni alacaklıların iştiraki ve bu 
yüzden ilave suretiyle yazılna yeni 
hacizler zabıt varakasmm altına i,a 
rei olunur. 

Hacze iştirak eden her yeni ala. • 
caklı isterse zabıt varakasının tam 
bir suretini alabilir. 

(Devam edecek) 
rına ,Yetecek nispette ilbe suretile --------------
hacizler yapar. B Ü R S A 

Borçlarm haricindeki alacak1ılar 
ancalC ıevvelkl dereceden artacak be- 19 Mart 932 'dener için hacze iştirak edebilirler. 

Borçlunun kansı veya koca.cır 
ve ~lan ve vasi veya kayyımı 
o1ctuh şalu.cılar evlenme vesayet 
veya velAyetten mütevel1it alacak 

Kambiyo 
Frnsız Frangı 
1 Jn giliz lirası Kr. 
'"T .L. mukabili Dolar 

lan I~ önce icrası Jbnngelen ta • .. 
kip 1Ditta81mkıe lüzum ohnaksızın 

r.ıret 
Belga 

Drahmi 

ilk ~az Uzerine satılan malın tuta
rı veııteye girinceye kadar aynı dere 
cede !\acze iştirak edebf1Ir1er. • 

Is. Frank 
r.eva 
Florin 

$'tı [adar ki bu iştirak evliliğin • .. ... 
Kuron 
Şlllnı: 

veya '1!Sayet, velıtyet ve kayyımlığın .. • Pezeta 
Marlt 
Zloti 

devamı esnasmda yahut zevalini • • 
taklp eden sene içinde talep edilmek •• " Pengö 

.. • 1..cy 
1 Türlı: llruı Dinar 

şarttır. iştirak talebine esas olan 
haktan dolayı açılan dava yapılan 
taklbln. devam ettiği müddet hesa• Çm·oneç Kuruş 
k htr1m.az. 

Borçlunun reşit çocuk.lan kanu
nu aı,denlnin 321 inci maddesinde 
mezk'tr alacak f çi n önce icrası la • 
zımgelen takip merasimine hacet 
ka11118ksızm her zaman aynı dere -

Nukut 
20 Frıınlı: [Fransız 

J lsterlln (lnglllı) 
J Dolar (Amerika) 

20 Liret [ ltalya 

BORSA 

Açıldı 

75 
20 
21 

Kapandı 

ce8e lıaeze iştirak edebilirler. HARiCi 

Sulh mahkemesi dahi, kiiçük1er• ~1~tıJdiye 9!~ı::o ı 9~~25 
le vcıeayet altında bulunanlar veya Bankonoı ~3(f 23~ 

kJ!i#!@• ka1f.llll taY.in . edilmi_şı•----------•ı 

Hellsberg - 7•30 jimnastik ve Fakat mühendis bu sözleri 
kouser - 9,30 jimn:ıstir - 14,05 kon· 
ser 1 17,15 Jionser - 20,30 Leipzig'· dinliyecek bir halde değildi Kal· 
den n:ıkil - 21,45 Fıankfurt'dan nakil. bi miıthit surette kanıyordu: 

BUkre' - 13 plak - 18 orkes· - Darılmayınız, dedi.. Bana 
tra - 20,40 plak - 21,10 Kuartet - bir misal ı6yleyiniz dediniz.. Ben 
21,55 tagınni. 

Roma _ 13 plak - 18,30 kon- de aaylediır.. Ona baktığınız za-
ser - 22 senfonik: konser - 23.10 manian unutmak kabilmiyidi? Bir 
konser. çocuk olsa bakıılarınızın mana

Praga - 12 plak - 16,SO piyano smı anlardı. 
konseri - 17,1 O Bradslavadan n~kU -
21 Filarmonik konser - 23,20 dans. Sonya elindeki gtıltı parçalı-

Budape,te - l 0,15 konser - yordu: 
rn,05 plak - 18 Koro konseri - 14,15 - Lartig, dedi, bunlan bana 
Tstıan musikisi - 21,10 yüksek muıiki söyliyen aizmiainiı? •• 
mektebinden nakil - 22 30 salon or- _ Bana itimat edebilirainiz? 
kestrası ve jaz. 

Moskova _ ı ı den 23 e kadar Onu kız kardeıinize bırakacak-
nşriyat 

Var,ova - 1s,10 plak - 21,15 
kone.sr - 23,85 d.ms. 

lnhisarlarda birleş
me işleri 

inhisarlar hakkında tetkikatta 
bulunan umumi müdürlerden 
müteşekkil komisyon işini bitir· 
miştir. 

Neticede tütün, tuz ve müs
kirat inhisarlarına ait fabrika, 
mahkemeler, yaprak tütnn de
poları Ye imallthanelerin tev-
hitten hariç tutulmaları kararını 
vermiıtir. 

inhisar idarelerinin başmüdür-
lülderiyle mulbak müdürlükler 
üç inhisara ait vazifeleri göre· 
ceklerdir. 

Fransaya zeytlnyaıı lthell kon• 
tenJana tabi delil 

Son günlerde Fransa hüku· 
metinin zeytinyağı ithalltını kon
tenjana ithal ettiği etrafındaki 
neıriyatın aslı yoktur. Fransaya 
zeytinyaiı ithali ıerbeıttir. 

mııınız? Ve yahut ona malik ol
mak için bütün silihları istimal 
edecekmiainiz? 

- Mösy6, 6yle sözler •ardır 
ki bunlann söylenmesine mnaa
ade etmek benim için kabil de
ğildir. Söyledikleriniz de bu ne
viden sözlerdir. Beni tahkir edi· 
yorsun uz. Anladınız mı? 

- Sizi ıevebilir bir kadın te
likki ettiğim için hata mı ettim? 

- Hayır. Siz, ortaya öyle bir 
isim attınız ki, aramızda bu iı
min ıeçmesi doğru değildir. 

- Neden? 
- ÇOnkü o adamdan nefret 

ediyorum •• istikrah ediyorum .• 
Sonya bu sözleri <Syle kuvvetle 

ve CSyle derin bir nefretle tayle
miıti ki Lartig t•tırdı. Bu kadın 
komedyayı ne güzel oynuyordu. 
Nefretini, ne kadar samimi ve 
hakiki aem Ahenklerile izhar edi
yordu. Halbuki bizzat kendisi, 
Konta Atikane bakıılarla bak
tığını görmiiıtti. 

- Kia ve nefret, dedi, qk 1 

• 
Tefrika 

iğne 5.7 

Nakleden• fa. --ye ihtirasa pek yak1ndır Mat-
mazel.. Sözlerimde hakla olduğu
mu iÖrUyorum. Konta olan 
nefretiniz, onun hemıirenize olan 
aşkının bir aksülimelinden baıka 
bir ıey değildir. 

Lartig, genç kızı hiç bir za• 
man bu kadar güzel görmemiıti. 

Fakat bu iDzellik, şimdi, bai· 
levi bir mana almııtı. Lartig 
kendinden tekrar fÜpbe eder 
gibi olmuıtu. Esasen g6nlü, 
hakikatte, kendisinin aldahlma• 
a1na razı da değil miydi 1 Son
ra, birdenbire sakinleşen bir 
sesle: 

- Lartiı, dedi, bu adamın 
ismini kat'iyyen ve biç bir za· 
man bir daha anmayıoız. Sizinle 
dostuz, Ye dostluğunuzun benim 
için kıymeti vardır, ve onu boz· 
mak istemem. Gene doat kala· 
hm. Bana demin aöyleditiniz 
sözleri unutmak isterim. F akit 
ıe.en bir kalp için, bana yaptı
ğınız ithamlann fecaatini tasaY
TUr edebiliyor musunuz? 

Lartiğ kaılannı çatb: 
- Birisini mi seviyorsunuz? 
- Madam ki itiraf etmek ll· 

zam.: lnkir etmiyorum. Evet, se
viyorum. Ve bu itirafım, istik· 
balde, aiıin aynı ittiham üzerine 
aYdetiaize mani olur zannederim. 
Şimdi, artık bu mükilemeyi u
nutalım. Bilhaua, Elenaya bir 
kelime bile söylemeyiniz. Vade· 
diyorsunuz değil mi? 

Beraber eve döndüler. Mifel 
parmak izlerine bakmııtı. Şi~di 
müliendiıe argın dargı ilil· 
yordu. Lartig birdenbire) 

- Buradan gitmeliıiniz, dedi. 
- Ne diyorsunuz? 
- Bir nasihat. Herhalde an· 

byorsunuz. izahata hacet yok. 
Hemıirenizi de ikna ediniz. Tek
rar sizinle kartılaımak benim 
için pek mlltkill olacak. Daha 
doğrusu ikimiz için .• 

- Evel. Anlıyorum. Fakat 
bilmiyorsunuz Lartig bilmiyorsu· 
nuz. Birglln aklınızdan geçenlere 
o kadar piıman olacakımız ki.. 
Fakat herşeye rigmen dostluğu
muz bakı kalacak değil mi? 

Lartig susuyordu. Soaya bo
ğuk bir aeıle devam etti: 

- Her halde benimki devam 
edecek •. 

Elini uzattı. Mtihendia muka· 
.-amet edemedi ve avucundaki 
kilçücük ateıli elin, kendi elini 
her zamankinden daha şiddetle 
sıktığmı hüıaetti. Ve bir kelime 
söylemeden çıktı. 

Dııarda mtibendis milthit bir 
hiddete tutuldu. Bu komedya 
karıısında gene mağiup olmuttu. 
Herhalde ıimdi kendisiyle kim 
bilir nasıl eileniyorlardı. Sonya: 

- Her halde benim dostlu· 
ğum de.-am edecek •• 

Diyerek onun allk6tunu aabn 
almıı oluyordu. Zira, bu katil 
kııkardeşler, onun tehlikeli ol
maya baıladığını hissetmiıler, 
aıkını, kendilerine siper ediyor
lardı. Bu kadınlar müthiı şeyler
di. Lartig: 

- Haydı, dedi gidip Frano
yu göreyim. 

(Bitmedi) 

1 Gelenler gidenler 1 
§ Maliye vekAleti mubaaebeİ 

umumıye mlldürü Faik B. dibi 
ıehrimize geliyor: 

I 
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~~----fit~ 
Poliste : 

Zamanında 
KaLıJanmıyan 
Bir Bar .. 

Yeni modadan haberler! 

Londradaki yarışlar 
Gene Kembriç takımı kazandı! 

Londra, 19 (A.A) - Oxford 
ve Cambridge darülfüounları 
arasında yapılan kayık yarışları, 
Cambridge'liler tarafından kaza
nılmııbr. 

da icra olunan Grand National 
yanımda kesif bir halk kitlesi 
hazır bulunmuştur. 

"Ruf,, barının muayyen zama
nında kapanmaması üzerine, za
bıta memurları dün gece bar 
sahibi Aleksandr Ef. yi merkeıe 
davet ve hakkında zabıt tutmuş-

lngiliz moda .kıraliçesi 
hararetle anlatıyor 

Moda kör gibi takip edilmez, şahsa göre 
adapte edilir, diyor 

atı) mevzulu bir kaç konferans ve:r • 
miye gidiyorum. Tayayreyi genç bir 
pilot idare ediyor. Fakat bazan ben 
de kullanıyorum. Seyahatimiz pek 
de rahat geçmedi. Hatta uf ak bir 
kaza biJe atlattık. Sofya tayyare 
meydanr karla örtülüydü. Yere i • 
nerken yana devt"i1dik. Birkaç SJY• 

rıkla kurtulduk. Tayyaredeki arı 
zayı da Belgrattan getirilen yedek 
aksam ile tamir ettirdik. 

Bu muvaffakıy~t, Cambridge 
tarafından yekdiğerini müte
akip kazanılmış olan muvaffakı-

Hiç beklenilmiyen bir hadise 
olduğundan dolayı F orbanın mu
vaffaluyeti ç.ok alkı~lnnmıştır. 

Yarışta birçok hadiseler ol
muştur. Birçok h.:ıyvanlar düş

müş ve yarışm hitamı nol;tasına 
pek az hayvan gelmiştir. 

lardır. Aleksandr Ef. bu sırada 
komiser Yaşar beye beş lira 
rüşvet teklif etmiş, fakat hak
kında bu iş için de kanuni mua
meleye başlanılmıştır. 

1etlerin dokuzuncusudur. 
Bidayette Oxford' lular dört 

boy kadar ilerideydiler. Fakat 
Cambridge'in kürekçisi, daha 
ziyade süratle yol almakta, ra
kiplerinin önüne geçmekte ve 
boyla muvasalat hududunu geç
mekte geci~mediler. 

F orbayla Egremon arasında 

Bir mütecaviz yakalandı 
Dün aaat 3 sıralarında istiklal 

caddesinden rreçmekte olan Mu
altlmer H. a Şükrü isminde biri lstanbulu çok güzel buldum. Ev .. 

velki gün şehirde bir g,ezinti yap • 
trm. Camiler ve eski eserleri f evka .. 
Iade beğendim. İstanbul kadınlan 
da çok güzel Türk hanımlarının gi• 
yinişleri hakkında şehirde fazla 
kalamadığım ve güzel tuvalet1eri 
de görmiye imkan bulamadığım için 
bir şey söyliyemjyeceğim. Fa.kat 
şimdiki halde edindiğim kanaat ls • 
tanbul modalarının Londraya göre 
üç ay eski olmas1dır. 

çetin bir mücadeleden sonra 
muvaffakıyet uzun müddet ikiıi 
arasında salJonmış, fakat son 
çitte F orba ileri geçmiye ve üç 
boyla kazanmıya muvaffak ol
muştur. 

elle sarkınbhk etmiş, Muammer 
H. ın feryadı üzerine hadiseye 
müdahnle eden polis, mütecavizi 
yakalamıştır. 

Y arıt 19 dakika 11 saniyede 
kazarulmııtır. 

Grand National yar1şını da 
Ferba kazandı 

F orba üzerine oynamış olan 
bahisçiler, pek çok kazanmış
lardır. 

ŞUphell kahv61erde aranma 

Polis son günlerde Beyoğlu 

cihetindeki şüpheli kah ve ve 
otelleri aramıya başlamıştır. 

Londra, 19 (A.A) - Liverpol 

Kafatası piyesi 
Birkaç gündenberi Darülbe

dayide temsil edilmekte olan 

ihtikar nedir? 
Ticaret müdürlüğü, muhtelif 

maddeler üzerinde ihtikiir olup 

olmadığmı tetkik ederken pren

sip olarak hangi haddin kabul 

Dün kallavi sokağında Acem 
muhittinin kahvesinde bir araş
tırma yapılmış, Muhittin üze-

KonferanslarJa güzel gi)'inrne .. 
nin nasıl kabil olduğunu soruyorsu
nuz. Bu her yerde tatbik ediJmekte
dir. Ben modayı bir kör gibi ta.kip et 
menin büyük bir hata olduğuna ka .. 
niim. Modayı herkes uzun uzadıya 
tetkik ettikten sonra bndi şahsına 

Kafatası piyesini:ı oynatılmasına 
devam edilmesinin doğru olamı
yacağı hakkında belediye riya-

rinde uzun namlılı bir tabanca 
bulunmuştur. Muhittinin hakkın
da takibata başlanılmı.şhr. 

Tayyareyle gelen lngiliz moda 
· kraliçesi Lady Chaytor 

Moda hakkında konferanslar ver 

setinin na.zarı dikkati celbedil
mittir. Bunua Ü.!erioe belediye 
bu piyesin temsil edilmesine de
vam olunmamasını Darülbedayi 
müdürlüğüne bildirmiştir. Bunun 
üzerine Darülbedayi ba~ka bir 
piye1 temsil etmiye başlamışbr. 

edilmesi lazımgeldiğini, ve ne 

derece yükselişlerin ihtikar sa-
Kısa Haberler 

mek üzre tayyare ile Avustura]yaya göre adapte etmelidir. Bunun için 
giderken şehrimize uğradığını yaz · de renkler hakkında tam bir malumat 

Fen mUdUrlUAU _ Belediye drğmuz Lady Chaytor doktorlar se sahibi olmak Iazımdır. Konferansla• 
yılacağını vekaletten sormuştur. daimi encümeni, Fen müdürlüğü vazife· yahatine müsaade ettiği takdirde rım vasi estetik malumata istinat et· 

terinin ve s3.l:lhiyıtlcrinin genişletilmesine bugün Konyaya hareket edecek · mekle beraber herkesin anlıyabilece-
ve bu müdürlüg-ü şehre daha müfit işler tir. ği bir şekildedir. Talebe birliğinde 
yapabilecel< bir hale getirmiye k:ırar Tayyaı·eye bagaj alınamadığı için Konferanslarımda bilhassa, şah11 

Talebe birliği honfederasyonu vermiştir. Lady Chaytor erkek e1bisesile se • si.yete ehemmiyet verilmesinden ve 

Vali yarın geliyor 
Bir müddettenberi Ankarada 

bulunan ve enelki gün Eıkişe
hire gelen lstanbul valisi Muhit
tin B. yarın ,ehrimize gelecekbr. 

· · 'l d k k. 'l'k 'd yahat etmekte ve şehrimizde de bu herkesin kendi şahsmr meydana rı ıçm seçı en o uz ış1 ı ı ııre Şehirclllk kongresi - 23 mı- ~ • 
elbiseyJe gezmektedir. karacak şekilde giyinmesi lUıumun • heyeti bugün fen fakültesi tale- yısta Londrada toplanacak beynelmilel 

lngilterede moda 1-..raliçesi diye dan bahsediy.orum. 
be cemiyeti bina.ısında toplQna• şehircilik kon(resinl' lstınbul belediyesi tanılan Lady dün bir muharririmi 

. . de çağmlmıştı. Belediye, tahsisat mevcut Ben, uzun ve ciddi tetkik.at neti-
rak aralarmda taksımı vezaif 01madığından bu kongreye iştirAk etme· ze şunlan söylemiştir: cesinde her kadının şık ve zarif bir 
yapa'Caldanhr. ~ rneve karar \'ermiştı,r. "- Avusturalyaya (Gençlik san · (Lütfen sayfayı çeviriniz) -----------. ----------------. -----. -------------.. ------·-----.... -- .......... ~- ... 49> ~ - ~ •• :-. -
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B) Atalara ibadet de Arabistanda yaşıyordu. 
C) Arabistanda birçok putlara ibadet usulü vardı. En meşhurları 

Menat, Lat, ve Hübetti. 
D) Araplar Arabistanda bir (Allahüteali) dan bahsederlerdi. 

Mabudelere de allahın kazları derlerdi. 
Fakat aynı zamanda bir çok cinlere, putlara, ağaçlara ibadet eder • 

lerdi. Bunun için (Allahüteala) tek bir mabut fikrini ifade etmekten u· 
zaktı. 

E) Arabistanda İbrahimin dini esaslannı muhafaza eden ona 
bağlı kalan bir kısım vardı. Bunlara (Hanuf) lar denirdi. 

Hanifler (Allah lafzını lbarhim elininden almışlardı. Aynı zaman• 
da sünnet olmak, gusletmek, tırnak kesmek, tavaf etmek usullerini de 
İbrahim dininden nakletmişlerdi. 

F) Bizans himayesindeki Suriyeden, Sinadan, Mısırdan, Habeşis • 
tandan hıristiyanlık Araplar arasına yayılmıştı. 

G) Birleşen bazı yahudi kabileleri vasıtasiyle yahudilik de intiıar et• 
mitti· 

1) Iraktan lran tesiri taııyan Zerdüşt dini tesirini göstermişti. 
Araplar hu dini tanımışlardı. 

Klbe, mabetler, klhinler ı 

Arabistanın birçok yerlerinde ağaçtan ve taştan yapılmıı mabut 
lieykelleri vardı. Bazı nebatat resimleri mevcuttu. Bunların muhafaza • 
aı için hususi mahaller vardı. Muhammedin zuhur ettiği Mekkede de 
Kabe böyle yerlerin en büyüklerinden biriydi. Kabe tavla zarı teklinde 
insan boyunda dört duvardan ibaretti. Duvarları harçsız adi taştan ya• 
pılmıttı. Binanın çatısı da yoktu. Bu binanın dört köşesinde dört taş 
vardı. Bunların içinde en meşhuru (Haceriesvet) denilen bir kara taş 
clı. Bu mukaddes kara taş an'anesi Friklerin dininde de vardrr. Frikle· 
rin ibadet ettikleri kara laf bugün Afyon Karahisarın şimalinde eski 
Peasinüı şehrinde bulunuyordu. Bu şehir Romalılar tarafından zapte .. 
dilinceye kadar kara taşa ibadet devam etti. Kara taşa ibadet Friklerde 
'Araplardan çok evvel başlamıttır. 

Kabe ilk zamanlarda mahalli bir mabetti. Sonraları milli hri ma • 
b'et halini aldı. Mekkeliler Arabistanda bulunan muhtelif dinlere men • 
aup (360) putu Kabeye yerleştirdiler. Ve Kabenin kutsiyetini yahudi 
an'anelerine raptettiler. 
Hurafata nazaran Kabe lbrahim tarafından yaptırıldı. İbrahim karısı Ha• 
ceri ve oğlu lsmaili buraya getirdi. Zemzem kuyusu onlar için fışkır -
dı. İbrahim oğlu lsmaille birlikte Kabeyi bina ederken Cebrail onlara 
beınbeyaz bir taş getirdi. Bu taş giinahkarların eli sürüle sürüle sim • 
aiyab oldu. 

Kureyfiler Ki.benin teşkilatına da ehemmiyet vermişlerdir. Kabe • 
nin kapıcılığı, bacılara su dağıtmak, fakir hacılara meccanen yemek 
'Vermek için bir takım memuriyetler ihdas edilmişti. Bu suretle Araplar 
celbediliyor ve Mekke Araplar arasında milli bir mahiyet alıyordu. 
Bundan ba§ka ikinci bir teşekkül MekkeY.e iktısadi bir kıymet de v~r· 
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dirmiştir. Mekkede bir panayır tesis edildi. Ticaret Kureyşilerin elinde 
bulunduğu için hundan en ziyade istifade eden onlar oldu .. Panayırda 
şiir ve hitabet müsabakaları da yapılırdı. Hacıların gelmesi, ve tica • 
retin inkişafı için emniyet ve asayiş lazımdı. Bunun da çaresi bulun • 
muştu. Mekkede muharebe edilmezdi. Dinen memnu idi. Ve dört ay ci· 
varda da marebe yapılmazdı. Bu vesilelerle Mekke ehemmiyetleniyor ve 
dini mahiyet alan şehir Kureyşilerin ticari menfaatlerinin teminine a • 
zami surette yardım ediyordu. · · ı 1 

• • • • 

Lisan ve edebiyat : 

lslamiyetten evvel Arapların edebiyatı cemiyette şaman ve kahin 
rolünü oynıyan şairlerin şiirleri, ve kahramanlığa ait (Hamase) lerden 
mürekkepti. 

İslamiyetten evvel en iyi şiir yazan şairlerin eseri Mekkede pana • 
yırda okunur birinciliği kazanan Kabenin duvarlarına yazılırdı. Bunla
ra Mualleka denir. 

Arap lisanı, muhtelif lehçelere ayrılmıştır. Arap lisanını konufan 
kavmlerde de ırki bir vahadet yoktur. 

Arap lisanı bugün zengin bir lisandır. Lisanın böyle zenginle§• 
mesinde İslam devrinin, bilhassa islim Türklerinin büY.ük tesiri ı0l • 
muştur. Arap lugatini vücuda getiren bir Türktür. 

' . 
lslAmiyetin zuhuru esnasında komşu devletler 

lran ı 

İslamiyetin zuhuru esnasın.da Iran '(Sasani) )erin elindeydi. Halli 
tabakaları fena bir sefalet içine düşmüştü. Iranda o zaman iki sınıf 
vardı. Halk tabakası ve aristokratar. Aristokratlar halkı büyük bir zul
me .mahkum etmişlerdi. Devlet hakimiyeti, İran şahlığının resmi di· 
ni olan (Zerdüşt) rahiplerinin elindeydi. Uzak vilayetlerin valileri ken• 
di başlarına birer hükümdar kesilmişlerdi. 
İslamiyet ise müsavattan hahsedi yordu. 

İran bir taraftan Türk tecavüzlerine, bir taraftan da Bizansla döğüşe 
döğüşe yıpranmış bir hale gelmişti. • ' 

Bizans : 

O zaman Bizans bir taraftan Bulgar Türkleri, bir taraftan Hazar 
Türkleri, bir taraftan Iranla komşu idi. Esasen Bizansta hıristiyanlığı 
kabul ettikten sonra maddi ve manevi bir sukut hüküm sürmiye başla • 
mıştı. Bilhassa dahili ihtilaflar, taht kavgaları Bizansı içinden kemiri • 
yordu. İran harpları da Bizans için bir yıpranma vesilesi olmuştu. Af • 
rika valisi iken bir isyan neticesinde Bizans tahtını eline geçirerek im• 
parator olan Heraklyüs zamanında Bizansın lrana kaırtı kazandığı ga• 
libiyetler görülürse de bu galibiyet Bizansı çöküntüden kurtarama • 
mıştrr. 
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::ı::u::;.nmesi mümkün olduğuna Çin - Japon sulh müza-
Böyle konferanslar vesaireye 10-

zum kalmada.11 gayet zarif gıymen k } J Blrsenede ne kadar 

Dörtyolda Acı Bir Ölüm 
Esbak: Hamburg Baş şehbenderi ft 

Matbuat müdürü umumisi Hilrmet Nl· 
zım Beyefendi Kaclıköydeki evinde dün 
sabah saat sekizde vefat etmiştir. kadınlan da vardrr. Mesela Parisli er atı i er i yor port.akal toplanıyor 

kadmlar İngiliz kadmlarma nazaran Porta.kallariyle meşhur Dörtyol· 
daha iyi giyinirler. Tabii orta sınıf· · J d 11" b h •• k " da. portakal ağacmuı mevcudu 123,000 
tan bahsediyorum. Yoksa yüksek ta• aponya a ffiİ l İr U Umet ktl.sürdur. Bunlardan 12 bin kadarın· 

Merhum on beş gün evvel köpeği 

Musolini tarafından ısırılmış ve Musolinl 
bir az sonra öldüğü için Daülkelp hu· 
tahanesinde kendisine ihtiyaten aşı tatbiki 
luım gelmişti. 

baka lnkiliz kadınlan, Fransız kadın teşkiline çalışılıyor da köle çürüklüğü, zanmk, kloroı 
]arı kadar zariftirler. hastalığı, 40 kadarında serabiksi ve 

Halbuki Pariste orta tabakaya Şanghay, 19 (A.A.) _ Çin- lazım geldiğini de natık olduğu bir heyet ağaçların tedavisiyle meş -
mensup olan kadmlarla işçi kadın • gul olmaktadır. Ağaçlardaki hastalık 

Au hadiseden dört gtin sonra Bey
oğlu caddesinde bir otomobil Hikmet 
beye çarpmış, yere düşmüş ve elleri 
sıyrılmış olduğu için bu defa da kendi· 
sine Tetanos aşısı tatbilcine lüzum gö· 
rülmüştüki bu şınnganm tesiryile Hikmet 
N!zım Beyefendiye kısmt bir felç gel• 
mişti. 

lar büyük bir zevkiselim sahibidir . Japon müzakerah terakki etmek- söylenmektedir. Bu tedbirler, Harbi umumideki ba.kmıstzlıktan ile• 
ler ve gayet zarif giyinirler. tedir. Japon kuvvetlerinin beynel- Çin kıtaatmın şimdiki mevzile- r:i gelmiştir. Geçen sene 17 bin ağaç 

Bazı hanımlar modanın sık sık 

değişmesinden şikayet ederler ve ne-

mile) mıotakadan çekilmeleri ve rinde kalması ve Japonların tedavi edilmiştir. Bu sene de 12 bin 
mıntakaya Çin hükiimet maka· Changhai ve Voosung'a çekilme- ağaç tedavi edilmektedir. 
mata tarafından tekrar vaı'ıyet sidir. Japon ve Çin mümesıille· Dörtyolun senevi portakal istih-den böyle olduğunu da merak eder 

ler. Bınıun cevabı gayet basittir: Çün 
kü bütün dünya füfuzunun hemım 

dörtte biri moda yüzünden geçinir. 

ediJmeıine ait olarak bir itillf rinden mürekkep bir komite, salatıvasati 50 • 60 milyon adettir. Bu 
miktar bazı senelerde 70 • 80 milyona 

vuku bulacağı, fakat Çin asker- tabliye edilmiş mıntakada inzi- çckmaktadır. 
!erinin hali haurda işgal ettik- bab temini eyliyecektir. Hariciye Dörtyol portakallan beş sınıf Ü• 

Dün sabah saat sekizde felç birden~ 
bire • iddetlenmiş ve sekizi bef geçe 
kalbi sarmış, çok sevilen ve çok hörmet Bugünkü kadınlar yüzden ziya • leri mevzilerde kalacağı zaone· nezareti, mütarekenin aktinden zerine ambala.j edilmektedir. En bü-
edilen Hikmet Nbım, Beyfer1di her kese 
rnev'ut ebed !istirahatine ulaşmıştır, 

de saça ve ellerine dikkat etmi - dilmektedir. Çin hükumet erkanı; sonra Cemiyeti akvam meclisi yük portakallann 36 sı, ikinci derece 
ye mecburdurlar. Kadın yüzünün be• Çinin be11eyi nezaret alhnda bu· reisinin teklifi veçbile açılacak o· olanların 64 ü, üçüncü derece olanla-
yalr olduğunu belli etmeden yani sa
natkarane olmak şartiyle makyaj ya
pabilir. Kesile saç modası artık kat'i 

Junduran müıahitlerio gazleri Ö· lan Yuvarlak masa konJeransı rm 80 i, dördüncü derece olanlann 
100 ü, beşinci derece olanlnrm 150 a• 

Cenaze bugün öğleden evvel Kadı· 

köyde Süreyya Pa,a sineması yanındaki 

hanesinden kaldınlarak Karacaahmcttekl nünde bir hükumetin kendi top· ruznamesine Changhai'daki Ja· dedi bir sandığa yerleştirilmektedir. 
rağını tekrar istirdadı merasi- pon teb'aaının emnü selametine 36 adedi bir sandığa konanların aile kabristanına defnedilecektir. Ailesine 

bir şekil almıştır. Bugün uzun saçla• 
:ra avdet edeceğimizi 7..annetrniyorum. 

minin mantıkla kabili teklif ol· miitealJik meseleleri kaydedecek- 2 - 3 adedi bir kilo gelrnekt.edir. samimf t1ziyetlerimizi arzederiz. 

Kesik saç tabii daha sihhidir. Yr

kanması daha kolaydır. Fakat daha 

rnadığını ileri silrmekte ve mü· tir, bu meseleler meyanında Ja· raber hükumetin beka ve mev-
şahitlerin aylmz Japon kuvvet- ponlar aleyhindeki harek!ta ni- cudiyetinio içtima devresi niha-

§ Tıbbı adli umum müdür muavini 
doktor Fahri Can beyin yeğeni, 

iş banli ası Jstanbul şubesi memarlanndan 
Yusuf Niyazi bey, bir müddettenberi 
çe tiği rııhıtsızlıkcan kurtulamıyarak:, pek 
genç yaşında irtihal etmiştlr. 

masraflıdır. 
terinin çekilmesine nzaret etme· hayet verilmesi de vardır. Japon yetinde veya hitamından sonra 
Jeri lazım geldiğinde israr et- teb'asıoın emniyetleri temin olun- tehlikeli bir Jleçit atlatmak mcc-

Kadın modası nereye doğru gidi.- mektedirter. Cemiyeti Akvam duau takdirde Japonya, blltün 
buriyetio~e kalacağı tahmin o· 

yor, diye soruyorsunuz: tahkik komisyonu,müzakarata it- kuvvetlerini geri çağırabilecek- lunmaktadır. Esasen M. Nakahs- Merhum, zeki, hassas, münevver, hı· 
Şehir elbiselerinin etekleri kısala- lirik etmemekle beraber Şang· tir. ki'nin istifasının bu ahvalin ve 10.i: bir gençti. Genç yaşında ölmesi. 

caktır. Fakat süYare elbiseleri de ge- haydaki mevcudiyetinin bu mü- Japonye'de milll bir hUkQmet kabinede hüküm sürmekte olan bütün kendisini tanıyan ve ııevenlerdo 
ne u~un ka1acaktrr. Yeni gece tüva • zakeze!erin intacını tacil edece- teşkiline dofjru teessür uyandırmıştır. 

, hakiki itilif1n bir safhası oldu-
letlerinde elbi~e dizlere kadar vücu- ğı 5midiyle Uankinc azimetini tc- Tokio, lo (A.A.) - Siyasi ğu ve tebeddülatın bununla kal· Cenazesi dün öğle üzeri Os~Udar 
de çok yapışık, aşağrya doğru bol • bir eylcmişıir. mahafiJ, memleketin geçirmekte Salacık i:.kele yokuşu ba,ındaki evinden 
dur. T k' 19 (AA) M Y oldug-u buhrandaki vahametin mıyacağı ehemmiyetle kaydedil- kaldırılarak, Karaca Abmetteki aile m•· 0 ıo, · • - • os· mektedir. NihayetTokiyo'daki i-

Kollar omuzlarda kabarıktır. O- hizavva, kat'i talimatını bugün nihayet İnukai kabinesinin suku· k z:arlığı.nda Allahın rahmetine tevdi olon· 
amelini bütan siyasi tabsiyet- muştur 

nü kapah, arkası dekolte gece tüva • Japon elçisi M Shı'gemt .. u'ya tunu intaç edecegi kanaatini ı'z- · 
' "" lerle mülAkatlar icraama tahsis Merhuma ma~firet temenni, ailesine. 

letle1·J de ır.oda olmıya başlamıştır. göndermiştir. Bunun llzcrine mü- har etmektedir. Bu mabafil, da· 
etmiı olan prens Saion - Yi'nin bütün kendisini sevenlere taziyet beyan 

Ufak ve kısa kaplar da modadrr.,, zakeratın burün veya yarın son ha şimdiden milli bir hükumet T k ederiz. 
Ayni zamanda gazeteci olan ve safha ma girmesi umumiyetle teşkili ihtimalini derpiş eylemek- ho kiyodan müfarakati, bu ziyaret 

f ak mda birçok tefsirlere yol seyahati hakkında Deylimeyl ve Ev- zannedilmektedir. Har!ciye nazı- tedirler. Diyetin cvkaJade içti- Fransız ReislcUmhurunun 
ning Niyuz gazetelerine mektup ya- Ç d 'k. J l 'l'ğ' d s' dün ba l t S açmıştır. Prensin, Payitaht. ziya- torunu evlenı"yor rının ın e ı apon e çı ı ıne ma evre ı, ş amış ır. on retten maksadı milli bir hükü-
zan Lody Chaytor Avustralyada bir göndermiş olduğu taJimaho elçi· :zamanlardaki siyasi katiller do- met teıkiJi oid v dü ü (ij" k Paris, 19 (A.Aı - Relsicümhur M 
ay kalacaktır. Dönüşte Aero kulü • lik er\ı:lnının hakkında müz:ake- layısile yüksek meclisin bükü- olursa bu \ıtk~~ IL.L:' f ~f ~uce . Paul Doumer'in torunu ve tayyare yüz:-

k l d k b• b'li k • • ı : m .. . v~ b: ınrferı b "l d D •· le b .. h bünde bir konferans \'ermeyi kabul cereyan etme tc o an esaıh te • mete arşı ır tev ı ta rm Ka· muhik görme k Ü k•t d a, ı nn ~"' . o.ua:ı• ın >&\,; ~ • ~-
. · · · • .. · · d ._ 1 I k b . me m m un e- ku ıc dok torlerınden M. l\1arce1 Pasquıer e 

ctm1ştır. birlerı ıslaha teşebbus etmesr bul etmeıın en Korcu ma la e- gddir. . 
1 

r 
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Mısır : 

Mısır ta eski zamandanheri bir çok istilalara uğramı§tı. Nihayet 
Roma istilası zamanında zulmün ~iddeti burada tasavvufi hayatı 
derinleştirmiş hıristiyanhğın Mısırda süratle intişarına hizmet etmiştir. 
Fakat Kostantin zamanından itibaren Roma hıristiyanlığın hamisi 
vaziyetini alınca buralarda bir çok mabetler ve manastırlar a
çılmıştır. Devlet bu manastırlara bir çok arazi hibe etmiıtir. Devlet 
bu kadar hediyeler verdikten sonora varidatın azaldığını görmüt bu
nun için Roma Mısır ahalisinden fazla vergi almak suretiyle bütçe açığı· 
nı kapamak istemişti. Aynı zamanda Mısır biribirlerile kaynaımıyan kuv· 
vetlerin beraber bulunduğu bir yerdi. İhtilaflar eksik değildi. Bütün 
bu sebeplerin neticesinde Mısırlılar islam fatihlerini bir kurtarıcı gibi 
karşıladılar. 

Muhammet 
zaman Bizansta 

Muhammet 
6 yaşındayken 
yesi altma aldı. 

- Muhammet-

Mekkede 570 tarihinde doğdu. Muhammet doğdu~ 
il Jüstin, lranda Nu§irvan hükümdardı. 
doğmadan evvel babası Aptullah ölmüştü. Anne.i de 
öldü. Anasının ölümünden sonra Ebutalip onu bima • 

Muhammet büyüdükten sonra Kureyşilerin yegane ticareti olan 
kervan ticaretine Hatice İsminde dul ve zengin bir kadının Suriyeye 
göndereceği bir kervam idare etmekle başladı. Nihayet Hatice Mu • 
hammetle evlendi. 

Muhammedin daveti : 

Muhammet 40 yaşından itibaren kendi dinine davete batladı. Bu di· 
ne lbrahiın dini, yahut (inkıyat) manasına gelen (lsli.m) deniyordu. 

Muhammet 12 sene mütemadiyen Mekkelileri bu dine davet et-
ti. Bu müddet zarf mda ancak ( 150) kadar taraftar peyda edebildi. 

Mekkelilerden bilhassa Kureyşiler bu yeni dinin aleyhinde idiler. 
Çünkü Mekkenin hayatı panayırla kaimdi. Eski din terkedilirae Ku-
reyşilerin iktısadi menfaatleri de haleldar olacaktı. 

Muhammedin dinine karısı Htice, eıraftan ve tüccardan Ebubekir, 
Ebutalibin oğlu Ali ilk girenlerclendi. Davetin beıinci ıeneainde Ömer 
islim dinine girdi. 

Muhammet Mekkede hakaret görüyor, hatta iıtihzaya maruz kalı· 
yordu. Fakat Muhammet bütün bunlara sabırla mukabele etti. Fa • 
kat hamisi Ebutalip, ve karışı Hatice ölünce Mekkeden çı.kmıya, mu • 
hacerete kaı·ar verdi. 

Medineyi hic.-et i~in en münasip yer addetti. Çünkü: 
A) Muhammet Mekkeye gelen Arap kabilelerini dinine davet et• 

t~ği gibi Medinelileri de dinine dav et etmişti. Bir takım Merineliler il • 
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Hint ve Afrikadan getirilen malları sahip oldukları kervan yollan 

vasıtaaile satarlardı" 
3 - Himyeriler devleti: Milattan 115 sene evvel teşekkül etmiştir. 

Fakat Himyeriler devrinde (Maref) deki setler yıkıldı. Seddin yıkılması 
zirai istihsali.tın azalmasını icap ettirdi. Ticaret yolları da değişti Yemen 
fakirleşti. Yemenden muhaceret başladı. Yemenliler hıristiyan habet • 
lerle bir çok defalar döğüştüler, sonra Yemen lran arazisi meyanma gir • 
di. Yemen İran idaresindeyken müslümanlığı kabul etti. (M. E. 2000) ta. .. 
rihinde tetekkül eden Amalika devleti şimali Hicazda kurulmuştur. . 

B. Arablstanın şimalinde : 

2) Nabatlılar devleti, bu devlet Palestinin cenubunda teşekkül etmiı• 
lir. ikinci asra kadar devam etmistir. 

3) Suriye ve frakta bir takım ~arap beylikleri teşekkül etmiıtir. 
C. Orta Arablstanda ı 

Orta Arabistanda Hicazda yaşıyan ahali göçebe idi. Bunların kabi· 
le teşkilatı fevkinde içtimai teşekkülleri yoktu. Burada ancak Medine va• 
hası ziraate müsaitti. Bu vahada çiftçilik eden köyler de vardı. (Yesrip), 
Medinede çiftçiler oturuyordu. 

Medinenin nüfusu (15,000) tahmin edilirdi. Hariçten tazyike uğnyan 
bazı kabileler de gelip buraya yerleşmişti. Şimalden gelen yahudiler de 
burada ziraatle metguldü. Fakat araplarla yahudiler bir türlü geçine • 
miyorlardı. Yahudiler burada mürabahacıhk ederek ayrıca arapları da 
istismar ediyorlardı. Yahudilerle arapların arası açık olmakla beraber 
yahudilerin vahdaniyet fikri Medine etrafında intişar ediyordu. Hatta 
bazı araplar yahudiliği bile kabul etmitlerdi. 

Mekkede başlıca Kureyş kabilesi yatardı. 

di. 
Kureyşiler tüccardılar. Suriyeye ve Yemene kervanlar aevkederler • 

Mekkede aristokrat bir cümhuriyet tarzı hakimdi. 
Şehrin idaresi baımda Kureyşten bir kabile olan (Emeviler) vardı. 
Aristokratlardan mürekkep birekalliyet tarafından idare edilen 

Melekenin bir de müşavere meclisi vardı. Bu meclis binasına (Darün ~ 
nedve) denirdi. 

Elçilik, bayraktarlık, kumandanlık, Kabe muhafızlığı gibi vazifeler 
büyük aileler arasında taksim edilmişti. 

-Isliimiyetten evvel Arablstanın vaziyeti-

Araplar kabileler halindeydiler. Arabistana bir çok dinler huliil et • 
mitti: 

Sumerler tarafmdan Arabistana il ve Bel mabutları ithal edi" 
mitti. Bel, il Yemenlilerin de mabutlarıydı. Sumerlerin İ§tar mabudu, 
Yemende sabah yıldızı Astardı. Bu suretle Natüı·izm de Sumerler vll' 
ırtaıiyle Arabiıtana ithal edilmitti. 



------------.------------•1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!1!!111!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!1!~====~ 7 -VAKiT 20 MART 1932 ~ 
:·ı ---Dr. Ihsan Sami --••I 1 lnsllterecleki •on hadiseler 1 Öksürük Şurubu 

L C ı h k 
Oksiiriik ve nefes darhğı için 

Oyt Orç ml·ı "ı U.. Ômete pek tesirli iliçbr. Dilvaoyolu 
Sultan Mahmut tiirbesi No. 189 

neden hücum edi,TOr ?! -Her eczanede bulunur._ 

J Iıtanbul Beşinci icra Memur-

\!aksat, muhalif liderliğini ele alarak 
mllll hllktl.mete karşı bir hllktl.met 

programı mlldafaa etmektir 

luğundan: 
Recep efendinin Mıhcure Refia ha

nım vlsisi Yusuf Kenan bey ile Apdür· 
kerlm efendi aleyhine Beyoğlu üçüncü 
sulh hukuk hakimliğinden istihsal ettiğim 
iki kıt'a IU.m mucibince foruhtile şuyu· 
lannın izalesi icap eden Kasımpqada ca· 
mii ı.ebir mahallesinde eski tersane reni 
hamam kapın ve büriyet sokağında eski 
63 ve 65, 67, 67, 67, 67 ve yeni 28 ve 
17, 19 v: 30 ve 32, 34 No: lu pyn 
menkulün mesahaaı l 14,80 metre terbi
inde iki dilkUn olup bunlardan on yedi 
n on dokuz numaralı iki dükdn ve 
küçük ham:ım caddesinde tarııflırı otuz 
dört numaralı hane medhali 32 dükkln 
ve otuz No: lu diler hane medhali yir
mi selliz No: lu diğer dükkan olup 
bunlar ~ş bJn dokuz yüz otuz yedi 
lira kıymetindedir. 

l>Onktl ve bugünkü telgraflar 
Abrar fırkası liderlerinden Loyd 
Corc'un irat ettiği nutukla Mis
tir NeYille Cbamberlain tarafın
... Yerilen cevabı naklediyor. 

Loyd Corc, lngiltere blk6me-
11De hOcum ederek gOmrDk siya
letini, terki teslibat konferansın· 
da takip olunan battı hareketi 
tealdt etmif, ona mukabele eden 
llllter Cbamberlain'ıe milli hn
lslmetin ıayet isabet!i bir 701 
tattuğunu ve Loyd Corc'un yeni 
Wr alem içinde yalnız ve mla-

9191 kalacağlnı oöylemiftir. 
Loyd Corc'un uzun cüren bir 

... tabktan ıonra ciyaai hayata 

.tiner d6nmez baı!adığı taarruz 
w hOca•da hedefi, Abrar farka
... men1up olup milli htık6me
te iftirlk ve ona mlizaberet eden 
•ralları bOkilmetten ayrılmıya 
mecbur etmektir. Es:ıs itibariyle 
Wk6metin gDmrllk ciyasetine 
•halif olduklarını saldamıyan 
.Ub Abrar, eekisi gibi Loyd Corc 
lll tetriki meni ettikleri ve onun 
lderliği etrafında bir?eıtilderi 
tMdirde Loyd Corc l:uvvetlene
•k ve avam kamaraaında mu
.. lefet liderliğini omele fırkası

- elinden alacaktır. 
Lo)·d Corcun bu hareketten 

laedefi bugünkil hükümete korıı 

yeni bir faııl açacağlnı illve 
etmittir. 

Ha11r bulunan Sir Auaten 

Cham b erlaia, lıL Lloyd Geoı"
ge •an ıiyul laayata aYCletine 
telmih ederek mamaileyhin Jeni 

bir Alem IP..de mOnzevl bir 
halde kalacağını ıiSylemiıtir. 

Mumailey b, sabık nazırı lnai
liz siyıısetine, uzak prb mese-

lesine ft Sir joha Simoa'• 
Cenevre'deki bıtb ltareketine 

kufi yapmıı olduta b8camlar
dan dola,. muahaıe etmit " 

Sir Jobn Simon'un Ceaevre'de 

lngiliz nafu..""Una teain ve mut· 
k liJ bir tal:am abnl n fel'•İt 

içinde Cemiyeti akvamın akili· 
ne makarrerıbna rehberlik et

miye muvaffak olmat oldupna 
söy!cmi.ıtir. 

Mamafih mumaileyh. ıiyaat 
bayata aYdetinden dolayı M. 
Lloyd George'a boıamedi be
yan etmiıtir. 

Sir AUDten Cbamberlain, de· 
mittir ki: Bu bal, m&zakeratı 

canlandır1cak ve par!lmento 
maholefetiode bir muvazene vü· 

cude ge~irecektir. 

Ve yine aynı mahal ve sokakta eski 
7etml' bir ve ycttrılı Uç \'e yeni otuz 
altı ve otuz ııltı \'e 23 No: Ju olup 
mecmuu mcsabası l l 5 buçuk metre ıer
biindc olup yeni hamam sokağında ve 
kiraaaı rarafından tuz fabrikası olarak 
kullanılmakta olan dükUn \'e hamam 
soka&ındı zemin kat hane medh:ıli olup 
zemin katı mağazadan tahta bölme ile 
ıynlmış olup üsr kat bir koridor üze· 
rinde ve dört od:ı \•e bir halAdan ve 
zemini ~imento matb:ıhtan ibııret dört 
divaıa kAglr ve dahili ahşap olan işbu 
gayn menkul 254-0 kıymetindedir ... 

Ve Kasımpaşanın Gazi Hasan paşa 

m:ıhallcsinde gülh:ınc sokağında eski 8. 
JO ve ıO ve yeni JO, J2 ve 14 No: lu 
gayn menkulün mes:ıhası 96 metre ter· 
biinde olup bundan 90, 62 metresi biııa 
kalanı bahçe üç dükk:1n ve hane vahçesi 
1910 lir:ı hıymeıindedir ... 

Ve Kasımpaşanın camii kebir mahal
lesinde ' :: yap;hıne sokıığtnda eski 35 

S d ve yeni 27 ve umum mesahası 106 
amsun a metre tcrbiinde olup_ bundan yetm1ş beş 

jt:J'·~·- ııillllll~"'°" ,._ınn· l .... •llıai ~'"'* ...._....._ ..... 
oldp bedtm llı\tatfaw k~ ıtsamı da-

umumiAesi huzurunda variyet al• 

makbr. 
Loyd Corc, bu maksada var-

-k için bilhassa iki meseleden 
t.tifade etmek niyetindedir. Bun

lana birincim yakında meclise 
..U.C.k olan bltçedir. lngiltere 
lalktmeti lrasaaç Yergisini tenzil 
mukabiainde &cretli ameleye de 
bir iltifade temin etmediii tak
tircle Lovd Corc farAttan istifa
de ederek bGlcftmete htlcum 

edecektir. 
lkiad hadise Otta va da topla. 

nacak imparatorluk iktisat kon
feran81dır. Konferansta mevzuu 
babaoJacak meselelerden biri 

lafiltereye hariçten et gelmemesi 
ft i•pilntorlulr etlerinin tercih 
edilmesi için et ftrerine bir re· 
.U. vas'ıdır. 

Le,cl Corc 0 Et verfiai,, tar· 
lamda iatifade ederek bOkiimet 

aleyhinde bulunacak Ye liberal
lerin hGktlmetten a1rılmalannı 
._.edecektir. 

Bu itihula Loyd Corc ilk u
.... ı intihapta reiakira gelmeyi 
lltilaclıf ediyor. 

M. Llord George reni bir 
ııe111 rçınd• 

Loacka, 19 (A.A) - M. Ne-
1'111e Cbamberlain. dttn Birminı· 
... 'da irat etmit olduğu bir 
•takta, milletin arzuıunun ifa
cleai olan yeni ,OmrDk aiyaaeti
D• kUfl g6stermiı olduğu bu· 
lametten dolayı M. Lloyd Geor

ıe'a hllcum etmiftir. 
Mamalleyh, cihandaki ahval •e prait mOsaade ettiği takdir

de aacak ıeriye bir adım abla
lallecefiai beyan etmittir. 

Hatip, Ottava konferan11nın 
JC11eplae Cbemberlain •,n bülyası-
111 tabakkak ettirecetmi ve mDs
te.ıeJıat tarihinde en mOamir 

laa1alleria tahakkuluma mOaait 

K om Ü D İ Sl le r hfliyesi :ıhşap bulun:ın \C iki k:ıtt:ın iba
ret ve müte:ıddit odalan ve yüklü!:: ve 

Samsun refikimizin yazdığına Jcapuyu havi olan ve iki bin iki yüz at· 
16r~, Kavalalı Osman isminde mış sekiz lir:ı kıymetinde olan hane ... 

birisi halkı komllniıtliğe teıvik Ve l\asımpaşanın Bedrettln mahalle-
. sinin müveızin sok:ığtnda eski dört ve 

yollo bir beyannameyi bastırır-
döı t \"e yeni aın ve sekiz numarılı hane 

ken müsvedduile beraber yaka· iki kısımdan iba~t olup müteaddit sofa 
lanmıı iıticvabını mllteakip ha- ve odalan ve matbahı ha\·i ve mesııhası 
diaede allkadar g6rülen bolferik ııtmış ahı metre olup bundan atmış bir 

metre bina ve kalan ~ ısmı aralık olan 
Ahmet namile analan Torbalı Jşbu gayrı menkulün kıymeti 1744 lira 
Abmetle diier Mehmet oğlu olup işbu gayn menkulün birinci açık 
Osman ve HOaeyin namındaki artırmıay:ı çı.anlmıştır h 

arkadaılara da tatulmuıtur. O.· Birinci arurmalan 25 4·932 tarihine 
illan A hm etle beraber latanbula milsadif pazartesi ıtünü lstanbul beşinci 

icra dairesinde saat on dörtten on beşe 
aldi p geldiklerini ikıar etmiflir. kadar yapılaca ınr. 
Fakat Ahmet bunları iınat diye Ş:ırtnameleri 5·4 932 tarihinde dl-
kabal etmemiftlr. Maznunlar ev- vanhıneye talik edilecektir. 

rak ve veaika (arla birlikte mlcl- Amrmıyıı istirlk için yüzde on te· 
mhııt abnır. Haklan tapu slcillerile sabit 

dei umumilife Yerilmiılerclir. olmıyın ipotekli alacaklılar ile diğer all· 

Istanbul 7 inci icra memurlu1Undan; 

Galatacla Beyazıt maballeainde 

Topcular caddelİDde 167 No. da 
mukim iken elyavm ikametklhı 
mocbul Nikoli efendiye. 

Yani Raka efendiye olan bor
cunuzdan dolayı ahdei tanrru-
funuzda bal••• Beyolaacla Ka
merbatun mıbılleıinde F•kir si
kağında 8 No. la haaenise ma

balen bacız Ye Ehlivukuf tara

fından Dört bin lira kıymet tak
dir edilmif Ye meu fır hanenin 
paraya çevrilmesini alacaklı ta• 

lep eylemif oldutuadan ikamet• 
klhınızaa mechul olmaaa hasebi· 

le iflnen tebliaine karar veril
mittir. llln tarihinden itibaren on 
sin zarfında kanuni bir itiru 

dermeyan Ye ya borcunuzu tH

Yiye etmedi;iDiz takdirde mez

k6r hanenin açık arttırmaya ko
aalacafl Atlf ihbarı makamına 

kü olmak Bura ilbea teblfa' 
olunur. (2653) 

hdaıların bu haklarını ve hususile laiz 
ve masarıfa dair ol:ın iddialannı ilAn ta· 

riblnden ldbaren yirmi ıün içinde evrakı 
müsb telerlle bildirmeleri llzımdır Aksi 
halde baktın tapu sicillerile S3bit olmı
yanl:ır 1&bf bl'delinin pa)·lışmasından 
hariç kalırlar gayn menknlferfn müşteriye 
ihalesi tarihinden itibaren işliyecek •er· 
gller ile belediye ve saire rusumu müş
terilere aitdir. AIAtadarlann icra ve iflts 
kanununun ı 19 uncu maddesine göre 
tevfıki hareket eylemek ve daha ıiyıde 

mal6ınıı almak isteyenlerin lstanbul be
tincl icra memurluğuna 331 • 3195 ve 
331·3196 dosya numaralarile muracaıt 
etmeleri llAn olunur. (2654) 

Kadıköy birinci sulh hukuk hakimli· 
lfnden: 

KadıkiSyiiode kuşdilinde ba
ıınpaıa mahallesinde türbe so
kaianda 1 No evde ikamet et

mekte iken halen ikametgAbı 
mecbul ihtiyat mülAzımlarandaa 
Tevfik Fikret efendiye 

Müdafaayi milliye vekili SO

leyman bey tarafından aleyhini
ze bir re's beygir bedelinden 
yirmi madeni altunun maa ma

Hrifi muhakeme tabıili hakkın-

(V AKIT)ın küçük ilanları 
._ _______ 10 defası 100 kuru~tur. -------• 

S.lllık dlkkAa - Mabmutpa· 
pda Kürkçü hım alt katında ayda 114) 
on dört lira kirası olan bir dütk!n 11-

blıktır. Talip olınlann Galıtadı Mehmet 
Ali paf• hanında (4() numaraya müra· 
caat eylemeleri. 

Acele utıhk hane ve flrın
Rumelihisınndı Alitorlak mahallesinde 
çeşme sokağında bir kın klgir bir kıtı 

ahşap iki kattan ibaret dört oda., bir 
mutfak, bir hamam. bir kuyu, bahçe, 
elelurit ve müştemillb saireyi havi hane 
ve lttfsaUnde fınn satılıktır. Talip olan· 
lann Ga'ıtada Mehmet Ali pata hanında 

(41> numarayı müracaat eylemeleri. 

· Sellem ve keleplr Irat sa• 
hn almak lstlyenler• - lstanbu· 
lun terefli ve eğlenceli bir ttıevkiinde 
senevt l7.000) ifr.ı kira getiren emllk 
saulı ı. br. (Bedeli için bir kısmı peşin alı
n ar.ak mütt>batl mukasseten ve yahut İki 
sene ıonrı verilmek üzere kolaylık gös· 
tt:rilir) fazla mııtamat ve tafsillt almak Is· 
tiyenler Galatada Mehmet Ali pqa ha
nında (41) numaraya müracaat eylemeleri. 

Uc•z ve ecel• sabllk otel 
ve kahvehane ve garaj - Sir· 
kecide SallumsöğUtte tramvay caddesinde 
U 2) oda, iki salon, \'e müştemiU.n sai· 

ı eyi havi otelle altındaki kahvehane ve 
lttlsalindekl garaj ucuz satılıktır. Talip 
olanlann Çalatada Mehmet Ali paşa hı
nnıda (41) numaraya müracaat eylemeleri. 

S.llhk klglr hane - Divan· 
yolunda tramvay caddesinde klgir dört 
lattan ibaret dön oda. bir mutfak, bir 
sarnıç. bir •uyu. daraçayı havi munta-
21m ve neztred fevllıltdell klgir hane 
satılıktır Talip olanlann Galıtada Meh· 
met AU paşa hanında (41) numaraya 
müracaat eylemeleri. 

Cılalollunda sab .. k mU· 
ke1111116I ilan• - Cığaloğlunda kl· 
gir dört kattan ibaret on oda, bir salon, 
bir cıbannümı, bir mutfak, bir kiler, hah· 

çe ve müştemilltı şaireyi havi ıqükemmel 
.... .... ,.,. ;r..up ı01M1eım ~~ .. 
MetnDtt Ah pqa Jıamnda (41) numarayı 
müracaat eylemeleri. 

Acele aatlhk apartman we 
dUkklnlar - Kadıköyünde, Yelde· 
ğirmeni Çarşısında, dört yol ağzında. 

tahtında: Beş dükkln. bir oda, hail ve 
bodrumu. fevkinde Dört daireli ve be· 
heri bir sofa, (4) oda. mutbah ve hallyı 

havi emlak satılıktır. Taıip olanlann on 
buçuktan be~e kadar Galatada, Mehmet 
Ali pıfa hanında, (41) numroya müra· 
caat eylemeleri. 

(80.000) llra~a kadar ..... 
hk maıazası olanlara - BeJ· 
oğlunda Jstikl AI cadde~i. Galatada, Ka· 
raköy, lstanbul cihc:inde Bahçekapuaa 
Su ltanhamamı ve Balıl.ı>ızan gibi en ... 
refll mahallerde 180.000) liraya kadar • 
tılık mağazası olanların saat on buçukta 
befe kadar Galıtada Mehmet Ali pap 
hanında (41) numroya müracaat eyleme
leri. (MezkOr mahallerde olmak şırdle 
beheri yirmi be~er bin \'eyı daha fazla 
kıymette üç dört mağazada olabilir). 

S.llhk dUkkln - \'eznecilerd 
tramvay caddesinde 113 No. lo üsdln~ 
oda ve halı}, havi bir dükktn acele sa
nlıktır. Kadıköy Kuşdili kuyu ıokak 16 
No. ya milracut (2647) 

Acele satıhk ve klrahk ma
kemmel köşk - Göztepede lslu
yona dört beş dakika m<'safede, fevka
llde nezaretli hir me~·kide, barem daire· 
ıl (30) odayı, külhanlı ve dört kurnalı 
hamamı, ve ittisalinde mutbahı, çamqır
haneyl, musluklu kileri, iki yemek odası. 
mtos ve telefonu, sellmlık dalreıL KA· 
p;ir iki kattan ibaret ve üç kısmı kabW 
taksim on iki odayı. ahın. garajı, boyat 
mutbak uşak odaları ile üç büyük bos
tan kuyusunu, vasi çımhilı (27) dönüm 
hıbçeyl ve müştemilltı satreyi haYl ha· 
rem ye ıellmlık kötkleri, olduğu gibi bir 
kaç kısma taksim edilerek kira de de 
verilecektir. Talip olınlann Galıtada 
Mehmet Ali paşa hanında (41) nomraya 
saat on buçuktan beşe kadar müncut 
eylemeleri. 

Tebdllllava etmek ıstı.en• 
lere - Bahçeli ve dört odalı milıtaki 
kullanı,11 bir yalı kiralıktır. Aızu eden 
Jer Beylerbeyinde NkeJe civınnda be
destanlı Hüsnü beyin 2 numanlı hane
sine müracaadan. 

Acele satıbk hane - Fetlye
de Kltip Muslabaıtin mahallesinde Dıra 
mın caddesinde ahşap iki kattan ibaret 
üç oda, bir mutfak, bir koyu, bahçe Ye 

mü~ıemilltı saireri havi hane acele satı ' . 
hkbr. Talip olanların saat OD buçotta'tı 
bete kadar Gılatada M~lftt All 1>1$\ 
hanında (4J) numarayı müracaat eyle 
mel eri. 

Acltle ve ucuz aabllk ha• 
ne - Beyoğlundı Kamer hatun mahal 
lesinde Ugir dört kattan ibaret (6) oda, 
bir mutfak, iki sofa, bir sarnıç, bahçe, 
elektrik ve müştemillb saireyi hıvt hane 
acele ve ucuz sabitle olduğu gibi bir 
katı kirılıknr. Talip olanlann saat on 
buçuktan bete kadar Galıtada Mehmet 
Ali paşı hanında l41) numroya müracaat 
tylemeleri. 

1 3. K. O. SA. AL Ko. ün 1 
Çatlaca müstahkem mevki kıtaatı 

ihtiyacı için 2300 kilo pazarlıkla ben -
zin alınacaktır. Pazarhfl 23 - 3 -932 
ça1J&mba günU saat 16 da icra Hile· 
cektir. İştirak edeceklerin me~r 
vakitte komisyonda bulunmalan ev 
afla prtnamesinl görmek istiyenle 
rin müracaatta bulunmalan. (141) 

(UY73) 

• • • 
K. O. kıtaatı için pazaTlıkla 66!">0 

kilo kura tizUm satın almacaktır. Pa• 

zarlıfl 23 mart 932 çarşamba günü 

rin mauyyen vakitte komisyonda 1Ja. 
lunmalan ve eveafla p.rtııamesini al 
mak istiyenlerill komUyona m&ra. 
caatta bulunmalan. (142) (1074) 

• • • 
DHdm Evi ihtiyacı i~n 30 adet 

hartı.o. çorap makinesi Alem mfln .. 
kasayla alınacaktır. ihalesi 2 • 3 - 932 

cumartesi günU saat 18 da komisyo

numuzda yapılacaktır. Şartnamari

ni almak ve istanpa ntimuneslni gö ... 

mek üzere her rün münakasaya i§ti
rak etmek letiyenlerin de vakti BIAY• 

saat 16,30 da icra edilecektir. Taliple- yende komisyonumuza mtlracaatlan. 

---- d ... .. (12') (959) 
da ikame eylediği davanın ila-

nen vaki tebliğat Ozerine gel
medijinizden gıyabınızda cere

yan eden muhakemesinde mlid
dei vekili yemin teklif etmit 

• • • 
M. M. V. ti ihtiyacı için )Uzum 

oldupndan hakkınızda mOtte- 15 te komisyonumuzda yapılaeaktrr • 
baz gıyap karannın yemine da- Taliplerin prtnamesini almak ve nll-

gösterilen bq bin çift mahmuz Alem 

mtlnakuayla almaeakttr. lhalm 
2 • 4 • 932 tarih cumartesi günü saat 

veti mutazammın olarak yine munesini ıörmek üzere her gün mil-

ilAnen tebliti karargir bulundu- nakasuına iştirak edeceklerin de nk 
ğundan muhakemenin muallak ti muayyende komisyonumuza müra.-
bulunduğu 25- 4 • 932 Pazartesi eaatlan. (125) (960) 
gDnO Aat 1O·30 da yemin için • • • 
kadık6y birinci sulh hukuk K. o. ihtiyacı için benzin alına• 
mahkemesinde bizzat hazar bu- cakbr. lbaleıi 21 Mart 932 Pa-
luamamz ve akli taktirde ye-
minden nakil etmit addoluna

catınıs teblii makamına kaim 
o!mak &zere H. U. M. K. me

•adı mab1UN11 mucibince ilin 
olunur. (2652) 

zarteıi günü saat 15 de yapılacak• 
tır. Taliplerin prtnameıini almali 
üzere her ıün ve münakaaaya it
tirak için de vakti muayy"·•inde 
komiıyonul"luza müracaatlan. • 

.(98) .. 751) 
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Devlet Demlryolları Hanları 

Camartesi, Salı ve Perıembe günleri Ankara'dan - Sıvasa gi
den yataklı araba ile Pazar, Çarşamba Ye cuma günleri Sıvaatan 
Ankara'ya hareket eden yataklı vagonun Mart 932 nihayetinden 
itibaren iş'an ahire kadar llğvedildiği muhterem ahaliye ilin 
olunur (1063) 

idaremize ait olup H. P. Limamnda çalıımakta olan dubalar
dan biri bil mllzayide satılacaktır. Mllzayide 31. 3. 32 Perıembe 
günü saat 14 de H. P. Mağazasında icra kılınacaktır. Talip o· 
)anların her gün H. P. de Liman ve nhtım ser milfettitliiine 
müracaatla dubayı görebilecekleri Ye müzayide gilnü Ye aaatin
de mağaza mlldürlüifinde haıır bulunmalan icap ettiği ilin olu" 
mır. (1078) . 

lstanbul Evkaf Müdiriyetinden: 
Silivrikapı haricinde Bezmillem Valde Yakfından çiftlik ve tar 

• lalar tarihi ihalenden itibaren 934 - senesi EylOl gayesine kadar 
kiraya verilecektir. Müzayedesi 29 ·Mart 932 Salı gllnü saat on 

_ d&rde kadardır. Talip olanlar ve prnameyi okumak arzuaunda 
bulunanlar ye•mi mezkiirde ve yahut daha evvel lstanbul EYkaf 
Mlldilriyetinde Orman vearazii Vakfiye idaresine muracaat e,le· 
meleri lün1mu ilin olunur. (1069) 

Jandarma Sahnalma Komisyonundan: 
MeYcut nümuneıine göre 150 kilo yerli eğer sabunu pazarlık

la alınacaktır. Taliplerin numuneyi görmek için her giln Ye pazar
lığa iıtirlk için de 22 • Mart 932 Sala g&nn saat on beıe kadar 
komiayona mOracaatları. (t 076) 

Maraş Vilayeti Daimi Encümeninden: 
2657 ıer lira keıifli beı adet Polia Ye Jandarma karakolu 

ayn ayn aleni mtlnakasaya vazedilmiftir. 2 Nisanda ihaleleri 
icra kalınacaktır. 20816 lira kqifli bir mektebin inıuı kapalı 
zarfla mllnakasaya yazedilmiıtir. Nisanın 26 ıncı ça11amba gtınü 
saat 14 te ihaleai icra kalınacağı ilin olunur. (884) 

Yüksek lktısat ve Ticaret Mek· 
tebi Müdürlüğünden: 

Mektep dahilinde yaptırılacak tamirat 29 Mart 932 tarihine 
mllaadif Salı fOnll aaat 14 de ihalesi icra olunmak üzere aleni 
m&nakuaya vazedilmiftir. Taliplerin ıartname ve kqifuameyl 
,armek Uzere her glln mektebe mnracaatları ve depolito akça· 
lanm da yeYmi ihaleden evvel tevdi etmeleri ilin olunur. (878) 

Bu senenin en talihli 
Kumbara sahipleri ... 

2500 lira mükifatlı 
932 birinci kurası 
1 Nisanda çekiliyor 

Birinci mtlkAI at 7 50 lira 
ikinci mllkAfat 250 ,, 
10klşlye tOOerdentOOO ,, 
10 kişiye 50 erden 500 ,, 

1 Türkiye İş Bankası 1 

NIN 

Ressam aranıyor 
F ranuzca veya lngilizceye qı• 
na mllalllmu bir r ... am talep 
edilmektedir. Talip olanlar • 
baptaki mektuplanm ( E. R. ) 
rumuzile latanbul Yeni poatahll
neainde 176 numerolu po9ta 
katuau Yaaıtaaile irsal eylemeleri. 

SEYRISEFAIN 
Izmlr - Pire - lakeatleriye 

po•taaı 

(Efe) 22 Mart Salı 11 de 
Galata nhbmından kalkar. 

Doktor 

H&lız Cemal 
Dahllt llatahklar mutahauam 

Cumadan maada her sün öiledell 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstafti 
balda divanyolanda 118 numaralı h8' 
sul kabinesinde dahili hutab~n 
muayene ve tedavi eder. Telef on: J9. 
tanbul (2. 22398) 

.-VAKiT 
Adres: lstanbul Ankara cıddesJ 

Vabt yurdu. 
Telefon : Yazı işleri 2.4879 ve · 

2.3872 idlre 2.4370. 
Poate kutusu ı 46. 
Telgraf: lstanbul VakıL 

Abone .-rtlanı 
1 3 ô 12 

Dahilde 150 400 7 50 1400 
Hariçte - 800 t 4SO 2700 

!!!.n prtlanmız: 
Resmi Hususi 

Saurı l O Kş. 12,50 Kf. 
Santim• 20 ~ 25 . 

KUçUk Hin prtlanmız ı 
ı t :i 4 ı-ıo Defab 1; 

30 50 65 75 100 Kunıf 
A - Abonelerimizin her Uç •Ilı· 

ğı için bir defa meccanenilir 
B - 4 sann geçen iltnl4nn fazl• 
saun için 5 kuruş zammolıınur, 

V AKIT llatbauı 
Salalbl: llela•et A.aım. UPıuıl 
-.Naı mldtlrlı Belik ...... 


