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VAKiT 1932 kuponu 
Bu 1.-uponu kecfp saklayınız. 

ilk: mektep talebc"'inden: 
50 tanesini 'ctirenc 1incl sınıf 

60 " " 2 " 
90 " " 3 " 

210 " " 4-5 " 
kıtarılan idare tarafındın hedıyc edilir. 

Çinlilerle Japonlar Arasında Gene Müsademe Başladı 
Kont Betlen'in tecrübesi f fi;;;i;;tli~.,, .... ,.1 

(Kont Betlen) in kim olduğunu bili- kayetler utmıya başladı. Bununla. J Bir Bahis ( 
yoru.z:. Hatta l\tacari~t:ının sabık baş· beraber (Kont Betten) gene Macari~ ~ ğ 
nkJli olan ve mecliste Ekse - tanııı en yüksek Ye en mukt<'dir hir g K Ü k ~ 
riyet fırkasının bugün de reisi bulu- idare adamı cı:ırak görülüror~u. ~ uranın T r çeye g 
nan bu zatin şa.hsını yakından tanı- lşte bu ıı;ırada sabık Macar ba~ve- i tercümesi ~ 
yorut Enelki Cümhuriyet hayra- . kili meclisi meb'usanda ekseriyet fır ~ Memleketimiıde kuramn ~ 
mmda (Kont Betlen) Ankarayı ziya- ka~ının reisi olduğu halde kendi ken ğ Tü,kçeye tercümesi ve bu ~ 
ret etmjş. ayni zamanda Yunan başw dine iş ba~ından çekilmiye karar ~ g 
kili 1\1, Venizelos'da hükumet merkezi Yerdi. Yerine (Kont Karoli) geldi. g tercümenin camilerde okun- ~ 
mizde bulunduğu için her iki dost l\lacaristanda adeta hiç sebepsiz gi· ~ ması Mısır matbuatında gü- § 
hültiimet reisi milli tezahürat içinde bi görünen bu tebeddülün manası ff rültülü münakaşalara sebep ~ 
karşılanmıştı. sonradan anlaşılmıştı. ~ oldu. Sekiz ciltlık Arap an- ff 

Memleketine döndükten bir müddet Kont Betlen Macar milletine bir j siklopedisi müelJifi Mııırın ! 
sonra da bütün l\lacaristanda büyük tecrübe fırsatı Yermek istiyordu. g en yüksek ilimi Hehmet Fe- ~ 
şenlikler yapılmıştı. Bu şenlikler Kendisinin iktidar mevkiinden se i rit Vecdi, bu mesele etra· s 
(Kont Iletlen) in başvekilliğinin onun kilmesiyle işletin düzeleceğini, ha ·) fmda fevk;clAde dikkate de· ( 
cu '"il dönümü müna,.ebetile Macar · t k 1 ı· ardımlar we]t" - -·~ rıc en ° ayca ma 1 Y "' • i g~ er bir mı kale silsilesi neş- E 
mi1letince şahsına karşı yüksek bir ceğin.i zannedenlere Cilen ,·aziycti E ~ 
hörnret tezahürü idi. Gene bu ı:;ırada ,gö5termiye karar vermişti ... Bir de-~ retti. Hu ehemmiyetli yazı- ~ 
.Macaristan da Meclisi mcb'usan in ti- fa istifa edeyim de herkes hakiki v:ı- s laı ı bir kaç gline kadar ka- ~ 
habatı yapılmış, intihabatta (Kont zivcti anlasın . ., demişti. ~ rilt"rimizt- tAkdim edece~ir. ~ 
Betlen) in riyaset ettdği fırka mecli- . Hakikaten Kont Betlen'in isti • ~ V • ~ 
sin üçte iki ekseriyetini kazanmıştı. fa ederek me,·kiini Kont Karoliye ter ~ 1 ann J sayımız ~ 
Bu suretle (Jfont Dctlen) mt-mlcketin kettiği gündenberi, sekiz dokuz ay ~ ~ 
tam itimadını haiz bir vaziyette btılt!• gccmiş bulun or Bununla beraber = 12 ~ E: ~ uy . E a ·a g 
nuyordu. Macarların Fransadan beklediği ma § ~ 
Yalnız merkezt Avrupayı sarsan li yardım gelmemiştir. Şiddetli ~ ~ 

Goethe lh.t la ı 
Almanya ya 

istiklalini 
benliğinin 
bağışlı yan 

şuurunu ve 
adam ... 

Dün artll ünilnda, otonya salonunda 
ve mekteplerde merasim yapıldı 

DarUlfUnundakl lhtlfalde Muzaffer B. s6z söylerken 
ı l\ö~cdl'ki resim Gocthe 1 

ıktisadi buhran her sene biraz daha l<'ran~ız taraftarı olduğu söylenen ~ Akbaba, Sinema ~ 
artıyordu. Harbı umumt neticesinde Kont Karoli F.ransadan istikraz: ~ Çocuk f 1 § 
Macaıistana yükletilmiş olan ag·ır aktedememi~tir. Mneari5tandi\ ik- -~ Say a arı ~ 

~ Alman şairi Goethe'nin ölümüniin 
sulh şartları \'e tamirat borçları bu tısadi "e mali rnziyet hiçbir iyilik~ DarUlfUnun ff ıoo üncü yıl dönümü .müna5ebetiyle 

vali muavini Fazlı, polis müdürü A
li Rıw Beyler, Darülfünun müder • 
ri !eri ve muhtelif fakülte müdavim
leri ye bir müncner kütle hazır hu-

memleketin ilihsadi ıstırabını ta - göstermemiştir. Diğer taraftan _s ~ 

M 1 dün şehrimir.de de ihtifaller yapıl -hnmmUI edilm<'z bir hale getiriyor - l\ont Betlcn'in çekilme!!iyle !\laca• ~ ese esf İ 
- - mıştır. Darülfünunda Edebiyat fıı. du. DU ha) karSISJnda harici bir İS· ristanın dahili İSlcrj ~On derece ka -~ 1. nrı"'·j JIYlmJld& E_ J t 

u • • ~ ·~ külte i tarafından tertip edilen me unmu, ur. tikı ... z '""'J'"-ıyJ,a memleketin ı:o:tı· rışr.ıış. ek~eri)et fırka~ı adeta inhiJ:\- ğ § · ıı k k t k··1t · l d lhtı"f.,l, edebı·,··,\t fakı··ıltcsı' ı·e·ı ·• 
" ""'~ ı:: K ı - rasım, u ·u , a u e~ı ısa onun n .. • 

rabını. hiç olmazsa muvaldrnten uyut le doğru gitmiye başlamıştır. g ari erimizin ~ saat 16,:lO da ~a~laml~tır. Merasimdt- ( Lütfrn sayfayı çeviriniz) 
nıak istiycnler güzl~rini F~nsaya Prng~n küçük itiJAf zümre~nin 1 1 =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~ - = çcvfrfyorlnrdı. llu nnıhk (Kont Bet • neşir vasıtası olarak çıkan "Vasati E nna ~ 
leı_D de Frnnsadan ;·tali __ ,yardırn -1l r·ı- nupa ~mua ının l!!On nüsha = = A f. d k • ki 
mıs, beş milyon inglllz lirnsı ıwdar ~ındn.; ndUf etUğimlz IJir mak~I;) ( yaso ya a ( mozayı ar 
bir para i til<rnı etmi ti. hu nol,t:ıf nazardan çok manalıdır. E. § 

Fakat bu miktar para Macarista- Diğer sütunumuzda tercüme ve § uValut,, bütün karilerinin ~ 
Bir Yunan gazetesi, işe en kolay tarafından 

başlanmadığını söylüyor 
na kati degilai. Onun için bir müd • neşrettiğimiz bu makale Kont Bet- ~ f 
det sonra ) eni istikraz ihtiyacı baş lenin yeniden iktidar mevkiine dön- § yavı ularına ilk tahsil kitap- ~ 
göstermişti. J<'ransanın l\facar~ta - mek için ~alıştığını, bundan bir müd- ~ farını parasız vere<:ek. Bu ~ 
na karşı takip ettiği siyaset bu mem- det evet sabık baş,·ekilin Italya baş • § hediyemizi ders senesi ba· ~ Ayaıofya <"anıii içinde bulunan ı·e 
leketi Çekoslovakya, Yugoslnvya ve!dli ,.e sonra R<>manya kır:ılıyla ~ tında almak için sadece ~ lstanbulun fctlı!nden ~onra üzerinden 
ve Romanyadan mürekkep olan R~j y:ıptığı mülal\atların hedefi hep Jıu § Vakıt karii olmak, her gün ~ 

rnozay1klar görünecektir. 
~on günlerde gelen malUmata gö

re daha ~imdiden bir mozayık mc) -
dana çıkarılmıştır. Şüphe:ı.iz l.ıu, bir 
tezyjnat par~asıdır. Eğer bu, bir he
yeti mecmua olsaydi, ~üphesiz. bu i~ 
le meşgul olanlar heman haber verir
lerdi. Ziı a. hu derece ehemmiyetli bir 
keşif, hiitün diinyayı alakadar eder. 
l•'akat ö~· le zannediyorum ki, eğer bu 

~iik itilafın emri altında tutmak ol maksada varmak için hazırlık tnti • ~- b d kd _g 
- gaıetemiıin eşın a ta im duğundan yeni istikraz t'?~ebbüsii batı olduğunu yazıyor. ~ ~ 

b. - ettiğimiz kuponları keserek e karşısında ır takan nğır siyasi Eğer hakikaten Kont Betten ~ f ! 
~rtlar süreceği ~Üflhl's.izdi. Bu !'iya- yeniden i~ ba~ına dönmek istiyorı:;:ı g biriktirmek lui idir. i 
el şartların lıaşındayı:;:ı (Kont lh !- işten çekilme5iyle memlekete ,·er ~ Kuponlarımıı tarih ııra- g 
lPn) in iş baş11,dan ç~kilmesi ~tliyor- mek istediği tecrübe fırsatı nih::.• j sına tabi olmadığı için iste- ~ 
du. Çünkü (lfont Betlen) Macaris • yet bulduğuna, kendisinin işte" ı;e - ~ nildiği günden itibaren bi- g 
tam ezen sulh muahede.sinin tadi • kilmesi Macaristan icin zar:udan E riktiririlebilir. ~ 
li hareketlerine ön ayak olan bir a- başh.a hir netice vermediği kanaati)._ ~ ff 
damdı. le h:ıreket ettiğine hükmetmemek la- g Bu hizmetimizden ~ 

Diğer taraftan (Kon Betlen) in 1.1mgeliyor. ~ Jstf fade ediniz ğ 
dahili idaresinde yarı diktatörlük iki el bir baş içindir. Kendi elle - ğ ~ 
~istemi tatbik ettiğinden şikayet rirle kendi haşlannın ôerdine ç:nc \1111 11ıııııı1ııırıı1111111111ıırııııı1111ıııı111,1111ııııır11 1111 rrıııııı1 .J 
edenler vardı. Fransadan p:ıra almak bulamıyanlann başkalarından yar- Akialer: 
ihtiyacıyla Macnristanın harici ı:;i - dım beklemeleri daima acı netic<'ler 
ya.c;eti bu suretle çarpışınca (Kont verir. 
Betlen) in dahili ı;;iyasetinden şi - Mehmet Asım 

- Yahu, geceleri ne yapıyor5Unuz't 
.. - Hi~ .. l\aıımla b:rbiı im ize m:ısal söylü\'Oruz. O heşyüz lırılıı. mantodan, 
uçyaı liralık kostümden, elli liralık şapkadan bahsediyor .. Ben de Tayyare piyan· 

&osu çıkarsa bütün bıı isrcciiklerioi ılaC.1~taıı \'adediyorurn anlatıp \'akit geçiriyoruz 

Yaş ve baş 
IJün, Beyoğlundaki Fransız kitltP· 

Çt$ına uğranuştım. Aldığım mecmua 
lann araıına bir de katalog koy -
mu,lar. Bir az evvel, bu cep defteri 
kadar küçük, on altı ıayfalık kata. 
loğu nözden geçirdim: Bu ıene ~ı · 
karı ilmi, içtimai eacrlerdm b!r ka · 
çuıı haber ı·eriyor. Kitapların ısım · 
leriyle beraber muharrirlerin resim
leri de ı•ar. 

lrfanlarıyle /•er gün yeni ı:e mr<:
hul b;r alf'min kapılarını açan bu a
damların yüzlerine baktım. Hepsi f>i. 
rer N ocl Raba gibi ak sakallı insan. 
lardı!.. ' 

Halbuki bfzde tamamen bunun ak
ıidir. Rizde, aı•ri fikirli, yeni kafa· 
lı, taze göı-ü~lü olmak için bir ıeu lü
zım: Otuzuna henüz ba1tmamı~ 1,ir 
nevcit'an olduğumuzu gö:steren bir 
nülıı& tezkeresi! 1 

Garpta ise, tJakalsız alim, ıakalsız 
filozof, ıaJ:alarz kciçif, ıakalaız mu • ı 
cit, ıakaltır z ~öh rrt !JOk .. 

Yazdığım 3alı rları omuzumıın 
lıatünden okuyau b~r dostum 8ordu: 

- Ya orada gençler nerede'! 
Ceı·ap l'crdim: 
- ~I ektcolc ! 

Yusuf Ziya 

badana geçirilerek kap~ılılrnı~ olan mn 
zayıkların meydana çıkarılma~ı i~·i11 

çalıfıldığı malılmdur. 

Bu tc~ebbiis, gelt!11 haberlerden i>y
lc anla§ılıyor ki lıariçte, bilhassa A
tinada büyük· b!r alcik'a uyandırnıl§· 
tır. Bu miina3ebcllc /Jizam tarilıi 

mütelıaı UJlarından (111. Z. Papanto
niou) (Elcftcrondma) gazcteainde bir 
makale neşretmiştir. Şayanı dil:'"1t 
olan bu makalenin mWıim kısımları 

ııınla1'dır: 

Artık büyük mabedin duurl:trın• 

daki gizli Iliuns harı meydana çı • 
kacak, ,.e Fo~ftti tarafından bundan 
seksen sene evvel ke~fedilmi~ olan 

. . 
iT. başarmayı genç Türkiye Cümhu • 
ruyeti üzerme olsaydı, e:ski moza) ıı~
lan me,>dana çıkarmak için ba'.;'ka tür
lü hıtreket eder, en·ela en malfım O· 

lan, yani, yerlerini ,.e mevzularını 

kafi olarak bildiğimiz parçalal'.<fan 
işe ha§lardı. Halbuki en malum oln~ 

(Lütfen sayfayı rcl'iriniz) 

Yemişte Bir Bin·a Yıkıldı · 
Dün Yemişte 

lpçilerde bir bi

na yıkılmıştır. 

Çömlekçi çarşı· 
sında sabuncu 
Ötekyos Ef. is

minde bir zata 

ait bu:unan ve 
lir müddet ev

vel bir yangın 
neticesinde ya
narak sade d1-
varları kalan bi
na, yağan yağ

murların ve ka

rm tcsirile dün 
sabah birdenbire 

çö!<müştiir. Nü
fusça zayiat ol
mamış, dıvarlar; - ~ 

bitişikte bu'unan Yani Ef.nio dükkanı üzerine yıkılarak dükkAoı hasara 

uğratmıştır. Yol tamamen kapanmıştır. Bir faciayla nibayetlenme
sioe ra mk kalan .b azanın ne . suretle vu.rna geldiği hakkında 
Müddeiumumilikçe tahkikata başlamlmıştır. Yol temizlenmektedir. 



Beynelmilel şeker 
Konferansında 

mızı biriktiriniz! ~:;;.::~~~:·:::° Fırka Grubunda 
~- - - --- ... .J Yıl dönümü 

Paris, 22, ( A. A ) - iktisadi 
ve mali ajans, beynelmilel şeker 
konfransının dün gece saat 23 
den sabahın üçüne kadar devam 
eden bir içtima akttemiş ve ni• 
hayet atideki esaslar dahilinde 
prensip itibariyle bir itilafa vasıl 
olmuş bulunduğunu beyan et• 
mektedir. 

ınouıyık levha .Salzemberg'in vasıta- Ankara, 22 (A. A.) - İran Şahı 
siyle yerini öğrendiğimiz parçadır ki, lUza Şah PehleYi Hazretlerinin ye • 
ba, J:iiparatoru, lsanın karşısında diz H'ldetleri yıl döniimü münasebetiyle 
çökmüş n niyaz eder bir vaziyette Reisicümhur Hazretleri müşarüniley-
göstermektedir. he atideki telgrafı göndermişlerdir: 

Bu levha, cümle kaprsmın ü tün- Ala.hazreti hurnayun şehinşahi t. 
dedir ve sıvaların altından hayal me- ran niza Şahı Pehle\i; zatı şahanelc· 
yal gözül:mektedir. Kaç defalar ha · rinin yernıi veladetlcrinin senci dev
dananrn altından, meraln, arzu ,,e 

rıyesi münasebetiyle samimi ve bin-
muhayyeleyi tahrik eden bu mozayık- derfıne hislerimi ve tebrilderimi bü • 
ların karşıStnda, hiç olmazsa görebil· j 
diğim kadarına şükrederek hayran yük hazla takdim eder ve zatı şaltn· 
kalmıştım. Bu itibarla, işe ev,·ela en neleriıtln şahsi saadetleri ve dost l -
kolay n en mnhim olan levhadan bas= rnn devletinin refahı hak&ındaki kal· 
lamak doğru olmaz mı? bt temennilerimi arzedcrim. 

Bugün şunu söyliyebiliriz ld, 1r:ın şahı hazretlerinin cevabı tclg 
eğer katiyen karar verilmişse, raflan şudur: 
böyle bir iş, Bizans san'atmm ka- Türkiye Rcisicümhuru Gazi l\Ius
ranlık safhalarını aydınlatmak i-

1 

tafa Kemal Hazretlerine; veladet 
tibariyle bütün beseriyet için mü- bayramım vesilesiyle zatı devletleri 
him bir hadise ve Türk cümhuri · ı tarafından izhar buyurulan tebrikle:· 
yeti için de zaferlerinin en tabii ve rnuhabbctkar hislerden dolayı bir 
bir meyvası olacaktır . Bir cümwl 
huriyet, ilim ve fen tarihinde, ka- çol~ teşe.1<kürlerirni ve mütekabll te-
ranlık sayfa~r bırakamaz. =m=en=ru=·=ıc=r=;m=i =a=rz=e=y=le=n=·=m=. ==~~~ 
si Muzaffer Beyin kısa bir hitabe • 
siyle başlamı~trr. Muzaffer Bey Al -
man milli hayatının inkişafından 

bahsederek şunları söylemi~tir: 
"Batlrlarıınız ki, 18 inci asnn ni 

/ıagetı, Almanyayı hudut ve his itiba 
rigle dağımk buldu. Bu hal bir 
milletin kendi varlığına olan itimadı 
mn azalmz~ olması suretinde lmUi 
sa edilebilir. Bir zamanlar Alman 
yada aiyasi vahdet mclıcut olmadığı 
gibi Alman mülctinin knedi uarlı
ğına olan itimadı da azalmıştı. 18 
inci asırdan sonra Almanyada mü -
tcmadiycn hürriyet ı·e vahdete doğ 
ru yükvck bir temayül kaydediyo -
ruz. Bir çok mütefekkirler oöriiyo -
ruz. Bu mütefekkirler bir milletin 
var olabilmesi için lıer şeyden m·. 
~ı kendisine inanmış olması lazım 
geldiği fikrini aşıladılar. Ve Alman 
mllletine kendi kudretine inanma lia
bUlyctini verdiler. 

Gocthe tefekkür, felsefe ve ede -
bi eserleriyle Alman rmillctine J.enrli 
lisanının, hi sinin ve mefkuresinin 
şaheserler ibda ctmiye kablliyeti ol. 
duğunu diğer arkadaşları arasında 

ispata muvaffak olan yiil;sck bir şalı 
ıigettir.,, 

Yusuf Serlf Beyin sözleri 
Muzaffer Beyden sonra garp t?dcbi 

yat tarihi müderrisi Yusuf Şerif Bey 
Kürsüye gelerek, Goethe hnkkında 
söylediği hitabede ezd'-n1 demiş -
tir ld: 

"Eski Yunan medeniyetinin b~~n
da Homirfü; veya Homirüsleri, ye. 
ni devirler medeniyetinin başında 

Danteyi ve Rönesansın büyük muh:ır 
rir ve san'atkar1annı buluruz. Bü -
yük dahiler, mensup oldukları miJ • 
Jetler yükselmesinin şartı esruıisini 

olan benliklerinin şuuruna bedii his· 
Jer, bedii heyecanlar vasıtasıyla er i' 
dirirler, ruhlarını yuğururlar. Bu 
millet yuğurucularının arasında 

Goethe en şanlı bir mevki işgal eder. 
MaMvt Almanyarun oluşuna iki 
yüksek !!İma hakimdir. Luter, Goethe 
Luter, Alma.nyanın mühim bir kıs 
mına vicdan istiklalini, Goetheyse 
Almanyaya benli~rinin şuurunu, 

benliğinin istiklalini bağışlamıştır. 
Goethe'den evvel sönük ve silik, bat
ka milletlerin peşinde mahcup ve 
mütereddit topallıyan bir Alman • 
ya, daha doğrusu bir alay küçük Al
manlar vardr. Goethe'den sonra, zin
de ve mağrur, başka milletleri peşi .. 
ne takan ve emin ve devasa adrmlar
Ja llerliyen muazzam n tek bir Al· 
manya meydana çı:kmıştır. 

Goethe'nln es~rlerl 
Şerif Bey bundan sonra Goethc 

nin eserleri hakkında izahat vermi" 
ve hayatmdan bahsetmiştir. Faust . 
tan bahsederken : 

"Faust bir iedalistse, müstehz' 
realizmle Faustu daha büyük ham· 
leler yapmıya sevkeden l\lefisto da 
bu idealizmin en büyük muharrıi -
kidir. Faust ve Mefisto, Goethe'dir; 
Faust ve 1\-lefisto, beşeriyetin ma -
ceram destanıdır. FaustSltz beşeri .ı 
yet, hayvanlığa dö'1er. Fa'rnt Mefis -ı' 
tosu, ilatUuaı& beşeriyet, kanm, 

cansız, soğuk bir müstehase hnlbi 
alır.,, 

Diyen Şerif Bey sözlerini şöyle 

bitirmiştir: 

"Sözümü bitirmeden evvel Goethe 
hakkında arasıra mevzuu bahsolan 
bir meseleye temas etmek isterim. 
Goethe Alman şairlerinin en Almanı 
mı, yoksa Alman şairlerinin en bey -
nelmileli mi? Her iki tezi müdafaa 
edenler vnr ve her iki tez Gocthe· 
nin eserlerine ve sözlerine istinat 
ederek müdafaa edilebilir. Fakat ha 
na öyle geliyor ki her iki tezin ta -
raftarlan aynı şeyi söylüyor, fakat 
bunu başka başka kelimelerle ifade 
ettikleri için anlaşamıyor. En milli 
şair, en beynelmilel unsurlardan mil 
li eserler, Ye en beynelmilel şair 
de en milli unsurlardan en beynel • 

1\lilel ~erler çıknrabil€nidir. l\Wli -
Jik ve heynclmilellik orta irtifa -
larda arn ayrı mefhumlar olabilir .. 
Fakat Gocthe'lerin irtifaında bur.• 
h r bir ibirinin mütemmimi, biribiri 
ıin aynHlır. Kozmoptılit def.il, fak..ıt 

\iiltsek mamı.c;ıyla en beynelmilel O· 

labilmek için mi!liyet:n en derin n· 
makına l.ö'· salmış olmak ve en mil· 
Ii olabilmek iç.in de beynelmilelliğe 

1-.a.dar yetişebilmek lazımdır. 
Eğer Gocthe Alman şairlerinin en 

Alm:.ınıys.ı. Türk şairlerinin en Türk 
bir Gcethc'si, ve eğer Goethe Alman 
şairlerinin en beynelmileliyse Türk 
şairlerinin en beynelmilel bir nümu 
nesi yetişsin. Türklerin Goethe için 
sarfedebilecekleri en samimi teb -
dl sözü bu temenni olsa gerek.,, 

Şerif Beyden sonra Orhan S~dc~ 
tin Bey Goethe'nin Faustunu tahlil 
etmiş, ve felsefesini izah etmiştir. 
Sonra ihtifale nihayet verilmiştir. 

Tötor:ya salonunda 
Alm:ın edibi Goethc'nin yüzün· 

cü yıl dönümü münasebetiyle dün Be 
yoğlundaki Totonya Alman kulü -
bünde de bir müsamere ,·eritmiştir. 

Şehrimizdeki Alman kolonisine 
mensup zevatla Alman sefareti '\'c 
konsolosluğu erkanının hazır hu • 
lundukla.n miisnmerede Alman li
sesi mualJimlerinden D. Herold ta -
rafından Goethe'nin hayatı ve eser -
leri hakkında bir konferans vermi~. 
mtitealdben FröyJan Edith Golden 
stefn Goethe'nin (İfijeni) p-iycs.inden 
bazı monologlar söylemi~ ve ama -
tör bir heyet tarafından Goethe -
nin (Egmont) piyesi temsil edilmiş -
tir. 

W1ektep!erdo 
Dün İstanbul erkek lisesinde ,.c 

~hrimizdeki Alman !llektebincle de 
merasim yapılmıştır. İstanbul lise • 
sinde Muallim Sabri Dey şairin ha-
yatından bahsetmiş, muallim Her 
Stuımfol talebesinden bir kaçına 

t':oethe'nin şiirlerinden bir kaç par 
ça inşat ettirmiş ve şairin bestclen -
miş bir eseri teganni edilerek perd~· 
de hayatına ait ba.zı resimler göstc · 
l'İlJ!l iştiır. i 

Bekariar~an vergi a inması 
teklifi konuşuldu 

Ankara, 22 (Vakıt)- C H. Farkıısı gurubu bugün mutat veç
bile saat 15 te Afyon mebusu Ali beyin riyasetinde içtima et
miştır. Yozgat melfusu SUleyman Sırrı beyin memleket nüfusu
nun tezyidi ve iıdivacın teşviki maksadiyle bel< arlardan vergi 
alınması hususundaki teklifi müzalc:ere edilmit ve bu meselenin 
esaslı bir surette tetkikiyle gurup heyetine bir rapor hazırlan
ması iç"n gurup idare heyetince bir ko'llisyon teşkili kararlaştı
rılmış ve müzakereye nihayet verilmiştir. 

Rüstemiye vapur11 izmirden 
Mersine gitti 

Izmir, 22 ( Vakıt ) - Rt:stemiye vcpuıu l:u akşam Mersine 
hareket etti. Vapurda kaçak eşya bulunamadı. Burada çıkardığı 
eşya yarın birer birer muayene edilecektir. V:ıpurun Mersine ha
reketinde ambarlan mühürlenmiştir. Vapurla lstanbuldan gelen 
muhafaza memurlarına buradan da daha iki memur ilave edildi. 
Vapurun Mersine çıkaracağı eşya orada muayene edilecektir. 

Otobüs imtiyazı belediyeye veriliyor 
Ankara, 22 (V"1kıt) - Belediye hududu dahilinde otobüs 

imtiyllıhın belediyeye \ferilmesı esası vekiller heyetince kabul 
cdilmittir. Dahiliye vel<ileti keyfiyeti bu ak~am telgrafla beledi
yeye bildirdi. Beledi· miz mukaveleyle şarlnameier:ni hazırlıya. 
rak vekiller heyetine gönderecektir. Bilahare müddet tesbit edi
lecektir. 

lzmir belediyesi eti ucuzlatacak 
lımir, 22 (Vakıt) - Belediyenin yeni sene bütçesi hazırlandı. 

oütçede yapılan taaarruf dolayısıyle elli memur açığa çıkarılacak
tır. Şehir meclisi nisanın 2 sinde top!anacakhr. Belediye mezba

a şirketi tesisatım satın alacaktır. Bu suretle et fiatları ucuzla· 

• lzcaktır. 

diğer taraftan 
Japonlarla dağınık Çin 

vuruşuyorlar 
kuvvetleri 

Cenevre,22, (A.A) - J ponya 
Cemıyeti akvam katibi umumili
ği marifetiyle iki nota tevdi et
r:ıiştir: 

ı 9 mart tarihli olan birinci 
notada muhıısematın tatili için 
Çin ve Jc:pon murahhasları ara
sında ChangbiJyda cereyan eden 
müzakeratın 19 mart tarıhinde 
prensip itibariyle b:r itilafa mün
cer olmuş ve bu itilaf şeklinin 
Çin ve Japon hükumetlerine 
bildirmiş olduğu beyan edilmek

tedir. 
21 nart tarihinde saat 10 da 

yeni bir içtima yapılmış ve bu 
içtima esnasında teferruata mO
teallik nihai kararlari ttihaz edil
miştir. 

20 Mart tarihli ikinci notada 
üçüncü bahriye fırkasına, birinci 
torpido muhribi filotellasma, bi
rinci tayyare gemisi fi!otellasına 
ve hali h:ızırda Şanghayda bu
lun~akta olan üçünc:i filoya 
mensup 10 kruvazörüne Çin su· 
larım terkederck Japonyaya av
det etmeleri emrinin verilmiş ol· 
duğu beyan o~unmalıtadır. 

Hali ha:ıırda Şanghayda ka
lacak olan c!eniı. ,,,.._ vvetl~ri, şim
dıki hadiselerden evvelki kuv· 
vetlerden pek az fazladır. 

hazır olduğu halde Çinlilerle Ja
ponlar ar:ısında bir konferans 
aktedilmiştir. 

MUsademe 
Tokyo, 22 (A.A) - Chang 

Chundan uönderilcn bir telsiz 
tel~r<ıf, dün gayri muntazam Çin 
kavvctlcriyle Japan piyadesi ara
sında Manhutoda vuku bulan 
müsademe · nctices:nde Japon!:ı-
rın ) 3 telef ve 15 yaralı zayiat 
verdikleri ve Çinlilerin büyük 
bir oaha dahilinde faaliyette bu· 
;unduk!armı bildirmektedir. 

150 telef zayiat veren Çinliler, 
Chang Chun,un cenubundaki A
lun istasyonuna taartuı etmişler 
ve demiryolu hattını tahrip ey· 
lemiş!erdir. 

ismet Pş.nın 
Rusya seyahati 
Ankara, ~2 (Vakit) ..._ Da~ Vcldl 

Ismet Pata Hazretlerinin ntısan nihn· 
yetinde Jtueya Htahaıl tahakkuk et· 
miştir. 

Mektum vergiler 
Anlrnra, 22 (Va.kıt) - Meketüm \'et 

gileri ihbar eaenlet-e verilecek ihha .. 
riye izahnamesi varidat umum mü -
dürlUğünce hazırlanmış ve vil:ıyetlere 
tebliğ edilmiştir. 

OUyunuumumıye mukavele· 
sinde yanhşhk meselesi 

Bu itilaf mucibince Knbanın 

istihsalatı 1,500,0CO tonu teca• 
vüz ettiği takdirde bu fazlalık 
1,800,000 ton olarak tesbit edi
len aTrupa ve Perou'r.un hissele
ri i' zerinden tenzil edilecektir. 

Bu surete Avrupa·Küba·Perou 
grupu 3,300,000 ton şeker ala· 
caktır. 

Diğer taraftan Küba hükumeti 
1932 senesi zeriyatını 1933 se
nesi istihsalatım 1,350,000 to· 
nayı gcçmiyccek surette tanzim 
edecektir. 

Beynelmilel, ıeker konferansı
nın mcc:isi idaresi Küba mGs
tahsilleriyle itilafta yukarki esas· 
lar dahil inde tatbikini temin için 
icateden müzakeralın icrasına 

ır.emur edilmittir. 
Meclisin bu yakınlarda yapa· 

cağı bir içtimada gelecek sene· 
ye ait isfhsalitla ihracat miktarı 
hakkındald tedbirler tesbit edir 
lecektir. Meclis 13 Haziranda 
Pariste toplanacaktır. 

Paris, 22 {A.A) - Şeker kon· 
feransı umumi katipliti henüz 
kat'i mahiyeti haiz bir itilaf hu
sule gelmediiini beyan etmiştir. 

Saat on birde yeni bir içtima 
yapıl&caktır. Bu toplantıda umu• 
mi itılaf kayıt ve tescil edile
cektir. 

Paris, 22 (A.A) - Paris ti· 
yatroları müdürleri, konulan ver• 
gif erin ço!c ağır o!duklan te ak· 
kisile 29 marttan itibaren tiyat• 
rolarını kapamıya mfittefikaa 
karar verm şlerdir. 

Paris, 22 (A.A> - M. Flandia 
tiyatro oyunlarından devlet na• 
mı:ıa alınan resmin azaltılması 
maksadile meb'uaan meclisine 
verilen tadil takririne hükt'.ime• 
tin aleyhtar o'mıyacağını tiyatro 
mi~dürlerinin mümessilleri~e yap
tığı bir mülakatta beyan etmiı~ 
tir. 

Karla gelen bahar 
Belgrat, 22 (A.A.) - Birçok 

senelerdenberi ilk defa olarak 
bahar, mebzul surette yağan 

karlarla başlamışlar. 
So;.uk, son dP.rece şiddetlidir. 

46 saaltenberi fasılaasz kar yağ· 
maktadır. Belgratta kar tabaka· 
sının irtifaı 20 santimetreyi bul• 
mu~tur. 

Dalmaçya ubillerinden gelen 
haberlere göte kar fırtmaaı bu 
havalide demir yollan münaka· 
litiyle diğer yollar münakalatı· 
hldeye ujfltftil.tır. 

SplilzMZağrep tarafında mü11a• 
ka.IAt durmuştur. 

Diğer taraftoH Novisad'an bil
dirildii{ine göre Sı.a nehri ya• 
tağından çıkmış, ıehrin aıajı 
mahallelerini su basmıt ve kıt· 
!arda gttıif arazi su altındı llıl• 
mı,tır. 

Savanın bütiin tabileri lı)'ezan 
etm t 0

1up civardaki blUQa ka
sabaları ıu altında kalmak leh· 
likesine m~ru7. hu un .... <>ldadır. 

Şanghay, 22 (A.A) - Bir mil
tar~ke o:kti neticesini istihsal et
mek üıre dün lngiliz konso'os· 
hanesinde Fransa, lngıiterc, A
merika ve Italya konsolosları 

A~ımra, 22 <Yal~!ti - Düyünu 1'· Akdeniz ingillz filosu 
mumıye muka,·elesınde yanlışlık ol-
duğu hakkmdan!<i rapor Devlet şur:ısı Roma, 22 (A.AJ - Akdeniz 
tarnfmdnn tctltfü edilerek vekiller he· lngrliz filosu, dün saat 13 de 
yetine sevkooilrniştir. Napoliden hareket etmiıtir. 
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Prag 'dan Peşteye 

ismet paşa istifa ediyormuş, 
.istiga etmiş 1 

Bunu günle1ce dinledim. Hep 
dinledik, gazeteler bile yazdı. 
Bu haber Jif borsalarını bir hay
lı heyecnna verdi. Tahminler 
llmitler aldı, yürüdü. Nice ümit
lenenler oldu. 

K:ıç gün gazetelerde serbes 
fırka liderinin Başvekil diye res· 
mini görmek istiyenler sabablan 
güç ettiler. 

Gümrüklerin birdenbire açıla
cağını, gümrü!;; tahdidinin hemen 
kalkacağını uman:ar yeni sipariş 

melctuplarını daktilolarrna yaz
dtrc!ı!ar ... 

Ortahk karışsı:ı da ne olursa 
olsun diyenler kulakları ~tiıişte 

neo~lcri dudaldJrınm ucunda 
bekliyorlardı. 

Kuvvetli çahsiyet, yaratıcı a· 
dam eğer il:tidar mevkiinden 
çekilirse kalenin fethi d:ıha ~: o· 

lay olur diye gerinin ileri kara
kolu, ye~il hırkalı sinsi, salaten 
tüncina okudu. 

* * • 
Bunlar tek bir şey bilmiyor· 

lar .. Bir başvekil ne zam::ın sukut 
eder ve hangi şartlarl:ı .. 

1-Bir b.lşvekil ya meclis te 
ekseriyeti kaybeder, düşer 

Biz de böyle bir ihtimal mev· 
cut değildir. Çünkü ba::vekil 
Hal~c fırJ:asmm :-eisidir. Küç:ik 
küçük akalliyet:erin bir aray.:ı 
gelmclerbden basıl olan lrnalis
yon:ar açın bu ihtimal mevcut
tur. Fakat büyük oillet r:ıecli
sinde bir k:ıç müstakil meb'us
tao baı!ta mulialef et safına gi
rerek kabineye itimat reyi ver-
miye:ek bir fırkacı yoktur. 

2 - Y .ıhut b, başvekili inti
hap eden devlet reisinin başve· 
kile Itimndı f;almaz. Dev!et re
isiyle başvekil arasında gayet 
ııkı bir fıkir birliği bulurduğu· 
na göre buna imkan yoktur. 

• • • 
E:ışvekik meclbin ve fırkanın 

itim:ıdı var. 
Devlet reisinin iıimadı var. 
BaşTekilin kendine itimadı 

var. 

Umduklımoı bulamıyanlara , 

ümitten yese c!ü~enlcre tek tav
siye: 

Sukutu hayale uğramamak 
için biraz politika ~antığı öğ
rensinler .. 

Sadri Elem 

Evvelki güo Eulgaristandan 
gelen tarihi evrak gümrük an
barlanna taşınmışh. Bu enak 
dün Defterdarlık tarafından tes
lim edilmiştir. Defterdarlık tara· 
fından teşkil edilecek bir heyet 
bu evrakı iyice tetkik edecek ve 
eks:ği o:up olmadığina bakacak
tır. lfo heyet ayni ~amanda sa
tılan evrakın ka~ çuval içinde 
Bulgaristana sevkedildiğini de 
tahkik edecek ve ona göre bir 
mukayese yapacaktu. Bu mua
Yflelelerin ikmalinden sonra ev· 
rnkın maarif vekaletine devr ve 
teslimi muhtemeldir. 

Csınanlı bankasının 
umumi direktörü öldü, 

Osmanlı ban~rnsının umumi 
direktörü M. Pıerre dö Sorbier 
dö Pomynadores!le bır müddet 
evvel tedavi edilmek üzere git
tiö-i Pariste ölmüştür. 

o 

53 yaşında bulunan M. dö Sor-
bier Paris hulrnk fakeltesiyle si
yasi ilimler mc!debinden mezun 
olduktan sonra 1906 da harici
yeye intisap etmiş ve 1908 de 
Londra !.ıonso'.os vekili tayin edil
mişti. 

Müteakiben l 914 de ikinci 
konso' o!ılukla Londrada bulun· 
muş, 1916 da harbiye nezareti 
hususi kalem müdiirli:ğüne tayin 
edilm ' ş, 1919 da Fas umumi va
lil:ği C;mrine verilmi~ti. 

1924 de ticaret nezareti tica· 
ret urr-um cıer'iye muavini olan 
M. dö Sorbier J 925 senesinde 
fevkalade milrabhas sıfatiyJe 

F r:ınsa - ispanya komir.7onunda 
bulunmuı ve aym sene içi!lde 
F ransayla bpanya arasındaki iti. 
lafnameyi Fransa namma imza
lamı7tı . 

1926 da kendi arzusuyla hari
ciye me:::leğ nden çc~cilen M. dö 
Sorbier o zamandanbcri Osm.:mh 
bankHı umumi direktörü sıfa· 
t ;yle şehrimizde bulunuyordu. --- - -
Paskalya yortuları 

Bu pazar Frenklerin pask:ı1ya 
yorblnrına tesac1üf ettiği cihetle 
ecnebi mektepleriyle Ermeni 
mektepleri dün akş::ımdan itiba
ren tedrisata nilıaret vermir.ler
dir. Ero cni mektcp!eri bu ~yın 
ol uzunda, Ecnebi me~depleriyse 
nisanın ikisinde tekrar açılaca!t
laı dır. 
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Tercüme ve iktibas hakkı maltfuz 

lo - ldrisiye ''fı!i.:teselli:::ı,,11] 
"Hakirı.,, veya "Mutas:ırr.f,, ün
•anlaıtnda biri verilecektir. 

11 - Jdrisi nezdinde bulunan 
btitun rehineler tahl:yc edilecek· 
tir. 

ldrlsle temas 
Şimdi yapılacak şey ldrisle 

temasa gelmekti. Kendisine ev
Teli bir mektup yazarak görü-
1\ip anlaşmak için bir yer ve 
zaman tayin etmesini istedim. 
Bir tarafdan da müfettiş hük
klm ve tetkikatı şeriye reisi Ha· 
ea Kimi1 bey [2] erkaoı harbiye 

kaymakamı Ali Fıtri bey, [3] 
jandarma kumandanı Hilmi bey 
[4] mektupçu Hakkı bey [5] ve 
Cide mutassarıfı Recep bey
den[6] ve imam Yahya tarafından 
tayin edılen kendi adamlarından 
mürekkep muhtelit bir heyet ha· 
zırlandı. Bu heyete Nebame ve 
idris mıntakasında büyük bir 
nüfuıu olan Sait Aptülbariyi de 
kattık. Başta ben olmak üzere 
yola çıkhlc 

Heyetimizden bir kısmını ayı
rarak ldrisle daha eve! temas 
etmeleri için kayıkla Cizan'a 

Kereste fabrika
larını mahvediyor 
MemlekGtlmizde bu§daydan 

oonra en ucuz olan şey 
kerestedir 

Memleketimizde muntazam, as· 
ri vesaıtle mi:cchhez kereste 
fabrikaları büyük zaferden sonra 
teois olunmıy:ı ba!/lamı~tır. On
dan evvel su bıç~nları, el hızar
larile kereste yapılırdı. iptida 
Boz~yükle Bilecik meb'usu lb
rahirn beyin fa ı.. riknsı teessüs 
etti. O zamnn me~leket ecnebi 
istilasından yeni kurtulmuştu. 
Garbi Anadolunun birçok şeb;r
leri ve kasaba:arı yanmıştı. Mer
kezde Ankara yeniden kurula· 
cakh. Tabii kereste ihtiy:ıcatı da 
o ni~bette fazlaydı. Bu ihtiyaç 
vasati hesap:a senede (400,000) 
metreydi. Bunun için Bozüyük 
fabrikası yapılırken sahibi ~as
raftan kaçınmamıştı. Burıya (1) 
milyon (4G0,00,)) lira kadar ser
maye yatırıldı. En mükemmel 
makineler getirildi. Konuldu. Ke
reste ihtiyzcı fazla olduğu için 
H!' zamanlarda ne kadar istih
s~~at olduysa hep5İ sarfolunuyor· 
c!~. l;ler yolunda gid:yordu. 
Sonnı bu va~iyeti gören diğer 

serm3yedarlar o:taya atı~dılar. 

Y eoi fabrikalar lrnrulmaya ba~
landı. Şimdi memlekette küçük 
b:ıük olmak üzere tam Hl ke
re!lle fabrikası vardır. Eski cu 
bıç!ukırı, elhizarları bundan baş· 
kndır. Şayanı dikkat olan nokta 
şudur ki, sekiz on sene içersinde 
hiç yoktur, on sekiz kadar fab
rika kuru!duğu halde il'.ı: zaman· 
!arda ~JO,OCO metreye varan 
mcmle!<et kereste ihtiyacı :ıimdi 
senede 60,0:0-70,030 metreden 
ibarettir. 

Demek ki fabrikalar çogaldık· 
c3 mc~lekette kereote istihliki 
az:llmışhr. Bunun neticesi olarak 
kereı:;te fabri!,aları arasına büyük 
bir re 1,.~ "et girmiotir. Hükumetin 
gümr ri himaye etmesi, met
re mik 'abı başına 22 lir:ı güm 
rük alınması bu re kabetin öldü· 
rücü bir dereceye ge:oesine ma-
ni olamamıştır. Bundan dolayı 

beş altı sene evvel metre mik' -
abı 48 lira olan kerestenin fiati 
28 lirnya kadar düşmüştür. De
poda teslim şartill! olan bu fiat, 
alakadarların ifadesine göre , 
maliyet fiatinden aşağıdır. Çün
k~ yalmz n:ıldiye ücreti yedi se
kiz lirayı bulmaktadır. Bu fiat 
harbi u~umiden evvelki kereste 

gönderdim. 
Bizde bir kaç gün sonra L~h

yada Hamidiyeye bindik [7] Ev
vela H:ılula gittik. Buranın şeyhi 
ldrisiye sadık olmakla berabere 
g izli gizli bizimle de muhabere 
ediyor, her iki tarafı idare et
miye çalışıyordu. Bizi büyük 

merasmile istikbal eyledi, Hamidi-
ycye koyunlar, yağlar hediye 
etti. Onunla görüşmemizin ne
ticesinde anladık ki idris güven
diği kuvvetleri yevaş yavaş kay· 
betmektedir. Mutaassıp halka 
ltalyanlarla birleşm iş olduğunu 
asla itiraf edememekte, ltalyan 
vapurlarının getirdikleri silah, cep· 

hane, erzak ve paranın Trab
lu:Jugarptaki akrabası tarafından 
gönderilmekte olduğunu ve ltal
yanların onlardan korkarak ken
disine iltifat ettiklerini söylemek
tedir. 

Oradan Midiye bare!<et ettik. 
Midide önden giden arkad~lla· 

Süt meselesi nasıl 
halledilecek ? 

Belediye, şehrin süt işini bu 
sene zarfında behemehal hallet
miye karar vermiştir. Bütün Bal
kan memleketlerinde süt fabri
kaları vardır. Belediye tetkikat 
yapmıf böyle bir fabrikanın şeh
re 300 bin liraya malolacağını 
görmüştür. Bittabi belediye büt-
çesi bu miktar fedakirhk yap
mıya müsait olmadığından bele
diye bu işi başka bir grup veya 
'irketle birleşerek yapmak niye
tiildedir. 

A 'pullu şeker fabrikası süt 
işlerini etüt etmiyc başlamıştır. 

Bu fabrika bu işi deruhte ettiği 
taktirde ziyan etmiyeceğine dair 
bir netice elde ededecek olursa 
süt fabrikası inşasını ve ~ehrin 
süt işlerini tanzim eylemeyi de
ruhte edecektir. 

Herhalde süt meselesi 932 se· 
nesi zcrftnda halledilecektir. 

Bir Yunan vapuru 
l-caraya otu~du 
Rusyadan Pireye 5500 ton 

kömür götürmekte olan Yunan 
bandralı Leandros şilebi dün 
sJbab saat beşte Karadeniz bo
ğazı me&halinin on beş mil uza
ganda An:ıdolu sahilinin Abcalı 
mevkiinde sis yüzünden karaya 
oturmuştur. 

Geminin karaya oturduğu sa
hildeki tahlisiye merkezi tarafın
dan görülmüş ve içindekilerin 
ku:rtarılması için can kurtaran 
sandalı gönderilmiştir. Fakat 
müretteb~tın gemiyi terketmeoini 
icap ettirecek tehlikeli bir vazi
yet olmadıiı içi::ı sandal geri 
gönderilmiş, bir az sonra Türk 
gemi kurtarm.:ı şirketinin La
Valette vnpuriyle Alemdar va
puru kaza m:ıballine gelerek 
saot on ikiden itibaren tahlisiye 
ameliyesine başlamışlardır. Di· 
ğer taraftan geçenlerde Ayvalık 
civarında karaya oturan Tavilza• 
de~erin ait olduğu Saadet vapu
runun kurtarılması ümitleri lmv
vetlcnmi,tir. Şimdiki halde ge· 
minin yaraları kapatıJmıı bulun· 
maktadır. 

fı~We mukayese edilince aradaki 
for~ın bire üç olduğu görülür. 
Binaenaleyh bugün m~mlekctte 
bu:;claydan sonra fiati en çok 
C:üşkün olan mal kerestedir. Bu 
fiat Romanyadaki kereste fiat· 
lerind~nde ucuzdur. 

rımmn ldrfole görtşmü' ve bize 
muntazır olduklarını gördük. 

idris limana bir iki saat vtede 
Hüseyniye köyünde bulunuyordu. 
ArkadnşJarımıza ertesi gün Midi
de buluşmak üzere söz vermişti. 

O gece cülus veya viladet 
günlerinden birine tesadüf edi
yordu. Ha!Didiye donanmıştı, 

projektörlerini de yakmıştı. Bah· 
rıahmeri:ı bu sakin ve sessiz 
küçük limanı kim bilir. Belki de 
iJk defa böyle bir şehri ayin 
görüyordu. idris bilhas1a projek
törlerden fena halde ürkmüştü. 
Ertesi sabah bize adamlarından 
birici göndererek rahatsız olciu~u 
için Midide buluşamıyacağımızı 
buna mukabıl Cizanda bize mü
laki olaçağını bildirdi. Bu bab~ri 
getiren veziri Yahya, bu kara· 
rın yegane sebebi Hamidiyenin 
kuvvetli projcktlSrleri olduğunu 

itirafa mecbur kaldı. 
- Ne bileyim, böyle ıey ilk 

Bir Bakış 
K üçük i tilafı t eşkil eden de•• 

!etler vasati Avrupada siyasi ve 
iktısadi tefevvuku temin etmek 
için ça!ı~ ı r!<en karşılarına çıkan 
en mühim rakip rı1acar isten olu
yor. Eunun için Macar ahvali ge· 
rek P rag da gerek Bükreş ve 
Belgradda ehemmiyetle takip 
edilir. Bu cümled en olarak Çe
ko~!ovakyanm merkezi Pragda 
Fransızca olarak intişar eden 
11Örop santral,, · vasati Avrupa -
mevkutesi K ont Betlenin tekrar 
reic~3ra avdeti ihtimali hakkında 
bir makale neşrediyor. Bu ma
lıalede ezcümle denilmektedir ki: 

11Mac~ristanda sefalet gittikçe 
fazlalaşıyor. Köylü artık her gün 
yiyecek bulamıyor. Hayvanat ot· 
suz ve :ıamansız kalıyor. Nahye
!er memur ve mütekaitlerin ma
aşlarım veremiyor. MaJi felakete 
karşı ahnan tedbirlerin hiç birisi 
netice vermedi. inhisar meva
dının pab:ıhlaştırılarak hazine vn
ridatmı~ çofr.altı!ması için yapılan 
tesebbüsler istihlaki azalth. Me-

~ . 
vadı iptidaiye fıkdanından sanayı 
durgundur. Tohum yokluğundan 
ziraat ölgüodiir. 

F rrhnanın tehdit etmiye başla
dığı sırada gemisini birakıp ka· 
çnn kapt:m gibi vazifeyi terkeden 
Kont Betlen a~iren ekseriyet 
fsrkamnın bir ~iynfetinde demiş
tir ld: "Macarlar servet içindey
ken gururl3nırlar, halbuki fela
kete uğraymcıı yese kapı!ırlar, bu 
eoas!ı bir kusurdur. Biz ş:mdi 
v:ıktiy!e de yaşamış olduğumuz 
zamanları y~şıyoruz. Böyle zn· 
man!:.ırda muktedir ve şeref i 
reislere hücum edilir ve şerefleri 
lekelemek için sarfı gayret olu
nur. Şimdi de prensip meselesi 
deiil ;ıabsiyat ileri sürülüyor. Bu 
s:ıretlc memleket mah•a sürük
leniyor. Birleşelim ve bu fırkayı 
cıahvederek memleketi mukte
dir idarecilerden mahrum etmek 
istiyenlere karşı mücadele aça· 

Iım.,, 
Bu sözler umumi bir ademi 

memnuniyct!e karşılanmıştır. Ma
car Hirfop gnzetcsi ~u mütalea
yı yürütüyor: 

11Bu nutuk Betlenin uzun si· 
yaset bayatmda söylediği en fe· 
na rıutuktur. Cemiyeti hakların
dan m.:ıhrum ederken o kadar 
şedit davr:ınan bu :ıdam şidde
tini etrafındakilere tatbik etme
liydi. Memlekette mahvedici bir 

(Lütfen &ayfayı çeviriniz) 

defa görüyoruz, yakar mı, yıkar 
mı. . Kim bilir neyin nesi? ... 

Diyordu. 

Bir taraftan da ldrisiye : 
- Seni vapura bindirince doğ

ru ls~anbula götürecekler, de
.! d' mış .er ı. 

Italyanlarsa bu mülakatı ve 
nihayet an laşmayı asla istemiyor· 
lardı. Fakat idris de arhk çaresiz 
kalmı ştı. 

(Bitmedi) 

{t] Mah mut Şe\ket l'a~ının babrn 
Sulcyman B. de Basrada ~liıtesellımdi. 
ldrisıyc bulunan hu üm:ın gene M:ıhmut 

~e,·ı.ct Pş. nın aklına gclmi~ti. 

2) Esb:ıt meb'uslırd:ın eh·c\'C'I Ga
lat:ıda Noıer 

1~ 1 Elycvm Bıtrp nkad~Clisinde mu:ıl· 
lim 

: 41 Mütekait. Heşikt:ı~ta mukim 
( 5] Elycvm Ankııra \':ıli mua\ i rıi. 

~h Vef:ıt etmiştir, 

17] (( hmidı\·c) R:ıuf bey kumandasın

da bızc orada muntazır bulunuyordu. 
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Kalpte ııae Tefrika 
~-Takvim--. 

Çar.-mba Per,embe '\~ !~ra ve ill~s 
Kanr.nn i&yf hasııruırn tadH

de:;ıı S(Q)ıruıa aldığıı şıakil 

23 mart 2~ mart 1 
15 Zilkade 16 Zilkade 

Gün doğuşu 
batışı 

Sabah namazı 
Ôğle .. 

5,58 
18.26 
442 

12.20 

559 1 
18.2<l 
4,43 

12.21 

15,48 
18,24 
19.5::; 

PATR•S SAHNEDE 

O akıam JanLartig kont Kas
telmeyran da yemek yedi. Kont 
keodiıini telefonla davet etmiı
ti. MObendis, ıısılzadeyi pek 
dDıDnceli buldu. Kastelmeyran 
hakikaten feci bir haleti ruhiye 
içindeydi. MOhendis, onu anlı
yordu. Elenayle Sonyamn müki
lemesini duymamıtmıydı ?. Kont, 
birden bire: 

40 

Nakleden ı fa. 

Biraz daha sustular. Nihayet, 
mühendis: 

Satış talebi- Taksitle ödeme -- J)jenkulle
rln satışı- Altın ve gUmüş eşya 

ikindi .. 
Akşam " 
Yatsı .. 
imsak 

1547 
18 25 
19.56 
4,17 4.18 

- Larşe, dedi, arbk bu me
seleyle uiraşmaktan vaz geçiyor. 

- Bir noktada sap1anda kal• 
dı da ondan. Ona gare katil, 
harsız şatoya hariçten geliyor. 

- Fakat başka tDrlO olabilir
mi ki? 

Yenl icra ve iflas kanunu layiha
aının .an muaddel metinleri hakkın. 
da malılmat vermiftik. Bugün devam 
edigoru~: 

1• Satış talebl 
Haczolunan mal menkulse haciz· 

den niha,.et altı ay ve gayn menkul· 
ıl!M! nihayet iki sene içinde satılmasını 
alacaklı istiyebilir. 

Broçlunun üçüncii şahıslardaki :ı 

lacağı menkul hükmündedir. 
Her alacaklı mensup olduğu dere· 

ce namına satlş talebinde bulunabi· 
lir. 100 üncü maddenin son fıkrası 
mucibince hacizleri evl'e!ld derece
den artacak bedeller için muteber o
lan alacaklılardan her biri dahi men ı 
sup okluğu derece namına istiyebilfr. 

Haczi muvakkat olan alacaklı 

satış talebinde bulunmaz ve hak -

kuvvet yoktur. Fak at cuiisHr.!a!
dc bulunan bir rej' rne ~~rşı ic
yan mevcuttur. Kont Ectlcn ~us 
mak fırsahoı kaçardı " 

Kont Betlen'in bu nut:.undan 
birkaç gün sonra bazı mebrem
lerinin beyanatile şedit nl!t~;un
da~i manalcr anl~ı!dı. Sabık 
Mac:ır Eaşvekili Mzrtta tc'crar 
resikAra gelmek istiyor. Roman· 
ya Ye Ro~a seyahatleri bu nv· 
detin mucip olacağı had seleri 
ilı:!ır içindir. Siyaseti hariciyede 
sahibi nüfuz olanların bekled:k-
leri bazı hadiseler var ve Kont 
Betlen rcoikire tekrar ge!e•ek 
kendi tes s ettiği rejimi f e ak e
te ıllrü!d .yen fırka ml' cade!esini 
durdurmak isliyor. Kont Betlen'in 
asıl d!!şüoceai pedir? Eunu arat
brahm. Kendisi rıe bir boş na· 
zariyeci, ne de aağ veya sol ce
nabın ıonundald bir hayalperest
tir. Siyaoeti, birçok defalar söy-
lemif olduğu veçhile, tarihi Ma
caristenı ihyadır. Hall;uki Koot 
BetJen biliyordu ki lazımgelen 
muanneti temin için bütçeden fe-

dakirhk liZ1mdı ve bu da memleketi 
mali izmibli!e sfaüklerdi. Meğer ki 

onun hesaba kattığı diğer bir 
hadise, "harp,. hadisesi zuhur 
etıin. Harp bütün badi!lelcri te· 
lifi eder. Muahedeleri parç~lar 
ve Kontun menıup oldugu ta· 
baka harp semerelerinden isti
fade eder. 

Harp olmadı. Bunun yerine 
mali rezalet ve skandalli vak'n-
ların ifıası geldi. O vakit Kont 
Betten geldi. Ancak o vakitten· 
beri Anılun bombası, Hover mo
ratoryomu, Hitler ve harp teh-
ditleri, terki teslibat konferansı 
ve tehhk~leri meydana çıkh. Ve 
Yaktiyl~ Tiıanm büyük harp yak
laıınca yaphğı \'eçhile Kont Bel-
len it başında bu!unmak istiyor. 
Maamafih anlaşılan ekseriyet fır-
kası eski reisinin reisikira gel
meıinden memnun değildir. Bir 
çok meb'uslar mevkiıni buakı
Yererek onları muhalefetin hü
cumuna maruz baralttığından 
müıtekidirler. Bazıları memleket
te bir protesto hareketi olmasm
dan korkuyor. Bazıları da hadi-
ıenin hariçte husule getireceği 
akislerden korkuyor. Şurası mu· 
hakkaktır ki muhalefetin hücum
lanndaki tiddet, ve etrafta bu. 
sule gelen huıumet en ziyade 
Betlenia tekrar resikara geçmesi 
endifeaind~-ıdir. Belki de bu teh
like karıııında fırkalar yeni gu
ruplar halinde toplanarak civar 
memleketlerle milnasebahn ıslahı 
ve bu ıuretle hem Yazıyeti ma
liyeyi dtizeltmeyi hem de Kont 
Betleni reıikira tekrar dönmek. 

i
ten mene!_l!aeJİ dütü~~~!tedir
er. 

-
kında 106 mcı maddedeki müddetler Yılın geçen ıı;ünleri 84 
cereyan etmez. ı; .. 1.:alan .. 282 

8:-J 
283 

Satış bedeli, haklarında haciz kat·~::11. ----------~ .. 
ileşmiş olan alacakların memnu mik- Hava - nün ı:ıcaldık ır.ımr 4 
tanna baliğ olursa satış tatil edilir. ıı~ıwr 3 dereceydi Bue-ün rÜ7.dr onY· 

Muvakkten haczedilmiş olan mal- r:ızdıın esecek ve hava ~kseriyetle hu1utl 
n·~,.31\:ur. 

lar ancak 113 üncü mddenin son fık ------·-----
rasınila yazılı hallerde sctılabilir. ı Radyo ı 

Bir mahn satılması kanunt müdde 

~--t içinde istenmez veya talep geri al•· rstanbul - fi dan 7 e kadar 
nıp da bu müddet içinde yenilenmez gramofon 7 30 dan 8 :10 1 kadar Cennet 
se o mal üzerindeki haciz kalkar. hanım Yesari A (J~ hev sız. 8 30 dan 

Tak•ltl:> ödeme Q a kııdar A,·d:ı nnerncı ~r!mdonla 9cbn 
Borçlu alacaklının satış talebin- 1' a k:ıdnr Reda\'i musiki ıo dan 10 .. '.JO 

den e\'\'CI borcur.u muntazam taksit· :ı k:ıdıır c:ı1hant 
)erle ödiyeceğini taahhüt eder ve Viya ne - l 2 M 1.onser - J:l 40 
birinci taksiti de derhal verİ'"se icra Jnnr ı\ ndresn 'in konseri - 1 ~ plak -
muamelesi durur. Şu kadar ki, borç- 17,!i:i Avustumı mucil<i~i - 21 klasik 
)unun kafi miktar malı haczedilmis operet1cr - 23 1;; Ts"gan musikisi 
bulunması n her taksitin borcu~ BUkr e, - I~ plak - I 8 ~on· 
dörtte biri mil.tarından aaşğı olma . 
macıı ve nihayet aydan P.~·a \'erilme -
si ve müddetin üç aydan fazla olma
ması şarttır. 

Taksitlerden biri zamanında ve· 
rilm('zse icra muam!!le~i kn.Idr~ı yer• 
den başlar. 

Menkulleırl" sshsına dafr 
hUkUmler 

l\lenkul mallar satış talebinden 
nihayet bir ay içinde satılır • 

Yetişmemiş mah!'iulJer, borçlu . 
nun mu,·afakati olmadıkça sahla -
maz. 

Alaca.kir talep etmeden borçlu -
nu" tnlebiyle satış yapılabilfr. 

İcra me-rnuru kıymeti süratıe dü
şen \'eyahut muhaf87.ası masraflı o
lan malbrın satılmasına her zamnn 
karar verebiJir. 

Satıt acık arttırmayla yapılır. 
Arttırmaatn npıtaeatr yer, sttn Ye 

saat daha •w,·eJ iJan olunur. 
Iıanın şekli. arttırmanın tarzı. 

yer \'e giin ii \'e gazeteyle yapıJıp ya· 
pılmryaca~ı icra memurluğunca a • 
15.I.adarlann rn:mfaatlcrine en r.n·· 
\'afık geleni nazarı dikkate alınarak 
tayin olunur. 

s~tılığa çıkarılan mal üç defa bağ 
rıldıktan ı:onra en çok arttırana i . 

ser - 21 pi\·ano \"e klıır inet son:ıt'an -
21.45 ph:ınÖ solo 

Roma - 13 plak - 13.45 ses 
ve musi .i konseri - ı 8,30 konser -
21 ,42 opera parç:ıSt 

Praga - 12 plak · 1.145 Bıa· 
ris1avııd:ın nakil - 18.10 kukla tıyauosu 
22 aııkerf muı:iki. 

Budape,te - ıo.ıo sa on orkes· 
crı konseri - 13,0.; konser - 21, J.5 
kor ser oı ı..esrrnsı - .22 Çigan musikisi. 

Moskova - 11 çocul !arı mah~us 
neşr~yat - 1 .i iş saau - 14 radyo 
neşrı)'atı - l 7 ( >ktobr çocukları -
1 :-.~~ ıenl'fıüs - l,9 :adyo J!:llZt'tesi -
2.3 ~ek, lsveç \'e J< r:ınsız l ısan l:ıı ile si· 
) ast neşriyat - 1 konser. 

Yar,ova - 13,IO plak - 20.l."i 
konser - 23.30 r:ıdyo 1!"17.etesi - 23,42 
lngilizcc nrşı iyar 

Yarın 24 mart 
Virana - 12 30 &.on ser - J 3,40 

Brailovskinin konseri - 14 pllk t.onscıi
l'&SOçOcbıdar ı~ı~. • c b3l( ınt!a-
J 8 5 01 kcStra konseri - 20 35 musiki 2 (, f 0 
bir pi~cs-22,45 oda mus'kisi 

HEILSBERG - 7.30 .Jimn:ıatik \·e 
musikı - 9.30 .Jimnastik- 13 konser
i 6,45 gençlik için Goethe hakkında -
17,1::; konser - 21 l\oro ve orkestra 
22 15 Danzigdcn nakil. 

BUltre~ - 13 plak - 18 konser 
1010 konser · 20,40 pldk 21 Koro ve 

hale ediJir. Şu kadar ki arttırma !le· orkeııtre 

deli malın tahmin edilmiş kıymetin Roma-13 pl4k-18muhtelif - 183J 
yi!zde yctmi!-l be~ini bulmak ve satışı kon.;er- ı 9.15 radyo gazcrt:si 21 ,45 keman 
istiycn alacağın rüçhanı olan diğer konseri 22 senfon'k konser. 
alaraklar o malla temin edilmişse b·? Praga - 14 sa:ıt h:ışı 16 50 \·ivo 
suretle rüchanı olan alacakların mec lonsel konseri 20,20 orkestra· 2J,20 

muundan fazla olmak şarttır. Org konseri. 
Arttırma bu miktara baliğ olmaz- Budapeşte - IO,l5 konser -

sa satış icra memuru tar?.fın<lan ae- ve ork< stnı - 18 30 ı..onser-20 p!Ak -
r. 20 30 oper:ıdan nakil 

ri bırakılır ve arttıranlar taahhüt - Moskova - ı ı den 23 e kadar 
terinden kurtulur. nakil 

İkinci arttırma ilk arttırmayı ta· Varşova - 13.35 plAk - 16,50 
kip eden on bec; gün içinde yapıhr. çocıık'3r için - 19 05 oda musi kısi -
114 üncü madde hlikmü tatb:l< olu • 20.4~ r:drn J:!&Zete•i 
nur. -g-eç_m_e_m-~-k--i-iz-e-re-b-ir_m_üh"'"' -1-et-v-er_.e_b_i· 

İkinci arttırmada mal en çok art· lir. Sahlan mal bedeli alınmadan 
hranın üstünde bırakılır. Şu kadar teslim olunmaz. Verilen mühlet i· 
ld satış istiyenin alacağına rüçhanı çinde müşteri bedelin hepsini ver· 
olan diğer alacaklar o malla temin mezse icra dairesince mal yeniden art 
edilmisse bu suretle rüchanı o'an tırmaya konulur ve 116 ıncı maddc
alacaklann mecmuundan fazla ol - nin ikinci fıkra'-'ı tatbik olunur. 
mak şarttır. l\fal kendisine ilk ihale edilen 

Böyle fazl:ı bir bedele alıcı çık • kimse ve kefiJleri iki arttırma arasın 
mazsa satrş talebi düşer. daki farktan \'e diğer zararlardan 

Altın ve gUmU• ••Y• mes'uldürler. Faiz miktan yiizdc 
Altın ve gümüş eşya maden ha • beş olarak hesap edilir. 

lindeki kıymetlerinden daha aşağı Bu fark ve faiz ayrıca hükme ha· 
bir bedelle satılamaz. cet kalmaksızın daiTece tahsil olu • 

Satış peşin parayla yapılır. An • 
cak icra memuru müşteriye yedi gün 

nur. 
(Devam edecek) 

- Geldiğinize çok tefekkür 
ederim, dedi, yalnız kalmaktan 
kork uyurdum. 

- Pek dütünceli görünüyor
sunuz. 

- Fıtbakika öyle. Bir çok 
mesele'.ere canım sıkıldı? Her 
kes:n bir ~erdi oluyor, ma!ümya. 

Yemekte hiç konuşmadılar. 
Kont, derin bir dfişDnceye dal
mıştı. Mühendiase, Patr ı hakkm
da ondan malümat almak üue 
miınas'p bırfusat arıyor ve hiz
metçilerin çekilmesini bekliyorriu. 

Yemekten sonra kahve içmek 
lizre taraçaya çıkhlar. Hava ağar
dı. Topraktan ve çiçeklerden 
sarhoş edici bir koku yükseliyordu. 
Kont, kadehlere likör koyarken: 

- Gece: fartma çıkacak gali· 
ba, dedi. 

- Belki •• 

Şimdi yalnızdılar. Mühendis: 
- Ycıünüzde bu k11dar bariz 

bir surette görünen endiıenin 

sebebini sorarsam bir nezaket· 
sizlik etmit olur muyum? 

Kont titredi: 
- Demeil yüıümcen belJi olu

yor.. Kendıme hAklm olaatı ~ 

tum. - - ""' .. • - • ... 
- Endişen;zin s~bebi Oviyak 

Kastelmeyran meselui mı? Bu 
iki ismi birleştirmebten maksa· 
dım iki meselenin de ailenizi ali 
kadar ettiğine olan kanaatim· 
dendir. 

Kont bir saniye tereddüt et
tikten sonra cevap verdi: 

- Evet. Bu mesele beni fev
kalade endişeye düşürüyor. Zan
nedersem gid ıp amcaman yanm
da oturmam icap edecek. 

Masanm üstünde küçDk bir 
elektrik Jimbası yanıyor, etrafın
da pervaneler uçuşuyordu. Kar
mm abajor, iki adaman yüzün
deki manaların dikkatle takip 
edilmesine mani o'uyordu. Mü
he11dis içinden drşünOyordu: 

- Zavallı adam, o da benim 
gibi aşkının pençesinde inliyor 
ve sevılmiye cesaret edemiyor. 
Halbuki aynı yarayı taıımak iti· 
bariyle kardet sayı'ırız. 

- Rus şiyvesini taklit eden 
Ye ortadan bu kadar esrarengiz 
bir surette kaybolan kadını is
tisna edersek .• 

- Evet, bu kadın •. 
- Bütün esrar, Lartig bu ka· 

dmdadır. Onu bir ele ıeçirebil
sek. 

- Fakat üst tarafı, kasaların 
çalınması, cinayetler .• 

- Bütün bunlar bir ıey de
ğil. Kadına bir tutsak, her ıeyi 
balletmif oluruz. Ab bu kadın ... 

Kontun gittikce heyecanı aıb-
yordu. Yumruklarını aıkarak 
devam etti: 

- Eu kadının maksadı ne? .. 
Ne istiyor? 

Lartig, kontun iç:nden geçen
leri nasıl bile bilirdi? Kont dü
şünüyordu: 

- Bu kadın, bana, Elenanın 
babsettiii kadmdır. intikam al
mak iıtiyen kadın. Ve EJenanın 
ölümünü istediği kadm. 

Gine sustular. Havada bir 
timşek çakh. Muhendis, birden 
bire: 

- Aziz dostum, dedi, ıizden 
tato hakkında birıey soracağım. 
Eugiln fra11oyla sizi beklerken, 
.... ,~ ~ te•a .. f -.bize m6hi 
olduğunu zannettiğim birıey i-
retti. 

Kont merakla baktı. 

- Beni sevindiriyorsunuz , 
Lartig .• Larşenin gözünden ka
çan birıeyimi6 ğrendiaiz? 

- Eminim. Fakat bu keıfimi· 
zin kıymet kespedebilmesi için, 
biran, esrarengiz kadımn Rus 
şivesini taklit ettiğini unutalım da 
onun Rus olduğunu taaavrur Ye 

kabul edelim. 
(Bitmedi) 

Darülbedayi temailleri 
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-Türkiye DarUlfUnunda Maarifte: Adliye - ff a be r le r I 1 
Bttyük bir istikbale 

namzettir 

Hukuk fakültesinde 
imtihan şekilleri 

Baytar mektebinde 
bir nakil meselesi 

Hukuk fakültesi müderrisler Dünkü Akııam gaıetelerinden 
Habeşlstan1n Parls sefiri meclisi son toplanbsında hukuk biri baytar mektebi müdürlüğüy-
Ankara seyahati intiba· imtihanlarımn bundan sonra grup le asistanlardan baııları arasında 

lar1nı anlatıyor imtibanl:lrı şeklinde yapılmuını vukubul•n bir hadise dolayııiyle 

Şeker davasına dün 
devam edildi 

Habeşist{lnın Paris Ye Londra sc· kararlaştırmış ve bu hususta ye· birkaç asistanın başka yerlere 
flri M. Beciranda Zallaka dün sabah ni bir talimatname hazJrlamıştır. nakil ve tayin edildiklerini yazı-
Ankaradan şehrimize dönmüş ve ak • Bı, talimatnameye göre; mü-
şam üstü Yunanistana hareket etmiş- nasebet ve taaUuku olan bir yorda. 

Gelecek celsede maznunlar 
müdafaalarını hazırlıyacaklar · 

t' dd d k Dün bu hususta mektep mü-ır · grup a e ilece ve talebeler Dün sulh birinci ceza mahkeme-
M. Zallaka hareketinden en·el bir bu grupların imtihanlarım birden dürü Salih B. kendisil~ görüşen sinde ihtikar yapmaktan maznun ta-

muharririmize şunları söylemiştir: vereceklerdir. Mesel5; hukuku bir muharririm'z:e şunları söyle- cirlerin n Alpullu fabrikasının mu-
- Tür.kiyeden fevkalade güzel in- medeniye, Roma hukuku ve ta- miştir: hakemeJerine devllm olunmu~ur. ne-

tibAlarla aynhyoruz. rihi hukuk bir grup, hukuku id:ı- ~ Böyle bir nakil hadisesi var· çen cel8ede bazı zevııt;n ~:ıhit sıfati~ · 
İmparatorumuz hazretlerinin hu - re, hukuku düvel ve hukuku dır. Asistanlardan lsmail Hakkı Je celplerine, Alpullu, U~ak G. M. :"i. 

sust mektuplannı takdim münasebe· · 
esasiye diğer bir gruba ayrıl- ve Celil beyler Karacabey ha- nıarkah t-Oz ~ker1-erinin ~ub3t tari · 

tiyle huzurlarına kabul edilmek fır . mışlardır. A E hindeki fiatlerinin ve Hayri Be) in 
satına na.il olduğumuz Gazi Hazret • rasıoa, ptürrahman bey de r· 

Her hangi gruptan olursa ol- . t . d Jd I §irketin murahhas Azası olup olmadı-
lerinin yüksek şahsiyetleri kendileriy zıncana ayın e i i er. ğının ticaret müdüriyetinden soru!-
le olan mülfıkatrmızın daha ilk daki- sun, bir dersten dönenler, o Fakat bunun müdürlükle ara- masına ve iki tacirin defterlerinin tet 
kalannda bizi tesiri altına aldı. Bü · g ub d h'l d 1 d t k k r a a 1 crs er en e rar larında vu ubulan her hanki kiklerine kanr "erilmi~ti. 
yUk Reisi Cümhurunuz, mülakatı - · t b b' t t ı ı.ı d 

ım ana ta ı u u aca~ ar ır. bir hadise atfedilmesi dugv ru de· Dünkü celsede ticaret ve sanayi o-mrzda bizden Habeşistan hakkında T 1. t · l k 
a ıma namenın ge ece sene- gv ·ıldı'r, ası·st•niarın h•r zaman dasınd:ım gelen cevap okunmu•tur. malumat istediler, kendilerinin mem - .. ... " 

1 k . . h kkı d 1 d'kl . . den itibaren tatbiki mümkün muhtelı'f •ehı'r ve mab .. Llerde Bu cevapta )·erli ı~kerin ayni tarih-e etırnız a n a bes e ı erı samı- T w 
olacaktır. 1 lerde 34,40 dan a7,9:i e kadar olduğu, 

Diplomalaran yeni şekli staj görme eri gayet tabiidir ve Agop bmikylln ve Hayrettin Efendi-
Yeni bnrflerin kabulündenberi bunun bafka hiç bir sebebide Jedn defterlerindeki kayitlerin hll • 

mezun olan darülfünunlulara, bir yoktur. zırlanm11.dığ1, Hayri Beyin rnurahha!\ 

ketin normal şekerinin bitmekte n1 • 
duğunu enelce hükumete ve b:ıyilere 
haber vermiştik. Hatta hadiseden 11 
gün e,·vel bayileı;mize hariı;ten nor
mal şeker getirebileceklerini söyle • 
mi~tim. Geı;en seneki istihlak ile bu 
sen~ki istihlak arasında çok fark vaı·. 
dır. Eğer biz kontenjan çıktığı valdt 
~eker fiatine zam yapmak isteseydik 
ve o vakitki fiatıere bir kuru;;; zam e
dilseydi, elimizde mevcut bulunan 
1200 Yagon ~ekerin bir kuruşluk fat:
lahğından 120 bin lira kar temin o
lunuı·du. Biz de bundan istifade ede• 
bilirdik. Netekim diğer bir çok e~ya 
fiatlerinde müthiş zamlar yapıldı. 

Biz, on para zam yapmadık. 

Her vakıt zerar1na mı ? 
Bu ı!Ura reis, Hayri Beyden bir sU-

mi hisleri öğrenmekle mesuduz. Türk 
milletinin medeniyet yolunda !-iür'atlc 
ilerlemek hususunda.ki aımi Ankaraya 
giden herkes tarafından derhal an • 
Jaşdmaktadrr. Türkiyenin biiyük bir 
istikbale namzet oldu~u muhakkak • 
trr. 

Şeldl tesbit edilemcdig· inden dip· "TUrk Kollelt,, talebesi ba,ka aza olduğu bildirilmiştir. Hayri Bey 
d b d - d d . . al sorrnu~tur: 

1 · b' k ·ı· mekteplere -.erleştlrilml•tlr ora a ulun ugun an avet ve ısttc-oma yerme ırcr vesi a verı ı· ' ,. 
• Bir hafta evvel Cag-alog-funda vap edilmjştir. Hayri Bey, tüccar o1-

~~a d -Oğrendığimize göre; darülfü- Türk koJleji adlı hususi bir lise- ugunu, Alpullu şeker şirketinde mu 

- ötedenberi Zararına mal verdi· 
ğinizi söylüyorsunuz, her vakit zara· 
rına mı mal satarsınız? 

Türkiyeyle memleketimiz arasında 
ticari münasebet yoktur. Memleketi . 
mizde Türkiyenin bir konsolosu bu . 
lunmaktadır. Memleketimizin de Tür 

nun dip'omasının yeni şekli tes· nin tedrisatına nihayet Yerdiğini 
rahhas aza ve meclisi idare reis ve-
kili bulunduğunu söylemiştir. - Evet efendim, kontenjandan e,·. 

vel müthiş bir rekabet karşrsınday · 
dik. Aşağı fiate satmıya mecburduk. 
Zarar denilen şey, bir an evvel şekc • 
ri satmamak.ve piyasaya nazım ol
mak. sonra da dünya piyasasından 

bir kuruş eksiğine satmaktır. Yani 
paranın faizini kaybetmekt_ir. 

bit edilmiştir. Buna güre dipio· ve talebesini diğer mekteplere Hayri Bey mahkemeye izahat n· 
malar gotik harfler!e doldurula- yerleştirdiğini yazmıştık. rerek demi-tir ki: kiyeye bir sefir göndermesi düşüniil - 'Y 

mektedir. cak ve en üstünde T. C. remzi Halbuki dünkü refiklerimizden - Şirket kontenjandan el·vel hal 
M. Zallaka Hab~şistan hakkında işaretiyle mukavves bir zeytin biri t31ebelerin açıkta kaldıkla- ka çok hizmet ettiği gibi hariçten Tür 

şunları söylemiştir: dalı bulunacaktıı. rını, hiçbir mektebe yerleştiril· kiyeye gelen şekerlerle rekabet te et-
- Habe~istanm ı:> milyon nüfn- Şimdive kadar verilmi:} olan mediklerini yazıyordu. Maarif miştir. Huiçten gelen şeker Tekabe-

~u vardır. Nüfusunun yüzde beşi is- vesika'arm iki dip!omalArla teh· müdürlüğünde yaptığımız tahkı- ti karşısmda tirket malını zarara sat 
lam, diğer kısmı ortodoks dinine ma- dilme yakında ba;;:lanacaktır. mak mecburiyetinde kalıyorGJ. Re • 
liktir. kata göre, nıektep kapandığı ka.beti azaltmak için bayi teşkilatı 

- Ticaret odasr, şeker fiatinin o 
tarihlerde tereffü göstermediğini sör 
1üyor .. imparator ayni zamanda siyasi ve lazımdır. zaman maarif müdürlüğüne bir yaptık. 

rırhani reis olmakla beraber ayrıca Habeşistan ziraat memleke-tidir. tezkere g5nderiJm·ş ve mevcut On üç bayiyle mukavele yaptık. - Efendim, burada.ki ticaret oda-
bh' patrik de bulunmaktadır. Bijhassa fil dişi ve kahve ihraç eder. 25 talebenin Hayriye ve inkılap Trakyayı Ye hükumeti istisna ettik. 

Habeşistan meşruti usulde idare Erkeğin kıyafeti memleketimizin Jise!erile Çenberlita~ ort.:ı mek- Bu ~ene mutadın hilafına şekerleri · 
sr bunu yapacak iktidara malik de:!i! 
dir. Burada şeker borsası yoktur. Bit. 
her hafta ateşe komersyalden fiat n
lınz ... 

d ·ı· T · ı -- tak.ld. ıoo • iklimi icabatından olarak beyaz bir mili buraya getirdik. Fabrikada 101 e ı ır. amamıy e mus - 1 ır. a· tebine yerleştirilmesi bildirilmiıtir. 
zası olan bir mebus meclisi ve azası nevi ihramdır. Son zamanlarda genç Ve şimdiye kadar da l sınıfta vagon bıraktık. 
50 olan bir ayan meclisi vardır. kızlarımız arasında Avrupa kıyafeti Kontenjan çıkınca oradakiler te -

k ld • 'dd' d h' b' t J b Hayri Beyin isticvalıım müteakip Mcbuslann ve ayan azasının inti • kaıbul edenJere sık sık tesadüf e-dil· a ıgını 1 ·a e en ıç ır a e e laşa düştüler. Kendilerine ihtiya<;la · 
haplarını impa atorun truıtik etme.r.;i meıktedir. de tTaarife miiracaat etmeın :şlir. rınm temin edileceği vadedildi. Şir • (Lütfen sayfayı çet'iriniz) 

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

.... 101--IP!•• .... -TARIH EL KiTABI 

ziyaret edemiyec~ği ilan edildi. Onuncu senede hacca Muhammet de 
i§tirak etti ve bu hacdan 3 ay sonra 63 yaşında öldü. (8 haziran 632) 

- Ebubekirln hilaf eti -

Muhammedin ölümü ınüslümanllar arasında bir karışıklık vücude 
getirdi. Fakat Ebubekir vaziyete hakim oldu çünkü müslümanların bir 
ln•mı Muhammedin öleceğine inanmıyordu. Bir kısmı da Muhamme • 
de kimin halef olacağını tayinde muhalefete düşüyorlardı. Ensar (Medi"' 
neliler) bir taarfta, muhacirleı· ( Mekkeliler) bir tarafta toplam .. 
yorlardı. Ebubekir Kureyşten birinin intihabım şiddetle talep ediyor .. 
du. Ebubekir Ebu Uheydeye yahut Ömere sadakat yemini de teklif 
etti. Ömer Bekire ilk defa sadakat yemini etti ve onu peygamberin ha
lefi olarak ilan etti. Hazır bulunanlar Ömerin hareketine imtisal etti .. 
ler Ebubekir halife olarak ilna olundu. 

Ebubekirin hilafeti bütün müslümanların reye işitrakiyle olma .. 
ınıştır. Bilakis bir evin hususi odasmda topanan küçük bir ekalliyetin 
gürültülü ve acele bir teşebbüsünden ileri gelmiştir. 

İntihapta hazır bulunmıyan Ali ve Zübeyr ve Mekke muhacirleri hu 
intihaptan çok müteessir oldular. 

Muhammedin ölümü esnasındaAli, Ayşe, Talha, Zübeyr fazla tees• 
süre kapıldılar siyasi kudret gösterı:;mediler, bilakis Ömer ve Ebuhe· 
kir vaziyete hakim oldular. Muhammedin cenazesi henüz sıcak bir halde 
iken ihtiraslar, nifaklar birden boşandı o kadar ki peygamberin cena • 
zesi bile unutuldu, ihmal edildi. Ali Muhammedin yattığı odayı kaza .. 
rak peygamberi oraya gömdü. Muhammedin cenazesinin şehrin me • 
zarlığına götürülmeyip alelacele gömülmesi Muhammede karşı göı • 
terilmiş. bir hürmet eseri değildir. Siyaset ve ihtiras havası etrafı o ka .. 
dar sarmıştı ki, Ömer ve Ebubekir bile cenazenin defninde hazır bulun .. 
madılar. Ebubekir halife olduğunu ertesi günü camie geldi. Camide halka, 
rnücahede etmekten vazgeçmiş olan kavimlerin hakarete maruz kalmıı 
olduklarını ôyledi. 

Hilafetin hakiki mahiyeti -

Muhammet öldüğü zaman, İ$lamlar şaşırdılar çünkü, Muhammedin 
e~rafında bulunanlar için Muhammet ölürse vaziyeti nasıl idare ederiz 
dıye bir mesele mevzuu bahis değildi. Çünkü bu meselenin halli allahla 
~nun resulüne ait bir vazife telakki ediliyordu. Fakat Muhammedin 
0 lümü bir emri vaki halini alınca iı tamamiyle değİ$tİ. Ati icin hazır • 

,...... ____ m!!lm.- T AR!H EL KİTABI -------lt'-' --Lnmamış olan ve Fakat Muhammede bağlı olarak dostça yaşıyan üç 
fırka derhal ayrıldı: 

1) Ensar fırkuı, 2) Muhacirlf!rfırkası, 3) Arabistanın köşesinden 
bucağından gelerek Muhammede iltihak edenler fırkası. 

Bu fırkaların icinde en kuvvetli si Ensar fırkasıydı. Ebubekir hi .. 
)afet makamına g~çtikten sonra hat h hareketini peygamberin hattı ha· 
reketine uydurmıya çaJıştı. 

Ebubekir kayıtsız, şartsız bir şekilde isla,mların riyasetine intihap e .. 
dilınişti. Ebubekir hem dini, hem de siyasi kudretin, hem de askeri sala· 
hiyetin yegane merciiydi. Fakat on un dini, siyasi, askeri meseleler hak· 
kında peygambere imtisali ilk zamanlar için iyi olduysa d a sonraları 
.Muhammedin arzularının zıddına bir vaziyet hasıl olmasına sebep ol .. 
du. 

Çünkü Muhammet hadiesler zuhur edince, o hadiselere göre ted .. 
birler alır, vaziyeti o şekilde idare ederdi. Muham.met bir muhafaza • 
kar değil, bir tekamülcüydü. Muhammet mesleğini ruhundan kavrıyamı• 
yanlar onun sözlerinin metinleriyle kaldılar. 

Hulefarı Ra,ldln devri : 

Peygamberden sonra intihapla iş başına gelen halifelere verilen 
addır. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali den maada hulefayı raşidin . yoktur. 
Bunlardan sonra sülaleler hükümran olmıya başlamıştır. 

EbObekir zamanı : 

Ebubekir dahili isyanları bastırdı. İran ve Bizansla harbetti • .' 
Ebubekir iki seneden biraz fazla hilafette bulundu. 

Omer = 

Ömer Ebubekirin Suriye ve Mezopotamyada başladığı fütuhatı tev• 
si etti. Sasani Y ezdicerte kartı açılan harpte İslam ordusu Kadisiyede mu 
zaffer olduktan sonra ( 635) bütün Iranı istila etti. Y ezdicert Türkler", 
iltica etti. Sasani devletine nihayet verildi Arap orduları Türk eline 
kadar uzadılar. Mısır da Ömcrin Z:\manında zaptolundu. Ömerin hi • 
laf eti on sene sürdü. 

Ömer vergisinin azaltılma.31111 istiyen bir İranlı hıristiyan köle ta .. 
rafmdan hançerle vuruldu. Aldığı y~radan müteessiren öldü. 

Osman ı 

Ömer ölümünden evvel hilafet meselesinin hallini intihap etti· 
ği altı ki§ilik bir heyete havale etmişti. Bu altı kiş.ilik heyet, Emeviye su· 
lalesinden, Muha.mmedin dmaadı Osmanı halife intihap etti. 

Hudutlar, Afrikada Trablusgarba, Kafkasta Aras çayına, şarkta 
Horasan Türklerinin Öncü kuvvetlenyle karş.ıla.§mışlar, Ceyhun nehri· 
ne kadar dayanmı§lardı. Türk - Arap mücadelesi başlamıştı. İran 
on beş senede İslam oluvermİ§tİ. 

Osman ihtiyardı, işleri akrabaları olan Emevilere bırakıyordu. Me • 
muriyetlere onlar tayin edilivordu. R1•, :::;kiden beri Emevilerin düş • 
manı olan Haıiıni!erin harekete 2eçmesine sebep oluyordu. Bu dahili 
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l Po'j~tP : B Ü R S A 
Haliçte iki kişi 

şahitler dinlenilmiştir. 

Şahitler ne diyorlar ? 
Çocuğunun 
Kelles"ni 
Bulan baba 

Ticaret ve lktısat J ı __ _ 

Ticaret müdürü komiseri Bahri l 
Bey mahkemeye şu izahati vermiş • 

boğuldu 
Dün sabah 5,30 da Kasımpa· tir: 

_ l\famül şekercilere şeker almnk şadao arnavut Isa, Apturrah· 
mao ve Karanfil isminde Ü'" için şirketle temasta bulundum. Ya-

zifem, piyasayı takip etmek, 1913 nu-j müşteri alan 401 11um2ralı san· 
maralı knnunta tearuz teşkil eden hu- dal sahibi Refik mü~terilerini 
susat hakJnnda rapor vermekti • Şc- köprüye doğru götiirmiye başla
ker tereffüe meyyaldi. Kontenjancla1: mııtır. Sandal Unkapanı J..öprü
istifade edilmek isteniliyordu. Piya · :ünü geçtikten sonra mukabil 
sanın nazımı bulunan şirketten mallı• cıhetten gelen ve henüz hü~iy
mat istedik. Şirket ldloda iki kuru~ yeti tesbit edilmiyeo kırmızı 
bindirmek icap ettiğini bildirdi. 

boyalı bir motorla mlisademe On bir şubat öğleden ~onra satış 
k 'ld' etmiştir. Sandalcıda dahil olmak ·esı ı. 

Ben, bunu ticaret müdürüyetine üzere yolcular der.ize dökülmÜf· 
ve ticaret odasına bildirelim. Odad.1 ler ve bunlardan Isa ile Karan 
bir kongre yapılarnli vaziyet lktis:ıt fil kurtarılamıyarak bo2'nlmuş· 
vekaletine bildirildi. 1\ffm1iıl şekerci - lar, Apdurrabman1a sandalcı Re· 
Jerin müracaatı üzerine şirketin te- fik güçlükle ~ urtulmuşlardır. 
mas ettim. Haydar Bey, kendisinin Karanfılin cesedi bilahere bu· 
ha işle alakadar olmadı~ını. Şnkir unmuşsada Tsanın cesedi henüz 
Beyle tema~ etmemi bildirdi. llk k· uaştırılmaktadır. 
masta mamul şekercilere bir şey vc-I Bir ev kısmen yandı 
remiyeceklerini söylediler. Şeltercile -, Eminönü civarında Hacı ka· 
rin ikinci müracnatinde Haydar Be-
yi yeniden gördüm. Haydar Bey hu ı:l ın da bostan sokağında Feride 
defa ellerinde Avrupa şekeri olduğu- hanımın evinden yanğın çıkmış, 
nu ve bize verel.ıileceklerini söyledi. ev kısmen yandı~ı halde sön 

Mamiıl şekercilere şeker almak i- dürülmüştür. 

22 Mart 932 Açıdı 
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Napoli, 22 (AA)- Beneuento· 
Bacellc demiryo'u hattı üzerinde 
teftişte bulunmakta olan Lauda
to Vicenzo, Çurazzano yakinin
de gö~desinden ayrılmış ve feci 
bir şekilde parçalanmış bir in· 
san kafası bulunmuştur. Muma
iJey, bu kafonin 19 ya~ındaki 
kendi oğlunun kafası o'duğunu 
tammıştır. Bir kaza vukuuna ih
timal verilmektedir. 

Baba i<cderinden çıldırmıştır. 

Talebesini 
ö düren hoca 

Roma, 22 (A.A) - Dün sa
bah dokuzuo~u PJe enstitiisü 
mensuplarından birisi yatağında, 
boğazında geniş yaralar açılmış 
ve öurıüş bir halde bulunmuştur. 

Ofis 
Kontenjan aleyhinde 

rapor göndermedi 
Dün bir sabah ~azetesi, ihra

cat ofisinin kontenjan usulü 
aleyhinde iktısat vekiletine bir 
rapor gönderdiğini ve bu rapo
run Ankarada fena tesir bırak
mış olduğunu yazmıştı. Dün bu 
haber etrafında ihracat ofisine 
müracaat ettik. Ofis mahafilinde 
hayretle karşılanan bu haber 
hakkında alakadar zevat şunları 
söylemiştir: 

- Döviz tatbik edilen mem
leketlerde bu usulün tatbikinden 
mütevellit net' ce!eri ve tebarüz 
eden temayillleri ofiı günü gü
nüne takip ederek alakadar ma• 
kama bildirmekle mfikelleftir. 
Ofis bugüne kadar kontenjan 
usulü hakkında mütalea beyan 
etmiş değildir. 

TUtUn lhracatnnız 

Şubat ayı zarfında Anadolu
dan lstanbula 300,669 kilo tütüa 
gelmiş Ye ecnebi memle" etlere 
buradan 809,629 kilo tüti'Aol t;ık• 
rılmıştır. çin mürat"''.lt ettiğim zaman fiati ko- ______ K_d_l-,ö-.------

d c·· I .. . k t' 1 8 1 • Y 
nuşma ım. :.-Un rn şır c ın en·e cc Qü sı·nemasında Alhdan fazla rocuklu olan ai-müdürüyete verdiği bir fiat cedveli ı;:j reyya , 

Çok çocuklu 
Annelere mUkAfat 

Enstitü müdüriyeti , muallim 
Sociarelli tevkif etmiş ve mu
maileyh kendisinden geçmiş ol
c!uğu bir sırada bir çakı ile ta
lebes' nin bo,jazmı kesm;ş oldu
ğunu itiraf etmiştir. 

Mumaileyh, maktutün tahkikat 
icrasına sebebiyet vermiş olan 

Yumurta dUşUyor 
Son iÜnlerde yumurta fiyat

larında ani bir düşğünlük gö-vardr kf, b·. da ffat 34,40 idi . .Fintin Rı:sit Rıza tir:ıtrosu sıın'aıkftrlnn Bir ldere na\di miikifat verilmemiş· 
değiştirildiği hakkında bilahare bir şenlik gecesi voJvil 3 per<lc Ya· ti. G eçen sene zaruri bazı sebep-
iş'ar vaki olmadığı gibi şeker piyıc;"·"• ıan: Heşat i\uri Hey. ler!e memlekette nüfusun çoğal- , ikayetlerinden dolayı ona karşı 

müthiş bir infial duymakta oldu 
iunu ilave etmiştir. 

rülmüştür. Bunun paskalya mü
nasebetiyle piyasaya fazla gel• 
mesinden ileri geldiği zannedil
mektedir. 

da değişmemişti. . kalanan mazr:un dün istinaf mnhke . mnsını te~vike medar o!acak olan 
t bu maddenin bu sene tatbiki ki gün soımı, şekercilerin aldık . mesinde muhakemesi yapılmış ve ya-

l n J <!>• 40 • 38 d h ' 3 düşünülmektedir. Mahaza henüz a ma .r.t, ycrıne en,· em c.:e 1ı nazarı itibarc nlınmnlt üzere ny Aym odada uyumakta olan 
başka bir talebe, arkadaşının 
karanlık içinde inlemekte oldu
ğunu duyarak ne olduğunu an
lamak istem f, Sociarelli, deli
kanlının boğazından rahatsız ol
duğunu ve kendisinden boynuna 
bir bez koymasını istemiş oldu· 
ğunu sövlem ştir. 

depozito suretiyle aldıklarını ö~ren • hapse mahkum edilmiştir. müsbet bir karar o'madığı gibi 
dik ve ihtikar yapıldığına hükmetti!, "açzk rak! yA~an bir hanım aa veıi ecek ikramiye miktarı da 
Bu sırada normal şeker de 40,:lO a fır- dokuz ay heple yatacak takarıur etmemiştir. 

1,oprak bayramı 
1\'lüoasebetlyle 

lamış bulunuyordu.... Ud.üdarda Nuh kuyusunda Har - Bu mükafatların verilmesi ka· 
Neticede, ticaret odasından şeker manlık cadclc 'nue oturan • Tnzl ı Ha- rrtlaştırılc'ığı takdirde, Türk te

fiatleri hakkında gönderilen tezkere- nım, o ;ıu şoför l\lcsus \ 'C telat i miıı- hasından olan ve altıdan fozla 
ıle daha hir ~ok şeker fiatl<?rin"n ~ös- de hi ri) le evinde kaç:ı.k rakı yaptığın- çocuğa mali!~ bu!unan anneler 
terilmediği, binaenaleyh bunların bil- elan dol:"ty:ı istinaf mah'..:cmctjne veril ı .. ensup o'du' ! arı vilayetlerin 

21 Martta Halkalı mektebin
de, iJk defa olarak memleketi
mizde toprak bayramının tes'it 
edilmesi münasebetiyle dün vali 
13. tarafından Gazi Hz. le bat· 
vekil paşaya ve ziraat •ekıli dirilmesine, maznunJann mfülnfaab- rniş ve di.in muhakemesi bifüilm'ştir.I hl "d" l"kl · b. · · 

- ~ı ıiye mu ur u erme ır ıstı· rını hazırlamalarına ve dava 29 rna.-t Verilen karar mücibince Nnzh Ha •
1 1 

t d ki d Muhlis beye birer tcıek-
cıcıy e müracaa e ece er, on an salı günü devam edilmesine karar ve• nım 9 ny hapse \'C 4:i lira p3ra ceza -

t • conra hakforında tnhkilu t yapı'.-ri mıştir. sına rnnh!itim edilmiştir. Mesut ve 
~ransız sefiri geliyor kür te!grafı çekilmittir. Aynı 

Bir müddet C;vvcl mezuniyetle zamanda toprak bayramının mü-
açak kll§lt satan Muz~ fc. 'l'cli\t bulunamadıkları için hakların- c1ıktan sonra vcl<a'etçe tayin e-

lle nya mahkQm edUdl •.,·,i t h' i!-nt mu,:ı'•knt~n tndil t'rlil· dilen n iktard::ıki mükafatlar Ye-
Parise giden Fransa sefiri Kont ess!si o!an Roma euıtitüaüne 
de Ctıambruıı'un buiün şebri· keyfiyetin bildirilmesi de Muhlis 

Kaçak cignra krtğıdı s:ı.tnrl,en e_ •• - .,.· t:r. ri'ec t r. 

•••~•••••••••o•u•b•o-~•••• •••••••~••• 
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bir isyanın hazırlanmas;na velile v~rmek de ekti. Nihayet . . !ısır, K~ • 
f e ve Basra taraflarından gelen şikayetçiler Mcdineye geldıler, Medı • 

' O · d o''idu"rdü • ııede bir galeyan oldu. Osmamn evini .. ardılar, ~mam evın e 
ler. 

Ali: 

Alinin hilaf eti dahili ihtilafla.flarla geçti. Suriye valisi Muaviye 
Alnin hilafetini kabul etmedi, onu Osmanın katili addediyordu. Talha, 
Zübeyr, Ay§~ yeni bir fırka teşkil etmi§ler hilafetin Aliden o.~~nmasmı 
istiyorlardı. Ali ile Talha, ve Zübeyr taraftarları arasında . ı:ıusadem7 
oldu. Talha ve Zübeyr bu müsademede öldüler. Sonra Ah ılc Muavı
ye arasında harp başladı. Muaviye kurnazlıkla hHfıfeti kendine aldı. 

Harlciler : 

Sıffın muharebesinde galip gelen Ali, Muaviyeyle arasındaki 
ihtilafın hallini hakem suslüyle hal teklifini kabul ettiği için taraf • 
tarları tarafından terkedilmiştir. Çünkü bunlar hakem usulünün aley
hindeydiler ve netekim h:ıkem usulü de hile ile Alinin aleyhine bir ka~ 
rar çıkmasına sebep olmu~tur. Hariciler ne Alinin, ne de Muaviyenin hi
lafetine taraftar değildiler bunlara Aliye gücendikleri için (Harici) den· 
di. Aliyi sevenlere (Şii) dendi. llk mezhep ihtilafı da böyle mey -
dana çıktı. Hariciler hem Aliyi, hem ele Muaviyeyi ölr1ürmek için iki 
adam tayin ettiler Mm::.viyeyi öldürmek için gönderilen adam Muaviy"'Vİ 
ancak yaraladı. Ali Kufecle camide namaz kılarken yaralo.ndı. Ve öl· 
dü. (661) . 

Arapların Türk.,Jran ve Bizans medeniyet
lerile ilk teması 

Araplar Hulefoyı ra:idin devrinde Türk, lran ve n; .. ans medeni· 
yetleriyle temas ettikleri halde bu rneedniyetler<lcn pek az i:.tifad-:? 
ettiler. Çünkü bu devirde Arapların telakkisi §u idi: 

"Müslümanlık kendidnen evvel gelen her ~eyi iptal etmi:tir. Kur .. 
andan başka bir ~ey okumak caiz değildir.,, Akidesine sa.bitiler. B~mun 
için rasgeldikleri medeni eserleri, abideleri, Türk, Fars Yunan li ·• 
sanlariyle yazılmı~ eserleri yakmakla ve tahrip etmekte bir beis görme· 
diler. 

S 1yasi ve içtimai teşkilat : 

Muhammet zamanında pek basit ve iptidai olan devlet te§kilatı 
dört halife zamanında ihtiyaca göre bazı tadilat gördü. Muhammedin 
llümünden 29 yıl sonra devlet te~ki' :itı §U ıeki.ldeydi: . 

1) Devlet reiıi halifeydi. Bunun hem dini, hem de ııyasi hakimiyeti 

mi~e ııelmeaı ._.btcrncldir. beyden rica ·dilın ir. 
•••••o••••• •••••••• 
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yi k _ ediyordu. Fakat gelecek ~c.ıe Muhammedin üç gün Mekkede 
l: ,Jma ;:nı ve Kureyşilerin şehirden çıkmasını kaLul ediıordu. Muham • 
1:1cdin Mckl:eye yalnız bir kılıçla gelmesi şart ko,ulmuştu. Bu muahe • 
deden sonra islamiyetin intişarı daha kolaylaştı. lki sene ıonra Muham
met Mekkeyi fethe gittiği zaman yanında 10,000 kişi vardı. 

M;,ıhammct bundan sonra Mcdineyle Suriye arasındaki Hayberi 
zaptetti. Araziyi beytülmale hasretti. Bundan sonra maiyetinde 2000 ki.· 
§i olduğu halde M.ekkeye gitti ve haccetti döndü, 

Mekkenln zepll : 

Mekkenin zaptına iki kabile arasındaki harp ıebep oldu. Bu kabile • 
lerden biri Muhammedin (Huzızalar diğeri Kureyşilerin (Beni Be • 
kir) müttefikiydi. 

Kureyşiler Beni Bekir kabilesine yardım deiyorlardı. Muhammet 
bunu Hudeybiye müsalahası ahkamına mugayir telakk_i ettiğini bildirdi. 
Kureyşiler Muhammedin kudretini artık tasdik edıyorlardı. Derhal 
Ebusüfyanı sefir olarak gönderdiler. Fakat Muhammet müspet bir ce• 
vap vermedi. Ebusüfyan Mekkeye döndü. Bunun Üzerine Mekke üze -
rine hP.re?<.ete hazırlandı. Fakat tertibat gayet gizli tutuldu. Nihayet 
Mekkeye ciddi bir mukavemete tesadüf edilmeden girildi. Muham • 
.met, Mekkeye bir hakimi mutlak aıffatiyle girdi. Çadırını kurdu. Sonra 
Kabeye kadar silahlanmış bir halde deve üstünde gitti Kabede deve -
den inmedi. 

Kabedeki putları çıkarttı, Kabenin anahtarını cebine koydu. Mek· 
ke ahalisine bir hitabe irat etti ve onlan affetti. 

Bundan sonra Taif seferi yapıldı. Fakat şehir büyük bir mukave • 
met gösterdi. 

IX uncu hicret senesinde Suriye hudutları üstünde T ebük ıeferi 
yapıldı. 

Muhammedin son seferi hudur. Bu muharebenin sebebi, Herak .. 
liyiisün Muhammet üzerine sefere hazırlandığı rivayetidir. Muham -
met T ehüke geldiği zaman düşman kuvvetini bulamadı. Daha ileri 
gitmedi. Bu seferden bir malcsat daha vardı. Muabmmet Mekkenin fet· 
hinden evvel Surivc hududuna 3000 kişilik bir ordu göndermi~ti. Bizan• 
sın himayesind~ olan Go.ssanileı bu orduyu perişan etmişlerdi. Mu • 
lıarnmct bunun intikamını almak ist;yordu. Hicretin onuncu ıeneıi ha· 
lit bin Velit Yemene gönderildi. Başka bir sefer heyetini de Muham • 
met Ali ile beraber gene Yemene sevk.etti. Bunlar evvela dine ~avet ede" 
cekler, dini kabul etmiyenlere karşı s!lahln hareket edeceklerdı. 

MUseyleme: 

Hicretin dokuzuncu senesi Yemenli bir kabile re111 Müseyleme iı -
lam aleminde bir tefrika vücude gelirdi. Kendisinin de peygamber ol• 
duğunu iddia etti. O haHtkatte bir mezhep vücuda getirmişti fakat 
bu mezhep İslamiyetin yanında tutunamadı. 

Veda haccı ve Muhammedin ölUmU ı 

Hicretin dokuzuncu senesinden itibaren K~beyi hiç bir müpi~ 



As. mk. Sa. Al. komisyonu ilanları 

700 adet mintan Çengelköy As. Orta mektebi ıçın 
700 ... Yün fanila ,, ,, ,, ,, ,, 
700 " yatak kılıfı Maltepe askeri lisesi için 
Yukandaki mahallere hizalarında cins ve mikdarları yazılı mal-

zeme üç ıartnamede aleni münakasa suretile satın alınacaktır. 
MDnakasalan 6- Niıan 932 Çarşamba gunu saat 16 ja kadar 
Harbiye mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümunelerini görmek için komisyona mü· 
racaatlan ve iştirak içinde muayyen vaktınde komisyonda hazır 
bulunmaları. (247) (1028) ..... 

Konya Mkerl orta mektebi ıçın 

250 adet yün fanila aleni münakasa 
suretile satm alınacaktır. 1\lünaknsa
sı 2 nisan 932 cumart~i günü saat 16 
ya kadar Harbiye mektebindeki satın 
alma komisyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümunesi -
ni görmek için komisyona müracant
Jan ve iştirak için de muayyen ''ak -
tinde komisyonda hazır bulunmaları. 
(239) (911) 

Maltepe Askeri lisesi için 215 adet 
yatak örtüsü aleni münakasa sureti • 
le satın alınacaktır. Münakasası 2 ni
san 932 cumartesi günü saat 16 ya 
kadar Harbiye mektebindeki satın al
ma ko.misyonunda icra kılınacaktır. 

Taliplerin şartname ve nümunesini 
görmek için komisyona müracaatlan 
ve iştirak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. (210) 
(912) 

Kütahya Vilayetinden: 
1 - Kütahya Ziraat aletleri fabrikası için Türkiye dahilinde 

meYcut ve az müstamel olmak üzere 110& lira muhammen be
delli bir adet Üniversal Fireze tez,:tahı ve 2000 lira bedelli bir 
adet kayışla müteharrık pires ve 70 Jira bedelli bir adet elle 
milteharrik küçük pires ve 200 lira bedelli bir adet vida tezgahı 
ve 350 lira kıymetinde oksijen kaynak cihazı ve 200 lira bedelli 
müdevvıar kulak makzsı ve 272 lira muhammen bedelli Dinamo
metre, sağ ve sol pafta ve eğe ve hava çeliği ve 1000 lira mu· 
bammen bedelli bir adet şahmerdan 200 lira muhammen bedelli 
elle müteharrik keski tezgahı, 400 lıra muhammen bedelli 8 
adet çift mengeneli gürgen marangoz tezgahı şartnameleri mu
cibince ve ayn ayn münal<asa kaımelerile 24 Nisan 932 pazar 
günü saat 15 te ihale edilmek üzere alenen münakasaya konul· 
muştur. 

2 - Şartnameleri Istanbul, Ankara, lzmir ve Bursa Vılayet
leri Ziraat Müdürlüklerine gönderilmiştir. Talip olanlar şeraiti 
mezkur Müdürlüklerden öğrenebilir.er. 

3 - Her makine için ayrı ayrı 0 o 7,5 nisbelinde depozito 
Yerilecektir. Taliplerin me2kiır gün ve saatte Vilayet daimi En
cümenine müracaatları ilan o'unur. (894) 

ı _________ [) __ e __ v_ı_e_t ___ [)_e __ nı ___ ir_y __ o_ı_ı_a_r __ ı __ ı_ıa __ n_ı_a __ r_• ________ (, 

25. 3. 1932 · ribin itıbaren muteber olmak üzere Mudan· 
ya Bursa hattmda muşamba icarına malısus M. B. - 2 r.umaroh bir 

tarife ihdas edilmi~tir. Mezkur tarifeye nazaran vagon üzerine 
örtülecek mutambalardan beher nnkil için 50 ve eşyanın istasi

yonJarda muhafazasında beher mu~amba ve her :ı1 saat ve kü
ıuru için 150 kuruş alınacaktır. F a~la tafsilat için tv.udanya· Bur-
u hatta istasiyonlarına müracaat edilmelidir. (\09 l) 

'~---------•-s_t_a __ n_b __ u __ ı __ l3 __ e_ı_e_d ..... i_y_e __ s_i ___ u __ a __ n_ı_a_r __ • ____ ~.I. 

Bllyükadada maa bahçe gazino icarı: teminat 37,50 ı:radır. l 
J 

Kapah 

zarf 

Sebzehalinde 111 N. lı f:arnl~a • 
. " . " 18 ,. l Açık 

J nüzayede 
Unkapanında 31,17 metro arsa ,, : ,, 4,50 

it " 

Yukarda yazıh emluk kiraya veri!ecektir. Talip olanlar tafsi-
lit aln?ak için her gün Levazım müdür!üğüne ve ihale günü olan 
14-4-932 per,embe günü de teminat makbuz veya mektubu ile 
aaat on heıe kadar Daimi E~ü~ müracaat clmeiidirler. (1124) 

Lfizumu olan 1000 çidene tahtası, 150 taban ağacı, 5000 par· 
mak, 500 başlık, 8 ton maden kömi.;rü, 4GOO muhtelif yerli cıva
ta, 8 kestane kütüğü, 16 ıhlamur hüHiğü, 3CO kıyye yerli yağlı 
boya pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar 397 lira 50 kuruşluk 
teminat makbuz veya mektubu ile 28·3·932 pazaıtc:si günü saat 
on beıe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (1126) 

--------
M. M. l. H11v1J Muste~.:ıı lığından: 
iyi Almancayı bilen ve konuşan bir mütercime ihtiyaç vardır. 

Ayda ·(100-150) lira ücret verilecek ve Ankara'da Tucüman
Jıkta Ye Almanca Türkçe muhaberntı yekd!ğerine çevirmek vazi
felerinde istihdam edilecektir. Taliplerin c!evlet hizmetinde iıtib
damına mani bir hali olmadığım gösterir Polis vesikalarını ve 
sıhhat raporunu, evvelce istihdam edildiği mahallerden hüsnühal 
şahadetname.inin ve iki sene zarfında askerlıkle alakası olmadı
~ı~a dair ~~~ikalarmı ve muvazzah adres'le bir kıt'a fotoğrafını 
ıstıdasına ılışık olarak milli Müdafaa Vekaleti Hava Mfisteşarh
iına müracaat edilmesi. (1123) 

Doktor 

Hafız .Cemal 
Dahlll hstahklar mutahassısı 

Cunıadan maada her gün öğleden 

sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar Jstan· 

balda divanyolunda 118 numaralı hu• 

ıusl kabinesinde dahili hastalıklnn 
muayene ve tedavi eder. Telefon: İs· 

ta.bal (2. 22398) 

Satılık dükkan 
lıissesl 

l:minönü l:ıl l\li.:dürlüğündcn : Ueya· 
7.ıtt:ı Çarşı kapıda Eski Dh :ını alt Yeni 

mim:ır 1 l:ıyrcttin m:ıh:ıl!csinin fie;:ızıt 
caddesinde 7 5 ,\o. 1ı dükk:\n•n :J te iki 
hi c;scsi 4 ıene 'e •l müs:ı\'İ taldnc öde
mek ş:ırci) le ve :ıçık arttırm:ı usu life 
511ul:ıc:ıktır. ~luh:ımmen bedeli ı 135 Ji. 
radır Ih:ıks i :- N'isan ·932 per~embe güni5 
saat l I de Eminonü ~Jalmiıdürlüğür.de 
~ apılac:ıktır. (1042) 

SEYRiSEFAIN 
Merkez accoı:m G:ılııt a koprül ~ı B 2623 
Sulıc A, Sirkeci Muhürdar 1ade Han 92:"40 

Mersin Postası 
(KONYA) 25 Mart Cuma 

10 d~ idare rıhtımından kalkar. 

1 Mahkeme ve icra IUinları 1 
Hc)oğlu Dordüncü Sulh Hukuk lııh

kemcsindcn: 

Şişlide istasyonda Harman so
kağında 8 No: !u apartımanın 
ikinci dairesinde sakin iken 1-2-
932 taribinde Fransız Pastor 
baatabanesindc vefat eden Za
bej Kevorkyan hanımm vasiyet
namesi açılarak tenfizine ba~lan
dığından kanuni medeninin 538 
inci maddesi mucibince bu bap-
ta bir guna itirazı olanların ta
rihi ilandan itibaren bir ay zar-
fında Beyoilu Dördüncü sulh 
Hukuk Mabkcınes•ne müracaat
ları lüıumu ilan olunur. (2667) 

lmnbul icra Itiraz Merciinden. 
Saraçhanede Hayd;ır hane ma

hallesinde Külhan sokağında ce
dit 4 No. lı hanede 8 hissede 
bir hisses:nin mutassarıfı bulu
nan ve elyevaı ikametgahı meç
hul Refik B. yevmü mfüafaa 
olan 12 4-932 tarih:ne mGsadif 
sah günü saat 10,30 da lstan
bul icra itiraz meı c inde bulun
madığı veya bir vekil gönder. 
mediği takc!irde borç:u olan di
ğer yedi hissenin sahibi Fatma 
Nazikler hanuıun Ahmet Hamdi 
beye bo~c~ndan dolayı satış tar
zının tayını cihetine gidileceğini 
mübeyyin işbu daYetiye varaka
sı ilanen tebliğ o:unur. (2674) 

'J ıcaret ]ş.lerı Umum 1\luc'ürluğunden: 
SO ikiııci teşrin l 330 tarihli 

kanun hükümlerine gfüe tescil 
edilmiş olıın ecnebi ,irketlerin· 
den (Sir:ger Dikiş Makinesi Kum

panyası) nın Türkiye umum ve· 
&dU baız o'duğu ••lAbiyete binaen 
bu kerre müracaatla şirketin 

Türldyedelci tali şubelt:rini teftiş 
ve idareye şirket namına yapa

cağı işlerden do,ğnca'< davalarda 
bütün mahkemelerde dava eden 
edile:ı ve üçUncü ~abıs sıfatlaril; 
hazır l: u unmak (zere şirket me-

m uı !arından (Emil ~övayzer) Efen
diyi vekil tayin eylediğini bi!dir
miş ve lazım gelen vesikayı ver
mi~tir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere 
muvafık görülnıüş olmalda ilAn 
olunur. (2669) 

Sult:ın:ıhmct sulh mahkemesinden: 

Mah~ut beyle Rıza ve Necdet 
ve Ze!fi beylerin şayıan rr.utasar
rıf o~C:uk!arı Vefada Sec:ısettin 
monla g5r:mi rnah~lles:~de birin· 
ci yeni sokakla yeni 9 ve eski 
19 numaralarla murakkam k5r
gir ve tamire ınu~tac iki od:ı iki 
hala bir bodıum ve bir mutbak 
ve bir kuyu ve uf ak bir bagçe
yi havi harcıpca bir ba? haner.in 
b:a!ci şuyuu zımnında furnhtu le
kauur etmekle mevkii müzaye
dev~ vaz olunmu~ ve 3 mayıs 
932 calı günü saat oa beşte iha
lesi mukarrer bulunmuş olmakla 
talip olanbrm hıymeti muham
minesi ol:ın 1000 liranın yüzde 
onu nisbet:nde pey ::kçasım ha
milen !:oltan ahmet sulh rr.ab~c
me·i ikinci hukuk dairesine m~
racaat etmeleri ilan o!unur. (2671) 

l.;ı:ınbul 8 inci ıcrn dairesine: 

Bir borcundan dolayı paraya 
çev:-ilmedne ),arar verılen ıki a· 
det kerevit bir adet ort:ı masa
m dört adet hadej>karı perde 
bir adet çiçek koy111aya mahsus 
!l:ındalya 5 Nisan 932 tarihinde 
saat do!rn1dan ona kadar Kadı
(;ö~:-ündc Cevizlıktc şekerci bak-
kal sokağınca '16 No : lu hane· 
de furut edeceği ilin olunur.(26721 

7 -VAKiT 23 MART 1932~ 

(V AKIT)ın küçük ilanları 
._ _______ 10 dafası 100 kuruştur. -------• 

Satahk dUkkln - !\lahmutoa- (80.000) liraya kadar sata• 
sada Kürkçü hanı alt katında ayda (14) hk meftazası olanlara - Bey· 
on dört lira kirası olan bir dükkAn sa oğlunda lsuklı\l caddesi. Galatndn, Ka-
tılıktır Talip olanlann Galat:ıda Mehmet r:ıkby, lstıınbul cıhetinde Bahçckapusa 
Ali pata hanında (41) numaraya miıra· Su1tanhamamı ve Balıkpıır.nn gibi en şe-
caat eylemeleri. refli mahallerde t80 000) liraya kadar ıa· 

Acele •abhk hane ve f1rın
Rumelihisannda Alit0rlak mahallesinde 
çeşme sokağında hır katı H~r bir katı 

ah~ap iki kattan ib:ırct dört oda, bir 
mutfa'>, bir hamam, bir kuyu bahçe. 
elektrik ve miıştemil!u S3İreyi havi hane 
.,.e itcisnlinde hrın satılıktır. Talip olan· 
ann Ga'atada Mehmet Ali p:ışa hanında 

(41) numar:ı) a müracaat eylemeleri 

Sa§lam ve keleplr Irat sa· 
hn almak lstlyenlere - lstınbu
lun şerefli \ e eğlenceli bir me\•l,iinde 
scne\'t (7.000J fıra kira getiren cml:ık 

~atılı li ur. !Bedelı için hır kısmı peşın alı

narAk mutf'baki muk:ı5«eten ve vahut ıki 
sene sonra .,·eri mek iızcre ı.:ola}

0

lık gös
terilir) fazla ma1Clm:ıc ve taf:.ilı\t almak is· 
tiyenlcr Galatıda .\lehmet .~li ı aşa ha· 
nında (41) numar:ıya n urac3nt edcmclcri 

Ucuz ve acele sabhk otel 
ve kahvehane ve garaj - Sır
kccide Salkım oğüuc tram\ ay caddesinde 
( I 2) oda, il\i salon, \ e müşıemılıltı s:ıl

ı e\ i ha\ i ctelle altındaki kah\·ehant! \ c 
luis:ılindekı garaj ucuz satılıktır. Talip 
olanların Galatada Mehmet Ali paşa ha· 
nında (41) numaraya mtiracaat C) lemcleri. 

Sabhk klgir hane - Di\an
yolunda tı amvay caddesınde Ugir dört 
J.:ııtt:ın ibaret dort oda, bır mutfak, bir 
sarnıç, bir ı.uyu, daraÇ3}'t ha\İ nıunta· 
zam 'e nez:ıı eti fevkalldeli k~gir hane 
satılıktır. Talip olanlann Galatada l\Jcb
met Aii p:ışa hanında <41) numaraya 
miıucaat evlemelerı. 

Cı§elo§lunda satthk mU· 
kemmel hane - Cığ:ıloğlunda kA
gir diırt ı.aıtan ıb:ıret on oda, bır ,a'on, 
bir cıhannüma, bir mutfak, bir kiler, b:ıh· 
çe ve mü~temll~tı s:ıire) i h:wi miıkemmel 
hane !i&lllıkıır Tılrp olanl:ınn Galnt:ıda 

Mehmet Ali p:ıo;a. hanında (41) numaraTI 
miırac&tat eylemeleri 

Acele saühk apartman ve 
dUkkAnlar - l\adıkfö undt, Yelde
~irmenı Çarşısında, d 'rt }Ol ağzında, 

tahtında Peş duk~ An. bir oda, halA ve 
bodrumu. fe\kınde. Dort daıreli -.:e be· 
l{cri bir sofa, (4) oda, mutb:ıh 'c haU.) ı 
ha\İ rml~k satılıktır. Ta ip olanların on 
buçul\t:ın btşe kadar Cal:ıt:ıd:ı. Mehmet 
Ati pa~a hanında, 141) numroya müra· 
ca:ıı eylemeleri 

Kirahk kat - ld:ıreh:ıne, muııye
ncbane \cya il-.:ıımt için, ıkı oda An
kara. caddesinde 52 numaralı e\ ı miıra 

CUt 

Acele sahhk - l'ındıkh dere içi 
Osm:ın ç:ıvuş ;.oku~unda IS J? numa
ralı evler ucuzc:ı s:ııılıkıır. Denize neza
rctltrı '31dır. ıçi ndekılere mur:ıca t (2ö66) 

ve kac;ıu !:~sta.ıkları 
müteb::ıssısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hiraıiahmer binası 

No. Tel. 226 2120 

Be~ oğlu Dördüncü Sulhh 
Mahkcmeıinden : 

Ecyoğlunda Pangaltı :fo Şehit 
l\Iuhtar bey caddesinde (65) No: 
lu hanede mukim iken 12-~ 932 
tarihinde vefat eden madam Elc
ninin terekesine mahkemece YU· 

iyet edilmiştir. 
Tarihi i!inc!an itibaren eshabı 

matlubun Ye alakadaranın bir 
ay ve mirascılarm üç ay zarfın
da Beyoğlu Dördüncn Sulh Hu
kuk Mahkemesine müracaatları 
lüzumu ilan olnnur. (2673} 

1 tanbul 8 inci icra memurluğundan; 

Bir borçdan mahcuz paray:ı 
çevrilmesi mukarrer tel fabrika
sma mahsus makine 28 3·932 
pazartesi saat 9 dan 11 re kadar 
beyoğlunda Şişhane karako'unda 
kaptan paşa sokak 17 No: !uda 
Ditrilı efendinin Tel fabri!casın
da açık artırma suretile satıla
cağı ilan olunur. (2675) 

tılık mağazası olanlann !aat on buçuktan 
beşe kadar Galatada l\1ehmet Ali pı~a 

hanında (41) numro}a mür:ıcaat eyleme
ltrl. (;\1ezkör mahallerde olmak şartile 

beheri yırmi be~er bin veya daha fazla 
bıymette üç dört mağaz da 01 :ıbllir). 

Sahhk dUkkAn - Vcznecileıdc 

tramuy caddesinde 1 IS No. lu üstünd• 
odıı \e halayı ha\i bir diıkkıln &cele sa
rılıktır. Kadıköy Kuşdili ku) u soka\: 16 
t\o )a muraca ıt (2647) 

Acele setıhk ve klrahk mU• 
kemmel köşk - Göztcpede ista -
)Ona dort beş dakika mes [ede, fe'tka· 
Ude nezareıli bir me' kide, barem da're
sl {50) odayı, lailhanh ve dort kumalı 
hamamı, 'e iıtisalınde mutbahı, çam~,ır· 
haneyi, musluklu kilen, iki )emek odası. 
terkos 'e telefonu, seUmlık dairesi. K~
gir iki l\maıı ibaret 'c ıiç kısma kabıli 

t:ıksim on ıL:i odayı, ahırı. g:ır3jt, bü) uk 
mutbak uş:ık odalan ile üç bıi~iık bos
ıan ku~ usunu. vasi çamlıklı 127) donum 
lıahç•yi -.:e müştemil~tı salre~i ha\·i ha· 
rem 'e selAmlık köşkleri, olduğu gibi bir 
kaç kısma taksim edilerek kira ile de 
verile~cktir. Talip olanlanıı Ga1atada 
Mehmet Ali paşa hanında (41) oomra}• 
saat on buçuktan beşe kadar müracaat 
eylemeleri. 

Tebdllhava etmek lstlyen· 
lere - Bahçeli 'e dört odalı müstakil 
kullanışlı bir ;ılı kiralıktır. Arzu eden· 
ler Bc)lerbeyin<le i kele Cİ\'arında be
destanh 1 hi nti be) in 2 numaralı hane
s·ne murac:ıııtları 

Acele sahhk hane - Feti}e
de ı-Atıp Muslahatıin mahallesinde Dıra

man cl!dde inde ah~a iki kattan iba et 
tiç od:ı, bir muıfak, bır km u, b:ıhçe \ e 
muştcrr.ilttı saireyi havi h:ıne acele satı· 

lıkur Tal'p olanların saat on buçuktm 
beşe kadar Gaiatada Mehmet Ali paşa 
hanında (~1) numara~a müracaat eyle
meleri. 

Ac~le ve ucuz satılık ha• 
ne - Oe)'Oğlunda Kamer hatun m:ıh (
lesinde klgir dört httan ibaret (6) oda, 
bir mutfak, iki sofa, b'r sarnıç, bahçe. 
elektrık \ e muştemi ı'lo s:ıiı eyi hu i hane 
acele ve ucuz satılık olduğu ~ibi bir 
ı.ao kiralıkur. Talip olanlann ~nat on 
buçuktan beşe kadar Gnlatada f\lcbm t 
Ali paşa hanında 141) numroya müracaat 
eylemelerı. 

Daktilo • Vezn~dar - 'J urkçe 
ve Fr:ınsızca 1 s:ınl:ırı ile daktiloluk 'e 
)ahut ,·ezr.edulıl.: ,·eya satıcılık y:ıp:ı•1 

lıir ~Jurnazel iş :ırıyor, Gazetemiz ida
re ine ~F.,. rumuzu il"' mtirac:ıat. 

I 
ı~tanbul Fınc:ıncılıırda i\l:ıhmudı~c ha. 

nınd:ı 38 39 numarada Gömlek \'e Tn
kotaj tlcaretılc mc~gul \ asfi ve Ram z 
l\ollcktif şirket'nin kr:ı ve iflAs kanunu 
mucebincc l t:ınbul icra \e itiraz mer· 
cıinden talep eıukleıi konkordato müh
letinin k:ıbulıle şirkete ıki ay mühlet 
vcrilrrck komiser ta un olundum. Al:ı.

c.ıklılar:ı :ıit z.irdı.: y:ızılı husu lar kanunu 
mczkOrun 283 üncu maddesine te\ fıkan 
il:\n olunur. 

1 - \lac:ıklılar 932 5ene.si M~runın 

2tı ıncı cumartesi gününden iııbaren yir
mi gun içinde nlac .. k arını k:ı) ı ettirme-
lerini 'e d:ıcal: 'csik:ılannı teslim eyle
meleri. 
~- Hunun için G:ılatada l\ıraköy pa· 

lasta 3 uncu L::ıtta . 1 yaııhııncde ta· 
rafıru:ı miır:ıc:ınt lizımdır. 

3 - 1\lezkQr )irmi ~ün içinde ılocak
lıın'lı k:ı} t ett rme) enler L::ı.:ıuncn 1 o -
kordııt0 muz:ıl:crcs nden harıç ka a :ı 
rey hakkına malık olam:ızlar 

4 - ı\l:ıc:ıl.lıl:ırın kaydindcn sonra alac k-
l:ınnı k:ıydcttiı mış olan nl:ıcaklılar tııra[ınd o 
ko"J..ord:ıto muz;ıkerc edikccğınden ala
caklılmn ıoplımm:ıl:ırı için uy'n o unan 
4 nı:ıyıs 032 tarıhinc mtis:ıdif ç:ır amba 
gunu ı::ıat 14 te ):ızıhanemızdc toplan
magn al:ıc:ı lılar davet olunur borçlu
larda toplanm:ıda hazır buluftma~a mec· r> 
burlardır. 

5- Tu:ıfım:ı te lim cdilecc'. \esika
Jar coplanma için ta)İn olunan mc7.k0r 
tarihe tcknddüm eden on gün içinds 
yazıhanemize mur:ıc:ı:ıc :ı alacaklılar ta
rafından tet ık olunabılir 26C8) 

h:om ~er: Mazhar 
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riyetinden 

Kızmeti mubammenesi 
Lira Kuruş 

58 · 34 Tamamı 17 metre ferbiinde hu'unan Bahçe-
kapısında Çelebi oğlu A laett.u maba ıesiode 
Y enicamii şerif av:usiında eıki 77 yeni 70 N.lu 
kargir dükkanın J 12 6720 hiss ?s L 

599 17 ·ı amamı 296 metre terhiinde bulu an Babıali 
civarında Hobyar mahallesinde Cağalojlu yoku
yokuşunda eski 1O,10 yeni 29,31,33 No. 1ı ki gir 
matbaanın 240- 1 O hissesi. 

l(r.)5 60 Tamamı 152 metre 80 santim terbiınde bulunan 
Kadırgada mukaddema bostanıali elyevm Şeh
suv ar bey mabaUesinde Kadırga hamamı cad
desinde atik 32 cedit 40 No. ile murakkam 
dükka n m: a aralık bir bap hanenin 1-8 b·ssesi. 

30 00 Tamamı 7 metre 50 santim terbiinde bu!unan 
Çeleb:oğlu Alaettin mahallesinde Y enicamii şe
rif avlusunda C'ski 68 yeni 80 No. Jı kApir 
dükkanın 3600· 36 hissesi. 

245 60 Tamamı 12 metre ~8 santim terbiinde bu:unan 
Dayehatun. mahallesinde Tığcılar caddesinde 

atik 67 cedit 69 No. lı bila hava kagir dük· 
kanın üçte bir h;sses:. 

Balada semtsemt, mahalle, sokak ve numaraları yazılı emlak 

satılmak üzere dört hafta müddetle müzayedeye konmuştur. 

Talip olanlar 11- nisan· 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

onbeşte kıymetlerinin yüzde yedi buçuğn nispetinde pey akçe

lerile birlikte Iıtanbul Evkaf Müdüriyeti binasında mahlü:at ka
lemine mlracaatları. l861) 

Çatalca müstahkem mevkiinin 
ihtiyacı için :;oo kilo kuru üzüm pa • 
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 

23 - 3 - ~132 pazartesi günü ~aat 15 te 
yapılacaktır. lştir.ik edeceklerin 
Yaktinde komisyonda bulunmaları 

ve evsafla şartnamesini almak istiyen 
lerin komisyona müracaatları. (141) 
(1117) 

• * * 
Çengelköyündeki Kuleli askeri 

Jisesinde bulunan bir adet tem·irat 
motörü He iki dinamo ve teferruatı 

Çatalca"ya nakil ve mahalline konu
lacaktır. Nakliye ve tesisatına ait pa 
1.arlık 29 - 3 - 932 sah günü saat 16 
da icra edilecektir. Taliplerin mezkür 
vakitte komisyonda bulunmaları 

izahat almak istiyenlerin komisyona 
müracaatlan. (116) (1119) 

• • • 
Kolordu ihtiyacı için aleni müza -

yedeyle satın alınacak 1.'l0,000 kilo fu 
nn odununun ihalesi 11 nisan 932 
pazarte~j günü saat 15 te icra edile -
cektir. Taliplerin vaktinde komisyon• 
da bulunmaları ,.e evsafla şartname
sini almak istiyenlerin her gün ko • 
misyona müracaatları. (147) (1120) 

* * * 
Kolordu ihtiyacı i~in 15 ton ben

zin pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 
28 - 3 - 932 pazartesi günü saat l:J,:; 
ta yapılacaktır. Taliplerin şartname
yi almak üzere her gün ve pazarlığa 
iştirak i~in de vakti muayyeninde ko 
misyonumuza müracaatları. (US) 
(1121) 

••• 
Ordu ihtiyacı için aleni mfiza· 

yede ile 5,000 çift mahmuz sa
tın alınacaktır. ihalesi 6 Nisan 
932 Çarşamba günü saat 1 O da 
icra edilecektir. Taliplerin o gün 
ve saatte komisyonda bulunma
ları, nümunesini görmek evsaf 
ve şeraitini anlamak isteyenlerin 
her gün komisyona müracaat· 
Jarı. (130) ( 1007) 

• * * 

341 
RRDVO-

modeli 
GRf\MOFON 

Musiki ve sedayı emsalSTz 

bir sedakat ile tekrar verir. 

Harici şekli gayet zariftır. 

TELEFUNKEN 
Satış mahalı 

BOURLA BiRADERLER ve şsı 
s AT 1 E BEVO~LU - BEVAZIT-KAOIKÖV 

MAGAZALARI 

iş arıyanlar • • 
1çın 

Türkçe okumak- y:ızm:ık bilen efendiler :;iırket, mağaza ve banka kalemle~n· 
de işe g:rmek için. 4 ni~:ına kadar Beyoğlund:ı, Ameı ikan sefareıhnnesı 

yanında No. 42 lb:ın ve Tjcaret dersanr.sine müracaat edip ticaret 
derslerin proğramını meccanen almaları ilan olunur. 

Agop Pakraduni 

Konyadaki kıtaat ihtiyacı olan ve palı zarf usulü ile münakasaya vaze• 
evvelce münakasaya konulan ve bil - dilmiştir. 30 - Mart - 932 ..sa~mba 
ahara ihaleslnd- zadı nazar edilen gU•U aaat i5 te lhale edl'lecek'1r:- art 

ve taliplerin (1800) lira teminatı mu
vakJmte ,.e teklif mektuplarile vakti 
muay en ..... --tte ıc-~i .. tın 

341,500 kilo un, bu kere yeniden ka· namesini görmek istiyenlerin her gün a l ma komisyonuna müracaatleri 
(ll:J) (00.S) 

• • • 
Gülha.ne h~tane.si kalorileri 6459 

lira 72 kuruş bedeli keşifle kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. lha -
lesi 6 nisan 932 çarşamba günü saat 
l:> te yapılacaktır. Taliplerin prtna
mesini almak üzere her gün ve mü -
nakasaya iştrrak edeceklerin vakti 
muayyeninde mektuplannın komisyo 
numuza teminatı muvakkateleriyle 
birlikte nremleri. (134) (1026) 

• "' * 
Kayseri ve Talas yolundaki pn• 

yonlarla Efker'de bulunan kıtaa -
tın beş aylık ihtiyacı olan (306,000) 
kilo ekmek 3 nisan 932 sah günü 
saat 14 te kapalı zarf usuliyle ihale 
edilmek üzere münakasaya konmuş • 

tur. Talip olacakların şartnamesini 

görmek üzere hergün Kayseride \'l K 
O. SA. AI .. KO. müracaatlan ilan 
runda görmeleri ve münakasaya işti• 

ni.k edeceklerin de şartnamesini ala• 
ihalesi komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin hurdaları nakliye tabu -
olunur. (13.1) (1019) 

r.• Al<IT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umum' 
neşriyat müdürü: Refik Ahm,. 


