
Et , varidat getiren 
bir madde değildir! 
Şehir meclisinde dUnkonufulanlar 
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Makina insanlan 
·Yutuyor ? 
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op sesi ri arasında bir sulbtek ifi ! 
----------
Anbar ve silo işi 
mütearife kabilin
den olan umumi 
bir ihtiyaçhr 

-3-
Memleketimizde buğday fiatı .. 

:ıun bolluk zamanlarında maliyet 
hududundan 8.§ağıya inmesine ma 
ııi olarak müstahsili zarardan, kıt
lık .zamanlarmda stoklar yaparak 
ve icap eden mahallere sür'atle 
ıevkederek halkı açlıktan ve ölüm 1 
den kurtarmak için mutlaka am -
bar ve silo te§kilatı lazım geldiği
ni, bu te§kilatın kendi milli vesa -
iti.mizle derhal yapılması mümkün 
olduğunu izah ettik. 

~ıu:z~, 

Yarınki. sayımız 

12 Sayıfa 
Akbaba, Sinema, 

Çocuk sayfaları 

Meşhedt 
Torik Necmiyle 
birlikte Şanghayda 
.. Akbaba,, Çin badiıelerini 

takip için Meşhedi Caferle 
arkadaşmı tayyareyle Şangha
ya gönderdi. ilk mektupları, 

yarın gazetemizin içinde pa-
rasız takdim edeceğimiz 

Akbaba 

Bizim bu5lün fevkalade buh
ran vazıyeti karıısında tedbir al -
mak için müracaata lüzu mgöster
diğimiz bu vesait ve teşkilat baş .. 
ka memleketlerde artık bugün mü 
tearife kabilinden addedilen umu· 
mt ihtiyaçlardandır. Mesela ltal -
Y"anm her tarafında gayet munta -zam silolar vardır. Amerikanın ı... ___ ...,.. ________ ..._. 

hemen her istasyonunda da var - Şefik B 
dır. Ruslar fazla buğday istihsal· • 
lerini Avrupada satmak için son 
senelerde Anversteki silolan hile 
satın almıtlardır. 1 

Sonra memlekette ambar ve si
lo tefkilatı yalnız iktısadi bir me -
•elede değildir; bu aynı zamanda 
""~""Dleket için bir milli müdafaa 
~eselesidir. Çünkü bu teşkilat 

ııu:Y-cut olan yerlerde icabında or· 
duya ait olan geri hizmetleri fev
kalade kolayla,tırılmış olur. 

Nihayet ambar ve silo meselesi 
zirai ıslahat noktai nazarından da 
büyük faydadır. Çünkü silo· 
b .. :~vasıtasıyla mahsul temizlenir, 
Dıger fenni vesaitle uzun zamana 
mütevakkıf olan toh-.n .. le.hına 
intizar etmeksizin muvakkat bir 
tedbir olmak üzere muhtelif ma -
hallerde köylülere iyi tohumla\' 
'Verilebilir. Köy ambarlannda se. 
lektör bulundurarak, nümune tar· 1 

l~ları yaptırılarak hem ziraat, hem 
~ıca.ret noktai nazarından aynı he
i:lefe yürümek suretiyle zahire me
ttelesi halledilmiş olur. 

Istanbul defterdarı 
değişti 

Sabık defterdar Şefik B. 
Ankara, 1 (Yakıt) - lstanbul 

defterdarı Şefik B. maliye veka
leti kazanç temyiz komisyonu 
reisiğine Mu~tafaB. de lstanbul 
defterdarlığına tayin edilmiştir. 

Gazi Hz. 

Şunu da ili.ve edeyim ki ambar 
"~ silo işi için verilecek bir kaç 
trıılyon lira diğer zirai ve iktısadi 
ralahat gibi bilvasıta memlekete 
biznıet edecek sarfiyat nevı·nden 
~ Reisicümhur Gazi Hz. dün le e değildir; bu ite tahsis olunacak 
~edi doğrudan doğruya para ge- Dolmabahçe sarayındaki mesai 

brecektir. Hem de tahminden dairelerinde meşgul olmuşlar ve 
Mehmet Asım akşam üzeri bir otomobil gezin· 

IAlttarah 2 inci 5ayıfada] tisi yapmıtlardır. 
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Bu kitapları biz hediye edeceğiz. 
~ ~ ~ 

J ifasından büyük bir baz duyduğumuz bu hizmet, ıize hiç 
bir külfet yüklemiyor. Bir kaç gün sonra gazetemizin baş· 
lı~ının sai tarafında neşretmiye başlıyacağımız kuponları 

biriktirmek bu hediyeleri almak için kafidir. ( 

~··~!.~! !.!n. ~~!~~~!~~ \ 
•bıl yavrunuza ilk, 60 kupona mukabil ikinci, 90 kupona § 
~ukabU üçüncü 210 kupona mukabil dardüncü Yeya beşin- ~ 
cı ıınıfın kitaplarını hediye edeceğiz. J 
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Bütçeler 
Demlryolları idaresi 
bu sene ne yapacak 

Ankara, (Yakıt) - Konya su
lama idaresi, mühendis mektebi 
tahlisiye idaresi, Ankara şehri 
imar müdüri:?eti ve deYlet de
miryolları bUtçeleri meclise gel
miştir. 

Tahllalye bUtçesl 
Tahlisiye idaresi bütçesinde 

varidat 321,000, masarif te 
270,428 liradır. 

Maaıları 300 kuruşa kadar 
olan tahlisiye idaresinin memur
ları, on senelik maaşları defaten 
verilmek suretile tekaüde sev
kediJecek ve idareyle alakaları 
kesilecektir. Bunlardan hizmet
leri 20 ile 25 sene arasında o
lanlar 25 sene hizmet etmiı sa
yılacaklardır. Hizmetleri 15-20 
sene arasında olursa 25 sene 
üzerinden hesap edilerek beıte 
biri tenzil edilecektir. Hizmeti 
15 seneden az olanların da be
her sene için 928 ıenesi maaı
ları üzerinden iki aylık maaş ve
rilmek suretile alakaları kesile
cektir. 

Devlet demir yolları bütçesi 

Devlet demir yolları ıbütcesi
oide varidat 10,069,-000 masarif 
16,614,000 liradır. 

Erzurum-Sarıkamış tarifesin
de tenzilat yapılacaktır. Yapıla

cak tasarrufla Amasya - Mersin, 
Tarsus Adana ve Samsun sahil 

demiryollarıyla Haydarpaşa his· 
ıesinde _ alınacaktır. Mudanya 
ıskeleıinden tahsil edilmekte o-

lan resmin yilzde ellisi belediye 
ye verilecektir. Demiryollan ida
resine 3 milyon liraya kadar kı

sa Yadeli istikraz akti ve ban
kalarda hes:tbı cari açmak hak
kı verilmiştir. idarenin kadrosu 
geçen senekinin aynıdır. Demir
yolları idaresi busene 561 kilo 
metrelik yolu işlemeğe açmiştır. 

Busene Ankara beylik köprü 
hattı takviye edilecek, Haydar 
paşa istasyonunda yayayolcular 
için, Haydarpaşadaki siloler islah 
edilecek, Ankara istasyonuna 
markir yaılacak ve Haydarpaşa 
limanının tahliye kabiliyeti takYi
ye edilecektir. 

izmir ve izmitte 
Biiyiik fabrikAlar 

tesis edilecek 
(Şikago Tribün) ün İstanbul 

muhabiri şu ımalumatı veriyor: 
"Türkiye, Kanada ve Şikagoya 

bir heyee göndererek et ve balığıı 
kutulara nasıl yerleştirildiğini tet
kik ettirecektir. Heyetin başında 
Bulunacak Şükrü bey Dahiliye ve
kaletinin sıhhiye dairesine men -
suptur. 

Tetkikatın hitamından sonra 
Samsun, İzmir ve lzmitte büyük 
halık konserva f abrikalarmdan 
ba§ka et fabrikaları da tesis edile
cektir. 

Teneke kutu imal edecek ma -
kineler Kanada ve Amerikaya si· 
P,ilriı olunacaktır. 

Japonya bir taraftan 
harbediyor .. 

Bir taraftan da Fransanın sulh tek
lifini kabul ettiğini bildiriyor 

Cemiveti akvam meclisi ansızın toplandı 

"Mermi bpalar1nı gUlerek dlşlerlle çıkaran Çin askerleri 
Dünkü ,s:ıyımızda Şangbayda Jngiliz harek~ta devam etmel"ten geri kr.lma-

amirah Kelleyin teşebblisiyle bir sulh maktadırlar. Bir gün evvel Japon 1.-u· 
Jconfer:ınsı topl:ındığı, fakat ilk safhada mandınının Şanghıy belediye reisine bir 
mesainin müşkiil:ltla kaqıla~tığı yolunda ültimatom vererek ~ehir civarındaki dc-
bir haber \'ardı 13u konferansın faaliyete miryollanru tahrip edeceğini bildirdiği 
geçmesi Akvam cemiyetini derhal bir yazılmıştı. J•Ponlar Şanghay müdafaasını 
içurna akccrmiye sc,·ketınlştır. Bu hu· yapanların dahilden ,cıecei kıt'alarla tak· 
susta gelen haberler aşağıda münderiçtir. viye cdllmcslnı mAni olmak lÇin şehrin 

Japonlar bu sefer Akvam cemiyetine içeri mcmlcketlerlo irdhatmı kesmek is· 
karşı sulhperver gözükmek: için çalışmak· tediklerl anlatılmaktadır. Ba itibarla bn 
tııdırlar. Fakat bir taraftan da Ondekl (Lfitlen llt1]/layı Çft1frlniz). 
=· 

Telefon şirketi meşhut 
cürüm halinde yakalandı! 

Istanbul belediye müfet · ..,.._111 ... .....,..,...Yer bey ıayflyede kaldığı 
den Ali Yaver bey tel_... ... .__ ,_,.,-.....-_;;;;.,.-.. tçe hiç kullanılmamıştır. 

ketinin bir suiiıtimalini la beraber Ali Yaver bey 
meşhut halinde tutmıy r• içinde sayfiyeden avdet 
fak olmuştur. Ve şirke n sonra şirketten bir he-
da adli takibat yapılm k ·· ulası almuştur. Bu hesa• 
mahkemeye müracaat aran mukaYele mucibince 

Suiistimal hadisesinin en mlikileme bittikten baş-
ti şudur: Ali Yaver bey a lai mükileme kaydedilmiş· 
zadebaşı semtinde bir çar iz olarak hasap tesviye 
dır. Bu eve geçen aene t 
fon almıştır. Fakat tir~:t&"lllllı-/.A 

kaYele yapıldıktan ve t·~~. 
mal olunduktan sonra 
girmiş ve tepdilbava için ai 
bir sayfiyeye gidilmiştir. Ull 

içintelefonla nihayet beşon m" l 
lemeden fazla yapılamamıı ve 

._ .... da kalmamış· 
•lda."1ıer ay nihaye

tarafından fazlai

mükaleme bedeli istenmiye ha~ .. 
lanmııtır. Ali Yaver B. telefon 

l Alt tarafı 6 ıncı sayıfada ] 

====================================================== 
Amerika donanması manevrada! 

r 

-

Büyük Amerikan filosu Okyanosta manevraya çıkmıştır. Res- ' 
mimiz bu filoya mensup zırhlılardan bir kısmının tayyarede11 

iÖrUnütünü iöıteriyor. Yazısı 2 inci aayıfamızdadır. 
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Izmirdekl Yunanlı 
emUikl 

Izmir, 1 (Vakıt) - Metruk 
mallar müdüriüğü tarafından ida· 
re edilen Yunanlı emlaki gayrı den olan umumi Adliye tayinleri Müheyyiç bir manzara'. 

Ankara, 1 (Vakıt) - Temyh:: mübadiJlerin istihkakı için ki· 
mllen müzayedeye çıkarılacak• bir ihtiyaçtır mahkemesi baş müddeiumumiliği 

birinci sınıf muavinliklerine Is· Am •k f• ( Ok 
l Bıış makalemizden mabaat] tanbul mucıv:nlerinden Rüstem erı a l OSU yanosc hr. Bu emlal<in bankaya devri· 

ne başlanmıştır. 
çok fazla kar edecektir. N 

Bu hususta basit bir fikir edin- .yazi, ve sulh hakim:erinden t ı b 1 d 
mek için şu kısa hesaba dikkat et- Mehmet Kemal, ikinci smıf mu· a manevra ara aş a 1 Şoı ayı devıeıten ret kararı 

alanlar mek kafidir: Türkiyede (l 5) mil- avinliğe 3 üncil sınıf muavin!erin
yon nüfus var. Beher nüfus gün- den Arif, Osman, lbrahim ve 
de yarım kilo hesabiyle senede gene Temyiz 3 üncü sıDJf mua· · 
(180) kilo buğday ıarfediyor far· vinliğine baş müddeiumumi mu-
zedecek olursak memlelo:ette (2 5) .. 
milyon ton bu~dav istihlak edili - av·nıerinden Omer Lutfi, Mus-
yor demektir. Binaenaleyh bu tafa, Yenipazar ceza bakimi Hü· 
miktarın hiç olmazsa yarJsr am • se•;in Rıfat, Ankara sulh hakim· 
barlardan ve silolardan g~::ecek- luinC:en Şevl< et beyler ve Afyon 
tir. Bunu biraz daha indirelim. müddei umumiliğin~ de temyiz 
(1) milyon ton, yani (1) milvar muavinler!nden TeYfik B. tay·o 
kilo buğday diye!im. Bun"m kıy· d'' , d' 
metini en aşa~ı beş l:uvuş üzerin- e 1 m ~ er •r. 
den hesap edersek e.mb..,rh:ır ve -----------
ıilolardan senede gece::ck malın fhtisas mahkemeleri 
kıvmvcti asgari (5) rn~lyar kuru~ tayinleri 
oldugunu anlarız. Hıç olmazsa 
silo idaresi i'cret o•ar;\k lıunur. An' ara, 1 {Vakıl) - Sivas 
yüzde beı;ini alacaktır. s~ <la. (2) ı htisc:s mahkemesi hakimliğ ne 
mi'von (500) bin lira tt1t.,.,.~ktır. Çorum as:iye hukuk hakimi Saıt 

<iöriilüyor ki a!""1bar ve silo tec;- D.yarıbekir iht sas mahkemesi 
kifah içi~ sarf ed:',.c;'< pnrayfa müstantıkliğ'ne Midyat hakimi 
membketın en esa .. lı 1kt1 .. ""<li ve s· .. . ·~· 
m ı· h• J • h 11 1·1 1., t Mahmut, ıvas mustantıklıgıne 
~ ı ,r mese esı a e· 1 .. u< en . .. . . 

milli iktr l'!.diyzı!·a bir ço'c hiz1':1et- Orhanga11 mustantıkı Yusuf Ce-
ler vapıl .. hkta.n hecı ta doznı<lan mal, Siırt mi:stantik 'i ğine Diya
do~ruva bu te.,1-•!5.tt idare p·lcn - rıbckir ceza hak imi Nazım, Kars 
ler ve b 1nı n i<,;in para s:ı.rf'-'tmi,. mf stantiklinne En.uıum birirci 
o!-..nlar da h"'- s•ne • ,.fet•: 1 -lcr'ı .. k' Ah H d' V 0 

• mustanh ı met am ı ve an 
pnrava mukn :ı yü~de .. ,üz, •rüz·'r 
iki vüz J-..... anc t•-nin etmi"l olac .. J:
larclır. R•naen '"!vh s dece bir 

mi'stantil liğınde Van an mü'azimi 
Naci beylcrtavin edilmiş'erdir. 

cJ;vI:t zihn:••et.iyle. clc~il, tıad~-e ··~j;;kt·;·d;;:··• .. ••••• .. ••• .. ••••• ....... -. ... m. 

h•,. tu--~r z·hmvetıvle r-p·p tP•- 12'1 k 't • b' t .. 
k,·ı.. .l1·ı·n,. ·ı'"'' . er om. es•, ır saa m ıza-.. e:;ı ı e --ev:"t1u - "": •o:rn 7. • • • 
tesis""t'arın bir min evvPl '\ii-:utf.. 1 erec!en snora şımdıkı ahval ve 
petirilmesine çalışmak lazım ge • şeraitin f ev: ellde içtimamı tehir 
lir. et meği muhik göstermemekte 
.......................................................... oldağu mutalas1n1 serdeylecriştir 

seferki ~ulh tesehhlis1e• inden de derhııl 
müsbet bir netice elde edilem ·?.se Ja· Komite, Şanghai'dan gelen son 
ponlıırın bu tehdıtlerinl verine ıretirme- ha ber!ere ıttıla kes -et mit ve 
lerfne m6hakkıık nıı;ııri\'le l-nlılabllir memnuniyet izhar eylem'ştir. 

DUn japnnlıınn Rus hududuııd:ıkl Komite, M. Paul Boncour'a 
t:ıhşidan d:ı arttırdıklcırını vazmı~tık. Si- l:u malümah mec isin saat 18de-
yası mllzakernt ,.e hnrekAcın R usya,•:ı 
mllteveceib olm:ıdı~ı yolunda veıılen tc 

minat neticesinde So• ye:' er Japonların 

~ukf Çin demin oılııriyle asker naklet· 
melerlne nılis:ıade emler. Bu \'azıyet ve 
Japonyanın Ruslarıı \'erdikleri son temi· 
nat karşısında haura gelen mülahaza şu 
dur 

Jııponl::r birinci plAnda Çinli'eri t:ı7.· 

yık etmek' ve :\lançurldehi menfaı.ıt'arını 

kabul ettirmek niyetindedirler. Ancak 
Çinin Rusyadan daima yardım görmesi 
ye bu suretle uzun müddet muııa-.·emet 

etmesi ihtimali vardır. Ruslar bu düşiln· 
ceyledir ki Çinin Rus\ ay1ıı irtıbnnnı 

kesmevi düşlinmu~ler, Rus hududuna 
asker göndermeyi 1 araılaşnrmıslardır \'e 
timdi de bu karan tatbik etmektedirler 

Rusya ş:ırkf Çin hududunda J:ıpon 
askerinin ıohsldine müsamahakar da' ran
mıyı başl3dığına göre yakın bir zamanda. 
Çin muhtelif tarnflıırdan bir Japon çem· 
beri içine alınmış olacaktır. Esasen bir 
kaç gün evvel çı an bir telgraf haberi 
Japonyanın -Ş:ınghay hnvıılisinde bü) ük 
bir muvaffakıyet kazanamarrası ÜT.erine 
Çine muhtelif yerlerinden hücum etmek 
kararını vcrd ğ'ni bild rmckteydi. Bu vıı 
Zl\'et Çinin sulh müıakeresınde ağır şart 
Jar karşısında l<nlncığını. bunlan k:ıbul 

etmediği takdirde de bir kııç cephede 
birJcn harp etmek zaruretini duyacağını 

cö..,tcrme~tedir. 

Akvam cemiyetinde 
Cenevre, 1 (A.Aı - Cemiyeti 

ahvam meelisi, dün akşam hiç 
te mutasavver olmadığı halde iç
timaa davet edilmiştir. 

Bu aavetin sebeb;, son dald· 
kada M. Tardieuyla M. Simon'a 
Şan~hay'dan _Çin Japon ve Ame· 
rikan murahhasları arasında gi· 
rişilmiş .olan müzakerata dair vu
rut eden malümathr. Bu malü· 
mat, pek yakın b r zamanda mu
hasemahn terkedilebileceği ümi· 
dini uyandırmıştır. 

Bu şerait altında Cemiyeti ak
ftm blyllk meclisinin 3 maat 
tarihince fcvks ! ~C:e olersk içti· 
mu daveti _vQıideıı mevıuu baha 

ki ce~scsinde naya biJdirilmeğe 
memur etmiştir. 

Reis meclisin, tesadüf etmekte 
olduğu müşkülAt ne o:ursa o'sun 
uzak şarkta muhasamatı durdur
mak ve sulha yol açmak için 
müdahale etmek maksadile her 
fırsai.tan istifadeye şitap etmesi· 
ve'zaifi c.ümlaıinden o;duğu "u 
beyan etmiştir. Şangahaydan ge
len ma 6mat şuydu. 

Dün öğledeu sonra bir Ingiliı 
gemisinde Çin ve Japon kuvvet· 
leri kumandanları arasında bir 
içtıma yapılmıştır. lngil:z amira
liyle Çin namına M. Vellington 
Koo ve M. Vang ve Japonya 
namına da amiral Boınura ve 
amiral Matrouka hazır bulun· 
muştur. 

Müzakerat mllsait bir suretle 
. devam etmektedir. 

Esası iki taraf kıtaahnın çe
kilmesinden ve ecnebi kuvvetler 
tarafından kontrol edilecek bir 
mmtaka ihdiasından ibaret bir 
itilaf sureti d~rpif edilmiş , 
Tokyo ve Nankin hükumetlerinin 
tasvibine arzedilmiştir. 

1 - Chınıı;hai'da Çin ve Japon 
mümessıllerile alakadar de\·letleı mümes 
sillerinden müre ktp ve ,;ayesl muhıse · 

mıtın tatilini ve Changhai mıntab asında 

sulhün avdetin! temin eylemek olacak 
olnn bir konferansın acilen vilcude ged· 
rilmesl. 

2 - Milzakeratın ı:saslırt; Japonya· 
nın ne arıt.iye mUteallık ve ne de siyasi 
bir takım maksıtlan o!madığt ve Chın· 

ghaı'Ja bir Japon mıntıkası vücude ge· 
tirmek ve yahut her haııği bir suretle 
milnhasıran Japon menafiinl teshil ve 
lemin etmek tasawuıunda bulunmadığı 
olacal,or. 

To!<yo, 1 (A.A) - Reuter A· 
jamu bild riyor: Japonya Cemi
meti akvam reiıi M. Boncour'un 
IUlb teklif !erim ı.t'l 1Urette ka· 

Washington, 1 (A.A) - Ami
ral Pratt, bütün Amerikan kru
vazölerinin büyük O.cyanosta A-
merika sahilleri açıkların.Ja icra 
edilece!< o!an muazzam man(!V
r alara İ§tirak etmek üzre mez
kur o:.yanosa gönderilm'ş oldu· 
ğunu ve bu manevralar '°snasm· 
da Amerikanın Okyanos sahilin-
deki baş'ıca limanlarına taarruz 
vu' uunun ta~lit edileceğini izah 
etmiştir. 
Atıas Okyanos'u filosunun ha

reketinden sonra yalnız bir tek 
mektep gemisi kalaca'.br. Çün
kü bütün hususi keşif gemi. erıyle 
me tep gem:ıeri f lom d" hare-

Yunanistanda 

ket emri almıştır. 
Bütün bu gruplar, büyük Ok

yanos'a ilk defa olarak gönde· 
rilmektcdir. iki filonun hir araya 
gelmesi nefcesinde 19.9 sene
s ndenberi ilk defa o'arak büyük 
O'<yanos'ta en büyük bir gemi 
tecemmüü vu'ma gelmif oluyor. 
Wasıngton, 1 (A.Aı - Cema

hiri Müttehidenin Büyük Q~,ya

nos harp Wosu'nun mecmu'u, l 69 
gemiden ibaret bu'unac:ık ve 12 
11rhlı; 17 kruazör; 3 ,, tahtelbahir; 
5 l torpito muhribi; 3 tayyare 
gemisi ve 53 mu3V:n sefine'den 
müte ekkil olacaktır. 

neler oluyor~ 
Pjredeki be ediye intihabatını 

Kıra iyetç· er kazandılar 
Atina, 2'J Hususi) - Dün Pi- Jemyekün addedilmiştir. Ve Ve-

Ankara, 1 (Valot) - Tasfiye
ye tabi tutulan ve bila l&re şu· 
rayı devletten ref kararı almıf 
o!an kaymakam ve mektupçula-
rın vekalet emrine alınmalan 
vekiller heyetince kabul edil· 
miştir. Bunlardan sabık Kars 
mektupçusu Şev.;et, sabık Bafra 
kaymakamı Süleyman Sırrı, Gü
rele kay.nakami Raif, Babaeski 
kaymakamı Nihat, Kabte kay· 
m<' lcamı Muhtar, Mut kaymaka• 
mı Rüstem, Koçhisar kaymaka· 
mı Numan Salih, Cez.re kayma• 
kamı Hayri, Yıldız kaymakamı 
Os nan fikri, Ye Mardin Koçhi· 
ur kaymakamı lsmail beyler ve· 
lıAlet emrine alınmış!ardır. 
Veklller t:eyetl bugUn tetkik 

rdecek 
Ankara, 1 l Va kıt ) - Hey eti 

v~~dle yarınki içtimada 931 se• 
nesi bütçesinin so:ı iç ayı zar· 
fında yapılacak azami tasarruf 
meselesini tetk k edecek. Tasar
ruf bütçenin 2 inci derecede 
kalan f&sıllarmdan yapılacaktır, 
Benzin ithalinin azaltllması 

reden belediye rıyaseti intıhaba· nizelist namnetlerden eordopulos meselesi 
tı yapılmıştır. fırhasmm ihtarına rağmen nam Ankara, 1 tVakıt) - Benzin 

lntiliabın ehemmiyeti hasebile zetlığini koymakta ısrar ettiği ci· içine memleket mahsulü olan 11-

cumhuriyetçi VenezeEst ve kıra- hetle, cümhuriyetçi reylerin da· pirtoyu karı~tırmak suretiy:e ben• 
1 yetçi Çaldaris fırı<afan nami- ğılm::sma ve intihabatın bu ne- zin itlıa l itmın tahdıdi işini tel• 
zetlerinin kazanmasını temin için t ı ceyi vermesine sebebiyet ver· kik etmek üz~re Ziraat vel<i

1e-
azemi faaJiyet ıarfetmişlerdir. miştir. tinde teşekkül e den komisyon 

Faaliyetçiler s:ıbabtan itıbaren Pire belediye riyaseti intiha- mts:tis'ne ba~lamıştır. 
Ankarada vilAyetler evi 

rey verm=şıerdir. Mücadele pek ~atın verdiği bu netice üzere Anı<ara, l (Vakıt) _ Cümhu-
tiddetli o'muştur. Venizeloait fırka, bir an evvel riyet Halk fırkası grubu bugüıı 

Reylerin tasnifi net'cesinde lu- muhalefetle boy ö!çüımek zaru- top'andı. Bu toplantıda Ankara• 
raJiyetçi ahali fırkasının namzedi retini hissetmektedir. Teminen da yapılacak o!an vilayetler evi 
Stratig.s birinci, Venızelist fırka· söylendiğine göre, Pire belediye meselesi görüşüldü. Bu hususta 
nın namzedi Metaksas ikinci ve rıyaseti intihabat neticelerini ka· Manisa meb'usu Refik Şevket 
gene Venizel.stlerden Bordopu- bineniu cleyhinde bir tezahür beyin verdiği bir takrire Dahi· 
los üçiincü gelmiş' erdir. F ak:ıt addeden M. Veniıe!os bir an liye vekili Şjkrü Kaya B. ceYap 
kanun mucib:nce namzetlerden evvel halkın reyine müracaat .erdi. Vilayetler evi Ar.karada 
hiç biri reylerin yüzde kırkını için yakında meb'usan mecliıini Yeni$ebirde yapılacaLt ve li r bir 
kazanamadığından intihap keen- dağıtacaktır. tarafında vi.ayeUerin birer tim· 

················-······---·····-············-················································· ............. ,,"''" ıali bu!unacaktır. 
bul ctmiştır. poo nehrinde demirli olan ldzuma VekAlet emrine ahndı 

Japonya askerlerlnln Clnliler'le amiral gemisiyle diğer bir kruv~· Ankara, 1 {Va kıt) _ GörU!en 
aynı zamanda geri çekilme· zörün 15 metre kadar yakınında lllz.um üzerine Elmalı kaymaka· 

sini reddediyorlar iki torpil infilak etmi• r. Bu tor • k · 
T 

'- E 1 mı Baha bey v~ i!et emrıne 
OK~O, 1 (A.A) - vvelce pillerin patlayışı bütÜ' s .. anghay 

h 
alınmıştır. 

yapı.an ta minlere tamamen mu- §ehrini ıarsmı§ ve hal bir zelze- --------------
gayir olarak, Jnponyanın, kendi leye hükmetmiştir. 
askerlerinin Çin kuvvet:eriyJe Her iM gemiye de hiç bir zarar 
birlıkte Şanghaydan çekilmeleri- olmanıı~hr. 
ni kabule razı olmadığı şimdi Bir taarruz daha 
haber. alınmaktadır. Şanghay, ı (A.A.) _On birin-

Harp sahasında ci J.:mon fırkasının kısmı küllisi· 
Londra, 1 (A.A.) - ~ anghay- ni teşkil eden 12.000 asker Yang 

dan bildiriliyor: Güneş do~duktan Tzc halicinin be~ mil ş:.malindeki 
sonra ortalıkta bir sükun hasıl ol· Chilia Okouda dün karaya çıka
muştur. Bu sabah, her şey sakin· rılmı§tır. 
di. Jaoon kuvvetleri sabahleyin bü 

Maamafih, mütareke yapılclığı- tün Cin mevzileri üzerinde umu -
nı veya yapılacağını gösterir hiç mi bir taarruza geçmit ve Hon~ 
bir alamet yoktur. Ve ikinci Ja· Kew parkı mıntakasırun cenubu· 
pon f ırkasırun iki ıaat sonra Ki • na cloğru tedrict surette iler1em1l\
ang - Vana doğru çıkmıy'l hazır· lerdir. Japo?Jlar aynı zamanda 
lanmakta olduğu söyleniyor. Kiang Van cephesi üzerinde de 

Çin mahafili, Japonlar tarafın ilerlemektedirler. Janon topçu ve 
dan demiryotlan hakkında yapıl- tayyareleri Çapeiyi şiddetle bomp 
mış olan tehditlerin, bir Yuvarlak bardrman etmektedir. 
masa konferansı içtir.namın imka· Bir cevlrme hareketi 
nını ıelbeylemekte olduğu müta • Ş h ı (A A ) V ang ay, .• - oo -
laasındadır. Soung ve Pao - Chan istihkam -
Çlnlller yerlerlnde demlrlldfr r ları gerisinde tahassün etmiı olan 

Şanghay, 1 (A.A.) - Ja!lonlar Çin kuvvetlerine karşı bir ~evirme 
dün ıabahtanberi Çapciye 3 defo hareketi icra etmek üzere Tehi -
hücum etmitler ve her defasında Liao _ Kou'ya Japon kuvvetleri 
taarruz hareketlerine topçu ve tay çıkarılmıt olduğu zannolunuyor. 
yare kuvvetlerini de i~tirak ettir- Japon menbaalar1na g8re .•• 
mi~lerdir. Fakat, Çinliler muka- Nevvyork, 1 (A.A) _ (Reuter) 
bil taarruzlar yaparak her seferin 
de kaybettikleri mevzileri tekrar To .yo bahriye nezaretinin neş· 
istirdat etmişlerdir. retm ·, olduğu bir tebliğ saat 

Çin huvvetleri timdi dün sabah 10,30 da Japonluın 'yapmtt ol· 
ki mevzilerinde bulunmaktndırlar. dukl1rı nnıumt bir taarruz üze

Her iki muhasım tarafın tele- rine Çin'lilerin gavn muntazam 
fat ve yaralı miktan .meçhulse de, bir halde Şanghav'dan çekildik-
muharebe çok kanlı olmuştur. !erini bildirmektedir. 
Şanghayı yerinden oynatan Mançurldekl yeni mUstekll 

iki torpll 1 devletler 
$anıhaJ~ t (A.A.) - W~ Mukdeo, 1 (A.A. )- Mınçori 

Mühim bir nokta 
Forma halinde takdim ell ği
miz "Tarih el kitabı,, nı takip 
eden bazı karilerimizin, bayi
lerde eksik kalan formalarını 
tamamlamak için b!lndan ev· 
vel çıkan nüıbalarımııa ara
dıklarım ve bulamadıklarını 
haber aldık. Kari!erimiz ve 
talebemiz eksik sayılarını da· 
ima matbaamııdan tedarik 
edebilirler. 

yeni müstakil devletinin kati s\J .. 

rette teessüıü bu aabab illd 
edilmiıtir. Bet renkli olan yeni 
devlet bıyrağı her tarafa dalga .. 
lan maktadır. • 

Yeni devletin idare şubelerioill 
kat'i yerleşmesi merasimi gele-
cek 5 mayısta Şanghayda yapı .. 
lacakbr. 

Nevvyork, 1 (A.A) - Nankİ1'" 
den bildirildigine göre Çin bU .. 
kümeli Mançuride teşekkül edell 
yeni müıtakıl devleti ceza!aodır
mak makaadile bir heyeti sef ·~~ 
izamı hakkında emir verı:ııegı 
kararlaştırmıştır. 
Amerlkada Japonya aleyhf nd• 

boykota) ~ 
Ç'JI -Nevyork, 1 (A.A.) - ı il" 

Japon ihtilafında bir tahkik~ .. 
temi vücuda getirmek ve aç~ ~ 
pı siyasetini muhafaza ettı~ ,ı. 

mahsadiyle Japon eıyıuı a~e~~~·:,, 
boykotaj tatbiki jçin bir biflıa 
kil edilmi§tiıo. 
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~~------------~~~~----------~--~~~--------" -•-••_rı_ft4?.! ihtikar işleri Otomobil kaza-•• 

Teftiş devam ediyor )arına karşı 
Maarif müfettiıleri ecnebi ve Adliye bugtln 

sanayıı ----
MlsllgUrlllmemtş bir 

. Birer, birer sırayla çıkıyor. lh-
~dan bahsediliyor. Şeker elde 

Varan iki: Kahve! 
Varan üç: Gaz! 
Varan dört küsur! 

ı.ıe.aha bir haylı varanlar sayıla· 

... ._Komnyonlar toplanır, mazba
~ yapılır. Ve adliye ihtikar 
L:-niyle ite ba,lar. Kimi mah • 
'Qlb olur. Kimi beraet eder 
~ Fakat. •• Bu itin bir cephesidir. 
Le. henüz itlerin bqlangıcında 
"'Wunuyoruz. 

buhran geçiriyor 
Cenubi Afrika maadin nazın -

mn beyanatına göre ehnaa maden 
leri uzun müddet kapalı kalmıya • 
caktrr. iki aydanberi, bu madenler 
de çalııan amelenin yevmiyeleri 
yanya indirilmittir. Binaenaleyh 
maden sahiplerinin vazıyetleri, it· 
lerin durması yüzünden güçleımit 
değildir. Nazır, Schlesinger gru • 
bunun Namaqualand arazisinde el 
maı ~harriyatma batlamak hak • 
kını satın aldıiınr tekzip etmekte
dir. 

Diler taraftan Premier Dia • 
mand madenleriyle Conıolidated 
Di~mands madenlerini n31 martta 

ekalliyet mekteplerini teftj~ de • kararını verecek 
vam etmektedirler. Müfettitler yal 
mz talebenin derslerdeki vaziyeti- lbtiklr komisyonu dün mesai· 
ni değil, aynı zamanda da mektep sine devam etmiıtir. Komisyon 
idarelerinin kayıtlarım da tetkik kahve ihtikAriylemeııu' olmakta
etmektedirler. Bu arada gayn ka· dır. Adliye, ıeker i .tikAra hak
nuni talebe alınıp alınmadığına kandaki mazbatanın tetkikini bu 
büyük bir ehemmiyet verilmekte- gOn bitirecek va mahkemeye 

~~İlet mekteplerinde imtihan verilip verilm"yecekleri hakkında 
b••ledı bir karar verecektir . 

Millet .mekteplerinde dün gece
den itibaren imtihanlara başlan • 
mıtbr. tik tedrisat müfettişleri her 
semtte imtihanlarda hazır bulun
maktadırlar. 

PoJiate ı 

Halk evlerlnde 
faaliyet 

Halk ev!eri faaliyetlerine de· 
vam etmektedirler. Ôniimüzdeki 
cuma gOnft saat 15 de evde 

hmıadl hadiseye sade kanun • 
~ lllücadele ne tesir eder? Bunun 
ır hastalığın ilerlememesini te • 

illin etmek gibi menfi bir vazifesi 
._,dır. 

kapanacaklan söyleniyor. 
(De Beert) in neırettiği bir teb 8flyilkderede tlç 

liğ, hali hazırda elmas aanayiinin 
Tftrk san'atlar şubesi hakkında 
göriltll'ecek ve idare heyeti se
çilecektir. Resim, mimari, bey
keltraıhk, sanayii terfi'>iye ve 
musikiyle a!lkadar zevatla ıube
ye evvelce yazılmıı olanların cu· 

görülmemi, bir buhran geçirdiği. ev yandı 
ni bildirmektedir. Şirketlf'rin va• Dün sabah saat 8,30 da Biiyük-
ziyetleri vahimdir, ve ıimdiye ka·ı derede Paramaçko sokağında 12 
dar talep vuku bulacağına dair hiç numaralı belediye doktoru Sl1at ve 
bir emareye de tesadüf edileme· merkez memuru Mur'at beylerin 
mittir. Buhranın önüne geçmek ve oturduklan evden yar""ln çıkmq, 
emniyet teıis etmek için ıadece derhal etrafa siyaret etmit ve an
hütün faaliyetlerin durması lazım· cak üc ev yandıktan ıonra ıöndü· 

ma gOnll halk evine gelmeleri 
rica edilmektedir 

Fakat bu gün karıısında bulun 
"1ıtumuz. belki de henüz pek cıd· 
d! olarak piyasaya hükmetmiyen 
~ır vazıyet kar~ıaındavız. Günde
~~ tedbirlerle bu hadiselc-rin ört 
.,.. edilebileceiine ciddi bir hüı· 
lail niyetle kani de olabiliriz • 

dır. rülebilmittir. r 
Beers madenlerinin kapanma· Zabıta tahkikata devam etmt!k fcaret Odasıkongresf 

• Fakat ortada devletçe alııımı§ 
lllıUt bir iktısat tedbiri var. Bu ik
ba..di tedbirden kendi hesaplan
~ ;~;fade etmek istiyenler de bir 
.ıı. Yl1-"11r. Bir değildir, bet de~il
.. ır. Fertlerin menfaatleri kadar 
Colrtur. 

il 33{) )\vrupalı memur ve 1500 tedir. devam ediyor 
yerli amelenin itsiz kalmuına ıe
bep olacaktır. Şirket ıadece 65 t•· 

M91leketin iktısadt muvaze -
lleaini yerine getirmek idn alı· 
ı..n bu tedbirlerin tam VP ._"\t'i ne· 
:celer verebilmesi için ferdi men-
••t p 1!nlannm n'hayet midi ik • 
~at p,inına engel olmamau Jizrm 

dam r!U•J,111Faza edecektir. 

Papa murabbası 
Papalığın Türkiye murahhası 

Kardinal Margoti bu gün Roma • 
dan ıehrimize gelecektir. Kardi • 
nal, Papa on birinci Pie'nin taç 
giyme yıl dönümü mUnasebetivle 
pazar giinü Pangaltıdaki Saint Ea
prit kilisesinde ruhani bir lyin ya• 
pacak, müteakiben büvük bir ka· 
bul resmi t~rt;n edec•ldir. 

rr. Hiç olma:rı:sa milli bir planın 
lltbiki, «enit halk kitlesinin ha· 
~bndan ihtikA.r yapılmasına ma• 
~=m.abdır.. Bunup çaresi. dev,, Troç~Tdaı ~koalavak 

• ıimdlden ihtikAra mOsai ~ ff 
~"'1deler üstünde hlkimiyetini te- Taym"• gazetes·ne ÇelcoılaYak 
•ıa edecek iktısadl tedbirleri almı· ya hOkGmefnce, M. Troçkiyle 
h h~zırlanmasıdrr. aileı;nin bir Çek kıp'ıcasında Oç 

Türkiye inkılabına muhtekir ay kalmasına müsaade ettiğini• 
•T)emen aoftıuı kadar muzırdır. 

• - muhtfl!kire yar olamaz. fakat bu müddet bittiği zaman 
..,,dan edebilir? Tllrkiyeve d1SnmH1ni fart koydu-

Derdin evvelcfıe:~:::-::1-J .. Uıln;o~h,;ab~e~r~Termifti. ~t tedavisi kolaydır, dert mey· • iı.c.leki Çe\cos!avak-
i::- çıktıktan ıonra teıhisi kolay ya konıolosluğun~a fi~tıt yap• 
·"'IC&t tedaTiıi aüçtür. tık. Ceneral konsolos M. Keper. 
"'1- SADRI ETEM nik bu hususta konıo'os'uğa res-

1 L Gelenler, gidenler 1 mi biç bir malumat gelmediğini 
- ~ ılSvledi. 

ita Amerika sefiri Mr. Gru aktam· 
.trenle Ankaraya gitmiştir. l•tanbul • Herlin ve l•viçre 

'-Amerikanın Tokyo ıefir!iğine telefonlan 
~edilen Mr. Gru Ankarada Istanbul. Bertin ve lsviçre te 
"lı etimiz erkiniyle vedalqa- lefonunun teçrObeler mOsbet ne
.._~•önümüzdeki hafta içinde tice verdig·i takdirde hat yakında 
--..aıeket;D";zden aynlar.aktır. 

200 b umuma açılacakır. seyya _____ .................... _. ____ _ 

Tıp talebe yurdun
daki hadise 

Tıp talebe yurdunda bir kaç 
talebeyle aralarında vuku bulan 
bir hadise dolayııiyle yurt mn
dürü 1 evfik beyin istifa edeceği 
tayialanndan bahsedilmişti. 

Diln sıhhiye mildilrü Ali Riza 
B. hadise hakkında ıu izahab 
vermiştir: 

"Böyle bir hadise vaki olmuş• 
tur. Mektep mtidürilyle talebe 
aramnda bua1 ol41ı bU ihbllftan 
ibantdr. 

Ancak meselenin mahiyeti hak· 
kında benUı birşey bilmiyoruz. 
Vekllct müfettiıleri derhal tab
kikıta baılamışlardır. TeAfik be
yin istifa ettiği haberi doğru de
iildir.,, 

Talebeyle mektep mOdOrü ara· 
sanda geçen hadisenin bazı ta· 
lebenin varda geç gelmeleri me• 
aeleainden çıkhğı s<Sylenmektedir. 

1 Kısa Haberler 1 ._ __ _ 
Hukuk fakültesinde bu gün 

müderrisler meclisi toplanacak, 
fakülteye ait bazı meseleler görü· 
tülecektir. 

Divanın da pazara toplanması 
muhtemeldir. 

Ticaret ve aanayi odası kon· 
gresi don mOzakerelerine devam 
etmiştir. Bu celsede (ihracat em· 
tiamızın maliyet fiatları ve ihraç 
maaraflan) na ait oda tetkikat 
ve iıtibbarat ıubeai müdüril 
Hakin Nezıbi 8. tarafından tan· 
zim edilen rapor ol<unmuştur. 

Bunda istihsal ve ihraç mas
raf an tekik edildikten ıonra 
bunlann azaltılması tedbirleri 
göıleriliyordu. Raporun okunma· 

.ma mDte~k!P 86z • ı kon,F."e,. 
a•a'rl raporun eauu aurette 
tanzim edildiiinden bahsettiler. 
Azadan biriıide raporun lstan-
bul ihracatcılariyle beraber Ana· 
doludaki müstahsilleri de a?aka· 
dar edecek n:addeleri ibtiva 
ettiğini söyledi. 

Neticede raporun evvcll bir 
komisyon tarafından tetkik edil· 
dikten sonra amaml heyete bil
d rilmesi kabul edıldi. Bu ko-

misyona Nemli zade Mithat, Fur
tun zade Murat, mOderris Z:ibtil, 
ihracat ofisi Cemal, Naili bey· 
lerle Taranlo efendi aeçıldiler. 

Bu komiı~on rapor üzer;ndeki 
tetkikahnı cumartesı gJnüne ka· 
dar bitirecektir. Kongre cumar-

Otomobil sahiplerlntn de man 
mes'"'llyetikebul edllmell 
Gün geçtikçe otomobil kazala• 

n azalmıyor, artıyor. Otomobil ka 
zalarının bir çok sebepleri olabi • 
lir. Fakat bu kazalann ıebepleri • 
niJ ayrı, ayrı tetkik etmek müm • 
kündür. Fakat bu sebeplerin ara• 
sında biriıi pek çok dikkate liyık
tır. Otomobil kazalarından dola71 
açılan davalarda çok defa~ 
met'uliyetler ortadan kaybolup pt 
mektedir. 

Otomobil kazalan 'VUkua sel • 
dikten ıonra doğrudan doiruya 
mes'ul olan ıoförlerdir. Halbuki o 
tomobillerde çabıan ıoförlerin bir 
çoğu kazayı vukua getirdikten 
sonra mahkemeye tevdi ediliyor. 
Eğer muhakeme neticesinde m .. •. 
uliyeti tebeyyün ederse cezalandı 
rılıyor. Fakat bu neye yarar? 

Çok defa kazaya ujnyan • • 
vallının tedavi ücreti, yahut alma• 
ıı lazım gelen tazminat tahsil edi
lemez bir hale giriyor. lıinden c;ı
kıln, hapse giren bir toförün elin
den ne alınabilir, nesi YGrcbr ki 
kazazedeye verilsin! 

Onun için tazminat meaeleal fi• 
il halinde daima tatbik edilf'mi • 
yor. Halbuki kazaya uğrıyanlarm 
hukukunu, bilhassa tazminat me • 
selelerinin esaslı bir ıurette hail .. 
dilmesi, yani otomobil l&hipleri • 
nin nakliye vasıtası itleten müa
seseler gibi meı'ul olması llzma 
gelir. Bugün otomobil sahibi olan 
bir iman otomobilinde kaza .u
kua geldikten sonra otomol»ilini 
herhangi bir adaırul sattı mı d.-. 
hal itin içinden ııyrılıp kurtulmalG 
tadır. 

Nakliyat işinde birinci meaul o
larak §Oförü yakalamak belki ilk 
tedb"r olarak akla gelir, fakat o
to.mobil kazalarında mal sahipı.• 
rinin de hiç olmazsa toförler ka • 
dar meı'uliyetlerini kabul etmeM 
lazımdır. 

Bu suretle otomobillerin ehll· 
yetaiz tcıförlere tevdii menedilmit 
olacaktır. Aynı zamanda bu aaul, 
kusurlu otomobillerin piyuada it 
yapmasına imkln bırakmıyacak • 
tır. Vakıa otomobiller muanm 
bir zamanda fenni muayenelere 
tabidirler. Fakat ekseriya firenle
rin, ve r.ıotör aksıo.~umn lnzalı ol 
duifu ihtar edilir. Fakat bu nokta
mn üzerinde fazla ısrar edilmu, 
mal sahibine Arızalan tamir ettir
mesi tavıiye olunur. Çok defa öy 
le bir otomobil piyasaya çıkar ve 
bir gün bir kaza yapar. Bu 1rua • 
nın müsebbibi tof8rdür denir. Ve 
hakikatte de mea'uliyet sade tofa.. 
rün üstüne yüklenmittir. 

Buna mS.ni olacak en kestirme 
tedbir otomobil kazalannda mal 
aah"plerinin mes'uliyetlerini birin· 
ci safa ~eçirmelrtir. 

la bun alqam Felemenk bandıra- 200 Amerikalı seyyah ıelmiştir. 
...., ltotterclam -..apuruyla tehrimize Seyyahlar bu gün gideceklerdir. 
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w nı•ıııı11111•n11u1111111111111--,••--••••••-. - Bill tevakkuf harekata d"'· tini hiç kaybetmiyen bu büyük ih· dık. Artık son kozumuzu oyna· 

ihracat ofisinde - Diln ttıttın
cülcrlmlz ofiı mtıdürü Cemal beyin rl· 
yasetinde toplanarak tütün 'erimiz ,., 
tiJtiJncüliH!;ümüz hakkında ~ onuşmuşlaı dır. 

tesi 1Un8 son celsesini yapacak
tır. Mabaza h:or.gı:enin bir riln 
uzahlmssı ihtimali de vardır. 

Netekim dietr nakliye vuıta • 
(Lıltf~n ıaufagı çeviriniz) 

Mahmut Nedim Bey v5;;~~:b:du~rini dinleme- tiyŞi!~ee:~w~eJ~ =~!:da, yor;:k!ıırada eycHlere düfllUUI 
( Son Yemen vallsl ) mekae ıayrı mümki.indü. salından, ıolundan ıürü ıürü ÇJ - ve bize ıadık olan Tehamelil• • 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 

........ _______ ._,..,1111111ma--Tefrlkaa49mE1111, 

~ •• ordu ötede meıgulken 
!elad· bir ıaile çıkararak San' ayı 
~~ Ye tazyik edememeleri için, 
"-a· ilerini misafir olarak tatyip 
~~~ her gün bir bahaneyle 
'-' ~ alıkoymuıtum. Bu ha • 
~~ine onlar da ıevinir gö • 
!'-aci·..._, belki de hakikaten se • 
'w:~~· Çünkü onlar da bu ke§· 
~bu kan alatından bizar 

... ~ aonra etra.fta ufak te
'-.~ lca.; me-..ki daha düşürüldü 
...._ L_~arırnadağıruk Haıite kaç 

_..,..dılu. 
....... midin inadı 1 

..... llll W bG}'6k harek&t bat· 

Tercüme ve Udibaa hakkı malıfua 

lıyacakb. Fakat heyeti teftiıiye 
reiıi Mütir Şakir, mirliva Feyzi 
pqalarla Ahmet izzet bey Te di· 
ğer ümera bu ıeferin bir nıüddet 
tehir edilmesi bu uzun ve büyük 
hareket için lizım ıelen erzak ve 
vesaitin, askerin hazırlanması 
fikrindeydiler. 

Hitit bir milyona yalan Zey· 
diyle doluydu. Bunlar hepsi de
necek derecede müaellahblar • 
Arazi bizce meçhul onlannsa öz 
yurtlarıydı. Bqlanndaki imam 
hırsından ve hiddetinden her te • 
yi göze almıt bulunuyordu. 

Fakat Abdülhamit bir ll1la 
nefea alclırml)1cmluı 

Binaenaleyh ordu ıene hare • kan biler le boiu§a boiuta uke- den istifade etmeıini düfilndik. 
kete geçti, ilerde telgraf hattı rinin batmda yürüyordu. Fak at bunlar Cıbal krammda 
yoktu, bir ay kadar bir zaman lkfnel boz9u11 1 harp edemezlerdi. Kablumbaia • 
Feyzi paıadan hiç bir haber ala· Fakat Paskal Cemil isminde mn kabuğuna alr,maaı ıibi, on-
Imadık. (Necap) lar (•) çıkar· beceriksiz bir binbatı - imamın lar da kendi iklimlerinden hariç
dık. Ve böylece tahhürle c.hval· pek ehemmiyet verdiği, bütün te, hele dağlık arazide bir türlü 
den haberdar olmıya bu.tadık. cephaneaini, levazımını, erza· it göremiyorlardı, bu tecrübeyle 

Mütir Feyzi pafa bir taTaftan kını, hatta parasını hıfzettiği - aab:ui, çağırsak geleceklerdi. Fa
da yeni kuvvet istiyordu. Çünkü Şahhade kaleıi önünde bu kaleyi kat bi,mittik ki onlann faydadan 
Feyzi paıa yollarda harp ederek ele ıecirmek üzereyken taburunu ziyade zararlannı ıörecektik. ... 
ilerliyor ve ilerledikçe gerisini birdenbire geri çekti. Bunu bir Vazgeçt"k ! 
tahtı temine almak için yer yer panik takip etti. Zaten birinci Ric'at 1 
lmTTetler bırakıyordu. bozıunumuzun hatıras\yle bet Feyzi pa!s San'adan g6naer-

Bozwun 1 mest biler, bu defa çılgmft dön diğimiz kuvveti alınca, San'a,a 
Mirliva Ali Rıza paıa kuman· düler. Çekilen askerimizi sardı- dğoru ricate başladı. Artık lma

dasındaki bet tabur Cırafta bir· lar, pek kanlı ça.•1>1§malar oldu. ma kartı harekat nihayet bulmat 
denbire bozuldu. Buradan ancak Fakat asker gene büyük bir me • tu. Dtığtmk kuvvetlerle, bilhu
üç tabur asker de, o da haylı baretle kendini topladı, zayiat sa kuvvei maneviyesi ümidin fn
peripn ricat edebildi. Ali Rıza vermekle beraber ıeri çekilebil • kinde artmY! olan lıilerle bata p 
pqayı da kammdan hançertiye • di.. kabilmek imkanı kalmamı!b. 
rek şehit ettiler. Mütir Feyzi pqa ıönden:liği Mü2ir paşa yollarda harp ede 

Bu haberle biler cottu, kuv • necatlarla J?ene kuvvet istiyordu. ede ve icap eden noktalan tah
Tei maneviyeleri arttı. Feyzi pa· Biz de 5an'ada yalnız bir ta· kim ederek, oralarda llzmı elcht
l&J8& çok mUtkül bir nzı;ete bur alıkoJUak ne var, qe yolma iu kadar lnnvetler lmabnıli 
diil&L F.a.t nd11bli w ...... hepebd •n111t waıma ,.dla • s.ı.a,. aelil'orclu. 

t•tmd\ 
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Et, varidat getirecek 
madde değildir ! 

Mezbaha resminin sıklet 8zerlnden alın
... kararlaıbrıldı, bu resmin gltUkçe 

azaltılmaeına çalııılaeaktır 

Şehir mecliıi dün dağıldı 
...... .... mecliai tabat 

•....ı lflhM- cllba lntirmiftir. 
Dla 119 alla akteclilmlftir. Ot
leclea ..... " IOlll'a ,.,., ... .,,_ 

ılaci " ildaei eeı.elerc:le t "° -
ım • ..- ..... .,. 1art·-.. ait 
t ................... ta. 
- ........... den• edil-
mif ft tetldkl hesap bitin1miftir. 

Vill,.tle belediyeaia 1'irletti
rilmeailllll lleAplu lzeriade yap
bla k.,.IWk ,tldaclea bu Hile 

heap kelimi ~efBIİf n tet· 
kik "-P r•porlan meeliae pek 
~ ..Omlfti. Din mlnkere 
ln-ıtlktea ...,. azadan Calip 
Balatipr bey Ye Teftik Salim 
P• twtldldw Yaldm darbfmclaa 
clola71 .. acele ,.,.w.pm .,. 
lemlllw, ,.ı.e.k ... i~ ltu 
~ tekerrllrl kUf111nda 
blmaıulr tememriaini aerdet
-ftlw6. 
~ cellecle Kartal kazua· 

- tabi Alemde, ciftiii Ye 
Retacli,e klylerillİD Olktklar ka· 
ı•••, Balmlia,e kaamadaki 
plrlaMi •• Çelebi kl1lerinin de 
Blluılıcl,ı ilerücleld s.,.,.,. 
'-r - rapb bbal edilmiftir. 

Be1ojla cilaeti kaaalimyoma
- aftll projelerinia yapbn.
Jcia ola alb .,._ Hra ..,& karar 
~- .. ,.. ...... 
... • ., ...... icht .,,. .... 
118 pede Yerilektir. Kuar 
ltel..U,. ~e yeni bir mu• 
raf n.ı... malalyethatle de
lildir. 

Yalon-Kara.anel yola be· 
rillcleld ... baa n Yarthaa kip· 
............... im edileeelc 
._..., .. bltpcle mllaôale 
,...., t•••t •erilmeıli kal.ı 
........ 19Sl ha;lll ...W.,at ....... --· ....... .... 
•lıım. eacl ........ ..... 
.... .,.. da .......... in-

alllMI ~hararetli ml
iı' ıı ıa.e ~ olan madde. 
fmdiy.a kadar h.,.... bqına 
,.._akta olu meabalaa resmi-
• had•• ..... lildet kerln
.. ...__ Mldnndalci daimi 

••ti - ........ ıw.t ..al· 
- ._ ......... Ye ikbat 
., .................... , •• te-
...... ecl• mat.it .ea .... 
... twllA ........ malatelit 
1 1 ........ ..,. .... .. ,.,. ...... ._. 

Daimi mclmeale malıtelit _. 
..... .. teldiflercl• biriepllf... 

ı - ........ lcreti llklet ................ 
2 - llesblıla• lcreti,le ahır, 

........ leretleri teftit olua
mallchr. 

Gftntln Muhtıram Kalpte ftae 20 

- Hayın. Bilmem.. Ha 
yok. 

Sonya aoluk bnhbiuu • • 
etmiıti. Tekrar biraz dolqtdar. 
kat Mühenclia komqacak W 
mıyordu. O,le ya, ba m.acel'&I"!; 
rest kıza qkmdan mı bah.d 
ti?. Tam a;rnlacaldan urada, 
ya aordu: 

- Herhalde katili 8ÖnD • 
dir. Muhakkak ki aandalla 
yaklqmıım. Marginin g6zc6 

Mühendis aözünü kem: 
- Ne o, gfizcü oldutunu 

yordunuz demek? 
Genç kız kızardı, fakat 

ıururla kaldırarak: 
- Kont bize aöylemifti, • 

yorduk. 
Dedi. Şimdi o sakin •• 

tak kızın ıözlerinden atet Clkt,. 
clu. KendUini aonuna kadar 
faa edeceii belliydi. Mühendis: 

- Hayır, dedi, pzdller bV 
görmemiıler. Fakat katil t\lbala 
hur etmedi ya •• Methur polia 
fettiıi 1.arte Petindedir, N 
se yakalar. Onu bizzat takip 
yor. 

Sonya gülerek aordu: 
- Siz de takip ediyonunm 

iil mi? 
Şimdi artık tamamiyle b 

selmftti. Mühendis titri,..rek: 
- EYet, hen de, dedi, 

ediyonma. Hem emin olunuz, 
onu yakalamadan 
fım. 

Bu aözler üzerine aJnl 
Sonya bahçe kapwnda uzun 
det durdu. Bulutlar petda o 
tu. 

TAHKiKAT 
Lartia hiitiin aırdülderini si 

derhal Frano:ra anlattı. Fııanoy 
• dilıbtle dialiyvr :w-e batta 
allJOftla. 

- Bütün bualM .. ,_. . 
dedi, Elenanm parİH siditi 
tuhaf, bakalım moraclaa ne 
ber selec:ek. Cinayet trenin 
reketinden enel mi, 
mut? 

--: Ya kireç Ye - """"""" 

- ayu. Banlar benüa 
deWI. delil. Kadınlar • .aa .. 
dan bçıp kurtulabilir .... 
lehlerine mihim bir ~ 
Küme onlann ptoya setd• 
pnaemiftir. E.ell pbit .,...Ulll!!! 

Bir aandal... Saldan olmadan 
teY yapa••JIZ.. .......... 
nr. Eter ptoya hariçten 
Din sirdili s&rGlmemiııe» 
mahakbk ~edir. 
~ Kabil delil· 
- Benim de fikrim hu. 

mu bir 10ldaJ1Z Ye Elena, bu 
dan ter temiz pkar. Fakat P 
MJ'ahatinin aebebini merale 
ram. Zamwd ...... tuYalet 
llehaneaine inamnadmn. 

- Tahir inanmadan. 
- O halde timdilik o 

hat 1makalnn. yapılacak bit 
J'Ok. Fakat henb ta··
lmrtulmut deiiJlerdir. Zira 
bir teJ .a,.n,..,u. mi? Sid 
eyi bir mflhendia di7orlar. 
ben aizin a1111 Amanda iyi 
lis hafi:reai olduianum da 
yereyim. 

- Fakat bütün nMibali-.ı 
den abJorum. 

- Hayır •• Sizde aramak 
.. ftl'. SeYda •İze bir OJllll 
maua, bir sfiq katillsi 
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Makina insanı yutuyor! 1 Merva ve Sıhhat __ _. 

Portakal Suyu 
Çok Faydalıdır 

Japon - Çin harbi 
Yeni bi-. Avrupa yaratmalı, 

barbarlık devri başlar 
yoksa 1 

Portakal suyu tazedir ve sıb· 
hat verir. Portakal çocuklara, 

Japonya 
tekrar 

1914 hatasını 
ediyor! 

Pariı ecnebi muhabirleri cemi· 
Jeti M. Joseph Caillaux'yi dünya 
iktısadl bubran1nda.n babsetmiye 
davet etmiıti. M. Caillaux fU s6z· 
leri s6ylemiıtir: 

- Şimdiki iktisadi buhran 
tiddet ~ve devam itibarile daha 
evvelkilerden çok farkbdır. Bir 
taraftan 20 milyon ifsiz, diier 
taraftan fazla istibsallt var. Bu, 
harbı umuminın neticesidir. Ev· 
Yelce Avrura, dtınyanın 6teki 
kıtalannı da besliyen fabrikaydı. 
Umumi harp esnasmda, dünya· 
DID 6tekeki lut'alan ve dev!etleri 
kendi kendilerine it g6rmeyi 6i· 
rendiler, Ye kendilerine IAzım o
ian .. n'atlan tatbik ettiler. 

Bubran, aynı zamanda sulh 
muabedelerinin neticesidir. Sulh 
muahedeleri, milletleri birbirle
rine tazminat vermiye mecbur 
etti. 

Bu, bOyük kanııkhklara sebep 
oldu, pan olmadığı için, millet
ler borçlannı emtiayla adediler. 
Banun neticesi de giimr6k hudut 
Ye manialannın artmasını, ve bG· 
)1lk ikbaadt birliklerin k0ç8k 
aanayile istibsallh lüzumundan 
fazla arttırmak usul6ne mtlracaat 
etmesini intaç etti. 

Milletler, borçlarııı faizlerini 
bile borç almak suretiyle 6de
mek YaZJyetine düıtüler. 

Bnton borçları ıllngerle silmek 
ıneeeleyi haletmiye klfi gelmi
yordu, bir tatum uzlaımalar il· 
ırndı. Esasen bu, meıelenin bir 

• • .. 10101 tetkil ediyordu. 

Ştmdi, eskiai gibi serbes mü
badele usulilne avdet · edilmesi 
isteniliyor. Bunun buhrana bOyOk 
bir yardımı dokunaetıktır. 

DOnya buhranının sebedlerin· 
den biri olarak da para eksildiği 
gösteriliyor. Bu da dogrudur. 
Fakat bu, sebeplerden biri
sidir. GOmOfft para esasa olarak 
kaldudıkları fena oldu. Maden
lerden klfi miktarda altın çıka
nlmıyor. 

Fakat buhranın bathca sebebi 
ilmve fendir. Makina insanı yutu
yor. TasaYVUr edilsinki bir 
memlekete mal yetiıtirmek için 

Japonyanın Çine kartı hazır - sun, Çinin 19 uncu ordusu tarafın
bastalara verilir. Fakat, haıda ladığı büyük taarruz aka.mele uğ- dan ıösterilen kahramanlık ve ce-
olmayıp ta titmanlamıya başlıyan ramıt ve bu suretle Japonlar eYde sareti, kat'iyen unutturmıyacak • 
kimseler da portakal yemelidir· ki pu•rlıkların çarııya uymadıiı· tır. 
ler. nı bir kere daha 3irenmitlerdir. Japonlar, aiır \oplar, tanklar 

Portakal suyu, mideyi yorma· Japonlar, Çin kuYYelhrine kartı Ye tayyarelerle Çinlilerin mukave 
hazırladıkları taarruz'in bir netice metini kırmıya muYaffak olama • 

dan, uzviyeti yailandırmadan ve elde edememesi üzerine Şanahay- mıtlardır. Bir taraftan bu muvaf • 
onu ağırlaıhrmadan bealer. Por- daki kuvvetlerini iki misline cı - fakıyetsizlitin tesirleri, diier ta• 
takalauyunun inaanı tifmanlatma• karmıya karar Termit h\ılunuy;,r- raftan Japon kumandanhğmm e
dan beslediğinde bir çok kim· lar. Çünkü Japon jenerali Uyeda, tindeki vesaitle elde etmek istedi· 

Çinlilerin müthit mukaYemet eös ii neticeyi ihraz edemiyf!ceiini 
seler müttefiktir. termelerini hayretle karşılıyarak hesap etmeden faaliyete ıeçmek• 

A~m111nız? Bir portakal değil, bqlanılan iti bqarmak idn ki.fi le düttüiü hata Japonlann pren • 
bir çok portakal yiyiniz. Porta· kuvvetler kullanılmadıiını Ye Çin siplerini haylı sarsmıt bulunuyor. 

mukavemetinin layıkıyla heıap e- Bir çok Avrupalı ukeri muhar 
kal suyunda, çok vitamin Yard1r. dilmedijini ıörmüttür. rirler, Japonların bu hatasını, Al• 

Nihayet portakal suyu, bağır· Hakika!le son ıünler zarfında manların 1914 teki hatalanna mü 
saklan, ciğerlere, babreklere o- Çinliler mühim zayiata uiı·amak- pbih ıörmektedirler. O zaman 

bır makina yapıbyor, Ve o maki- ı be be b"" ··k fi k a.ı nJ d il · d ı..ı ku lan tesiriyle ölll maddelerin ibra- a ra r uyu tere er azan· " ma ar a e enn e~ vvet ve 
nayi itletmiyede, o memleketin d mıılardır. yeeaitle istedikleri neticeye vanp 
h ile d k b. k k. · il cına yar ım eder, ve ıiımanbgıv n O 1 d.kl · k a ın an anetı 1r aç 1f1 - narın ıöster ı erı mu aYe- varamıyacaklarını hesaplıyama• 
zım, 0 halde çahımıyan amele baıhca sebebi olarak tanılan ar· met ve kahramanlıklar hem Ja • mqlardı. Onun için askert muhar
bangi parayla o makinamn istib· tirizme mani olur. ponarı, hem de bütün dünyayı rirler, Japonyamn bu tarihi bata• 

hayrete dütürmüt bulunuyor. yı tekrar ettiline kanidirler. 
salabnı sabn alacaklard1r. d k k 1 d ç· f d L-yeni en teı il etme izım ır. ın, M>n on sene zar ın a •-ııo Fakat bu tarihi hata yalnız u-

Sonra, 1810 senesinde 180 Bunu da buauıi bir ıekilde de- dahili harpler içinde yqamıt ve keri mahiyette kalmıyor. Bunun 
milyon olan avrupa n&fusu 1913 iil Kallektif bir ıekilde yapmak yıpranmıt olduğu için onun Japon bir de siyasi bir cephesi vardır. 

hamleıine kartı bu kadar muka • 
be 450 milyon olmuıtu, ve, av· icap eder. -.emet ıöetereceii zannolunmu • Almanlar 1914 te lqilterenin 
rupa, hu nUfuı fazlalıjını, diğer Buna, ancak beynelmilel an· yor, Japonların Mançuriyi :saptet· harbe ittirak etmiyeceli esasına is 
kıt'alara mal ihraç edebildiği laımalarla muvaffak olunur. Ev- meleri esnasmda Çinlilerin pek za tinat ederek -.azıyeti he.aplamıt • 
l·,.ı·n b••leyebilı'yordu. · b yıf mukavemet ıöstermeleri, bu • lar, daha aonra bu hatayı tekrarlı• 

T _, yeli yenı ir Avrupa kurmak ak ... __ ·ka al hl • de nun kat'I delili sayılıyordu. yar ~n nın ey enn 
Fakat şimdi, ıadece kendi llzımdır. Aksi takdirde barbar- Halbuki Şanıhay muharebeleri harbe ittirak edeceğine ihtimal 

kendine çalıımak mecburiyetinde hk devri baılar. bütün bu telakkileri altüst ederek vermemitlerdi. 
olan avrupa ne yapacak? Fakat bu, fikri bir ihtilil ve Çin hakkında beslenilen yanlıt fi- Japonya da aym siyul hatayı 

Buna bir çare Yar: Zenci Ale- inkıllp olmadan kabil midir? kirleri tashih etmiıtir. tekrar ediyor. Japonya, bütün dün 
Çin bu -refli muharebeyle ken yayı mustarip eden iktuadi buh • 

minin de gı"ydirmek ve beslemek. Şı0mdiye kad t knik denı0len 'll'- d ı 1 • 1-.!!f• d -----• ar e dini, harici bir taarruza kartı mü· ranm n et en u ı e~e met 
Bu, muvakkat bir çaredir, vean- hadise, beıerl telikkiyi alçalt- dafaaya muktedir bir devlet , la. pi ettiiine, onun için hiç bir dev• 
etık bir nesil için klfidir. Sonra? mııbr. Meseleqin en baılıcası, rak ıöetermiye muvaffak oldu. Jetin (Çin - Japon) itlerine mü-

Yapılacak ıey fenne tabakk6m yeni bir Anupa fikri:rab yap- Japonların, kuvvetlerini iki mis dabale etmiyeceğine, Japonyanın 
line çıkararak yeni bir taarruza Çinden iıtediklerini rahat rahat 

edip istibıalltı disiplin albna al- maktır zı'ra b -" ı..ıt. b bra k b·ı .... k • b 1 
' ' U5 .. Dn;u u n, geçtikleri zaman ne netice alacak opara ı ecegıne anı u unuyor. 

makbr. Bugllnlin ikbsadivab ib- nihayet beteri zeki v.e fikrin bir ılP-"I henüz meçhuldür. Fakat bu Fakat her lahza bu lıesabın 

- . ----· tiyacata •ekabOI efmfr9r. Sana · ademi auwalf.i~tidii qetice ne quthiyeı~ olursa ol - (LiıJfen. 81l1Jlagı "(!eDirintz) 

--···- - -------------- ------------------···----·--··· 
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Girit medenlrett ı 

(Dolikukallar) yerine (Brakiskallar) m ,_J.,...inden Girit medeni• 
Yeti vücuda ıeldi. Ve Milattan (3000) sene evvel Anadoladan selea küçük 
kabileler de (Eıe) mmtakasımn diğer adaalrım itıal ettiler. 

Anadoludan gelen kabilelerin reiılerine (Eıe) denirdi. Bu sebepten bu 
clenize (Ere) denizi havzaya da (Ege) havzuı denilmiştir. 

Yunan ~r1111 ada• ı 

Yunanistanm ilk ahalisine (Peluı) denirdi. Bunlar Anadolu kavimle
riyle ltalyadalri (Etrüakler) le akrabadıtlar. 

Orta Aayaadn timal yolu ve TUJJ& tarikiyle BalJranlara inmiflenlir. Bun 
lar çiftçiydiler. IDf&&tta (Etiler) aibi taf kullanmıtlar ve sitelerin etrafı 
111 tattan ..,1ar1a çeriımiflerclir. Kitle kitle selen ve Yunanistanda yerle
ten iN istil&cılann reialerine (Aka) denirdi. 

Bumm için hepeine birden (Akalar) denir. 
(Korent) körfezinin ıimal cenup mmtakaaı (Aır,üya - A.kaeli) dir. 

~ttan evvel (1200) eeneainde (IUi..,.) dan ıe(en (Torlar) üç (El) o. 
Yunanittanı ietil& ettiler. 

llllld Yu11a11l•tan 11e•ll : 

1_ (Epler), (Akalar •e Toılann) k&rJtmuından husule ıelmittir. Bun• 
av Orta Aayadan ıelmit ve Türk ırkına mensup olan kavimlerdir. 

4~ (Grek) denilen kavmin hududu ve iami (Elenler) in, Torlar ve 
la) karıpnumdan sonra mqclana çıkan bir isimdir. 

( Makeclonyadan - Korent) )d;rfezine kadar olan aahaya (Elen -- Hel 
~•) denir. (Grek) ismiyse Yunanistan& ıöç eden (Krak) ismindeki bir 
-abileden alınmıfb. (Çaptay) lehçesinde bu iaim ~ ve hınız de • 
llaektir. . 

Buaünkü< Grek) ler muhtelif kavimlerden ve ırklardan mütetekkildir. 

U•11 •• razı ı 

f .. L~ıe ahalisinin dili Anadolu ve Tuna havplan ile Trakyada laılllandan 
...._Orta Asya Türkçesinden farklı bir Türkçedir. 

Bu ıünkü Yunan~ Hindi Avrupa lisanından ne vakit ve ne zaman 
~clıiı malGm deiildir. Bu havalide kullanılan yazıda bu aünkü Yunan 
• -... delildir. 

Aan atlka k-.nrnı 

~alan zamana kadar Eıe medeniyeti hakkında mal6matmuz yoktu. 
Clt malOmatmuz ancak rivayetlere istinat ediyordu. Hakikatler ancak 
81; ancan 2 Oinci) asırdaki barı atika ketfiyatiyle meydana plmııtbr. 
"-.sok ,_lede meaell (Turova, Grit te yapılan hafriyat hakiki malGJDa· 

illldt&fma •bep olcla. ........... ~ .... ._,, 'T naecleniyeti f&l'ktan ıelmiftir. Bu medeniyet millttan 300 MDe .e~ 
- (e) lllCJ ura kadar birbiri P.eflncle clart kama &7fthrl I 

---~--- TARiH EL KiTABI 
1 - Grit, Minoı devri. 
11- Kiklat adalarının adalar medeniyeti. 
111 - Miken medeniyeti. 
iV - Garbi Anadoluda (İyon) medeniyeti. 

------43-
Milattan evvel ( 6000 -.e 3000) ıe neleri arasında Ege mıntakuımn en 

~ıki ıQedeniyeti Ciritte temerküz eder. Girit adası diğer adalar gibi da• 
ha evvelden iıkin edilmit dejildi. 

Ege havzasının kara parçaları; Orta Asyadan (Anadolu yolu), Ye ya• 
but Karadeniz timalindeki Bozkırlara ıeçip Balkan ve (Makedonya) yo • 
luyla ıelen muhacırlar tarafından itı•l olunmuttur. Bu muhacırlarcl.a bir 
kısmı Girit adasına gitmittir. Bu sebepten Girit adası yeni bir medeniye 
te merkez oldu. Buradaki krallara ( Minoa) denirdi. Bu medeniyete (Mi • 
noa medeniyeti) denir. 

Mlnos medenlreU ı 

Minoa medeniyeti üç büyük kısma ayrılmıttır: 
1 - Esiri. 2 - Orta. 3 - Son. 
Girit medeniyetinin merkezi (Knas) tehridir. 

Ege medenl~etl ı 

Girit medeniyeti ıibi Adalardenizi medeniyeti yani Ege medeniyetinin 
de bir takım kisımlara ayrılını~tı•. Milattan evvel (6000) senesini nnihaye 
tıne doğru bütün Adalardenizinin havzaıında büyük ve mühim tebeddül
ler oldu. 

Milattan evvel (3500) senesinde (Tuna) haYzasıncla Ye cenubi Rusya• 
da kurulmuı olan miifterek Ti.irk medeniyeti, (Trakya, Makedonya, ve 
Tisalyaıa) çoktan ıirmittir. 

Milattan (3000) sene evYel (Korenl) k6rfezine kadar bütün Yunan ya• 
nmadasına yayılmıtbr. Bu mf!deniyetle Girit medeni1eti arasında rabıta 
yoktur. 

Arada çöl halinde bir (Pelopnez)vt' iman ya.pmıyan adalar Yardı. 
Milattan üç bin sene enel Adalar haYzasında büyük bir muhaceret 

vuku buldu. Adalar ve (Pelopnez) yeni ıelen muhacırlarla iskin olundu. 
Bu muhacereti yapanlar (Brakisesaller) Orta Asyalılardı. Bunlar (Te

salya) yoluyla Anupadan ıelmiyorlardı. Çanakkale boğazı yakınında 
Hisarlık sırtında bu devirde ilk defa iıkln etmitlerdir. Bu vesileyle birin• 
ci (Trova) tehri inta olundu. Kıbrısta tq deYri bqlamamıttır. Maeda 
devri inaanlariyle İlkin edilmittir. 

Maden san'ab bu de-.irde meydana çıktı. Bakırdan belli bqlı silahlar 
sivri veya keıkin silahlar -.e iltel.-ryapıldı. Altın ve aümüt tezyinata 
hasrolundu. 

Bu medeniyet devrinde tat de-.ri bitiyor. Fakat tunç devri de henüz 
bqlamıyor. Ancak bakır devri imtidat ediyor • 

Ciritte bakır devriyl etunç devri arasında bet, alb asır reçmiım. Ci
ritte maden aan'atlannm inkipfı harriçtell gelen (Brakisfal) lann tea1riı
le olmuJtur. 
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Söz ve hadise Memle_ketimizde hava nakliyatı SPOR 1 ---
Telefon şlrk~tl 
Meşhut cürüm 
Halinde yakalandı! --- -·----------- Bu haftaki maçlar M.Tardleu ne demişti 

ne oldu? Amerikalı mümessiller Istanbul • 
Eskişehir hattı tetkikatını bitirdiler 

lstıınbul, I IA Al - ls:ınbul Futbol 
heyetinden tebl•ğ ed'lmlştir: 4 - S - 932 1 Ust tarafı I ind sayfada j 
Cuma günü Taksim stadyomıında icra şirketinin fazlai mükaleme bedeli Söz ve hadise 
cdıleccı< lık maçtan: . Plan mecmuası (Salahiyettar 

Süteymaniyc · Kasımpaşa saat 10.30 ta!ep!er:nin önüne geçmek için 
Memleketimizde havai nakliyat lstanbul - Eski~ehir yolunun hakem Sahıp bey, Eyüp _ Beyleıbeyi bir çare aramış, nihayet Beyazıt bir adam) serlavhası altında §U 

yapılması için tetkikatta bulun • tetkikatını bitirdiğimizi söylemiş· saat 11,45 hakem Ş.ıh3p bey, Alunordu· nahiyesi müdürüyle komiseri ve· satırları yazmaktadır: 
mak üzere şehrimize gelen Curtiss tim. Bu yol, oldukça yüksek iki HilAI saat 13.30 hakem Emin bey, Sü- saireden mürekkep resmi bir 1913 senesinde kendisine( Avu 
Wright aviation ( Corparation) A dağ tarafından keslmiş olduğu levmani\'e . Anadolu saat I ~. t 5 hakem pada bı"r harp olacak mı) sualini 

k ·11 · · • f 1 k ı h ı d heyeti evine davet etmiş ve bun· merika ;ir etinin mümessı en ıçın ırtına ı ve ar ı ava ar a Refik Osman bey. Vefa Kumkapı • Bey· l 
b k 1 b 1 b 1 Jarm huzurunda telefon makinesi soran (Marz) isimli Aman mec• dün tayyareyle Ankara ya gidecek azı müş Ü fıta se ep o a i ir. An- koz sa:ıt ı 6 00 hnkem Arif bey. Süley· 

}erken havanın fenalığından dola- karayla Adana yolu üzerinde bu· maniye . Anadolu müs:ıbakası muhalefeti bağlanarak heyet tarafından mü· muasına, Mösyö Andre Taı-dieu 
yı hareketlerini tehir etmişlerdir. lunan dağlar da tayyareci içjn ay· hııvadan dolayı noksan oynanan on beş hürlenmiştir. Ondan sonra gene fU cevabı veriyor: 

Mümessillerden tayyare mey. nr a~ılması zor olan maninlardır. dakıkııyı itmam edec~klerdir. şirketin fazlai mükaleme bedeli - Bu suale şu cevabı Yeriyo • 
danı mütahassısı M. Cock tetkikat Fakat bunlardan en mühimmi. Voleybol istemek için memur gönderme· rum: Hayır! 
Yapmak üzere daha evvel trenle Ankarayla Diyarıbekir arasında Isunbul. ı CA A) Voleybol heyetin İşte sebeplerim: Avrupada 

b 1 • • l sine intizar edilmııtir. anl:araya citmiştir. o:~er mÜme:; U Unan Ve tavyarectnın VO UOU den tebliğ Olunmuştur: 4 · 3. 9.32 CU• harp istiyen hİÇ bir hÜk\tmet yok-
ıiller §ehrimizdedir. Bunlıudan ke!•n dağlardır. · ma günü G:ılııtasaray ı.utübii lokalinde Şu noktayı işaret edelim ki tur. Bütün hükumetler sulhperver 

Curtisa tirketinin ikinci müdürü M. Bu da0 lar çok yüksek olduğu yapılacak Voleybol maçları : heyet tarafından maki~enin mil· dir. Otuz senedenberi, yani bugün 
Vilyam Robertson dün kendisiyle ve J\;ddetli hava cerevanları bu • Toplcapı E•ilP saat 17•00 hakem hürlenen kısmı otomatik müka kü diplomasi sistemi teessüs etti· 
görüşen bir muharririmize ş;,mdi- lunduğu için Üzerlerinden a§mak Nihat llaydar bey, Vefa-Kum ı.; apı . Sü· Jeme için ilave edilmiş olan par· ği gündenberi harp etmek için bir 

Y
e kadar yaptıklan tetkikat hak. tayyareciler için hemen hemen im- ley'llaniye saat 17.30 hakem Seyfi bey. çok fevkaiade vesileler bulLmdtt. 

1 .. d B • · b d d F) · t G 1 t ay r t 18 00 h kem çanın istimaline mani olacak şe-kında §U izahatı vermi~tir: cansız ır. unun ıçın t:!ra a ağ ıe~ı aş - 8 a asar .,aa · n Fakat buna rağmen sulh idaml3 c· 
M ld 

larm etrafını dola~mak lazımdır. Sami bey. kilde bağlanmasından ibaret ol· dı"ldı·. 
- ensup o uğumuz şirket 

tarafından Türkı"yede hava posta· Bu noktaları ehemrn1yetle ve J duğu için Ali Yaver beyin evin- Avrupa diplomasi sistf'mi bir 
0 dd.. tt t tk"k t'kt Ticaret ve iktisat d k k ları tesisi için Türk hükumeti na. cı ı sure e e ı et ı en snora en mü a reme yapma im'iim harp olmak ihtimaline müsruıde et 

mına tetkikat yapmıya memure. hazır!ıyacağımız raporu hükUme • Z l yoksa da hariçten o numara mez. Zira, bu sistemde sulh esasla• 
dilmi§tik. Eskişehire kadar olan te verece[!iz. eytİil yağ arı arandığı takdirde cevap vermek rı, harp esas1anna galiptir. Niha • 
hat üzerindeki tetkikatımızı bitir- Tetkikatımız iki ay kadar süre· lcalya. Yunanistan ve l"p3nvıda. zey- yet, bütün Avrupada, harp vesai· 

kHr b mfimkün olmaktadır. Onun için dik. Bu hat yaptığımız iptidai ce · tin mahsulünün toplanma ameliyesi aş tinin kıymeti hakkında k:ıt'i bir 
tetkiklere göre Esltişebirden son. lamıştır. Yunanistanın bu sene ihraç ede- bu intizar günlerinden birinde malumat yoktur. İşte bunun için 
ra AT\kara, Dikanbekir ve Van. Sabık Kayser boğaz bilecı:gi zeytinyağı 4500 ton olarak te~ bir defa şirketten Ali Yaver be· harp olacağına inanmıyorum. 
dan Rusyava geçecek ve beynel • kanserinden basta bıt edılmi~tir ltaıyada zeytinyağ fiatlan yin numarası aranmış, telefonda 1 - Diplomasi sistemlcıi bu• 
milel havai hatlarla birlesecektir. eksıra yüz kilosu ' 00 Lirı t.. iyi cins ya- bir bozukluk o!up olmadıaı so· gu"'nkü haliv. le kalmalıdır. 

(Şikago Tribün) ün Berlinden Rın yüz k ı losu da 60<i Lirettir. ~ 
D"ğer bir hat lstanbuldan baelı aldığı malumata göre bronşitten flllstln sergisin~ lştlrAk ede• rulmuşlur. Bu suale cevap ola· 2 - Hiç bir yerde, askert kuv-

yarak E5ki~ehir, Ankara, Adan~- muztarip olan sabık Kayser (Vil· cek rnUesseselerimiz rak: "Hayır, biç bir bozuk!uk vetler za'fa uğramamalıdır. Ben, 
dan gece--ek ve Marmara, Ege sa helm) in hakikatte boğaz kanse• Filistinde Tel Aviv de açılacak olan yok!,, denilm. ştir. sulhün, kuvvetli bir surette si15.h .. 
hillerini tnkip edecektir. rine duvar olduğu anlacılıyor. beynelmilel sergi için istihzarata devam lanmış olduğı,ı için harbe inanmı • 

O ·· ·· b" h r l • h. d :r Bundan başka hiç bir mlikA-cuncu ır at r~s nse 1r en Vilhelm'in babası ve hemşiresi de edi me~ tcdir. Aldı~mız mal O mata göre yorum. · 
lrana~ geçe'"ek. ve Hint yollarıy • aynı hMtahğa uğnyarak vefat et· iş ipek mtnsucat labı ikası da ru !ergiye leme cereyan etmem·ştir. Bunun· 1932 senesinde Mösyö Tardi .. 
la birleşecektir. mislerdi. iştirake karar verm iştir. Sergiye fşıirAk la beraber ay nibayef nde gene eu'nün fikirleri değİ§miş değillel"" 
-····· .. ••• .. ·········•••••••• .. ••••••••• .. •••••"•••••.. Sabık Kayserin ha.,talın,.."ı oldukça için şimdi,·e ı.adn ofise müracaat eden k h ld l f ı 

1 km b kı b·ı· "' ti 1 . . • . . u 1 şir etten ta si ar ge mif, az a dir, yukarıya naklettiklerimizin ay 
yan ış çı .. sı e ene ı ır. ilerledi'!inden mutahassıslar Kay· m e~sesc er yırmıyı r;eçmıştır. un ar a 

ı; • mükaleme bedeli istemiştir. Ali d F k t 19 4 t h 1 tu Bundan do ayıdır ki sa .ih"vet. 5 ,.·n niıspeten mutedil iklimlerde ruında kehribıır. t:emik ve fi'dişi iiıerlne m ır. a a ı e arp o mu, 
tar atkeri muharrirler, UzPk Şarh ik ·et ettiği takdirde ya,ıyabile. lmıılAt yııpan müteaddit müesseseler de Yaver bey bu talebe karşı biç ve bugün, M. Tardieu terki teali• 

ku b 1 h d• ! - 1 bulonma.kıadir . 't' t · · t ·ı h k f d F ta vu u an a ısc erı 1914 se • ceğini söyleme!.:tedirler. Knyıerin ı ıraz e memış, ıs enı en parayı at on eransın a ransanın mu• 
nes:nin hadioelerine müşabih gör- kendisi yeni bir inziva•d.h ara. Deri ve behk konaervelerl vermiş, makbuzunu da almıştırl rahhasıdır. 
mektedı"rler d .. '.. .. d d tlu Fransa hü Ometi Fransaya iıhal edi· ................................... ·-·····----··-·-• · mayı u~unuyona a os an onun Bunun üıer;ne Ali yaYer bey Yalnız 1914 hadiselerinin l~ah- lsviçreye gitmesini tavsiye etmek· lecek deriyle balık konser\'cltrini kon olan bu suiistimalin vesikasını 

ıh ı k K tc'ljanı t:ıbl tuımu~tur Bu maddeleri telefon ıirketinin biç kullanıl- alarak •irket aleyhinde mahke· 
ramo.nı Almanya, 1S31 hadiseleri· tedirler. tima i ayser, Al • Fııınsava lıhııl etmek isıiycn ıücc~rıan " 
nin kahramanı Japonyadır. manvadan geçerek bu seyahati ya mu:a ihracat ofisi ttrıllr ma!Omat ver· m1yan numaradan faı'a mükAle· meye müracaat etmittir. Yakın• 

ö. R. pacaJ...-tır. rrektcd r. me talep dmesi suret nde vaki da muhakeme c"reyan edece~tir. · 

ee•Meee••···---~------------------·······-----------------------------------

-44------ TA RtH EL KlT ABI 

Milattan (3000 - 4000) aenelcri arasında ıarktan gelenler Giriclin §i • 
mal sahillerine çıktılar. Ve civarda bulunan bazı adalan zapt ve İ§gal ,.t. 
tiler. 

Giridin şarkı şimal sahillerinde (Makleı) harabesinde bunların eski 
bakır aletleri ve eski mezarları, vazoları, resimleri ve bir çok san'atları, 
medeniyetleri hakkında bir t;ok malumat vermektedir. Bu eserler kıy• 
mettardır. Bunlarda vazoculuh, mücevhercilik çok ilerlemiıtir. Ress:ı1.mlık 
da cok mühim bir vaziyettetllr. 

Tat ve fildişi üzerine kazılmış ha~ rçsimler. ilerlemiı ohm san'at ve 
medeniyetlerini ·ngüzel birer şahididir. 

- l\1iken medeniyeti -

Mikcn §ehrinin ismine izafetle (Pclcponez) ve vasati Yunan medeni 
yetien (Miken medeniyeti) denir. Mi-kenin reisi olan (Akalar) Girit me -
cleniyctine varis oldular. Girittcn bir çok san'atkarlar getirdiler Miken ve 
Tep §ehirlerinde Girit eserlerini ve Girit mimari tarzım taklit ettiler. 

Miken tehri iki kısımdır: 
l - Akropol -Tepe üzerinde inşa edilen yukan tehir. 
2 - Dağın eteğinde inşa edaen aıağı tehirdir. 
Bu iki şehir büyük taşlarla harçsız olarak yapılmış surlarla çevrilmit • 

tir. Bu tnşardan bazıları dckuz metre uzunluğunda altı metre kalınhğm • 
dadır. Akropole arslanlar kapısından girilirdi. Kralın ıarayı tepede en 
yüksek yerde in~a edilmişti. 

Akeellerl ve mUsbmlekeler ı 

Torların istilası Yunanistanı karıııklık içinde bıraktı. Milattan evvel 
12 inci asırdan ikinci asra kaadr Yunanistan bir derebeylik hayatı rçir 
di. Muha.riplerin ve serbest adamların yanında esirler de meydana cıktı. 

·- Torlar ve iyonlar --

Torların istilası iyonları başka yer!ere ilticaya mecbur etti. Kiklat ada • 
!arıyla Anadolu sahiline dağıldılar. Torlar ise Peloponea ve Argolit mın• 
takalarına yerleştiler. 

iyonların, torlar;n yayılması ; 

Milattan evvel 12 inci ve 8 inci asırl~rda iki defa muhaceret oldu. llk 
muhaceret Tor istilfi.aı zamanında olmuftur. Tesalya ve Beotiyadan koğu• 
lıın Akalar (İyonlar) Anado!uya geçıiler. Çanakkaleden l:craire kadar o • 
lan sahile yayıldılar. Bunların en miilıim §ehri (Leıpot) kasabasıdır. Bu 
havaJi1~ ~Eol,a) elenildi. Orta Yuuaaietudaa aıeleaı ınuhwrlel' .(Kildat) 

T ARIH EL KlT ABJ ------41-
(Tahiriler), (Alimüveyh}, (Saman} oğullan namında muhtelif devlet• 

)er lranad teşekkül etti. 
Bundan sonra (Harizm) devleti meydaan çıktı. Fakat {Cengiz) in 

zuhuru bu devletin inkırazına sebep oldu. Milattan sonra (1275) senesin 
den sonra (Cengiz) in torunu (Holagu) Bağdada girmit ve (1285) te hi• 
la.fete nihayet vermiştir. (1335) ten (1331) e kadar Iran karışıklık içinde 
kaldı. ( 1389) da {Timur) lraan girdi. Ve hükumeti ele aldı. Bundan sonra 
han devleti (Akkoyunlular) a intikal etti. Bu devletin inlurazından sonra 
Irana (Safeviler) hô.kim. oldu. Osmanlılar Safevtlerin elinden hanın garp 
vilayetlerini zaptettiler. Bu sülalenin kuvvetlenmesine sebep (Şah Ah • 
bas)tır. 

(1722) den sonra (Efganhlar) Iranı istila ettiler. Osmanlılar (Azer• 
baycan) a girdiler. Ruslar (Derbenlve Bak~) yü aldılar. 

1747) ye lcadar devam eden (Av§ar) Türklerinden (Nadir şah)m sal• 
tanatı bu devirlere tesadüf eder. (Zent) kabilesinden (Kerim han) ın dev 
ri (1761 - 1779) lran için yeni bir inkişaf devresi addolunur. 

Bu devirden sonra Iranda dahili muharebeler baş göstermiştir. Bu 
muharebeler {1794) te (Kaçar} hanedanının müeaaiai olan (Mehmet aaa 
hanın) zuhuruna kadar deva metmiştir. 

0 

ikinci {Kaçar) hükümdan (FeotihAli şah) kadim lrarun garbinde yeni 
bir devlet vücuda getirdi. Birinci (Napoleon) la tedafii ve tecavüzt bir mu 
ahede imzaladı. 

Fakat (1827) de Rusya ile yapılan muharebeler devleti çok kuvvet • 
ten dü§ürdü. Bundan sonra lran faal bir rol sahibi olamadı. 

- Ege medeniyeti -

Ege hevzası ı 

Eger denizirni içine alan Tl:arıı.parça larıy]a bu denizin içindeki adaları11 
vücuda getirdiği sahaya Ege havzaıı denir. 

Bu kara parçalan, Anadolunun gerp sahiliyle (Balkan) yamnadaaı • 
nın (Trakya, Makedonya) sahilleri, (Yunan - Peloponz), Girit adasın• 
dan ibarettir. 

Ege havzasının iklimi mutedil Akdeniz iklimidir. Akdeniz meyvalaJ'I 
arpa1 buğday buranın hll§lıca mahaulatındandır. 

Ahallı 

· Ege havzasının şarkında yani An:ıdolunun garp sahillerinde (Etiler, 
Frikler, Litler) namını taşıyan Türkırkına mensup kavimler yaşıyordu. 

Milattan (4000) sen·e evvel bw-ada ya§ryan uzun kafalı (DiliabfaO • 
lar (Brakiıfal) lara hakimdiler. Bu tarihten eonra (Brakiafallar) bir ak r 
luak ~ prbe. doia'u .-ç&iler. -



[ Adliye Haberleri 

75 yaşında. büyücü! 
Büyü yaptıran Hanım, benim 
maksadım başkaydı, diyor 

la Büyü yapmaktan maznu11. Mol-ı açmadıinu sormut ve ıelen ce • 
Mehmetle, Meh.mede büyü yap vapta Hakkı tarafından 13 - 10 • 

brnıaktan maznun Muzaffer ham 931 tarihinde bir iıtidayla böyle 
lllın muhakemelerine dün ağır ce- bir dava ikame edildiği bildiri) • 
lada bqlamlmııtır. 75 yaıında ol- mittir. 
tLatunu sCiyliyen Molla Mehmet, Maznun Hakkı, aynca asiye Ü• 
tGrnıü meıbut halinde yakalanma· cüncü hukuk mahkemesinde de 
~rağmen büyü yapbğıru inkar dava açtığım söylemiı. Fakat, a
~ıf, M~ffer hanım da Mol • ğır cezamn ıorguıu üzerine üçün· 
Mehmedın büyücülüğünü hükU- cü hukukun verdiği cevaptan böy

~~te haber vermek makıadiyle bü le bir kayde tesadüf edlmediği an· 
J'ii Y&pbrdıimı, ve hatta hoca· lqılmııtır. 
laın okuyup üflediği gömleği bir Gene dünkü celsede, zabıta ve f.lr yerlerinden mühürlettiğini id· mahalle ihtiyar heyetlerinden maz 
•e.ıında bulunmuttur. nunların sicillerine dair istenen 
Dava, munun üfürükçüniin ya· mal6mata gelen cevap okunmut • 

llılın aorulması için baıka bir gii· tur. Bu cevaba göre, evvelce de 
lae brrakılmıtbr. Hakkı Zeynebe taarruzdan dolayı 
Cellll aldOren iki karde~ln kefalete raptedilmiıtir. Bundan 
.. uhakemesl devam ediyor bqka, kardeıi Hacı ile. Arifi 
• Kız kardeıi Zeynebi vermeme- döğdüklerinden dolayı da Beşik • 

'!ilden dolayı hasıl olan iğbirar ne tq sulh mahkemesinde bir dava • 
~ceai Celili öldüren Hakkı ve lan olduğu cevapta zikredilmekte 
acı isimlerindeki iki kardet maz- dir. 

llQnun muhakemelerine dün ağır Muhakeme, gelmiyen tahitlerin 
-zada devam edilmiştir. celbi için 21 mart pazartesi ıaba· 
l'lıı Muhakemenin evvelki c~Isele. hına bırakılmı9br. 

de ma""Un Hakkı, Zcyneple lhtlu• mahkemelerl 
-.ıarmcl9 bir münasebet olduğu- Öfrendiğimize gare ihtiıaı 
~ ~!~ ~endiıin~. 'vıt.raca • mahkemeleri kadroJ;n tamamlan· 

~ıgını ve bu yuzden u • mı,tır. Mamkemeler emrine tah· ;t8 bD' müddet ona pa~a v~rdiği • ıis olunan salonlar yeni alman 
ı._·. ~kasma varması uzenne de mefruıatla döıenmi,tir. 8 numa· 
~nda dava açbjım ıöylemitti. ralı mahkeme gümrükte ıümrük 

Mahkeme, Hakkımn Beyoğlu itlerine, 9 numaralı mahkeme de 
~ hukukunda Zeynep hanımda adliyede kaçak itlerine bakacak • 
!_ltlll alacağına mukabil dava açıp tır. 

Fransız Talebesi Nasıl 
Nümayiş Yaptı J 

i'raDS11 Ayan mec.iaiaia Laya( 
lrabineaine ademi itimat reyi 
~l'lllelİ Dzerioe Fransız Darül
flnua talebesi11ini nümayit!er 
Japtatı telgraf haYadisi olarak 
l.iıdirihnitti. Bu hadise hakkmda 
t.fa llt Yeren Abyoa Fransez 
l'lıeteıine 16re talebenin nDma· 
>itleri fevkallde heyecanlı ol
'aa,tur. 

it Esasen Fransız darnlfünun ta-
beıi kıral taraftarı olan Aksr- . F r~ıezin propagandasına 

d taduerıaı ıenelerdenberi kap
d lrınaktadarJar. Bu ıon nlimayişi 
~ idare edenler kual taraftars 

D talebe o muıtur. 
Talebenin nnmayiı için top'an

::-•• kartıaında bükGmet tedbir 
'llıya mecbur olmuı ve n6ma-

~ileri dağıtmıya davet etmiıse 
llııııı=, bu davete kulak asan olma-

l Ork - Hulgar 
'18nasebatı 
it lomanyada miinteıir Kuvantul 
"-ketesi muhabirinin Bu?gar bat· 
~ili M. Mutanofla olan bir mü-

•hnı neıretmektedır. M. Ma-
~of muhabirin sorduğu mu~te
-:allere cevaplar vermit ez
~le Balıariataoın komşulariyle 
._ m&aasebatından babseder-

dernittır ki: 
~ "'r&rkiyeyle olan mOnasebah· 
J.i rayet samimidir. Beynelmi· 
"-a lllatbaatıo bır k11mı tarafın-
._ IUitdıır edilmiı olan Anka
~ 'i9Y•batirn sırf bir nezaket 
'tir1s.i;'..ei ziyaret 1eyahatiydi. 
"9d lpr rnOnasebatının salah 
-...,ti• etmeıinde ltalyanın bnynk 

're ~llhlftur. 
!'it rlc11• Yunanistan ve BuJga-
~ll •~Hında ~ç veçheli bir 
~ b'ch meseleaıne gelince bu 
~aya) mabıulüdllr. Bunun 
~ bir devletin himayesi al· 

;•·::"""9-..... ,,apılacatı sly!eoildi. Bu 
~ ........ ~ kat'ired• tekzip 

dıtıadaa kuvvel cehrlJ•.ulma. 
l'!zum g&rOlmOt ve 96 talebe 
tevkif edilmiftir. 

Kıral taraftan olan Akıyon 

Fransez gazetesi bu hareketi ta· 
bii bulmakta ve batta müdafaa 
etmei<tedir. Maamafib Fransa gi· 
ti aeaelerdeaberi cnmburiyetle 
idare o'unaa bir memlekette en 
müne•ver tabakayı teıkil etrneei 
lazım geleaı darülfllnun talebe
sinin k1ratlık namına nOmayİJler 
yapmalan Franaadaki kıral ta
raftar arandan maada biitün balkı 
ve itilenleri hayrete dOtOrecek 
bir badiıedir. 

Fransız darOlfünun gençlerinin 
bu suretle hareket etmeleri an
cak komOnistlerin borjuYareji
mine karıı açtıkları mOcadeleye 
mukabele için olmaıı ihtimali 
orta-ya slirülebilmektedir. 

Çekler 
Kaldırılacak mı? 
Parıs maMıemei temyizi geçen· 

lerde verdiği bir karar üzerine 
po!içe ketide edenlerin bır takım 
kontrol ve tedabir ittibaaına 
mecbur olduklarını karar!aıhrmıı 
ve .. Çek para ,, aın istimaf :ni 
menetmittir. Ticarette "Çek pa· 
ra,. nın haiz olduğa mllhım mev-
ki dolayisıyle bu karar uzua rnO
nakaıaları mucip olmuıtur. 

"Para çek,, lerde yazılana ,.. 
kanarak çekin tabr·f edilmesi 
milmkün olduttJna gire b8yle 
çekler içio busuıt bir klğıt ve 
yikanmaz mOrekkep kollaaalması· 
ve çekin taahhlitlli ınektup· 
la g6nderilrnesı uıulü taY1i1e edi
liyor. Çekin bir k61esinde •Bm· 
mu halinde koparılarak ••Para,, 
yerine tutacak bir mOsellesin 
zambalanrnasıda rnnmklindlir. 
Keza "Para,, kelimesinin zımbayla 
yazılma11 ıeklide mevzu babstar. 
Herhalde ba mullerden birinin 
ticaret alemince tercih ve tamim .................... 
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Kütahyada maarif 
Bu sene mekteplerde geçen sene

den çok fazla talebe okuyor 
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1 Mahkeme ve icra lllnler1 1 
lstınbul Aslıye mahkemesi üçündl 

hul\ uk d3iresinden: 
Şefıka hanımın koc2sı hal• 

ikametgahı meçhul ve enelce 
Şiş'ide Hamidiye köy6nde 2u No. 
da ikamet etmektt: buluoan Ah
met Ihsan Bey aleyhine açbp 
ihtar ve boşanma daYaaında i .. 
tida sureti ikametgilu me~bal 
olması hasebile ilAnen bir ar 
müddetle tebliğ edilmiıti. Mild· 
daa1eyh bu müddet zarfmda da 
bir cenp vermediğinden talep 
üzerine gıyap kararı ittıhazıaa 
karar verılmiş olmakla tabkıkat 
günü olan 31 Mart 932 perpm
be saat 10 da mahkemeye gel
mesı ve gelmediği takdirde p 
yabında muame;c icra edileceji 
ilanen tebliğ olunur. 

lstanbul ikinci lcra Memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilecek. 

odun kömürü, antaranıit, kok, 
odun, çıra ve saire mahrukat 
6·3 932 tarihinde sllat 12-13 de 
Pangaltı Ha!isf, ar - Gaıi caddeli 
~ 87 No. lu kömür mağaza1mm 

KOtahy• mualllmferfnden bfr gru1t 
usu önünde açık arbrma ile 

.Jlacağından taliplerin vakbada 
fU ıuretle tesbit etmek mümkün - orada bu:unacak memurumuza 
dür. 931-3962 dosya numarasile mG-

ltOtıhyadan hususi muhabırımı~ ~ aıı vo : 

Grip hastalığı yüzünden mek • 
teplerin tatilinden istifade ederek 
maarif müdürümüzle vilayetin ma 
arif itleri üzerinde konuıtum. Şük 
rü bey ıunlan aöyledi, ben de nak
lediyorum: 

Villyetin umumi nüfusu 322084 racaatları ilin olunur. (2537) 
olduiuna nazaran bunun onda bi· ------------

- Villyetimizin 1931 senesi 
bütçesi (715.896) liraydı. Bunun 
(274.484) lirası maarife tahsise· 
dilmitti. Bu miktarın (258.744) 
lirası adi ve (lS.740) lirası fevka· 
ilde bütçeyi teıkil ediyordu. 

931 senesi bütçesinde biriıi 
ikmal (Sivam ikmal mektebi) ve 
160 ı ilk mektep olmak üzere ce • 
man 161 mektep tahsisatı mevcut· 
tu. Bll mekteplerden 154 ilk mek· 
tep hali faaliyettedir. Altı k&y 
mektebi henüz açılamamıştır. 

Villyet dahilinde 265 muallim 
vardır. Bu miklfarın 224 ü erkek 
Ye 41 i bdmdır. Sfma• ikmal 
.-elctehlnde altı muaftim •e ha ı 
faaliyette bulunan 164 ilk mektep
te de 221 mua1Um, 28 mualilm mu 
avini ve 18 vekil olmak üzere 265 
muallim bulunmaktadll'. 

Muallimlerimiz. vazifelerini 
müdrik, arkacla~lardan mürekkep 
tir. Şimdiye kaclar hi~ birisi tec• 
ziye JWÖrmüt d"~il, bilakis t,.1,~ir 
ve iltifata mazhar olmustm. ,. ·o-

hes1z mf"ı1ekl fa,.1iv,..t1eriyle l •a 
inldtııııf h~ H..,de bnfo,.,!lln muft' 'fl· 

ı~rb.,izf 111ı;Jo.l'\nla v"~"'vlrmek ka· 
dirşinasbk nlur. Mekten1erimiz. 
den azamt der~ede randmıB.n 1tl
mıya eavret edivoruz ve bunda 
muvftffa~da oluyoruz. 

M~eplerimizdeJ<; talehe ade
dine P"e1ince: Siv,ım Hemsi mekte
bine 81 erkl'!k, 11 kız olmttk ii • 
zere ~2 talPbfl! devam f"tmelrt<"~ir. 
!54 ilk mekt111be 7141 i erk•k ve 
4475 i im~ nlm.-k 11ze1'e 11 .fU fi ta• 
lehe m;\da.;m h1ıl11nuvor. Gecen 
sene il1< mekt,...,1eri.,,; .. " devam e
den ta 'ehe mHdan ~ 473 tit Bu 
••ne ı,;,. kaT'lu!luıani 93~ tarihin'°'e 
ilk m-lrt•.,'erin meTc .. du 11.ıt-. 
dır. Su h le nazl\ra.,, b" "e"~ "'ek 
teplf"rr.le g~en sen•-!en 2 1 A3 faz· 

ri yani 32.208 i mecburi tahsil ça· 
tında bulunuyor demektir. Bu 
miktann ancak 11.616 ıı mektep· 
lere müdavim bulunuvor. Müte • 
baki 20.592 ıi tahıilden mahrum 
kalm&ktadrr. Su hesaba nazaran 
tahsil çalında bulunan çocuklann 
üde birinden hiraz faz1umm tah
sili temin edilmit demektir. 

Maarif müdürü Şükrü bey, bu 
mevkie ıelditi ,ünden itibaren 
mektepleri ve tedriı umurunu kem 
miyet ve keyfiyet noktai nazarın· 
dan tabiye etmiıtir. Müspet 
çalııan imanların muvftff ak olduk 
lanna ıüphe yoktur. Bende Şük
rü bey bu itimadı uyandırdı. 

nmerc .. zml 

UMk feb~Jk•eını11 .. lcerlerl 
Sanayi Ye maadia bankasının 

Utıalr fabrfkHındaa tehrimize 
fetirdiği 30 YafOD tekerin 28 
vagonu tnccarlar tarafından alın
mıtbr. Gelen teker:erden ban• 
kanın elil!de yalnız 2 vagon te· 
ker kalmıthr. 
Maamafıh f.brika arzu edildiği 

takdirde ıipariı Ozerine istenil
diği miktarda teker verebilece
iini alakadarlara bildirmiJtir. 
Fiat ıeoe 34,5 liradır. 

Matmazel Grura 118nderllen 
çlçekler 

Haber alındığıaa gGre Ameri· 
kanın TOrkıye sefiri Mister Gru 
cenaplarının kerimesi matmazel 
Grunun izdivacı dolayısile baş· 
vekil lımet Pı. , Millet Meclisi 
reiıi Klzım P,. Hz le, Şükril 
Kaya ve Fethi beyler tarafından 
16nderilen fevkalide çiçek se
petleri Beyoj'lunda lstiklll cad· 
desinde 304 numarab Sabunca· 
kis mDeuesesinden yaptırılmış

tır. 
la t,.l .. ~e oldu~ ""'"'"ılmakt:ııı.drr. -------------

VilAvetı,...,;~ dıııJ.~Hnd• l ıı;4 ilk Mtıl.baamua gelen aerln: 

ntfl!kten Ti'! '-65 mnııı.mm. 11.6HHa· M U H 1 T 
lehe oldu~1"a na,.."Tan l,er m•~e- 41 inci Mart niishasındı Falih Rıtn 
he vasatt 1 7 D"t1• lf;m. l,er mel-+.... beyin .. Nasıl ~azıyorsunuz., sualine ce 
1>e Vl'\satl 7~ tııı 1~~ ve he!' m11atti- vap tcşkJI eden ıayet enteresan bir mü· 
me ~e vasati 44 talebe isabet et • ltkatı; Ahmet C..evıt beyin Kluiklere ait 
mekf ... ..ı;r. yeni bir makales4 Şeb Galibin bü~ ük 

M;1let m,.kteo)e,.;ne .-eHnce: mesnevisi "'Hüıiln ve aşk., tan bcdır mi-
930 ıenes;.,1..1,. v•Tile" f 14 ll(\'l) zanpaj!a ve mensur olıralt bir kaç ııa
Hrav" m,.~,__bil b;;t .. 11! "arMh dol"· yıfa; tamım bir kaç kilçük hikty~ tlyıt· 
~•İvle 1931 ıen•ıi 'hiitr.esinde m;J. ro tenkidi; lçdmılyıta. un'ata. Hm•. fen-
1--t 1?'•l(t•-1•-; ür,,'""'t ve m"~"rif~ ne. ıkttiılitelere müteallik ı.ıymctli mı· 
olar~l .. 4"?~ Hr"' tll\l,~1sat verlt-:41. kaleler; tıirler vardır. Tavsiye ederiz. 
tir. ff,, k"'.dııır bir 0"'1"avlll\ mmet Reelmll '8rk 
"'~•~e"'lerin~ıau rr~~16n olan araye- 15 numaralı mut nüshuı üç renkli 
ft;" ı,.,.1av ••m;" erlHf"..,;vece~i pt"k bir tapık içinde çıktı. Milnderican ara 
t•h:t~:... R., t"""''"'tl .. ""'sen,. -.rİ· ıında şunlar v3r: 
ll,,,..t ,ı~"n;.,..ıe anr.,.k ~ m;n~ Türkçe kur'an Ali Rıza Se)fi. rcnç
..,e~·h1 ~•1'•1'111-r-ı1i acı),.., .. "tTr. Bu liğe ve kendıme it madde Peyami Safa 
d.,.~1,"'nelıa•• ı ... rl"' ve erk""'k "1 • halt terblyeıi ve halk evleri Hıfzırnh· 
mak üzere ~ı:::l\n 1r-,,.,dar vatandq man Raşit. ıenin yanında .P'aik Ali. ça
d...-"' et"9•lriıa~ir. mordan t6ftelcr S.drl !tem. tomşulan-
VİI&~ dablliacle mecbart tala- IBlft hı)'ltl Svphl Nuri. Hltlrlerde tadaa 

.U ........ ıı ılı aılı'fi=' • .U. ım t-. ......,. ..,.,. ..._ 

828 doğumluların 
ilk yoklamalan 

1 - 328 doğumluların ve 
bu dotumlularla muameleye 
tibi bulunanların ilk yokla• 
malanna S mart 932 den iti
baren baılanacafından Eminini 
kazası mıntakaıı dahilinde mu
kayyet ve mukim yerli ve tqrah 
efrattan mıntakalarına tahıis edi
len günlerde Ye dördDncO mad
dede yazılı vesailde mUracaatlan 
ilin olunur. 

2 - Yerli efradın yoklama 
pnleri 

A - Kumkapu nahiyesi aa
fuauoa mukayyt:t bulunanlar 5 • 
Mart ill 10 - Mart - 932 zeYa
fine kadar. 

B - Beyazıt ve KDçllkpaur 
nahiyeleri nufusuna mukayyet 
bulunanlar 12 - Mart ill l 7 • 
Mart 932 zevaline kadar. 

C -Alemdar nabiyeai nllfu1a
na mukayyet bu!unanlar 19 mart 
ill 24 mart 932 zevaline kadar. 

D - Sirkeci merkez nabiyui 
nOfusupa mukayyet buluaaDlar 
26 mart ili 31 mart 932 RYÜ

ne kadar. 
3 - Nahiyeler alfa~ ... 

kayyet oektep talebeleri ,.. 
fembe günleri zevalden -
müracaat etmelidir er. 

4 - T aırah efradıo yoklama• 
lan 1 Mayii 932 de baıhyarak 
Haziran nihayetine kadar deYam 
edecektir. Esbabı ııhbiye ve aa
ire c!o ayıs'yle ikincimaddede J&• 
zıh ıün'erde müracaat edemİJ• 
yerli efrat da bu milddet ..,. 
fanda ıubeye mfiracaat edebilir
ler. 

5 - lıbu doğumlu efradm 
yoklamada ibraıedecekleri vesaik 

A - NOfus cüzdanı {cOzclam 
zayi o· anlarda müracaat etme
lidirler) 

B - Üç kıt'a vesika foto
grafı. 

C - Mektep febadetnameli 
veya vesikaaı (memur ve talebe 
için) 

D - Askeri ehliyetname (A.
kert tedrisat görenler için) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dehllt hstahklar mutah• .... 

Cum3dan maada her &iin öiltd• 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar ı..... 
bulda dil'anyolunda 118 namarah ..., 
ıusl kabinesinde dahftl lautalddan 
•a&YH• H tda.t MR. T.a.ı.ı ... 
tMINll (J. --.> 
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VJ\KIT ın =~1 

_ K Ü1~~~. ~~!~lar~ 1 

Sermayedar şerik aranıyor -
Bizz:at 35 nevi ıtrıyat ve emsali Ievuım 
jmal ederim. Sermayedar bir ~erilce ih
tiyacım vardır. Bn iş de büyüle bir i~ti

fade temin ed.ileeeti muhd:kaknr. Gö
rü~mck üzere Knmkapı ~fte gf'lift r\o.~ 
Mustafa Raki adresine müracaat (M83J 

Sabhk dUkkln ve haneler 

Pangalbda Tramvay caddesin
de 20, 22 No. lı dükklnlar ile 
üstlerindeki 11, 13 No. b haneler 
2 Mart 932 Çarşanba fiinü saat 
l 5- 16 da Beyoğlu .3 üncü Sulh 
H. Mahkemesince izalei şuyü 
suretile sablacaktır. 

Almanca dersleri Mfüait 
~eraitle akşamlan altıda,, ~onra Almanca 
dersleri ''erilir. idare memurumuT. Ah· 
met beye müracaat edilmesi 

Memur istiyoruz - Tasrada 
kazılarda mal !-atac.tktır. hangi kazad:ı 
!atış yıı:ıaealcsa o L:u:ıntft yerli ahali~in · 
den olma~ı ~arttır mektn}'la müracaat; 
fstanbul Postahanesi 400 

Sabhk otomobll - 520 mar
ka numrolu ve fiyat cinsinden ve pek 
az iı:timal edilmiş olup bilcümle ak!tamı 
ve makine teferruatına kadar müceddet 
olın otomobilimi zuhur eden a!kcrliğim 
dolayısile acele ve uea:ı fiıtla satmak 
arzusundıyım. Taliplerin 7:irflef;:i adrtsi· 
me müracaatlan iltn olunur. {25!9) 

Eyup5Ultancb karaknl ittisalinde ~o 20 
çömlekçi dükktnında Kemal l!f vı•ttı· 
sile lımıfl. 

uı~ı~~lllH~llıWlllllllll~lllilU~IUlı J il 
lstanbul Altıncı 
Noterliğinden: 

Adapaun Türk: Ticaret &nka~ı tA· 

rafından Kadı~öy Rıhtım caddesi 1 ~2 
numaradı mukim (Hım~a zade Şevki) 
Beye teblifi isıe .. neı. ve 12500) Türk 
Lirasnıı• 11i1Mi Mi;esı ve rerettüp c
deC'c ırar;ın ~,.,. ve rö~te \e vaki 
1t1.ıı~raftırlle tazminat ralebiıııe mütedair 
butunın üç nüshadu fbaret protestona
melcrdcn bir 11ü~ha'1 Molıatabı gönde 
nlrniş isede meddır adre!tc bulunama
dıtı \ e yeıııi ikametıl.hı yapıluı tahkikata 
rağmen oğreıııilenıedifi teblif reenıurn· 

muzun tahlrıntınduı a"laşıl"nş rılmasına 
ve banbrıtll talebifte hinaerı !5 Subat 
1032 tan1ı n !:Sl9 651 nnnıaralı protcs· 
tonamenin tebliği mekımına kaim olmı t;; 

üzere işbu ntn tanzir:t ve bera}'l neşr 
< Valrıtı cazetuine cönderildi. I Mart 
193!? Ista11bol 6 ıneı t\oter Gali!' Rin,öl 

Muhterem halkımızın 
nazarı dikkatine : 

Bir müddettenberi RADIUM tıraı bıçakları yerine Almanyadan güya mond-extra markalı 
bıçaklar getirilmekte olduğu gazete ilanlarında görünüyor ise de esasen HAKIKI RADiUM 
tıraş bıçaklarımız Türk malı ve Türkiyede baki olduğundan yerine başka bir marka kat'-

" iyyen gelmemiştir ve gelemez. işbu halis isveç çeliğinden mamul HAKiKi RADIUM tıraş 
bıçaklarımız son sistem makinelerle fabrikamızda yapılmakta olup metanet, mükemmeliyet 
ve ehveniyetile ecnebi bıçaklarından kat kat üstün olmakla beraber piyasada ecnebi tıraş 
bıçakları 7,5 - 10- 12,5 kuruıa satıldığı halde RADIUM taraf bı~aklarımız perakende olarak 
her yerde 5 kuruıa satılmakta ve bütün Türkiyede nam kazanarak mevki tutmuştur. 

DiKKAT: HAKiKi RADIUM tıraş biçaklarımizin şöhret ve metanetilc kazandiğımız 
muvaffakiyeti kıskanan ve .,,ekemiyenrakiplerimizjn bu gibi" iJanlarina kat'iyyen inanmayıniz 
ve HAKiKi RADIUM tirat biçaklarim1zdan taımayiniz. iddiamızın doğru olduğunu tasdik 
etmek İçin bir tecrübe kafidir. Tasarrufa riayet etmeniz menfaatiniz iktızasındandır. 

RADIUM Tlcaretbanesi 
--

3
• _K. -

0
··-

54
-· AL_K_o. -dan ___ :I Nafia Vekaletinden: 

Askeri müze binası tamil' edile- ı. Tayyare T. B. iie tayyare 
cektir. Pazarlığı 2-3-932 çar - mektebine ait ve Şitlide tram
§amba günü saat 15 te komisyonu vay prajı euldesiıHle Fort Ot
muzda yapılacaktır. Taliplerin mümötür garÖ!eri fabrikasında 
,artname ve ketifnamesini almak 
üzere her gün ve pazarlığına itti· iki adet bet yüz yedi modeli 
rak etmek istiyenlerin yevmi mu • müstamel 59. parçadan ibaret 
ayyeninde komisyonumuza müra - §HC 111otör ve tefernıah aleni 
caatları. (97) (735) münakas" usulö ile ve 16-3-932 

Jt. • ~ çarşamba günü saat 15 te Kom. 
On sandık içinde bir adet sey • da sablacaktTr. TaliplerİD mez

yar baktiriyoloji laboratuvarı pa • kur ~ase ve tefenoabnı mezkür 
zarlık suretile 7 - 3 - 932 pa - garajda görmeleri ve şartnameyi 
zartesi günü saat 14,30 da Kom.da 
icra kılınacaktır. Taliplerin nü • almak üz~re KOM. a yevmi 
munesini Beylerbeyinde SHH. ihale rünü münakasaya iştirak 
AK. AN. Da görmeleri ve pazar- edeceklerin teminatı muvakka
lık için ve §artnameyi almak üze- telerile birlikte KOM.a müraca-
re Kam. a müracaatları. (104) atan. 92 (687) 

Antalya vilayetinde derdesti inşa Manavgat köprüsünün d~ 
mir gözü üzerine yapılacak (3306,10) lira keşif bedelli beton dö
şeme, şose ve teferruatile bir ayak etrafına imal olunacak an
roşman paurlık suretile ihale edilecektir. 

Taliplerin malumat almak üzere yollar umnm müdür.üğüne 
ve puarlıja iştirak etmek üzere 5-3-932 tarihine müsadif cu
martesi günü saat on dörtte Nafia vekaleti müsteşarlık maka
mında in'ıkat edecek olan yollar ve köprüler münakasa komis· 
yonuna müracaat etmeleri ilan olunur. (754) 

Eskişehir Vilayetinden: 
Eskişehir - Söğüt şosasının mebdeinden 1 +600 inci kilo

mctrusuna kadar olan kısımda beşyüz metruluk harap 
kısmın tamiratı esasiyesi 3189,75 lira bedeH keşifle 28 - 2 - 932 
Tarihinden ?0•3· 932 paıar günii saat on beşe kadar açık müna" 

(797) 

"' "' "' 
i • * saya konmuştur. ,.. " *' 

K. O. ihtiyacı için 14250 kilo 
yatak ve yastık yünü kapah zarf· 
la alınacaktır. İhalesi 22 - 3 -
932 salı günü ıaat 15 te komisyo • 
numuzda yapılacaktn•. Taliple -
rin şartnamesini almak ve BÜmu • 
neıini görmek üzere her giin ve 
münakasaya ittirak etmek üzere 
teminat ve teklifnamelerile birlik 
te vakti muayyende Kom. aı mü ~ 
racaatları (103) (798) 

Halıcıoğlundaki istihklm Tb. Taliplerin bedeli keşfin % 7.S ğu nisbetinde teminatı muvak-
arabaları tamiratı müteahhit nam kata akçası veya bank mektubu vermeleri ve inşaatın devaııu 
ve hesabına pazarlıia konmuıtur. müddetince ehliyeti Nafia Baş Mühendisliğince musaddak bit 
İhalesi 2-3-932 çarşamba ıü- Fen memuru veya çavuş isthdam edeceklerine dair memuru 
nü aaat 15,5 da yapılacaktır. Ta- veya çavuşu teabhlltnemesinin yevmi ihalede ibrazı lazımdu faz
liplerin tart.namesini almak üz~e la malumat almak isteyenlerin Nafia Baş Mühendisliğine müracaat 
her gün ve münakasaya ittirak e - etmeleri lazumunu ilan olunur. (795) 
deceklerin de yevmi mua yyenind e I .,;:=;;;;;:;;;;;;;;:;;;::;;;;;::;:;:;:::;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;:;:;;;;;--,-As. M k. SA. A ı. komi s ,;;Jı 
komisyonda bulunmaları. (99) S EY Rf SEFA f N _ _IUlnlar1 ,,, 

(759) Merktı: ıeentası: Galatı lı:npru b~1 B. 2362 İspanak 
--~-------------------------------------- Sabe A. Slrlı:ecl Mlihürdarıade Hın 2.2:'40 Karnabahar _lf1 Btlyilk kıymetli bir Dereke halısı Sandal bedesteninde TRABZON POSTASI Lahna müddet ·Şubat - ~ 

teşhir olunuyor. (KARADENiZ) 2 Mart Çar- gayesinde hitam bulacaktır. 
Prasa miktan bitmiştir. 

ıamba 18 de Galata rıhtımın- Kereviz 
dan kalkar. Maydanoz 

Akhisar 1 ütüncüler 
Bankasından 

Mersin Postası 
(KONYA) 4 Mart cuma 10 

da idare rıhtımından kalkar 

Mutat iskelelerden maada 

avdette Edremife de uğrar. 

---VAKiT._... 
Adres: lstanbul An karı caddesi 

Vakit yurdu 

Patates miktarı bitmiştir. 
Taze soğan 
Kuru soğan 
Li.mon mik-tarı bitmiştir. 
Salça 
Sarmısak 
Dereotu 
Havuç 
Yeşil salata 
lfayi teahhüt etmiyen müt~~ 

hit namı hesabına yukarda cı , 
leri yazılı sebzeler pazarlıkla ~ 
tın alınacaktır. Pazarlığı 7--~rJ lı'' 
932 pazartesi günü saat 16 ya tı1' 
dar Harbiye mektebindeki 5:; 

Akhisar Tütüncüler Bankasınm alelade hissedarlar umumi toplanması zirdeki 

ruznameyle 29 Mart 1932 tarihine müsadif salı günü Akhisar'da icra edileceğinden 

asaleten ve vekaleten en a~ağı on hisseye malik olan hissedarların duhuliye varakası 

.:1Jmak üzere içtima gününden bir hafta evveline kadar hisıe senellerini Bankamıza ibraz 

ederek duhuliye varakası almaları ilin olu:ıur. 

Müzakere Ruznamesi 
1 - Meclisi idare ve murakıp raporlarının okunması. 

2 - Bilançonun tasdiki ve meclis idarenin ibrası. 

3 - Hissei temettuun ıureti tavziİ. 

4 - Müddetleri hitam bulan Meclisi idare azalarının yeniden intihap veya tebdilleri. 

5 - Murakıp intihabı ve ücretinin tayini. 

Telefon : Yazı ı~leri 2.4379 ve 
2.~72 idare · 2 4370. 

Posta kutusu : 46 
Telgrafı lsranbul Vııkıt 

Abone ••rtlara: 

1 3 tı 12 Aylık 
Dahilde J 50 400 7 50 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 ~700 

llln •artlar1mız: ------
Resmi Hu~u5i 

Satın 1 O Kş I 2,50 l\ş 
Santim• 20 ,. 25 

KDçUk llAn şartlerımız : 

1 2 ~ 

30 50 65 
4 

75 
1-10 Defah, 
roo l\uruş 

A - Abonelerimizirı her üç ıtylı 
tı içın bir defa meccanendir 

H - 4 satın ıc~en iU.nl~nn fazla 
11tın için 5 kuraş ummolunur, 

VA. iT Mathaam 
Sahibi: Mehmet A~m. umumi 

•eoTiyat müdürü: Refik Ahmet 

alma komisyonunda icra kılıll~., , 
tır. Taliplerin şartnamesini Sj,rt 
mek için komisyona müracao~r 
ve iştirak için de muayyen "' ı~· 
te komisyonda hazır bulunııııl18'ı (232) ( 

* "' * ~ 
İfayı taahhüt etmiyen ınüt Jt( 

bit namı hesabına 482 çeki l\11J >' 
pe Lisesi için, 105 çeki T o~;~( 
tış mektebi için ki cem'an 58 fi'. 
ki odun pazarlıkla alınacaktır~e'' 
zarlığı 7 - Mart - 932 paııJ bİf 
günü saat 16 ya kadar J-lıJr jıf' 
mektebindeki satın alma k'?~etİ~ 
nunda icra edilecektir. TalıP ..,jı' 
f&rtnamesini görmek içi~ le~ i~lt' 
yona müracaatlan ve iıtırıa 111" ' 
de vakti muayyeninde hat:ıf 
lunmaları. (231) (785) 


