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Yeni Mançari Devleti 
Japon askerlerinin Şimali Çin· yapmak istiyorsa hep yeni Man

~e i.şgal ettikleri yerlerde martın çuri devl~tine yaptıracaktır. 
eşınci günü resmen yeni bir Şayet bu icraat neticesinde 

Asya devleti teşekkül ediyor. Çinliler tarafından bir harp ha· 
(Yeni Mançuri devleti) namiyle reketi vuku bulursa Japon zabit
leşekkül edecek o 'an bu yeni lerinin kumandası altında Man
Asya devletinde tabii istiklalden çuri neferleri ölecektir; şayet 
eıer yoktur. Japonya Mançuriyi Japonların maksatları için yapı· 
~oğrudan doğruya Japonyaya lan işler Sibirya cihetinden Rus
ılbak etmekdense burasını Mo- ların şikayetini mucip olursa 
golistanla birleştirerek Çinle Rus Japonlar "bu şikayetlere cevap 
Sibiryası arasında hail olacak vermek bize düşmez; müstakil 
ıurette kendi nufuzu altında bir Mançuri devletine müracaat cdi
devlet yapmayı daha ziyade men- niz.,, diyecekler. HUiasa müta
faatine muvafık bulmuştur. Bina· reke esnasında lngiltereye karşı 
enaleyh Japonya uzak şarkta Istanbuldaki halife hükumeti 
Asya kıt'asının içlerine doğru Mehmet Asım 
kendisi için bundan sonra ne ı .ı\lnarafı 6 ıncı s:ıyıfada ] 

Telef on şirketi müdürü 
Dün Beyazıt merkezine giderek 

ifade verdi 

os ngave • eye gır lar ap 
.Muhasemat tatil edildi, sulh müza

kereleri başlıyor ; fakat ... 
Çinin 19 uncu ordusu sulh teşebbüsünü protesto 

mukavemet edilmesini istiyor 
etti, 

Şanghay, 3 (A.A.) - Çin kı. zannolunmakta ve Çin kıtaatı in· 
taatının Şanghaydan çekilmesi ha tizam dahilinde tahliyeye devam 
reketi.. dün ıabah ıaat ikide bas• eylemektedir. 
lamıftır. Tchang - Kai - Chek' Japon kıtaatı, altı kilometre a· 
in 88 inci fırkaaının Liou - Hoya rayla Çinlileri takip etmektesey • 
çıkarılmıf olan Japon kuvvetleri- ler de ntef etmemektedirler. 

§ekil izahı doğru göstermektedir. 
Maamafih ikinci şekli izah da ya· 
bana atılamaz. Cünkü dün ak .. 
§am amiral Kelleyin teşebbüsü Ü• 
zerine Kent zırhlısında bir konfe .. 
rans aktedilmiştir. 

Tele fon şirk• 
tinin, belediye 
ıtıüfettişlerin den 
Ali Yaver Bey· 
den evinde bu· 
lun.an telefonu bit 
hlüddet hiç kul· 
lanılmadığı hal
de fazla müka
leme ücreti is
temesi üzerine, 
~li Ya ver BeJ1 
tarafından şirke· 

nin tazyiki altında ricat etmis ol- Bu ricatin Çin kıtaatımn yor • 
masınm 19 uncu ordunun u~umi gunluğuna mı yoksa mevzii bir iti
surette rica etmesine sebep olmuş lafa mı hamledilmesi lazım gele
olduğuna dair olan ilk raporlar, ceği hususunda tereddü tedilmek-

- bu rica hareketini izah edecek tedir. 

1 

yegane hal değildir. Şanghayda· Dün Çin kıtaatını mağlup etmi~ 
ki kuvvetlerin hafkumandanı olan olan Japon takviye kıtaatının Y oo 
jeneral T sai'in Çin kuvvetlerine u- Sungun §İmalinde kain Liou -

Bu konf er anam bir itilafa mün· 
cer olduğu söylenmektedir. Bu iti• 
lafname ahkamı mucibince Cin 
kıtaatı şimalde Kian - Sana -ve 
cenupta Fransız mm takasına on 
kilometre mesafede bulunan Sin 
- Tchiang'a kadar çekilecektir. 

tin cürmü meş
hut halinde ya
kalandırıldı ~ ı nı 
Yazmı~, tafsilat 
\Terrniştik. 

Telef en şirketi 
~üdürü M. Doug· Şirket mDdDrD karakoldan çıkt.ktaR sonra 
aı Watso:ı düıı (Müdür ortada bulunandır) 
ailrmü rneşhut zabtını hazırlıyan kikat biter bitmez evrak müd-
eyazıt merkezine davet edil- deiumumiliğe verilecek ve şirket 

'llıişti. Müdür, yanında şirketin hakkında kanuni takibata baş
hukuk müşavirile diğer iki zat (anacaktır. 
Olduğu halde saat on dörtte Direktör konuşmuyor 1 
'llıcrkeze gelmiştir. Dün direktörle görüşerek ha-

. Direktör tahkikatı yapan ko· 
'llııserle uzun uzadıya görüşmüş dise hakkında şirketin noktai 
• b nazarını anlamak istiyen bir mu-
t
.e aber aldığımıza göre, fİrke-
ın haksız ve gayrı meşru suret· harririmiz şirket merkezine git-

te mükaleme ücreti istediğinden miş, fakat başta direktör M. 
llıalnmatı olmadığını, tahkikat Y atson olduğu ha!de şirket er
~aptırdığını söylemiş ve şirketin kanının hepsi meşgul bulunduk
k 6~~e bir harekette bulunacağına larını söyliyerek konuşmaktan 
at ıyen ihtimal vermedigioi ila- imtina etmişlerdir. Bu hareket 

k~ etmiştir. Beyazıt merkezi tah- acaba şirketin verecek cevap 
~ana devam etmektedir. Tah- bulamadığına mı delllet ediyor? 

Clazetelerden : Zabıta , ölmUş hayvan etinden pastirma 
ve sucuk yapan iki kişiyi tevkif etti ••• 

Aile mezarbğını ziyaret l 

mumi tahliye emri vermiş olduğu Ho' da karaya çıkarılması birinci 
Çinlilerin dün sabah Hang -

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
- - -----

Kahve ihtikarı Eyüpte bir heyelan facıası 
Komisyonun ilkkara- -1k:-- k ld ·b. k d 

rı mUsbettir 1 ev yı 1 1 ' ır a ın enkaz 
Vilayette te,kil edilen ibtikir 

komisyonu dün kahve meselesin
deki tetkikatının ilk kısmını bi
tirmiı ve bazı tacirler hakkında 
müsbet karar vererek raporunu 
vilayet makamına takdim etmiş
tir. Matbataya bir de isimleri 
bildiren cetvel bağlanmıştır. 

Diğer kısım tacirler hakkında 
komisyon tahkikatını tamik ede
cektir. 

Akisler: 

Flurya Plajı 
Bizde, üıti8asın yerini hüsnü niyet 

altında kalarak parça parça oldu 

alnuştır. llütehaıms, iş başında yet;.. Yıkılan evıerln dUnkU han 
şir. Eğer, geldiği işin başında bir ka~ Evvela gece Eyüpte küçi.ik bir yu sırtlarının müntehasıru teşkil 
tecrübe senesi geçirmiye imkan bulur- heyelan hadisesi olmuş, ve on met eder. Bu cihette biri iki odalı ve 
sa! relik bir tepe göçerek bir ~vi ta· tek katlı taşçı Rifat beye, diğeri 

lstanbul belediye 1"ci.sini, bu bahti- mamen diğerini de kısmen yYkmı§· de iki bölükten ibaret Cemilo 
yarlardan biri olarak gösterebUiriz. tır. harama ait iki katlı bir ev vardır. 
Beş yıldır, şehrimizin başında bulu • Heyelanın vuku bulduğu yer, işte evvelki gece, arkadaki 
nan Muhittin bey, bir belediyenin, Eyüpte Bahariye caddesindedir. mezarlık arada oulunan kalın 
memur maaşı vermekten başka yapa· Bu caddenin bir tarafı Gümüş su· ı\lı tarafı G ı ncı sa, ı fad:ı 1 
cak işleri olduğunu da göstermiyc ba.~~ , nı ıııınnnııııınıııııll'ıntıınııınıııunıın Hnı uııım .ınmııı ınıt!Kı' • uumıuıııınnnım111ııııı 
ladı.. , .. 

Son iki ayın içine, Jluhitlin bey, 
üç eser sığdırmıştır: Darülbedayi o .. 
pereti, yeni iktısat miidürlüğü, Flur. 
ya pldjı ... 

r SIZ ar 
Ne gariptir ki, Şehir meclisinden 

şehir matbuatına kadar, bir çok ağız. 
lar ı:e kalemler, bu eserlerinden do • 
layı şimdi onu. tenkit ediyorlar. 

Münşi beltigatini 'edebiyat, ihamı 
T:abüıi nükte sanan bu celadetli mu. 
lıarrirler r•e hatiplerin istedikleri bir 
şey rar: Flurya plôjı satın alınma ~ 
sın.' 

Anlaşılıyor ki, bundan sonra, be
lediye reisinin elindeki her muı•af fa. 
kıyet anahtan, senelerin paslandırdı -
ğı bir ağızın kilidini açacak ... 

JJluhttin beye tahammül tavsiye e -
deriz: M eyva veren ağaca taşlanmak 
mukadderdir I 

Yusuf Ziya 

İ Çocuk velileri, Vakıt karileri .. _ ı Yavrularınıza ilk tahsil kitaplarım, ı 
Vakıt hediye edecek 

Yavrularınızın ders senesi başında hediyemizi almaları için 
hiç bir külfet yoktur. Yalnız "Yakıt,, karii olmanız, Yakıt 
okumanız kifidir. Martın on birinci gününden itibaren gaze· 

! temizin başlığının sağ tarafında bir kupon bulacaksınız. Ders 
• senesi başında 50 kupona mukabil birinci, 60 kupona mukabil 

ikinci, 9J kupona mukabil üçüncü ve 210 kupona mukabil 
dördüncü veya beşinci sınıfın kitaplarım takdim edeceğiz. 

• Bu kuponlan kesiniz ve saklayınız ! l 
\.uııııuuııııuıuınıunıııwuııııııııııuoııııuııııııwııJJJmttııuıııııııınııııııı~utı!UllllJllllltııuııııııtınıııııımııııııııtııııuı:ııııınıı1ıııııııı:;ıııııuınııımııııııuı:;ınııııuııu~ 
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Grızi !-iz. 
Gazi Hı. dün saraydaki me· 

sai dairelerinde meşgul otmuş· 

Jar, bir yeri teşrif buyurmamış· 

1 
D~~ili 1 

_ Harici Son Telgraııar 1 
br~~ · 

Reisicümhur Hz. evvelki ak
şam geç vakit Heyoğlunda h
tiklal caddesinde Eden lokanta· 
sını teşrif etm :şler ve saat altı
ya kadar kalmışlardır. 

Gazi ı-h. istirahatlerini temın 
için müeısese tarafından göste· 
rilen fevkalade alakadan mem· 
nun oldu:clarmı beyan etmek 
lütfunda buiunmuşlardır. 

Belediye teşkili 
talebi reddedildi 
Ankara,3 (Vakıt) - Çankmda 

ortaköy nahiyes yle Samsunda 
Kavak nahıyesinde belediye teş· 
kili hakkındaki talep devlet şu
rası tarafından tetkik edilmjş 

ve bura'arda köy kanununun 
tatbikı muvafık görllldüğü için 
tekl if reddedi'miştir. 

Chowa timendiferle ve bomba at· larından her türlü askeri harekatın 
makaızın takip eden Japon tayya· duracağım bildirmittir. 
relerinin nezareti altında Langto- Sabahleyin Japon kıtaatı bey· 

aa tersanesi malzemesini nakletme ne~.milel mıntakanın cenubunda 
Jeri, bu sabah ıaat üçt Zan -ı kain bulunan bir ~in ıehri olan ve 
Ziang umumi karargahının Çin dün Çinliler tarafından tahliye e· 
jandarma teşkilatının hemen fes- ' dilen Nantao tehrini İf gal elmiş • 
hedilmesi emrini vermesi Cinlile. tir. 
rin çekinmesinin bir itilaf iıeticesi Şanghaydakl sulh mUzakerelerl 
olduğuna dair olan fikri takviye Moıkova, 3 (A.A.) - Şang • 
etrncktedr. haydan bildirildiğine göre Çin ma 

Kent zırhlısında husule gelmi; hafili cereyan eden ıulh mi1zake
olan itilafın, diğer hiç bir taah- ratında Japonların kat'iyen samİ· 
hüdü ihtiva etmediği ve Şanghay mi davranmadıkları kanaatinde -
meselesinin halli vazifesini diplo. dir. Japonların mütemadiyen tak 
matlara terketmekte bulunduğu viye kıtaab göndermeleri ve je • 
rivayet edilmektedir. neral Şirakavayı umum Japon kı· 

Londra, 3 (A.A.) - Şanghay- taatı ba~kumandam tayin etmeleri 
dan Röyter ajansına bildiriliyor: bu samimiyetsizliğin bir delilidir. 
Jeneral Shimotonun kumandası Çin mahafili bütün bu müza • 
altındaki muhtelit liva, saat 8 de keratı Nankinle 19 uncu ordu ve 
Manziangı itgal etmiştir. Çin kı- harben mukavemet taraftarı mu· 
taab, Tchen - Zou'u tahliye et- hitler arasında ihtilaf uyancl,rmak 
miştir. arzusuna atfediyorlar. Verilen 

Japon kıtaahnın Chapel'de malumata göre 19 uncu nrdunun 
yaphklar1.. bu suretle yapılmakta olan ıulh 

Londra, 3 (A.A.) - Şanghay· te~ebbüslerini ~iddetle protesto et· 
dan Deyli Heralda bildiriliyor: tiği ve müdafaava devam edeceği 
Japon kıtaatı, Çapeiye muvasalat tevit olunmaktadır. 
eder etmez, bir ç.ok yangın çıkar· M. Sa~o, M. Boncura malQ· 
mıtlardır. Bu yangınlar, sabahın mat veriyor 
ikisinde meşgul araziden 9 kilo- Cenevre, 3 (A.A.) - Japon mu 
metre murabbaı mahalli tahrip et- rahhası M. Sato, saat onda M. Bon 
miş bulunuyordu. cura Sanghayda muhasamatın ta· 

- ~nebi askeri mütahitleri, Ja- til edilmit oldu~unu bildirmi~tir. 
pon A~uvvetleri Çapeiye girer gir - ( Cenevrede sabah saat onken 
mez, harp mıntakasını terke teıeb ~anshayda saat l 8dir). 
hüı etmiye kalkışan gayrı muharip Japonların istedikleri 
erkek, kadın ve çocuklar üzerine Şanghay, 3 (A.A.) - M. Shige 

Akvam cemiyeti 
dün. toplandı 

Çin meselesini gene konuşmıya başladılar 
Cenevre, 3 A.A) - Cemiyeti 

akvam heyeti umumiyeıi ikinci 
reishklere M. Boncour, M. Mo· 
tta. Rrımel (lsveç) Simon, Gran· 
di, Oıtega (Meksika), Brüning, 
sefabodi (Iran) h intihap etmiş 
tir. 

Heyeti umumiye Çin ve Ja· 
pon mümessillerinin izahatını 

dinliyecektir. 
japOn)'a murahhası azaların 

itlila hasıl etmeleri için cemiye· 
ti akvama uzun bir izahname 
tevdi eylemiştir. Bu muhtıra 
Çin'in itilifperverane siyasetini 
izah eylemekte ve gayri müsavi 
şerait altında yapılan muahede· 
Jerin ecnebilerin hak ve menfa
atlerinin ihlAlde kullanılmış ol
duğunun ve bilhassa Japn aleyh· 
larlığında istimal edildiğini tes· 
bit etmektedir 

Aynı vesika Şanghay ihtilafı
nın sebebini izah etmekte ve 
J• ponyanın vazıyetioi anlatmak· 
tadır. 

Akvam cemiyeti 
Cenevre, 3 (A.A) - Cemiyeti 

akvam heyeti umumiye içtimaı 
dUn açılmıştır. Amerika murah-
hası heyeti reisi M. G ibson dip· 
Jomatlara tefrik edilen tripunun 
ilk safında bu' unuyordu. 

M. Borıcur, Cemiyeti akvam 
huzurunda münakaşa edilen en 
büyük ihtillfın tarihçesini yap· 
mış ve son haberlere nazaran 
Şanghay'da top!anacak konfe· 
ransın pek mHsıit şeraıt altında 

içtima edeceğini söylem'tl1r. 
Mumaileyh, Cemiyeti akvam 

meclis nin Çin· jJpon ihHlafmın 
hallini heyeti umumiyenin emrine 
terk ve tevdi eylediğini beyan 
ve bu ıuretle insanların ve ce· 
m yetlerİn ali şeref Ye haysiye• 
tini iyi bir suretle muhafaza 
eylediği kanaatinde bulunduğunu 
ifade eylemiştir. Bundan sonra 
heyeti umumiye müttefikan M. 
Hymans'ı riyasete intihap eyJe
miJtİr. 

Çin ısrar edecek 
Cenevre, 3 (A.A) - Cenev

redeki Çin murahhası M. Yen 
Çin hükumetinin Cemiyeti ak~ 
vam misakının 15 maddesi ahl<a· 
!11ma tevfi~an vumiş olduğu 
ızahatnameyı matbuata tevdi ey· 
lem ştir. 

M. Yen, Çinin misakın bah
şettiği hukuktan katiyen feragat 
etmek niyetinde olmadığını be· 
yan etmiş ve bütün azaların ih
tilafa dair fikirlerini sarahaten 
mecliste sö'emeleri icap ettiği 
kanaatini izhar eylemiştir. 

lsvlçre ne istiyor? 
Berne, 3 (A.A) - Federal 

meclisi, Cemiyeti akvam fevkala
de meclisindeki lsviçre heyetine 
Cemiyeti akvam mukavelename· 
sinin 15 inci maddeıinin derpif 
etmekte olduğu tahkikat usulü
nün Çin • Japon ihtilafında tat
bikini temine matuf her tOrlll 
tedbirlere müzaheret etmesi ıçao 
talimat vermistir. 

mitralyoz ateşi açmış olduklarını mitsu, lngiliz sefiri Sir Mi!es 
haber vermektedirler. Lampsona Japonyanm yeni meta- lht• b• • h • 

Diğer taraftan, jeneral Tsai'in libini tevdi etmistir. Sefir, bu me· ıyat za it Ve l tıyat askeri 
dermeyan etmiı olduğu taleplere talip listesini, Çin hariciye müste- memurlar kanunu' 
rağmen Voo Sung istihkamların· şarma gönderecektir. 
daki asker mevzilerini terketmek· Tokyo, 3 (A.A.) - Japonva Ankara, 3 {Vakıt)- ihtiyat ubitleri ye ihtiyat askeri me· 
ten imtina etmektedir. Halbuki bu hükUmetinin Çin nezdinde şimdi· muru kanunu yedinci madde ilk fıkrasının tadiline dair o!an 
mıntakaadki diğer Çin kuvvetleri ye kadar ıerdetmit olduğu meta· kanun layihası Mılli müdafaa encümeni tarafıodan tetkik ve bü-
çekilmittir. Jibattan başka taleDlerde bulun· kiimelın teklifi aynen kabul edılmiştir. 

Nihayet Woosung'da .. mamak nivetinde olduğu beyan e· Meclisin curnartcsi günkü içtimaıoda müzakere edilecek )Ayı· 
Şanghay, 3 (A.A.) - Japonla- dilmektedir. hayla 176 numaralı kanunun yedinci maddesinin ilk fıkrasının su 

nn çok ıeri bir ileri hareketinden Japonya 01yet mecllsl fev• suretle tatili teklif edilmektedir. 
sonra kendilerini bütün Şang • kellde lçtlmaa çatıırıhyor Üçüncii maddede yazılı hizmetler esnasında talim ve tahsil 
hay havalisine hakim kilacak §e • Tokyo, 3 (A.A.) - Kabine, di-
kilde Nansianga kadar her tarafı yet meclisinin fevkalade içtimaı deYrelerinden her hangi birine kanunt bir mazt"rete 

Haydut. 
Alkapone 

Llndenbergin oğlunu kaçıran
ları kim yakalarsa ona 10 bl" 

dolar verecek 
Nevyork 3 (A.A.)- Nev· Jer

sky valisi, Lindberg:e vaki olan 
telefon mükalemesi fizerine ve
rileceği ilan edi!en 10 bin c!o!ar 
mükifatın kaldırıldığım bildiril
miştir. 

Nevyork, 3 (A.A.) - Ne\f
Jersey matbaa burufatiyle yazıl
mış Lindbergin adresine gönde• 
rıJm ış olan bir kartpostalda kil• 
çük oğlunun sağ ve salim oldu· 
ğu bildirilmekte ve atiyen veri· 
lece\< talimata harfiyen riayet 
edılmeıi ilave o anmaktadır. 

Postahanenin tasnif memuru 
bu kartı görmüş ve hemen po· 
lise tevdı eylem ştir. 

Nevvork, 3 A.A.) 1 Fila~el
fıya gazetelerinden b ris'ne Lind
bergin oğlunun şahadetnameli 
birsütnine tarafından bakılmak· 

ta o!duğu telefonla söylenilmiş, 

fakat bundan sonra telefon mu" 

baveresi kesilmiştir. 
M. Lindberg, oğlunun öğle 

vaktinden evvel kendisı ne tes . ioı 
ve iade edileceği kanaatini izhar 
etmiştir. 

Meksika harbiye nazırı M. Cal
les, hudut boyundaki askeri er
kana çok sıkı bir nezaret tatbik 
eylemeleri emrini vermiştir. 
Meşhur kaçakçı Al Kapone 

hap'saneden bir tebljğ neşrede
rek, Lindberg'in oğlunu sağ ve 
salim bulana ve kaçıranların tev"' 
kiflerine müsait olacak haberle
ri verene tesviye edilmek üzere 
on bin dolar mükafat vermeyi 
vadetmiştir. 

Izmlr rıhtım şirketi 
Suiistimal maznunları mah• 

kemeye sevked liyor 
Iımir, 2 (V ~kıt) - Rıh hm şir

keti suiistimali tahkikatına ait 
evrak esas mütalea için müddei
umumiliğe verilm"şti. Yirmi sayfa 
tutan mütalea hazırlanmış ve 
bugün mustantilıdiğe verilmiştir. 
Bunda barine huk~kunun riyr 
ına sebebiyet verml!k ve hUkfı" 
meti iğfale teşebbüs etmek s ç
larından maznunların mahkeme .. 
ye sevkleri istenme&tedir. M 1Z" 

nunlar yakında mahkemeye sev" 
kedileceklerdir. 

İfgal ve Voo Sungu zaptetmit ol· için 18 mart tarihini tesbite karar müstenit olarak üçte birinden faz:a bir müddet devam edemi· 
dukan res.men bildiriliyor. vermi§tr. yenler terhis edi 'erek müteak p senede devam edemedikleri dev- M. Grev AnkaradaıJ 

Japon fırkası ıimdi Nansiang· Rus - Japon mUnasebab renin tamamına Jştirik ederler Ancak devam edilmiyen mezkQr 1d 
le Luiho arasında yarı yolda bulu- Moskova, 3 (A.A.) -Tas ajan müddet devrelerin nihayetine tesadüf eden fasılalarla o '. urScl ayrı 1 

nan Kiating Hsiene doğru 'i!erle· ıı bildiriyor: Beyaz Ruslar ,arkt müteakip sene devresinde yalnız denm edemediği mfiddctin ikmal te,yJlnde isme' paşa ve sı ıt 
mektedir. Çin ıimendiferleri bina11 önünde ettirilrncsile iktifa o'.unur. paşa Hz. de bu1unduı- . 

Japonyanın Çindeki elci~i dün ı yeniden hasmane nümayişlerde Kanun ne~ri tar.hinden itibaren muteber olac~ktır. Ankara, 3 (AA _ Müttebidel 
akşam İngiliz elçisine, yeni Japon! bunmuşlardır: Nümayi~iler ara· Izmlr belediyesi rıhtım şirketini satın T k f r t•" 
metalibini tevdi eylemi• ve M. ıından Sovyet tebaası aleyhinde - Amerikanın ° yo ıe are .ne rt." 

~ 1 almak istiyor yin edileni"' olan Ankara büyu Lampson da mumaileyhin talebi- tehdit ıes eri ititilmekteydi. Ha • ., ll 
ne tevfikan Japon taleplerini mub l riskone ve Remva ismindeki Ja - Ankara, 3 (Vakit) - Hükumetçe vazıyet edilen lzmir rıhtım elçisi Mr. Grev bu akşamki tren 
tevi notayı Çinin hariciye nazn· pon gazeteleri Beyaz Rus mülte • şirketinın lzmir belediyesi ,, ce satın alınması hakkında dahiliye şehrimizden müfarakat etrr.işt t• 
muavinine iblağ etmiıtir. cileri murahhaslarının Jaf)on kon· vekaletiyle lzmir yilAv,.ti v~ h""le"1 :vesi rnuhıııhPre etmektedir. Türkiycde ifayı vaz"fe eder• eO 

Muhasemaıın tatili emredildl soloshanesi katibi tarafı~dan ka • ço'< sevil mlş ve iyi intibalar bı: 
Şanghay, 3 (A.A.) - Şanghay bul edildiklerini yazmaktadır. lskAn işlerinde Zelzeİe Yine Iı.mlrf rak mış olan müıarünileyh ista• 

daki Japon filosu kumandanı a ·, Mançurl komisyonu azasına Sa. stı yonda B. M. Meclis Rc"si Kaıııt' 
mira1 Nomura, Japon kuvvetleri··ı z tyafet sah lekArh k Pş. Hz. iye, ta Lozan konfer•,"', 
nin hedeflerine vasıl olmalan ha- T<>kyo, 3 (A.A.) - imparator 1 ı • · ı · lzmir, 2 Vakıt)- Dünkfi zel. k d 0 il 

.1. . . b .. d M . d h lzmir, 2(Vakıt) - ı an ı ş erın· zele şehrin muhtelif yer erınde sındanberi tanışan ve ar a aş fi" 
sebiyle muhaıamat_ın tatı ~ ıçın sa- , ? gu!1 sayann a ançurı. e ~a • de iki scbte · arlık daha meyda- Başvekil ismet Pş. Hı. ve re 
at 14 te emir ver.mı§ oldugunu be- kıkat ıcra~ına memur Cemı~etı a·kı M 1 h kı. oinalarda yarıklar husu'e 1.?etir· kaları Hf.' Hariciye vekaleti .,~ 
yan etmiştir. ı vam komısyonu azası terefıne hır na çıkarıldı. eznun ar a Hin· miştir. Yıkılan bina o madığı 'ie 

Diğer taraftan kara kuvvetleri öğle ziyafeti vermi§tİr. da tahkikat başlamıştır. gibi nüfusçada zayiat yo1.lur. kili Şükrü Kaya Bf., baric 
bat kumandanı jeneral Sh;raka-•pııı-----··-------------~-----------------------•• müsteşarı Numan Rıfat Bey, şeb; 
wa da harekatın tevkif edilmesi F k • • d d• ' rimizdeki sefirler ve sefa~et1: .. 
için saat 14.30 da emir vermi~tir. u araperver emrınıze ama e ır. erkanı ve har ciye vekaleti 
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Japonlar !İmdi ileri hareketle· dürleri tarafln '°'an te-sv: edilmiştıt• 
rini durdurmmılardır. Liuo - Ta.i Dün yazdık: Kışın şiddetli vinçle öğrendiğimize göre bugün yardım görenlerin 13yııı artabilir. 
Sang ve Nansi~ng - Chenju h&t· büküm sürdüğü günlerde ,sına- sabahtan akşama kadar iki yüz Zengi'nlerimizi, iyilik sevenleri Maliyede tayinlet 
lan üzerindeki mevzilerini tahkim cak. bir okka kömür bulamıyan aileye kömür da;.ıtacaktır. Ce· harekete davet edıyo r uz: Yırmı di" 
ı l ı kt d ı 6 ld b · · · d Ankaıa 3 (Vakıt) - Mar e me~gu 0 ma a ır ar. lstanbul fakir!eri hiç bir yardım m'yetin elindeki kömür ancak yı an erı gene ıızın yar ımı· ' aJ" 
aponlar hedeflerini elde ettiler görmediler. lstanbul belediyesi üç bin kilodur; onun için her nızla pek çok hayırlı ışler gören defterdarı Rıfat B. umumi .?-1.,e 

Londra, 3 (A.A.) - Şanghay- şehrin mütekasif yer erinde bir aileye on beş kilodan fazla ve- Topırnpı fukaraperver cemiyeti hasebe müdürlüğü mürakiplii~f., 
dan Reuter ajansına bildiriliyor: F bu seferde emrinize amadedir; içil defterdarı Fuat B. Mard•1

1ı Japon konsolosluğu tarafından ıa· kaç ısınma barakaıı açabilir. Kış rilemiyccektl'r. akat iyilik yap· ı ster para, ister do rudan dog· · <lefterdarlıg- ına Mersin defterttf .. 
30 d 1 b. b" ' d tt'k b l'b mayı ıeven zengı'nlerimiz. Top· • at 14. a ne~ro unan resmi ır oyıe evam e 1 çe una ga 1 a ruya kömür vermek surctile göı· Avni B. içil defterdarlığına ı.f 

tebliğe nazaran Japonlar hedefle· gene lüzum hasıl olacak. kapı fukaraperver cemiyetinin tereceğioiz hamiyet cemiyet ta· liye veka eti varidat ikinci şlJll 
rhıi elde etmiş olduklarından ve Hayır t~ıekküll~rmizdeo Top· bu teşebbüsünli himaye ederler· rafından fakir halka ulaıhrila· Od .. _ R . B M ·n ceftef 
Çin kıtaatı ilk mevzilerinin 20 ki- knpı fukaraperYer cemivet•, se· se bu miktar daha yD' ıelebilir, caktır. m uru emzı · ersı 

lometre ı•ieine çekilmit bulU;Dd"~~-.. •--llll!l-l!l!lm--~llll!!!-------11111111-._._ .... _________________ d darhğına tayin edılm:şlerdır. 
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b rleri 
Almanyada intihabat 
M iı·cadelesi 
Martın 13 üncü günü Alman

yada yeni reis ciimhur inlibabatı 
Yapılacalctır. Şimdiki halde en 
tnühim mücadele merkez ve sol 
cenah fırkalarının namzedi olaıı 
Hindenburgla müfrit Milliyetper
verlerin namzedi olan HıtJer 

arasında cereyan edecektir. Şim
diden intihabat propagandaları 
başlamı,tır. 

Hitler taraftarlarının bütün 
mevcudiyetleriyle mücadeleyi ka
zanmıya çalışacakları anlaşılmak
tadır. Verilen ma.ümata göre 
Hitlerin fırkası intihabat müca
deles nde muvaffak olmak için 
12Q bin içtima aktedecektir 8 
nıiJyon risale dağıtılacaktır. 12 
milyon gazete basılacaktır. Bir 
milyon duvar ilanı yapıştırıla
caktır. 

Birkaç gün evvel Hitler ilk 
defa larak aktedılcn bir içtima 

da mühim bir nutuk ıöylcnıiş, 
sözleri arasında şu cümleleri kul· 
lanmıştır: 

"Bizim için yeni yapılacak re
İıicümhur intihabatı alelide bir 
devlet reisi intihap etmek de-

ğildir. Bu intihabat (9) Teşrini
sani tarihini Alman milletinin 
tarihinden silmektir.,, 

"Namussuz bir millet hak sa
hibi o'amaz.,, 

Bununla beraber Hitler reisi
cümhur Hinderburga karşı te-

cavüzkarane bir lisan kulJanma
'llış, bilakis ondan hörmetle 
bahsederek şöyle demiştir: 

- Vaktiyle biz ihtiyar Mare· 
falın arkasından gittik. Bugün 
kendisine diyoruz ki: "Biz ken-
dilerini mahvetmek istediğimiz 
adamları arkanda saklanmış 
görıniye tahammül etmek sure
tiyJe sana börmet ediyoruz. Fa-

kat artık seni bu adamların 
Önünden çekmek lazım geliyor.,, 

Eğer yeni intihabatta hakika
ten müfrit mifJiyetperverlerin 
reisi Hitler Hindenburga galebe 
eder Ye Alman reis:cümburu 
olursa yalnız Almanyanın değil, 
bütün Avrupanın manzarası bir
denbıre değişecektir. Bu tebed
dül çok mühim siyasi neticeler 
•erecektir. • ., • 

musus nıo ~enıeleri 
Dün işe başladı, iki 

davaya baktı 
Kaçakçılık hadiselerine bak

mak üzere Is~anbul gümrükleri 
baş müdür.üğünde teşkil o!unan 
ihtisas mahkemesi dün saat 14,5 
ta işe ba~lamış ve iki muhake
me yap111ştır. 

Bunlardan birisi Loit Triyes· 
tino vapur kumpanyasının direk
törünün buzuriyle ceryan etmiş-

tir. Davanın esası, kumpanyanın 

ahiren lstanbula gelen bir va
purunun giimrüğe ibraz ettiği 

manifestosundc 65 balya kaiıt 

yazıh olduiu halde vapurdan 
gümrüğe ancak 63 balya teslim 
edilmiş olmasıdır. Evvela iki 

balyanın manifesto no:csam ol
mak do!ayısiıe acentadan talep 
edılmesini mutazammm gümrük 
idaresinin dava arznhali o!rnndu. 

Hakim Fevzi B. ku'llpanyanın 
direktörünü isticvap ettikten 
sonra iddia makamı hadisenin 

kaçakçılık kanununun neşrinden 
evvel ceryan etmiş olması itiba
riyle evvel emirde tahkikat ha
kimliğine havale edi!erek son 

tahkikatın açılmasına karar ve
rildikten sonra mahkemeye de
vam olunması hakkında bir ka
rar .-erilmesini istedi. Maznunun 

avukatı da aynı isteği gösterdi· 
ğinden muhakeme Cumartesi 
günü saat 14 e bırakıldı. 

_Bundan ıonra Seyrisefain ida
resinin fzmir vapuru aşç sı yama
ğı Recep Kamil Ef. nin muhake
mesine başlanmıştır. Recep Ka
mil Ef. vapurun sandalile Kaba-

taş iskelesine çıktığı sırada mu
hafaza memurları tarafından üze· 
ri aranmış ve dört ipekli kadın 
başörtüsü bulunmuştur. Maznun 
başörtü!crinin üzerinde o!duğunu 
kendisi haber verdiğini ve kaçır-

mak istemediğini iddia etmiştir. 

Mahkeme şahitleri dinlemiı ne
ticede eşyanın fiatlarmın tesbiti 
için mahkemenin pazar günü 
saat 14 e bırakılmasına karar 
verilmiştir. Dünkü muhakemede 
birço~< gümrük memurları ve ko
misyoncular samiin mevkiinde 
bu'.unuyor lardı. 

Adliyede: 

Şeker davası 

Martın sekizinci 
gününe bırakıldı 
Alpu!lu şeker fabrikastnın ihti-

kar koro"syonunun mazbatası ü
zerine sulh birinci ceza muhake
mesine verild gini. yazmıştık Mu
hakemeye dün başlanılacakb. 

Fakat muhakemeye davet edi
len fabrika müdür muavini Hay-
dar B. rabatsızlığmdAn bahis bir 
rapor göndermiş ve dava 8 Mar· 
ta bırakılmıştır. 

Dükkan yakanlar 
tevkif edildiler 

Şubatın üçüncü günü Mabmut 
paşada bir yangın o~ muş, lsrail 
Efen::li isminde birine ait bir 
dükkan yanmı ta. Hadiseye müd
deiumumilık vazıyet etmiş, dük
kanın ve dükkanda bulunan 
eşyanın 70 bin küsur liraya si· 
gortalı olduğu anlaşılması üzeri
ne tahkikat derinleştirılmişti. 

Öirendiğimize göre tahkikat 
dün bitirilmii ve yangında kast 
bulunduğu tesbit olunmuşhu. 
Tahkikatın bu şekilde netice· 
lenmesi üzerine dün dükkan sa· 
bibi xsrail Efendi ve müstahde
minden lsak tevkif edilmişlerdir. 

Hapse mahkOm edilen 
esrercılor 

Esrar içmekten maznun Cev
det ve Nikonun muhakemeleri 
dün nğırcezada bitirilmiş ve Ni
ko yedi ay, Ce.-det 2 ay bir 
gün hapse mahkum edilmiştir. 

Müddeti indirilen bir hapis 
cezası 

Erenköyünde, sevdiği halde 
kendis"ne verilmiyen Feyziati ta
lebesinden Bedia hanımı öldüren 
Tevfik Fikret efendi, evvelce 
Ağırcezada cereyan eden muha
kemesi neticesinde 15 sene hap
se mahküm edilmişti. Temyiz 
verilen bu karara nakzetmiş ve 
davaya dün yeniden bakılmıştır. 
Djnkü celsede katil filinde es
pabı muhaffıfe görüimüş, maznu
nun öldürdüğü sırada on sekiz 
yaşından küçük bulundu ·:u da 
nazarı itibare alınarak 15 sene
nin mahkumiyet kararı 6 ıene 

sekiz aya indirilmiştir. Maznun 
aynı zamanda beş bin lira taz
minatda verecektir. 
Serp paralarını tekllt edenler 
hakkında takibat yapılıyor 
Sırp para'arının taklit edıJdigi 

ı ln:i!U ll U ll il ül ilJDlll Osmanlı devleti Akabe hudu-ı 
dundan vaz geçerek İngilizlerin 
bilcümle metalibatını kabul etmi~ 
ve binaenaleyh bilcümle İslamlar 
lngiltere devletinden artık nefret 
etmişlerdir... Ş:mdi Yemen isya
nım bastırmak için Akabeyle Mı· 

Mahmut Nedim Bey 
(Son Yemen vallsl ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! sır hududunda mütehanit kuvvet 

Yemene gönderilecektir... imamı 

.. Fakat saray daha fazla kaı~ 
doküLmesinden çekinir bir hal al
tnı!tı. Bir kaç ay evvel; - lmn
~ı mutlaka yakalıyacaksmız, bi -
a tevakkuf harekata devam! •• Di

l'en saray şimdi: - imamla anlaş 
~alc: lazımdır. Bir heyet gönde
r~r~k kendisiyle temas' ediniz, fik
l'!nı, nıetalibini anlayınız, ve 6e· 
ıan bildiriniz, diyordu. • 

ttalya 
tı Aptülhamidin, isyan başlan • 
lilcı~da Rodosteki menfi Yemen -
'c ebı lrnamı yola getirsinler diye 

r Bat bıraktığım yazmıştım. 
\' u adamlar arsında Seyyit 
n:~Ya ile oğlu Ahmet de vardı. 
~ a doğru Sanaya gitti, oğlu 

•ırda kaldı. 
..,.. Bu babaden da, oğuldan da 

~!den beri emin değildim. 
il" &ün İt a konsoloahaneai • 

Tefrlka:SO ı:;;ıınını . fukahanın nüfuzundan kurtara -
Tercüme ve iktibas hakkı malıfuz rak daima elde bulundurunuz. Hü 

deydeden San'aya ve San°adan 
nin önünden geçerken bu aileye Amran ve Yerim cihetlerine ~imen 
mensup birinin konsoloshnneye difer yapılmak meselesi tahakkuk 
girdiğini gördüm. Yanımdaki biz- ediyor. Bu bizim için bir felaket 
metçiye bir kenarda bekliyerek olacaktır.... imamın yazacnğı 
bu adamı konsoloshaneden çıkın- 1 mektup doğrudan doğruya kırala 
ca yapakatrp bana getirmesini hitaben olmalıdır. (2) lmnm bu 
söyledim. mektubunda yakında Romayn bir 

Meclisi idare içtimaındaydık. heyet göndereceğini de zikretme -
Bir müddet sonra adamı karşıma lidir. Bu mühim işe t;Üphesiz ki 
getirdiler. Sap sanydı, iistünü beni de memur edecektir. İtalya 
başını arattım bir şey çıkmadı, ni- mümessili cenaplan bu meseleye 
hayet başından sarığım alınca fevkalade bir ehemmiyet atfa.de • 
mektuplar döküldü. Bu kağıtlar rek tesriini arzu buyuruyorlar ve kı 
meyanında Mısırdaki Kibsiden ral hazretlerinin de imamın ceva· 
Sanadaki babasına gBnderilmiş hına intizar eylemekte oldukları· 
bir de mektup vardı. Bu mektup· nı söylüyorlar. Biliyorsunuz ki 
tan bazı parçaları aynen alıyo ltalya devleti bilcümle devletler • 
rum: elen hayırlıdır. Gece gündüzken
" •• Muhibbimiz Memet Ali Ulviye dileriyle te.-nastayım. Müşarüni -
(1) olan mektubunuzu veı·dim. leyh hazretlerini kalben müslü
Mektubunuzda hain Türkler hak· man ıoruyorum. Kıralla bil -
kmdaki Nbrlar mucibi tahaindir. cümle İtalya vüzerasının Ye-

loağıtılan tazminatta 
yolsuzluk nıu 

yapılı 
Dünkü akşam gazetelerinden 

biri, Garbi Trakyadaki Etabli 
Türklere Ankara muahedesi mu 
cibince verilmekte olan tazmi· 
natın dağıtılmasında azı yolsuz
luklar olduğunu yazıvordu. Bu 
gazetenin verdiği malümata gö· 
re, Yunan Maliyes·, Garbi Trak
yalı Türklerden, Malları muha
cirlerin işgali a1tmda bulunduğu 
zamanlara ait vergileri istediği 
için, verilen tazminat bu vergilere 
mahsup edılmekte ve bu suretle 
a:Akadarların eline bir ıey geç· 
memcktedir. 

Dün bu haber hakkında muh
telit mübadele komisyonu Türk 
murahhas heyeti reisi Şevki B. 
şunlara söylemiştir: 

"- Garbi Trakyadaki etab!i 
Türklere, istihkaklarına mulcabil 
~azıldığı gibi, senet değil ban
ka çeki verilmektedir. Banka-
lar bu çeklerin be•Jellerini 
tediyeden imtina edemezler. 
Çek bedellerinin bankalar ta 
rafından ödenmediği ha!!kmda 
da şimdiye kadar komisyona bir 
şikayet yapılmamıştır. Binaena
leyh bu çeklerin vergilere mah
sup edildiği hakkındaki iddianın 
da varit olmaması Jiz1mgelir.,. 

Garbi Trakyadaki Türklere 
bir müddet evvel bir kısmı da
ğıtılan 150 bin Sterlinin taımi · 
natın ikinçj take"t tevziatına bir 
kaç güne kadar ba~lanacaktır. 

Tasarruf hakları tesbit edile
memiş olan bir kısım Türklerin 
vaziyeti de pek yakında haHe
dilerek istıbkaklan verilecektir. 

lstanbulda\ci etabli Rumlara 
dağıtılacak olan 150 bin Sterlin 
tazminat için de alakadarların 

cetvelleri hazırlanmaktadır. 
Bu iş bittikten sonra mevcut 

paraya nazaran istihkak n"sbeti 
tayin edilecektir. Tevziahn bir 
hafta sonra başlıyacağı tahmin 
edilmektedir. 

·································-........................ . 
ve şehrimizin bazı taraflarında 

sürüldügfi haber alınmış ve elli
den fazla şahıs hakkında kanuni 
ta ki bata başnılmıştar. 

men ahalisine muavenet için fır
sat beklediklerini defaatle cöyle -1 
diler. Kızım hastalnnmca mümes 
silin doktoru ba§ı ucundan günler
le aynlmadı, ilaçlarını da onlar 
gönderiyorlardı. 

İtalya devletinin bilumum is -
lamlara ve bilhassa Y emenlilcre 
olan muhabbetine bundan büyük 
delil olur mu? •.• Abidin pa~:ı ve -
fat etti, huzuru rabbülaleminde 
muhakeme oluruz.. Kıral hazret
lerine takdim edilinek üzere en 
ala cinsten ipekli beş seccade, bir 
de altın kakmalı kılıç ve bir mik
tar kahve gönderiniz. Bunları biz
zat mümessil hazretleri kırala tak 
dim edecektir, tesri ediniz. Ay· 
rıca mümessil hazretlerine ve dok 
tora iki~er, katiplere birer sccca -
de hazırlayınız, ayrıca biliihara 
gelecek heyete de bir miktar ya • 
kut, Yemen taşları ve asarı atika 
dan fenerler gönderiniz. İmam bu 
husu!ata itinn etsin. Kır 1 haz -
retleri kendi ceplerinden ibrnzr se 
mnhat buyurmasalardı buracla pa· 
raeız kalacaktmı ... ,, 

Aziz kari, bunu yazan adam, 
pek az bir zaman sonra me;ruti -
yetin ilk meclisi mcb'usanın, Ye· 
men meb'usu olarak dahil oluyor· 
du. 

Bilinmesi bueünkü nesil için 

4 MART 19~3~ 

lçti111af )1ard11n 
Ve l1alk evi 

(Halk evi) nin dokuz imla ay• 
rılan çalışma içleri arasında bir de 
(lctimai yardrm) şubesi vardır. 

Halk Fırkasının devletçi siyase
ti, ve açılan Halk evinde (lçtimrıi 
yardım) fikri yan yana getirilince 
üzerinde işlenmesi luzım olan (iç
timai yardım) planının bizim için 
yepyeni bir cephe oldugunu anla
mak müşkül olmaz. 
Yardım kelimesi, zaman znman 

muhtevasını değiştiren, devrine 
göre mana ifade eder. 

Teokrasi devrinde {yardım) ın 
hedefi (rızayı rabbaniyi tahsil) 
dir. Rızayı rabbaniyi tahsil için u .. 
sul fert, fert fakirlere yardımdır. 
Meseli sebil acmak. imaret vücu· 
dn getirmek, m'"escit inşa etmek gi• 
bi .. 

Teokrasi devrinde fazla zengin .. 
lik, servetin sigortası halini taşı • 
dığı müddetce yardım (sadaka) 
halinden dişan çıkmamıştır. Sada 
ka verenler kendilerini losmen 
te§kil.ata tabi tuttukları halde yar• 
dıma mahtac elanlar fert, fert na· 
zarı itibara alınmıs, fakir!erin gün 
delik ihtiyacına gönülden kopan .. 
la yardım cdilmi~tir. 

Bu devrin iki tipi var, hala ya .. 
şıyor: 

Mütevelli, sadıka veren adam 
dilenci! 

T co1"-rnsi devrinde belhi bu yar• 
dımm bir rnannsı vardı. Fakat bu· 
GÜn için bu. artık kanunla mene .. 
dilmiş bir fiil halini al.'Ilıştır. Çün .. 
kü dilenmek memnudur. 

1(. 1(. 1(. 

Büvük sermaycdnrlık rejimi te .. 
ekkiil ettiği zaman, içtimai yar .. 
dım, pek cok gerilere bırakılmış, 
ancak din devrinin bir devamı ola 
rak zenginlerin fakirlere şefkati 
'şeklini nlmrntır. Bu §efkat de bazı 
hayır ~ahiplerinin yardım komite• 
leri te~l<il ederek cemiyetin yardı· 
mma muhtaç olan hastaları, k;,m
aesiz çoculdarı, fakirler, işsizleri 
himaye etmeyi gene bir fert mese 
lesi addetmiştir. 

Fakirlere yardım gene hissi ot .. 
maktan di~arı cıkmamıştır. 

:(. 1f. :{. 

Bucün içtimai yardım meseles( 
devletlerin aldığı ,ekillere göre,. 
bir siyaset meselesi olmuı ve libe· 
ral düşüncelerin yerini devletin 
iktısadi refah mese!esiyle meşgul 
oJ.ması muasır memleketlerde lns· 
men cebri, kısmen zaruri bir va • 
zife addedilmiştir. Modern cemi• 
yette içtimai yardım devlet siya • 
seti icinde yer bulan bir müesse .. 
sedir. 

ı;: • ~ 

Halk evinin ictimat yardım §\!'O 
( 1..,ıltfen sayfayı çe1;irinlz) 

lazımdır ki o günlerde Qgm~lı 
meclisinde Buşo efendi gibi meb
usların yanında :;arıklı, ciibbcli, 
tesbihli bu Kibsi efendiler de var
dı. Ba ve bunun gibi bazı!arı na• 
sıl meb'us o1:muşlardır, ittihadı 
terakki fırka ma nasıl sokulmuş· 
lnrdır, sareya ve padişaha nnsıl 
hulul etm"şlerdir ... Bunu ileride 
mevzuu babsedecerriz. 

7. vsCh arııy 1 
Abdülhamidin emriyle beninı 

riynaetimde, heveti tcf tişiye aza
sından Mehmet Raf.İt paşa, mah -
kemei ş rin azasından ve imnm 
zadelerden Seyit Abdullah, ev'af 
hariciye nn:::ırı Seyit Kasımdıtn 
mürehkep bir heyet teşekkül etti. 
Vilayet mektu i ko.'emi mümeyyi· 
zi Ahmet bey de (3) b ~kS.fro o· 
larak - diğer memurinle - Hey· 
ete refok-t ediyordu. 

Evvela imama heyetin te~ekkü· 
lünü bildi-erek onun da bir yer ta
yin ederek heyetini göndermesi • 
ni istedik. Amran civarında Re
dede imam h~yetiyle karqıla .. tık. 
Bu heyet imamın en nüfuzlu ve 
salôhivettar adamlarından müte • 
§ekkildi. 

(Bitmcıdi) 
~~~-=-=~:""-"':"' 

(1) MTsırdnki ltaly:ı mümessf· 
linin tısr"'ümam. 

(2) ital~ a kirah. 
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Azizim papas efendi; • 
Avision of Y outh adlı Ameri • 

kan mecmuasında intitar eden ya
zımzın Türkçe tercümesini briaz 
geç olarak okudum. Ateıli bir pa 
pas olduğunuz için bütün dünyayı 
dininize çevirmeyi belki kendiniz 

iç\n bir vazife telakki edersiniz. Bu 
teli.kkinize karııacak değilim. 
Yalnız müsaade ederseniz yazını
zın bize taalluk eden noktalarına 
İli§eceğim: 

1 - Muhit mecmuasını çıkarthr 
maktaki gayenizin (Okumayı ve 
yazmayı ilk defa öğrenen Türk 
ca.miaama muasır hayat hakkın -
daki hiristiyan noktai nazarını tel 
kin etmek) ten ibaret olduğunu 
yazıyorsunuz. Bu cümlenin bir 
kısmım teşekkürle karşılıyacağım. 
Diğer kısmını affınıza mağruren 
taahih edeceğim: Hazırladığınız 
sui kaatı cür'et ve cesaretle açığa 
vuran itirafınız cidden teşekküre 
layiktir. Çünkü Türkler mert ve 
namuskir insanlardır; sarahatten 
ho,lanırlar. Türk camiasının oku
mayı ve yazmayı ilk defa öğrendi
ği hakkındaki iddianıza gelince 
hunun ne kadar vahi olduğunu u
f ak bir teemmülle idrak edersi -
niz. Unutuyorsunuz ki Türk kav
mi, sizin dünyadan bihabeı· ec -
dadınıza muasır medeniyetin esas 
larını öğreten bir medeniyetin en 
mühim banilerinden biridir. Ve 
takdir edersiniz ki medeniyet her 
,eyden evvel okuyup yazmıya te
vakkuf eder. 

2 - Muhitteki neşriyatla (Bu 
eski medeniyet topraklarını hiris -
tiyanlığın inkişafı ve serpilmesi 
için surup hazırlıyoruz.) di
yorsunuz. Fakat papas efen· 
di, siz, bu eski medeniyet top
raklannı (Hiristiyanlığın inkişa
fı ve ıerpilmeıi iç.in sürüp hazır -
lamıya) (Muhit) in inti§arından 
beri değil, pek çok zaman evvel 
batlaını§hnız. Bir çok yıllardan
beri deva.m edegelen mesainizin 
hiçe müncer olduğunu göz önünde 
tutarak bu derecelerde ümitlen -
memeniz icap etmez miydi? Bu 
memleketin en ihtiyarları bile ç.o· 
cukluk hatıralarına müracaat e -
derlerse sizin kö§e buçakta sinsi 

beıi ne yapacaktır? Devlet kendi
sine ait işlerle uğraşırken, onun 
metgul olacağı içtimai yardım şu
beleri de bir ıefkat müessesesi ol
mak, ıadaka fantezisiyle geçin -
mek olmıyacaktır. Yardıma muh
taç olanları içtimai muavenet teş
kilitl&J'Jna raptedecektir. Bu mua 
venet, kesesinden para vererek ku 
runu vustai bir hamiyet olmıya • 
caktır. Bugünkü insan için bu ıe -
kilde yardım haysiyet kıran bir 
ıeydir. Muavenet demek teşkilat 
,demektir. 

Bu te§killt dilenme suretiyle 
değil, muhtaçların hayatını kolay
lattırma, onların hayat §artlarını 
ehvenlettirme demektir. Binaena
leyh bu tedbirlerin başında: 

1 - Fakirler için hayatı yan -
'dan fazla ucuzlatacak bir (Koo -
peratif) vücuda getirmek vardır. 

Eğer bu nokta dikkatle takip 
edilirse yardLmın edebiyatı yapıl
madan hayat yarıdan fazla ucuz
lıyacaktır. 

il - Yardıma muhtaç olanlar 
kimlerdir? işsizlerdir, ihtiyarla • 
mıt it sahipleridir. Kazaya uğrı -
yanlardır. Fakir hastalardır. Bun
ları, ihtiyarladıkları veya işsiz kal 
dıklan zaman kapı kapı dolaşa -
rak geçindirmek yerine, bunların 
hayatını içtimai sigortalara rap • 
tetmek imkanını bulmak daha doğ 
ru bir hareket olur. Esasen devle
tin it kanuniyle hazırlamakta ol
duğu içtimai sigorta meselesinin 
timdiden hazırlanması için hazır· 
lıklar yapabilir. 

111 - Fakir çocuklara yardım 
için, onları .mekteplerde, teşkilat
landırabilir. 

Bunları yapan bir içtimai yar
dım komitesi Türk inkılabına ha
kikaten hizmet etmiş olacaktır. 

Sadri Etem 

sinsi İncil dağıttınızın silik izle -
rini canlandırabilirler. Maamafih 
sizin bu husuo;ta ne kadar kanaat
kar olduğunuzu bilmez değiliz. 
Bütün bir asır içinde aslı faslı be· 
lirsiz mütereddi bir Türkün bile 
tuzağa düşmüş olmasını parlak 
bir zafer gibi tes'it ettiğiniz ma -
lumdır. Şu halde (Gerek sizin, 
gerekse karınızın sık sık ve büyük 
bir zevkle davet ettiğiniz sözde 
Türk arkadaşlarınız) olduğunu 
biz de aşağı yukarı tahmin edebi
lirdik. Siz büyük ümitlere kapı -
lacağmıza Türk cemiyetinin hu 
süpürültüleriyle iktifa etseniz iyi 
olur. 

3 - Gazetenize mağazalarda, 
vapurlarda, postalarda velhasıl 
her yerde tesadüf edildiğini ve 
hatta hükUmetin bile yüzlerce nüs 
ha olarak orta mekteplere ve umu· 
mi kütüphanelere koyduğunu ya -
zıyorsunuz. Olabilir. Muharrir -
leri, mes'ul müdür ve imtiyaz sa· 
hipleri Türk ismini taşıyan kim ~ 
seler tarafından neşredilen bir 
mecmuanın, perde arkasından, 
gizli ellerle karıstırılan bir hokka
baz kutusu olduiunu anlamak için 
kera met sahibi olmak lazımdır. 
Eğer bu .muharrirler bilerek size 
alet olmuşlarsa (Sık sık ve hüyük 
bir zevkle davet ettiğiniz "Sözde,, 
Türk arkadaşlannızm bunlar ola
cağına hükmetmek zaruretinde
yız. 

4 - Türkün bir mazisi olduğu 
gibi bir istikbali de vardır, diyor
sunuz. Evet papas efendi, bilme
lisiniz ld, Türkün (Pek parlak ve 
pek muazzam) biı· mazisi olduğu 
gibi istikbalinin de o maziden (da 
ha renein ve daha muhteşem) o -
lacağına imanımız vardır. Türkün 
(Saltanatı yıkmış, cümhariyeti 
kurmuş ve bütün varlığıyla yüzü· 
nü yarına çevirmİ! olduğu da) bir 
hakikattir. Türkün bütün varlı -
ğıyla yüzünü yarma çevir.miş ol -
duğuna siz de bizim kadar İman 
etmişseniz, şimdiye kadar takip 
ettiğiniz istikameti değiştirmeniz 
icap eder. Çünkü yarına yüz çe
virmekteki azmile mazinin en köh 
ne ve en gülünç akidesini bir ara· 
ya get-rmenin .mümkün olmadığı
nı sizin gibi okumuş bir adamın 
derhal teslim etmesini beklemek 
hakkımızdır. 

5 - "Bu gün bir yeni Türkiye 
doğuyor ve biz esas hatlar-nı tes
bite çalışıyoruz.,, demekten mak -
sadınızı kavrıyamadım. Vakıa bir 
yeni Türkiyenin doğduğu tarihi 
bir hakikattir. Fakat siz kim olu
yorsunuz ki bu yeni Türkiyenin 
(Esas hatlarını tesbit etmiye) ça
lışıyorsunuz. Türkiyede yalnız 

Yat~ı : 19.31: imsak : 4 52 
Hava - Oün sıcaklık azamı 5, as

garr I ,5 dereceydi. Bu gün ha va kapalı 

oır_k_·. -r-ü-zır_a_~_ş_:_k_;n_Y~-~-sc-c-ek-· t-ir_. __ ı / 
lstanbul - 18 den 19 a kadar 

~ramofon 19.30 dan ~0.30 a kadar Vedia 
l{ı za hanının ıştfrakile saz,20,30 dan 21 e 
kadar Habibe i\loll:ı 2 I den 22 ye ka· 
dar inci hanımın i ştirakile s:ız 22 den 
22 30 a kadar tango 

Viyana - 1 I.20 mektep radyosu-
12,30 konser - fil.40 pl:ık ııonseri -
14 saat başı - IS plakla O?Cret parça · 
)arı - 16 55 Beethovenden parçalar -
18 konser - 20.20 viyolonselle küçük 
parçnlar - ~n:ı 5 Biıbül operası -
23 30 Citv Band tarafından ~dans musi· 
kisi 

Heilsberg - ı,30 jimnastik \'e 
konser - 9.30 ev kadınlarına jimnas
tik - 14.05 konser - 17.30 konser -
~I Amerık:ıdın nakil - 21.15 Danzig· 
den nakil. 

BUkreş - 13, I 4 plak konseri -
18 ork escr:ı - 19.IO orkestra - 21 
iptidai musıki hakı..ı nda - 22 Rus koro 
heyeti. 

Roma - 20,50 plak - 21 ,45 o
peret parçası ve kons::r. 

Budapeşte - 1015 ~1acar or
kestrası t:ırarından konser - 13 çan 
sesleri - 13,05 kuartet konseri - 18.30 
salon kon~cri ,.e caz - 20 Tsgan mu
si d si - 21 30 yüksek musiki mekte· 
binden nakil - 23.15 Tsigan musikisi. 
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Türkün olduğunu ve Türkiyenin ı•-------------.. 
mukadderatiyle Türklerden başka 
hiç bir kimsenin oymyamıyacağı· 
nı bilmeniz lazım gelir zannmda
yız. 

6 - Misyonerin terakkiperver o
labileceği hususundaki mahsulü 
hayalimize ve sizin İsayı temsil et
tiğiniz hakkındaki kanaatinize ka
rı~.mak istemeyiz. lsadan baska 
daha kimi isterseniz temsil ed~bi
lirsiniz. O, sizin bileceğiniz bir ı 
iştir. Yalnız şu noktayı ihtar e • 
deyim: Türk o kadar müterakki 
bir kanaati diniyeye sahiptir ki, 
Allahtan başka iluh olduğu ve şu
nun bunun bu (llah) farı temsil 
edebileceği hakkmdaki iddiaları 
gülünç telakki eder. Fikrimce e
ger siz, hakikaten dininize hizmet 
etmek istiyorsanız daha doğrusu 
ihtiyar ve zengin kadın vatandas
larınızı istismar etmekten baska 
bir maksat güdüyorsanız hizi~le 
uğraşmaktan vazgeçmek ve ilmin 
ezici sultası karşısında her gün bir 
parça daha erimekte olan ahidP. · 

nizi tahlis için bütün me~aınızı 
Avrupa ve Amerikada teksif et • 
mek ıstırarındasınız. 

7 - "Hakiki hiristiyanlık ken· 
dini her lisanla anlatabilir. işte 
Türkiyenin de istediği hudur.,, pa
pa& efendi, sizin bu laflarınız af
federsiniz ama akıllı adam sözün· 
den ziyade deli dekerlemesine ben 
ziyor. Böyle yazılar ciddi ve aklı 
ba§mda bir mecmuanın sayfelerin 
den ziyade timarhane duvarlarına 
yakışır. İyisi mi? Gelin de §Unu 
daha mantıki bir şekle koyalım ve 
diyelim ki (Hakikat kendini her 
liscınla ve hatta dilsiz olarak anla
tabilir. İ§te Türkiyenin de, Türk
lerin de istedikleri budur.) 

Baki, bütün dünyanın rahat ve 
huzuru namına hak ve hakikate 
zafer, hokkabazlığa da mani İn· 
hizam ve izmihlal temenni ederim, 
hör.metlu papas efendi cenapları. 

- Servetifünun-
7-onguldak meb'usu 

Halil 

..... ... ı.) .. ı.ı c.ı o .. ytik tenoıu 

Dedi, ve pencereden dişarı bak 
tı. Nazarları hiç bir şey görmüyor
du. 

- Of, diye mırıldandı, gene gel 
diğim gibi kör olarak dönüyorum. 
Ve artık iyileşmek ihtimali de kal
madı. Tekrar şatoya dönüp yalnız 
başıma ve karanlıklar içerit-inde 
oturacağım. Ne diye oradan çık
tım ve buraya geldim? 

Patris cevap ver.medi. Teselli 
etmek hususunda pek acemiydi. 
Margi clevam etti: 

- Şimdi orada ne yapacağız. 
Şato esrar içinde ve tehlikeli .. Ah, 
insanın haberi olmadan birdenbi
re ölmesi ne iyi şey. 

Vekilharç şiddetle rnüdaf aa et
ti: 

- Margi hazretleri böyle söy -
lememelidir. Sizin yeğeniniz var. 
Havatta yalnız değilsini;::. 

Margi cevap vermedi. Bir müd 
det sonra: 

- Hakkın var, dedi. 
Tekrar susmuştu. Açık mavi 

gözleri meçhul bir noktava dikil -
miş bakıyordu. Bazan Marginin 
gözlerine birer mana vermek iste
diği görülüyordu. Biraz sonra: 

- Ş?.mdi, dedi, zavallı Obeniıı 
öldüğü yere dönmek bana daha 
güç geliyor. 

Kont Kastelmeyran amcasını 
karşıladı ve ona doğru atıldı : 

- Amcacığım. 
Elinden tutrak trenedn indir • 

di, ancak otomobiline bindikten 
sonra sorabildi: 

- E, acma, artık ümit kalmacı 
mı? Telgrafınızı aldım, fena hal
de müteessir oldum. 

- Teşekkür ederim. Çok iyi 
kalplisin yavrum. Bana merha -
met ediyorsun. Süphesiz Parisc 
gitmemeliydim d~ğil mi? Suvanof 
bir şey yapamıyacağını biliyordu. 
Fakat doktorlar hep öyledir. Mu
hakkak ümitvardırlar. 

-Yazık. 
Şatoya gelinciye kadar konuş

madılar. Margi oda:;ına gidince, 
hadisenin bütün teferruatını din -
ledi. Hiç bir şey bulunamamı§tı. 
Margi, konta : 

- Ha, dedi, ben Paristeyken 
muhibbelerinden birisinin ziyare · 
tini kabul ett:,m. 

-Ya? Kimmiş bu? 
- Beyhude arama, bulamaz -

sın. Madam Gregorovna .. Haki -
katen dostlarından mı? 

Kont o kadar hararetle cevap 
verdi ki Margi sordu: 

- Dul değil mi? 
-Evet amca, ve eğer isterse 

kontes Kastelmeyran olacaktır. 
- isterse ne demek? 
- Ne iyi kadın. . Bakınız si-

zi tanımadığı halde, benim amcam 
olduğunuz için sizi ziyaret etmiş. 

-Değil mi? 
- Yüksek bir kadın amca, e -

.min olunuz, ne kadar zekidir bil-

Nakleden: fa. 

seniz. Fevkalade gözel gözleri 
var. Her halde sizi teselliye gel· 
miştir değil mi? 

ihtiyar dalgın dalgın cevap ver 
dı: 

- Evet .. Teselliye geldi. 
- Gidip teşekkür edeceğim. 
- Ben de. Zira kendisine gtıa 

lip beni görmesini söyledim. 
- Ben getiririm. 
- Merak etme. Madam Gre " 

gorovna bana hürriyetine pek mer 
but bir isi gibi geldi. Kendisi ge" 
lir. 

- Kız kardeşi Sonyayı tanıyor 
musunuz? 

-Hayır. Madam Gregorovna 
Paristen döndü mü? 

- Evet. Dört gün oluyor. 
- Onu sık sık görüyor musun"! 
-Arasıra. 

- Bir de çocuğu var zanneder-
sem? 

- Evet. On yaşında. Is.mi Mi .. 
şel. 

- Bu çocuk belki senin onun .. 
la evlenmene mani olur. Zira ha .. 
na öyle geldi ki bu kadın kendini 
çocuğuna hasretmiştir. 

Kont cevap vermedi. Esasen 
içeri Patris girmiş, ve mühendis 
Lartigin geldiğini haber vermişti. 

Margi: 
- Biraz, dedi, beklesin, yeğe " 

nimle konuşacağım. 
Mühendis Marginin avdetini 

bekliyordu. Yeni hiç bir şey keş .. 
fedememişti. Margiden bir şey .. 
ler öğreneceğini zannediyordu. 
intizar salonunda bir aşağı bir yu'" 
karı dolaşırken sordu: 

- Demek Marginin gözleri a .. 
çılmadı. Ümit de yok öyle mi? 

-Öyle. Maalesef öyle efendim. 
Parise o kadar Ü.mitle gitti, tonra 
da iyi olmadı. Görseniz şimdi on 
yaş daha ihtivarladı. 
· - Çok ıstırap çekti mi? 

- Sormayınız. Hele ilk günler. 
Adeta mahpus gibiydi. Vakıa bir 
çok kimseler ziyarete geldi ama .. 
ihtiyarlar, malum ya ölümde11 
korktukları için kendi yaşlarında" 
kilerden kaçarlar. Gençlere ge " 
lince .. 

- Evet .. Onlar da eğlencele" 
rin peşinde koşarlar. Ne yaparsın 
Patris dünya böyledir. 

-Evet ama, efendim, ne de ol" 
aa, iyi kalpli insanlar da yok de " 
ğil. Mesela Margi, kendisine öte " 
kilerden daha fazla iyiliği cloku " 
nan bir ziyaret kabul etti. 

- Eski bir dost mu? 
- Hayır. Bir kadın. Hem de 

kendisin şahsan tanımıyan bir ka" 
dm. 

-Tuhaf şey. 
- Evet. Kontun tanıdıklnrın' 

dan bir madam. Tesadüfen Parit• 
te bulunuyor.muş. 

- ismi? 
- Madam Gregorovna. 

(Bitmecii) 
---------------~--------~ __. 

Bugün 

Melek 
!>İnem:ısmda 

Şen ve neşeli komedilerin en 
parlağı ve iki sinema 

kraliçesi olan 
JEANNE C30iTEL 

ve L U 1 S E L A G R A N G E 
ıemsili muhteşemi 

llAIDINlAI 
AVllUJJKATI 

Elhamra 
S inemasında 

Bir Rus dramı, Pctresburg 
asaletli, harp esnasında bir 

Alman kadını Rusyada... işte 
BRIGITTE HELM 
ve W i L L Y F R 1 T S C H 

tarafından temsil edilen 
a a 

Gl!IL 1 
il 

YA! mlFI 
komedisini mutlaka Muhteşem filminin me\'ZUU budur. 

gidip görünüz ~lutlaka gidip görünür. 

-----• Ufa filmidir------- Ufa filmidir---~ 

MARS EL A C H ARD'ın 
T 1 N O P A T 1 E R A pek yakında 

S C R I B E 'nln Güzel pıyesı 
Gönül Kimi Severse HAYDUT AŞKI (Komedie Française) den Madeleine Renaud: 

~ uanam operasını taganni edf'c ""' t tarafmrl:ın s'nem•da ilahi hir t~nd:l temsil edilecektir .................................. 
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Borçlar 
Müzakeresi 

Hava Düzeldi 
Birkaç gündenberi fırtına ve 

karlı geçen hava evvelki gün 
öğleden sonra düzelmiye başla
mış ve dün de tamamile açılmış 
tır. Dünkü hava güzel ve gilneşli 
geçmiştir. Hararet derecesi dün 
azami 5, asgari nakıs 1,5 tu. Ra
sathanenin verdiği malumata gö
re bugün de hava açık olacak, 
rüzgar şarl,tan esecektir. 

Barıl , barıl ! Belediyede : 

Yeni tenviriye resmi 

Sara~oğlu Şükrü Bey 
Paristen geliyor 

Haber aldığımıza göre Saraç
oğlu Şükrü Bey bu hafta içinde 
Şehrimize gelecektir. Şükrü bey 
şehrimizde iki gün kaldıktan 
•onra Ankaraya giderek Pariste· 
ki müzakerat hakkında hükumete 
iıahat verecek ve yeni talimat 
alarak terar Parise dönecektir. 
Osmanlı b orçJarı hamillerile 

aramızda yapılan müzakerelerin 
ıon safhasına girdiği anlaşılmak- · 
tad ı r. 

Ticaret 
Müdürlüğünde 
Ticaret müdüriyeti muhtelif 

eşya fiatları hakkında tetkikatı
na dün de devam etmiştit. Mü· 
düriyetin yarın işini kımen biti
rerek spekülasyon yaptıkları an
laşılanlar hakkında müddeiumu
ıniHğe müracaat etmes• muhte
tneld r. 

Dün akşamki çay 
Dişçi mektebi talebesi dün 

akşam Gardenbarda bir çay zi
yafeti vermişlerdir. 

ZiJ• afette mektebin talebele
riyle hocaları ve Darülfünun mü
derriı!t- rinden bir çoğu hazır bu
lunmuştu r. 

Poliste: 

tarJfesi 
Belediye tanzifiye ve tenviriye 

resminin yüzde otuz nisbetinde 
çoğalblmasına karar vermiş, fa

Her tarafta fabrikalar 
siparişleri alıyorlar 

harp 

Gelen haberlerden Balkanlar
da şiddetli soğukların hüküm 
sürdüğü anlaşılmaktadır. Bilhassa 
Tuna ~eltasmda bulunan Sulina 
şehri buzlarla abluka edilmiş ve 
etrafta alakası kesilen bu şehir
de halk müzayakaya düşmüıtür. 
Bu bavalide hararet derecesi sı
fmn altında 26 dereceye düş
müştür. 

'l'ıp talebe yurdunda
ki bildi se etrafında 

kat muhasebe müdürlüiüoce ha- Geçenlerde, Çin ve Japon 
zarlanan tarife şehir meclisince harbi münasebetiyle birçolc Av
reddedilmiıtir. rupa silah fabrikalarının hisse 

Bu tarifede bazı niıbetler yüz- senetlerinin yükseldiğini yazmış
de otuzu geçtiii için muhasebe tık. Son gelen Avrupa gazete-
müdürlüğü yeni bir tarife hazır- ]erinde buna ait yazılar gördük. 
lamıya başlamışbr. Bir Fransız gazetesine göre, A i-

Bu tarife şehir meclisini Nisan maoyamn renkli maddeler trös
ayı toplanma devresinde müza- tü 1. G. F arbcn fabrikalarına 
kere edilecek ve Haziran birden Fransızl•r namına bir ıipariş al-
itibareo de tatbik olunacaktır. mı,tır. Alman fabrikası azotlu 

Film Deposu gübre imal edecek ve bu sip ariş 
için, beher ton başına F raosıı-

Belediyenin Fatihte Kurşunlu le1ra 120 frank komisyon vere
medreseyi film deposu yapmıya cektir. Fabrikanın imalatı I.. on
karar verdiğini yazmıttık. Bura- trol etmek için muhtelit bir 
nıo umumi bir depo haline ifra- Fransız ve Japon heyeti gönde
ğı için 12500 liraya ihtiyaç ol- rilmiştir. Çünkü bu fabrika, Ja
du~u anlaşılmıştır. Yakında in- ponlara hakikatte mubnik iaz 

Tıp talebe yurdunda vukubu-
şaata baılanacak ve bitirilir bi- imal etmekte, ve Fransızlara da 

lan bir hadiseden babıetmiş, 
tirilmez film talimatnamesiı:in komisyon vermektedir. l. G. Far-

sıhhiye müfettiflerin in meseleyi tatbikine geçilecektir. ben tröstü, her gün Hamburgta 
tetkika başladıklarım yazmıştık. S ı.. fö ) h k Çekoslovak bir acente vasıtasile 

M f l k d ar· ıoş şo r er a -
ü ettiş er me tep 11\Ü ürün- vapurlara müşteil maddeler yUk-

den hadise hakkında izahat aJ- kında bir karar letiJmektedir. Bav;yera'da buJu-
mış lar ve talebelerden bir kıs- Yeşil Hilal cemiyeti belediye- nan bir azot fabrikası da hemen 
mını dinlemişlerdir. Söylendiğine ye müracaat ederek sarhoş şo- 3000 ameJe alarak faaliyete baş
göre yurtta arada bir tekerrür förlerin çalıştırılmasına mümana- lamıştır. Alman Leuna, Biterfelrl 
eden bu gibi bc\diselerin başlıca at edilmesini istemişti. fabrikaları da, Uzak Şark için 
sebebi bir kısım · talebenin yurt Belediye cemiyetin bu talebini azot sipariti almıılardır. 
talimatnamesindeki kayıtları faz. muhak görmüştür. Bundan sonra Franaaya gelince, bütün kimya 
la ağır bulmalarından ileri gel- bir kaza yaptığı zaman Yeya fabrikaları harp maddeleri imal 
mektedır. kontrol esnasında sarhoş olduğu için ha:ıırlanmııtır. Rhone-Poulenc 

Mamafih vazıyet bir kaç güne anlatılan şoförlerin vesikalarının firmaaı ·ki Fransada beş fabri-

Coignet ş irketi Hindi Çiniye 
Klorat potaı, Klorat sud, asid, 
fosfor m addelerile el bombalara 
için malıeme göndermektedir. 

Renkli mevad fabrikası olarak 
çalışan Kuhlmam şirketinin şube
lerini Fransız Erkanı harbiyesi 
ziyaret etmiş ve fabrikanın mub .. 
nik ıra z vesair mevaddı harbiye 
imalatına hazır olu? olmadığını 
tetkik etmişt ir. 

Michelin lastik fabrikaları da 
gaz maskele ri imal etmekle meı
gu\dur. «lsolants a Vitry» de 
eğer harp imalatı olmasa bütün 
fabrikalar kapanacaktır. 

Gelenler, gidenler 1 
Evvelki gün Eskimland vapu- . 

ri yle şehrimize gelen Amerikalı 
seyyahlar dün aynı vapurla 
lskenderyeye gitmişlerdir. 

Bugün matine saat l ı. 1 B 1 d. • 
15 30 d re ~t~nuu ı t ıym 

, a ve suva ' h" m· t 
saat 21,30 da ,.ı il' a ıyzı ·r:OSU 

. Yolova lür~os~ ıııııııııııııııı 
Musikili Komedi l l 1 

Besteklrı: 
Hasan F eril 111 

ı.Naai!iı~p 111111111 

kadar belli olacaktır. geriye ahnmaaına karar veriJ- kaıı ve Polonyada şubeleri Tar-
Ölmüş hayvan eti satanlar miştir. dır- her gün işlemektedir. Saint-

Fiatlarda zam yoktur. 

Yakında: KAFATASI, kafatası 
Polis, ölmüs hayvan eti satan 1 S P O R 1 Ekmekler nası satılacak F ons da bulunan laboratunrda 

Osman, ve Ali isminde iki kişi Ekmek satışı hakkında daimi alimler ve kimyagerler mevaddı Raşftt Rıza Tiyatrosu 
va kalamı~, yapılan tahkikata gö- Maçlar tehir edildi encümen yeni bir karar vermiş- mUıteile ve muhnik gazlan tet- ~ugün gündüı saat 15 de (Ser• 
re bu iki abpap çavuşların öl- lstınbul, 2 <A.Al - lstanbul Futbol tir. Ekmekler bundan sonra içi kik etmekle meşgul bulunuyor- seri) piyes 4 perde. Nakleden : i\luh-
tnüş hayvan etleriyle sucuk ve heyetinden tebliıt 01.un.~uştu,r: 

1 
çinko döşeli kaplar içinde satı- lar. Her gün Yugoslavyayle di- tar bcv Akc:am saat 21~0 da (Tas 

1 4-3 982 coma gilmı yapı aeağı cvvc • • ~ ] k l ·b · · ' · • r..1 
PJstırma yaparak sattıkları an. bJ'ı. d 'l . . 1 lik 1 hav lacak ve buna riayet etmıyenler ger meme et ere ı racat · yapı- Parçası - Kıhbık) '\'. ann aksam: ce te ıb e ı mı$ o an - maç an a- ) i 
l:lşılmıştır. nın muhalefeti dolavısilc tehir edilmi c;tir. cezalandıralacaklardır. hyor. (Demirhane MUdUrU 

·-··-----------------0~-----~-----·-----------------------------------------

-so------ r ARtH EL KlTABT 

du. Buralarda herkes müsaviydi. Bu ıslahat yeni te§kilatı doğurdu. Atina 
hundan sonra refaha kavuştu. 

-- Met muharebeleri --

İranlılarla Yunanlılar arasında vukua gelen (Milattan evel 449 -- 500 
seneleri arasında) geçen harplere Met harpleri denir. Bu harbin asıl sebe
bi Pers imparatorunnu Avrupaya doğru ilerlemek arzusudur. 

İranlılar, Anadolu sahillerindeki İyon şehirlerini ve Balkanların Trak
Ya ve Makedonya kısımlarını zaptetmişlerdi. İran hakimiyetine karşı ilk 
isyan lyonyada çıktı. Atina bu isyanayardım etti. 1mparator Daryüs zama-
nında İran Yunanlılara karşı ilanı harp etti. İmparator Yunanistan üzerine 
Yürüdü. Met harplerinde Yunanlılar muntazam kuvvetleriyle lranlılara 
karşı durdular. 

Maraton, T ermapil, Sal amin harplerini yaptılar. Met harplerinde Yu • 
tıa.nlıların muzafferiyetlerinin en mühim sebebi muntazam bir orduya ma• 
lik olmalarıdır. 

Atlnanı falkiyeti ; 

Met muharebelerinden sonra Atina Yunanistan yarımadasında hakim vazi· 
Yetindeydi. Evvelce hpartanın sahip olduğu faikiyet Atina sitesine geçti. 
Ve Isparta ittihattan, meydandan çekildi. Bunun üzerine Atina tarafın• 
dan Delos ittihadı vücuda getirildi. Delos ittihadının .maksadı Anadolu • 
daki İyon sitelerini Atinaya raptetmekti. Delos ittihadı Atina sitesinin 
kuınandası altında teşekkül etti. Bunun neticesinde Atina bir deniz impa • 
ta.torluğu halini aldı.Delos ittihadının hazinesi Delos adasında bulunmak· 
taydı. Atina hükfuneti bu hazineyi Akropole getirdi. Hazinenin Akropo• 
le gelmesi Atinanın menfaatlerine karşı yeni bir vaziyet almasına sebep ol· 
du. Atina bu zamandan sonra eski mütefiklerine tebaa muamelesi yap • 
~ıya başladı. Müttefikle.rinin idaresini kontrol ediyor onlardan ağır ver • 
~iler alıyordu. Bu memleketlere Atina kanunlarım kabul ettirmiye çalışı • 
)ordu. Bu vaziyet Delos ittihadmdan Atinanın bahri imparatorluğunun 
llasıı teşekkül ettiğini izah eder. 

• Isparta ve Atlna arasında rakabet : 

l Met .muharebeleri bitmeden evvel Atina nazarı dikkati celbetmiye baş
ltnıştı. Met muharebelerinden sonra Delos ittihadı Atinanm Isparta tara-
ftrıdan kıskanılmasına sebep oldu. Bu vaziyet Atina ile Isparta arasında 
~U~arebeyi bile mucip oldu. Isparta Atinaya karşı Korent ve Teple bir • 
eıtı. Atina ile Isparta arasında son muharebe ( 445) de oldu. 

l A.tinaya hakim olan Perikles (445) senesinde (30) sene için sulh imza
ı'dı. Bundan sonra Atina ile Isparta arasında bir muvazene teessüs etti. 
'Parta karada Atina denizde hakimdi. 

TARm F.T~ KtTABr ----- sr-
Perlkles : 

Perikles Maraton muharebesinden biraz evvel asilzade bir aileden doğ 
ınaştur. (P;rikles) yüksek bir zekaya kuvvetli bir a~l~ka ve ferag~te sa
. ',pti. Perikles sade bir hayat yaşardı.Atina demokrasısınde ona rakıp ola· 
cak şahsiyetler yoktu. T egallüp hissi uyandırmamak için Perikles fevka
lade salahiyet istemedi. (Arhont) olmadı. Yalnız .milattan evvel (~) 
tarihinden itibaren vatandaşların emniyetile 15 sene kumandan intihap o• 
lundu. Perikles bu vazifeyi 9 vatandaşla beraber yapıyordu. 

Perlklesln hUkOmetl : 

Perikles demokrasiyi ikmale çalışırken aristokrasinin son kuvveti olan 
Areopaj m~hkemelerinin siyasi alahiyetlerini kaldırdı. Perikles beşyüz
ler meclisinde, mahkemelerde, millet meclislerinde çalışan vatandaşla • 
rın hepsine maaş bağladı. Atinayı süsledi. Güzel san'atlar (Perikles) in 
zamanında Atinada büyük inkişafla-ra mazhar oldu. 

Perikles asrı denen zaman Atinada güzel san'atlarm inkişaf ettiği za
manı hatırlatır. Perikles harici siyasetinde .muharebelere mani olmıya ça • 
lışmıştır. Met muharebelerini şerefli bir sulhle nihayetlendiren Periklestir. 
Perikles Atina ile Isparta arasında çıkacak olan harbi zaruri görüğü için 
Isparta ile (30) senelik bir mütarekeaktetti. 

Perikles 200 siteyi birleştirip Atinanm kumandası altına toplamak is
tiyordu. (Delos) ittihadiyle Atina etrafında toplanan siteleri Yunan vila • 
yeti haline koymak Periklesin eme -liydi. Atinamn istismar siyasetine is· 
yan eden (Öbe) v e(Sisam) aadlarmı şiddetle tnekil etti. 

Bu isyanlar diğer sitelerin ayr!lma arzularının birer birer haşlamakt~ 
olduğunu göstren ilk alametlerdi. 

- Atinada hayat -

Halk sınıflan • 

Milattan evvel beşinci asırda Atinada vatandaşlar meydanlarda top 
lanır, kanunlar hakkında reylerini verirlerdi. Kanunlarm tatbiki bir sene 
için inthap edilen reislere bırakılırdı. Fakat vatandaşlar onlan kontrol e
derlerdi. Mahkemeler vatandaşlar tarafından jüri halinde idare olunurdu. 
Atina hakikatte bir demokrasi değildi. Çünkü yarım milyon halktan ancak 
)'ir.mi otuz bini hak sahbiydi. Ancak bunlar devlet işlerine karı~ırlardı. 
Geri kalan ahali Metekler ve esirlerdi 

Melekler: 

Atinada ecnebiler sitede yerleşmek isterlerse buna, Atina sitesi mani 
olmazdı. Maamafih onları bir takını §artlara riayete mecbur kılardı. (Me • 
telder) yani ecnebi olup da sitede yerleşmek istiyenler diğer vatandaşlar
dan daha fazla vergi verirler. Orduda askerlik ederlerdi. Melekler bu su• 
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Yeni Mançarl devleti -' T_icar_et v_e lk_tı•a_t ' 
Mart için 

1 San't alem nde ---
Bir lngiliz tiyatro 

Eyüpte bir 
Heyelan facıası 

Baş makalcmlzden mnbant 
ııeyise uzak farktaki yeni Man
çuri hfikümeti de Japonyava 
karşı tamamen o:acaktır. Bu 
topraklarda her işi Japonlar ya· 
pacaklar, her menfaat ODiara ait 
o.acak; fakat yapılacak islerın 

mesuliyeti Japo,}ara değil, Man
çurı hükümet ne teveccüh ede· 
ccktir. · 

Bundan başka yeni teıekkül 
eden yeni Mançuri devletının bir 
hususiyeti vardır. Bu devlet uzak 
ıarkta Japon menafiine vasıta 
olduğu kadar Rus rejimini yık
ma.k için çalışan Garp dev' etle
rinin maksat:arına hizmet ede
cek, o nisbctte c!e bu devletlerin 
himayesine mazhar olacal · tır. 

Bunu an!amak için Mançuri 
devletinin teıekkülü karşııında 
Moıkova hükumetinin gös!erdiği 
hassiyete biraz dikkat etmek 
kaf,dir. 

Filhakika yeni tefekkül eden 
Nançuri devletinin merkezi Mıık
den değil, Tcbang· Tchoun o!a
cakbr. Bu şehir Japon nüfuzu 
altında hu'.unan cenubi Mançuri 
ıimendifer!crinin nihayctindcdir, 
aynı zamanda bu havalide pek 
çok Beyaz Rus vardır. Bundan 
doJayı Mançuri devletini büyük 
bir asabiyetle karşılıyan Mosko
va hükömeti hariciye komiserı 

muavini Japon sefirine devletin 
mahiyetiyle buralara pek çok 
miktarda hicret etmiş o!an ve 
mütemadiyen Japon memurları 
tarafından silahlandırıı°an beyaz 
Rusların faaliyetleri hakkında 
ızahat rslemiştir. 

Frcnoı,ıı hariciye nezaretiyle 
sıkı ~u::ıase!Jeti mal<im olan 
Le T 'lıps gazefcs bu vezıyet--• • • • • • • • • • • • • • 

ten bal·settiği sırada aynen şöy· 
le diyor: 

- (Tokyo) cia tabii ola
rak Bevaz Rusliirla hec 
tDtiiJ teşr ki mesai inkAr 
edılia. or. Fakat bu bevaz 
RusliJr Hançuridr Vt.~r e~
m ış oldukları içın burada 
yeni bit dP.ı let teşkıl eder· 
• en az ,ok bunlaıdan bti .. 
fade eımek zarureti var-
drr.,, 

Çarlık Rusyasını temsil eden 
bir çok beyaz Rus!arm memle
ket!erinden çıkarak dünyanın 
muhtelıf yulerine dağı'dıktan 

sonra Mançuriye gıtmeleri ve 
orada ş:mdı organize edilmeleri 
ve yeni teşekkül edecek hüku· 
mette kendılerine mühim bir 
mevki almaları tesadüfi bir ha
dise olarak te!akki olunamaz. 

Kontenjanı biten 
maddeler nelerdir? 

Mart il} ına ıı i t kontenjan listesi üze· 
rinden tevziaıa ve bcyanrıamelerın a14-
kadarlnra veri mesi işine dün de devam 
ed ıl m ;şc r. Dün konıcnjanı biten mad
de er şun ardır : 

Pır nç. şe er. kahve, hindıstancevlzl, 

hinty:ığı, zencefil. karanfil. kömür. ağaç 

can mamul cil A'ı. boyalı düğme. toka ve 

müzeyyinat. n ııncar. sünger \'c süzgeç 
kar;ıdı, deher ve hendese kAğnları, ı..esil 

m i ş mukavvalar. resimler. 14 numaradan 
24 numaraya. kadar ıras3rsız bükülmüş 
pamuk tpl ği. 24 numaradan yoknn ~ a 
sarlı pamu!i iplıği. adi alın cam buzlu 
ve renkli cıım, sathı 2.5 metre mıırab
baında aynalar. her nevi demir, kutru 
J ,5 dan 6 milimetreye kadar demir ve 
çel ık tel. demir çıvi. kalorifer üstüvane
leri. buhar kızanları, toz halinde boya· 
lar. madeni boyalar. mavi çamaşır boya 
sı . yazı mürekkebi. ku·şun kalemi, resim 
boyalan beş kiloya ve daha yukan kap· 

Eu, uzun zamandan beri hazır- !arda sanayide müstamel maden1 boy:ı'ar, 
lanmış bir plan mahsulüdür ve kundura boyası bronzlu \'C ıldminyumlu 
hiç şi'phe etmemek Jbımdır ki vrrnik ,.e pamu'< çorap 
bu p 'anm huırlanmasında garp BuAday flallara yUksellyor 

heyeti geliyor 
English Pıayers Atlı bir logi

liz komedi trupu çarşamba ak
şamından ltıbaren Fransız tiyat· 
rosu ıda temsillerine başhyacakhr 

Mr. Rey Nolds ve Mr. Striliyt n 
riyasetı altında bulunan heyet 
salı giinü· Ankor vapurile şehri
mize gelece ve burada ik'si 
matine o mak üzere ıekiz tem
sil verecektir. ilk temsıl Bernad 
Shav'ın C:-n~:da n've!l:~;r. 

Kırklarellode te\·klf 
edilenler 

"Halk sesi,, retikimizin yazdı
ğına göre Kırldarelinde komii
niıtlığe ait bazı fiı<irleri muh
tevi beyannameler neşir ve pro 
paga'lda gibi hareketlerden 
maznun olarak Faik usta, Cent 
Ye banka memurlarından Ramiz 
isminde üç kişi tevkif edilmiş· 
lerdır. T eviiiflerine sebep man-
dra ve Alpul uda bu'unan bazı 

beyannamelerin aynının makinist 
Faik Efendinin evinde bulunma 
sıdır. Bazı kimselerin de ıfade-

Havalardan dola)J buğday fiatlan bir 
dev.etlerinden bazılarının bliyük az daha vükse!miştir Hazır mallar dün 
bir tesiri o muştur. romda 5 so dan 6.20 kuruşa kadar Si\· lerine mlirıı caat o'unmuştur. 

Fakat Mançuride yeni bir tılmışur. Borsada dün muamele gören 
devlet te~ekkUI etmesiyle uzak buğday 645 un 760 çuvaldır. Anadolu- i:Sey Del milel 
şark memleketlerinde tatbıkine dan 31 vagon buğday, ıo vagon arpa Şehfrcllik kongresi 

gelmiştir 
başlanan siyasi p!in biltiln ne· Bir hattahk ihracat Ankara, 3 (Vakıt) - 23 Mayıs 
ticelt"rini vermiş o!muyor. Yeni Bir hafta zarfında lstanbuldan ecnebi 93 ~ de Londrada toplanacak 
teşekkül eden devlet sadece mcn.leketlerc 579 ton arpa. 570 ton olan beynelmilel şehircilik ve 
başkalarının elinde bir Yasıta buğday 263 sandık ce~·izıçi, 482 sansar, belediyecilik kongresinde hülnl· 

1 l v 75 500 tavş:ın, 995 tilki, 733 varşak de-ve a et o acagına göre asıl melim zi Londra büyük elçimiz risiyle 37 balye yapak. 2.36 b:ılye tiftik, 
maksadın icrasına bundan sonra 53 sandık afyon ihraç edılmiştlı Ferit bey temsil edecektir. 
sıra ıre!ecektir. lhtimalki şimdı Elycvm Ict:nbulda 2 bin ton arpa, Konire tertip heyetinin sor· 
hiç hatırımıza gelmiyen yeni 630 çu\'a'ht•jtcbv "ıo~u \'ardır dugv u bazı suallere dahiliye veki· 

1 Ust tnrııfı l inci s:ı~ fad 1 

duvarla beraber bu iki evin 
üzerine göçmüştür. Son yağan 
karların sebebiyee verdiği bıı 
çöküntü, saat 8,45 geçe olmu§ ve 
yarım saat evvel eve dö• 
nen Rifat beyin hanesinde kiracı 
Seniye hanım kaçmıya vakit bu • 
lamiyarak enkaz altında kalmış• 
tır. 

Bu arada kısmen çöken diger 
evin kiracıları büyük bir tesadüf• 
le canlarını kurtarabilmişler, ken· 
dilerini sokağa dar atmışlardır· 
Seniye hanımın enkaz alttnda kal 
dığı anlaşılınca derhal itfaiyeye 
haber verilmiı ve otuz tanzifat a " 
melesi de temin edilerek ara~tırıl• 
mıya başlanmıştır. 

Eyüp zabıtasının nezareti al " 
tında sabaha karşı saat üçe kadar 
devam eden ara§tırma netisesinde 
Seniye hanımın cesedi hurdahat 
olmu§ bir halde bulunabilmİ§tir. 

Bu hadisenin mes'ulü olarak 
o civar halkı kanalizosyon şirketi• 
ni göstermektedirler. Çünkü şir
ket o caddede in~aat avptığı 11ra• 
da bu evlerin arkasındaki duvar 
meyil peyda etmi§ ve hatta bu id• 
diayla mahkemeye müracaat olul1" 
mu~tu. 

O ~aman çürüyen kalın ve mu• 
kavim duvarın üstündeki toprak• 
larla beraber çökmesinde bu iıde 
hamil olarak gösterilmektedir. 

Dün zavallı kadının cesedi def• 
ned' imiştir. 

Kısmen yıkılan diğer evin de 
vazıyeti tehlikede görüldüğündetı 
bu gün yıkılmasına başlanacak '" 
tır • .......................................................... .-
bütçe tahminntı şudur: 

maceralar kendini gösterecektir. Yed• senede ahnan rüşvet Jeti cevap hazırll'fmaktadır. Deniz l..ilV\'etleri için l9Jl sentji 
Onun i~in uzak şarkta cereyan lzmirden alınan malumata gö· bütçesinden l 128 700 lira noksanile 
eden Hidiseler karşısında (Mos- re sabık komisc:-r Emin beyın (nglllere askerlik için 5048<>.000. Karn kuV\'etleri içiıı 3442000 

kova) hükumetinin ı'nirlenmesini yed senelik memuriyetinde mub· ne Sarf ediyor? lira noksanile 36488000 Bav.t kuV\'et· 
pek tabi1 g8rmck liıımgelir. telıf vesilelerle 440 bin lira rUşvet Londra. 3 (A.Al - Bugün neşre· !eri için iOO 000 lira noks:ınile 17.40 000 

Mehmet Asım aldığı nnlaşılnrnkıadır. dilen deniz lıarıı \'e h~u kuvvetlerinin !!"gıli?. lira~ı 

·-------·····-·--·--·-----------·····-----------------------· 
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retle yarı vatandaş hakkım alırlardı. Meteklerde vatandaşlığın vazifeleri 
var. Fakat vatandaşlık hakları yoktu. Metekler siaysi meselelerle meşgul 
olmazlar, ticaret ve aanayile uğraşırlardı. Zengin olurlardı. Esirlere bile 
sahiptiler. 

Esirler : 

Atina ahalisini~ dörtte üçü esirlerden mürekkepti. Milattan evvel 309 
senesinde beş yüz elli bin ahaliden dört yüz bini esird. Atinada esirlik 
fU fartların neticesinde meydana gelirdi: 

1 - Esir anadan esir doğar. 
2 - Harpte korsanlıkta elde edil :mler esir olurlardı. 
3 - Hür doğduğu halde fakirlik yüzünden bir insan eıir olabilirdi. 
4 - Hür br adam muhakeme karariyle esir addolunurdu. 
Eair, vatandaıların karariyle, yahut efendisinin arzusiyle hürriyetine 

kavutur. 
Atinada biribirinden farklı üç ımıf tee11üı etmiıti. 
1 - Hak sahibi vatandaşlar. 
2 - Yarı vatandaılar, Metekler. 
3- Esirler. 
Atina bu vaziyetinden dolayı hakiki demokrasi değildi. Çünltü devlet 

itleri ancak vatanda§ların hakkıydı. 

HUkOmet: 

Reisler, ya kur'a ya intihapla seçilirlerdi. Kur'a ile seçilenler arasında 
pek iktidarsızları da İ§ batına geldiği için intihap usulü tercih olunurdu. 
Bilhassa kumandanlar intihap edilirdi. Reislerin müddeti bir seneydi. 
lılerini ve müddetlerini bitren reisler br komisyona hesap verirlerdi. 

Reisler iki kısımdı. Bir kısmı (Arhontlar). Diğeri (Startejler) di 

Arhon r ve Stratejler: 

Arhontlar beşinci asırdan evvel dokuz kişiden mürekkepti. Kralın va 
zifelerini görürlerdi. Biri devlet işlerine riyaset eder biri dini merasime, 
diğerleri ordulara kumanda edtdi. Geri kalanlar yeni kanunlar yazarlar 
ve bunlara kanunların muhafızları denirdi. Milattan evvel beşinci asırdan 
aonra on Stratejin vazifesi mühim olmuştu. Bunlar orduyu idare 
ve harici siyaseti tanzim ederlerdi. Zabıta kuvvetleri bunların elindeydi 
Meclisi istedikleri zaman toplıyabilirlerdi. Bunlar bir sene sonra tekrar 
intihap olunmak hakkına maliktiler. (Perikles) bu vaziyette on bet ıene 
de on beı defa intih:::.p olundu. 

Siyasi meclisler : 

Atinada iki tane siyasi meclis vardı: 
1 - Daimi olan beşyüzler meclisi. 
1- Zaman zaman toplanan halk medist. 
iİefyuzıer meciiıi, her kabileden elli kiti olmak üzere kur'a ile se-

ne intihap olunurdu. Fakat bunlar h~p birden toplanmazlardı. Her cab!le
DİD elli kitilik murahhulan ıelirler, çallfll'lar, aiderler, dijer elli murU. 

Atık ahaliıi Akalardandır. Sonra bunlar karadan ve denizden gelen 
muhacırlarla karı§tılar. Atikta, Krtlaklarda hakim olan iyon adını alanlar 
da Akalardı. Atina ilk devirlerinde krallıkla idare olunurdu. Fakat zad~gan 
yani Öpatritler yavaş yavq hakimiyeti kraldan aldılar. Hakimiyet Arhont 
denilen dokuz reisin eline geçti. Krala yalnız dini vazifeler kaldı. Sonra 
bu vazife de Arhontlara geçti. Krallık yıkıldı. Öpatritlerin hükumeti pek 
müstebit bir idareydi. Bunlar yalnız kendi sınıflarının menfaatini düşü • 
nürlardi. Köylüler ve çiftçileri ezerlerdi. 

Bu vaziyetin sonunda sefalet arttı. Yeni bir idare usulü aranıyordu. 
Herkes bu yeni uıulün memleketi sefaletten kurtarmasını bekliyordu. 

Atık sahillerinde ticaret ve gemicilik yaparak zenginle§en Paraliyenlcr 
sefil köylülerle birlettiler. Çünkü Öpatritler Paraliyenleri siyasi nüfuzla .. 
rından mahrum etmiılerdi. Öpatritler birleşen düsmanları kal'şıamda ekel• 
liyette kalıyorlardı. 

- Solon ... 

Kendilerine kar§ı harekete geçilen Öpatritler işleri halletmek için So • 
lonu hakem intihap ettiler. 

Solon Öpatritlerdendi. Bu sebepten Öpatritler seviyordu. Kendisi tüc • 
car olduğu için Paraliyenler de seviyordu. Şair ve filezof olduğu için de 
köylüler .• 

Solon muhtelif fırkalan birle§tirmek ve kanunları ıslah etmek itini U: 
zerine aldı. Evvela içtimai ıslahat yaptı. Esirleri serbest bıraktı. Fazla ara~• 
hakimiyetine malik olmak için sahip olunacak arazinin azami miktarıııı 
tayin etti. Ve Atina ahalisini servetlerine göre dört sınıfa ayırdı. 

ilk üç sınıf siyasi hukuka malik oldu. Bu üç sınıf askerlik, vergi ile 
mükellefti. Solon çalıııp servet kazanmıya ve en büyük memuriyetlere gc
çcbilmiye imkan bıraktığı için demokrasiye yol açmıştır. 

Plzls!rat ı 

Solondan sonra Pizistrat namındaki bir asilzade hükUmeti zaptetti. 
Pizistrat istibdat yaptı. Ve Tiran sıfatını aldı. • 
Pizistrat, arazide nmahrum vatandat1arı araziye sahip kılmak, ticaretı, 

saanyie teşvik ve Atinayı tezyin etmek gibi faaliyetler göstermiştir .. 
Ölümünden sonra oğulları babalarının yerlerine gc-:mişlerse de Öpa~rı~ 

ler bunlan memleketten kovmutlardır. Tiranlık kalktıktan sonra ıneın e 
kette demokrasi yeniden teessüs etti. 

Kllston ı 

Milattan evvel 508 senesinde Tiranlardan sonra Klisten isminde bir •: 
sitzade Solon kanunlarını ıslah etti. Klisten Atina ahalisini doğU§ ve 5~ .. 
vet farkına göre tefrik etmedi Her Atinab tehrin bir mahllesinde "e 

1
.., 

ltut köyde tahrire tibi oldu •• .(100) kitilik dairelerden 10 kabile tetkil 0 



l __ K_a_r_i_m_e_k_t_u_p_I_a_r_ı __ ı 
lnhlsarlarda çalışan 
MUtekaitJerln 
Maaşları 

Tücürı lnhmırı Fındıklı şubesi müdü· 
rii Ali Rız:ı bey g:ızetemize gönderdiP;i 
nıektupta maaş:ı, binaena1ey geçimtı ta 
•llOk ettiği için ehemmiyetli sayılmac;ı 
IAzım gelen bir nokt:ı) ı rnc,·zun bahse· 
diyor : 

lnhisarlardn müstahdem rnütcl.::ıitlere 
bu sefer üç aylık maaşlan verilirken bazı 
Dıll) müdürlüklerinde eskisi g bi asit ma· 
tşları ve fevkalade tahsisatları verilmiş. 
fakat bazı mal müdürlüklerindı- yalnız 
ısır maaş13nnın verilmesile iktıf:ı olun 
ınu~. fe\•kal!de tahsis:ıtları verılmemişıir. 

Inhisarlarm bir \ekAlet hahnde top· 
lanmış \'e de\·let dnıresi mahi).ctıni almış 
olmaları boıı mal müdiırlcrini bu ildnci 
tarzda harekete SC\'Kctmiştir. Defterdarlık 

rnuh:ısebe mtidürlüğü bu hususta maaş 
sahioleri tarafından yapılan müracaata 
her mal mudürüntin kendi ıçuhadıle ha 
rekeı ett ği ve nasıl muamele olunması· 

nın !\)ali) e ve ı-Aletınden sorulduğu ceva
bını \'ermiştir 

Mektup sahıbi, bir kısım mal müdilr 
lerı tarafından verılrn yen tahsi:ı:ıtın ma
yıs sonuna kadar bütçede me\cut olma· 
dığmı, bu sebeple verilmesinin tehiri 
muvafık o madı~ mutaleasındadır. 

Mnlıye ve Aleti nin kendisinden soru 
lan suale b r an evvel cevap vermesi 
tahsisatlarını alaml\·an müıekaitlerl .sıkın· 
tıdan kurtar:ıea tır 

Tagannl der~leri 
Opera cemiyetinden: Cemiye· 

timizde akta-m dersleri verilmek • 
tedir. Ders almak istiyenlerin pa· 
zartesi ve perşembe günleri saat 
on sekizde Gülhane parkı metha
lindeki . Alay köşkünde cemiyet 
ınerkezine müracaatları. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahill hstahklar mutahassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2.30 dan 5 e) kadar Jstan. 
halda dh·anyolunda ll8 numaralı hu· 
susl kabinesinde dahili hastahklan 
nıuayene ve tedavi eder. Telefon: ls
tanbul (2. 223!>8) 

....__ Dr. IHSAN SAMI --.. 

Gonokok aşısı 
lielsoğukluğu ve ihtflı\tlanna kıır~ı 

pek tesirli .. e tazı: aşıdır. o :van\'olu 
... Sultan Mahmut türbesi .No. 189-

Ulvi, Edebi Bir 
iltifat 

Fllorin:ılı'nın, (Şairi dzımımızı tebcil) 
namındaki eseri miınasebetile. maruf ve 
nıümıaz ediplerimizden , inop '.\1eb'usu 
nıuhteremi lbr:ıhim Alkddin Beyefendi
nin, 1-'ılorınalı NAıım beve : !Sizin ecle
bivatı ı Afnatta - tutmuş olduğunuz mev
kii mualld) hitııbı ıltifotile ynzdıl..lan 
1lzun ve kıymeri bir mektubun nihaye· 
tinde şu - uM kıt'a · münderiç:ir : 

Asrımızın en büyük şairi Fi-
lorinah Niıım Beyefendiye : 

Ey şairi (muhyil eb:ım). 

Vasfınla dolup kapandı ağzını. 
Ll) ık sem:ı.\'tıta çık~a (nazmın , 
MAdAmki gö ... cen indi :'\ı\zım . 

Ankara : Jbrahim Alaeddin 

3 Mart 1932 t:ırıh nde içtimaa davet 
edilmiş olan 

Sanayii Zeytlye ve Klmyevlye 
TUrk Anonim Şirketi 

Heyetı umumiyesi ekseriyet hasıl O· 

lanıadıp;ından dolayı şlr et Psas muka
~elenanıesinin 27 inci maddesi mucibin
:::e 26 l\brt 1932 Cumartesi gOnü saat 
11 de ikinci defa lçtimaa da\·et edildiği 
nan olunur. 

Hissedarım mütesarrıf oldukları hisse 
letıetlertni tarihi içtim31 takaddüm eden 
on ~n ;,arfında Şırketin Teşvi iye c.:ıd 
desinde No 47 merkez idaresine teslim 
•tıneleri elzemdir. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Meclisi idare raporu ile l\1um

lııp raporunun kıraati. 
2 - 1931 senesi besab:ıtının tasdiki 

"e Meclisi idarenin tebriyei zimmeti. 
3 - A7.a tayıni 
4 - Mıırakıp tayini ve ücı ednln 
~ 

' 

VJahkeme ve icra ilanları 1 
---------~----~~~--Fatih Sulh 3 üncü huırnk hakimliğinden tantin Hiristofidi efendiye: 
Müddeiye Esma hanım tara- Madam Eeleni binti Ligor ve 

fından müddeialeyh kocası Ak· Yani Petridi efendiden istikı·az ey 
sarayda taş kasapda sunai lemi§ olduğunuz mebaliğe muka· 

bil vef aen mefruğ Beyoğlu Hüse· 
sokağında 29 numaralı hanede yin ağa mahallesinin y eni§ehir 
sakin Tahir efendi aleyhine caddesinde atik 79 cedit 64 No lı 
ikame eyle:liği sulhteşebbüsü bir bap maa oda dükkanın sülüs 
davasının cereyan eden muha· hissesi borcun ademi tesviyesine 
kemesinde müddeialeyhe gön- binaen füruhtu mukarer olduğun· 
derilen davetiyedeki mübaşir dan tarihi ilandan itibaren üç gün 

zarfında borcun tediyesi ve yahut 
meşruhatm da ikametgabmın tehiri icrayı müstelzim bir itira-
meçhul olduğu anlaşılmakla 20 zınız olduğu takdirde 926 - 8.!48 
gün müddeUe ilanen tebliğat dosya numarası ile müracaat eyle 
icrasına knrar verilmiş ve yevmi meniz lüzumu ikametgahınızın 
muhakeme 26-3-932 saat 10 na meçhuliyetine mebni ikinci ihbar· 
tayin kılınmış olmakla yevm ve name makamına kaim olmak üze~ 
saah mezkurda Fatih Sulh üçün.. re keyfiyet ilan olunur. (2547) 
cü hukuk mahkesinde hazır bu· 
lunmadığınız takdirde gıyaben 

muhakemye devam edileceği 
ilan olunur. 2543 

Sultanselimde Mimar Secaattin 
.mahallesinde Mimarcı y;kuşunda 
mükerrer 6 No lu hanede iken eJ
yevm ikamet~ahı meçhul lstirati
çe binti Nikoli efendiye: 

7 -VAKiT 4 MART 1932 ~ 

--~-A_•_·_M_k~. _•a~. _A_ı._K_o_mı_·_s_y_u_n_u_il_An_ıa_n ____ ,I 

1150 çıft harici fotin \ Bir şartnamede kapalı zarf 
1150 ,, da bili ,, J 

1 

560 Kaput imaliyesi aleni münakase 
1150 Takım maa serpuş elbise imaliyesi kapah zarf 

_,.; •""' Kuleli Ji&esi için yukarıda yazıl• eşyalar hizalarında gösterildiği DUA 

tar üzerinden üç şartnamede olarak satın nlınacakt:r. Münakasaları 6 -
Mart - 932 pazar günü kapalı zarfla saat 14,30 da aleni münakasa saat 11 
ya kadar Harbiye mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılmacaktır. 

Taliplerin şartnamesini görmek için kombyona mürncaatıan ve kapalı zar
fa iştirak için de şartnamesi veçhile hazırlıyacakları teldi! mektuplannı 

ihale gününün muayyen ,·aktiııde komisyon riyasetine vermeleri. (210) (510) . .. . 
Adet 
1400 Maltepe Lisesi için kısa kollu fildikos fanilA 
1400 ,, ,, ,, kısa fildikos don 

Yukanda yazılı mahaller için hizalarında gösterHen miktar üzerinden Od 
şartnamede aleni münakasa suret:ıe fildikos fanila ve don satın alınacaktır. 
Münakasalan 5 - Mart - 932 cumartesi günü saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki satm alma komisyonunda icra kılınacaktır. Taliplerin ~rtna • 
melerfni &'Örmek için komisyona müra cantlan ve jştirak için de vakti nıuay • 
yeninde hazır bulunmaları. (209) (509) 

.. . . 
Fatıh sulh lcr asıdan ; 
Salabattin bey ile Sadullah 

efendinın şayian mutasarrıf ol
du!darı Divanyovlundaki 38 nu· 
maralı dükkanının 23 Mart 932 
tarihinde satılacağına dair tan· 
zim olunan ilan varakası mumaileh 
Sadullah efendin:n ikametgahının 
meçhuliyeti hasebiyle tebliğ edil
memiş olduğundan keyfiyet ilanen 
tebliğ o.unur. (2540) 

İstanbul dördüncü icra memur- ifayı taahhüt etmiyen müteah· lspanak 
luğundan: bit namı hesabına 482 çeki Malte· Karnabahar 

Yuvanaki efendiden istikraz ey pe Lisesi için, 105 çeki Topçu A- Lahna müddet Şubat - 932 
lemi! olduğunuz mebaliğe muka· b§ .mektebi için ki cem'an 587 çe· gayesinde hitam bulacaktır: 
bil vefaen mefrug"' bulunan balada Prasa miktarı bitmiştir. 

ki odun pazarlıkla alınacaktır. Pa- K · muharrer bane elvevm arsa tesvi- erevız 
zarlığı 7 - Mart - 932 pa:ıartesi M d yei deyn eylemediğinizden üç gijn ay anoz 

zarfında meblağı mezburu .tediye günü saat l6 ya kadar Harbiye Patates miktarı bitmiştir. 
etmeniz aksi takdirde mezkiır ma mektebindeki satın alma komisyo Taze soğan 
hallin bil.müzayede füruht edile - nunda icra edilecektir. Taliplerin Kuru soğan 
ceği ve ikamet~ahınızın meçhuli· tartnamesini görmek için k\lmİs - Limon miktarı bitmİ§tİr. 
yetine binaen ikinci ihbarname yona müracaatlan ve iştirak için Salça 
makamına kaim olmak üzere key- de vakti muayyeninde hazır bu - Sarmısak 

İstanbul dördüncü icra memur- fiyet ilan olunur. (2545) lunmalan. (23l) (785) Dereotu 
luğundan: · • Havuç 

Filiposun Bodosakiden istikraz lstanbul sekizinci icra memur- • * • Yeşil salata 
eylediği beş yüz liraya mukabil luğundan: Çengelköy askeri orta mektebi lfayi teahhüt etmiyen müteali· 
mumaileyhe vefaen ferağ eyledi • Bir deyinden dolayımahcuz bu· için 1050 takım maa ıarpuı elbise hit namı hesabına yukarda cin• -
ği İstanbulda Yeni cami mevkiin· lunan Naş markalı ve 1344 bele· pazarlıkla imal ettirilecektir. Pa- leri yazılı sebzeler pazarlıkla aa • 
de Çelebi oğlu Alahattin mahalle· diye No lu faal ve kapalı bir oto- zarlığı 5 - Mart - 932 cumarte· tın alınacaktır. Puarlığı 7-Mart 
sinin Yeni camii ıerif avlusunda mobil 7- 3 -932 tarihine müsa· si günü aaat 16 ya kadar Harbiye 932 pazartesi günü saat 16 yaka
ka.in atik 77 cedit 70 numaralı dif pazartesi günü saat 10 ili 12 mektebindeki satın alma komisyo· dar Harbiye mektebindeki satın 
dükkanın dört yüz seksen hissede raddelerinde Taksimde otomobil alma komisyonunda icra kılmacak 
seksen dört hissesi otuz gün müd· taksi mahallinde satılacağından nunda İcra kılınacaktır. Taliplerin tır. Tnliplerin şartnamesini gör .. 
detle ihalei evveliye :fanına \<o • talip olanların yevm ve sa.ati mez· fartnamesini görmek için komis ~ mek için komisyona müracantlar1 
nnrak mezl<ur hisse dört yüz lira kurda satış mahallindeki memura yona müracaatları ve İ§tİrak için ve İ!tİrllk için de muayyen vakit
bedelle talibi uhdesinde olup iha- 31 - 9350 dosya No lu müraca - de muayyen vaktinde komisyonda te komisyonda hazır b·~1n..,,maları. 
lei hnt'iyesi icra kılınmak üzere atları ilan olunur. (4466) hazır bulunmaları. (816) (232) (1Ş4), 

~b~~~~~~~~~ h~~~~m~~~hl- ;,====~==================~-, detlemevkiimüzayedeyekonmu~· rinci hukuk dairesinden: Devlet Demlryolları llanlan 
tur. Dükkan tonoz kirgir olup ze- Dimitri Mara• ogwlu ef. nin Jı-
mini tahta dö§eli ve istor kepenk '3' 

Jidir. Mesahası tahmienn 19 met· tanbul rüsumat müdiriyetinin Ga
re murabbaıdır. Hududu bir ta. lata Fermenecilerde 36 No lu dük 
rafı Osman ve Mehmet efendi ve kanda Sarandi Lazoplos ef. aley· 
sairenin dükkanları bir tarafı Bel· hine ikame eylediği alacak dava • 
kis H. ve arkası Misi çartısı aralı- srndan dolayı gönderilen daveti· 
ğı Eminönü ca.mii avlusu ile mah • yelerin mumaileyh Sarandi Lazop 
dut olup içinde diğer hissedar Ah· los ef. nin ikametgahı hazınnın 
met efendi mahiye otuz lir& kira m .!chul olduğu hasebiyle tebliğ e • 
ile kiracıdır. Kıymeti muhammı· dil~memesine binaen H. U. M. K. 

~~ik~~:~i ı:;:.::;..!i~!~i:!:n~~ ~f j::~~:~~::~~~~::~::t~~~~ 
de ori nispetinde pey akçesini müs tın da 26 - 4 - 932 tarihine mü-
tashiben 926 - 8432 dosya No ile sadif salı günü saat 14,30 talikine 
19 - 3 - 932 tarihinde ihalei 

karar verilıni! olduğundan mez • kat'iye müzavedesi yapılacağın - b 
dan saat on dörtten on alhya ka· kUr gün ve saatte mumaileyh iz· 
dar bizzat veya bilvekale rnüra· zat celmediği veya bir vekil gön· 
caat eylemeleri ve fazla maluma· dermediği takdirde tahkikatın gı· 
tın dosyasından ita edileceği ilan yaben icra kılınacağı tebliğ ma. 

kamına kaim olmak üzere ifan o • 
_o_Iu_n_u_r._ (_2_54_4)_______ lunur. (2S49) 

İstanbul dördi.incii icra memur" 
luğundan: 

Beyoğlunda Firuz ağa mahal • 
lesinde Firuz ağa caddesinde 40 
N. lı Dellasuda apartmanında dör· 
düncü dairesinde mukim iken el· 
yev ikametgahı meçhul Y orgi Kos 

Matbaamıza nelen eserler: 

Ra,lt Rıza mecmuası 
Ru san'at mecmuasının 3 üncü ve 

4 ünciı nUshalan muhtelif resimlerle. 
san'at bahislerini. Avrupa y1ldızlııfyle 
mülAkatı muhtevi ol:ırak çıkmıştır. 

~~~~~~~----~~ 

Kütahya vilayetinden: 
1 Kütahya memleket hastanesi için 6000 lira muhammen be

delli bir rontken cihazı ve ahit ve edevatı ile 2o beygir kuvve
tinde tam Dize) ve Jeneratörlü Akuple o!rnak üzere bir motör 
şartnamesi mucibince ve bunların gümrük resmi vilayete ve 
Kütabyaya kadar sigorta nakliye, montaj ve l!l:Jİr masraftarı 
müteaahhide ait o'mak şartiyle komple olarak 10 Mart 932 ta
rihinden 11 mayıs 932 tarihine kadar kapalı zarf usuliyle m:,jna
kasaya konmuştur. 

2- lbale 11 Mayıs 932 çarşamba günü saat l 5 te Kütahya· 
da daimi encümeni huzurunda icra edilecektir 

3 - Şartnamenin birer sureti lstanbul, An'<ara, lzmir Sıhhat 
Müdürlüklerine gönderilmiştır. 1 alipler mukfır müdürlüklerden 
ve vilayetimizden şeraiti öğrenebilirler. 

4 T alip!erin mezkür ihale günü ve saatinden evvel 661 nu
maralı münakasa ve ibalit kanunun 10 ve 11 inci maddeleri mu
cibince teklifn~meleriyle yib:de yedi buçuk nispet nde eminat 
muvakkate makbuz arını Yeya danka kefaletlerini havi teklif 
zarfJanm Viliyet makamına gönderme.eri iJin olun&Ar. (832J 

Kayseri • Sıvas hattı üzerınde bir ~ôprcnün mahalline çekil
mesi hasebile 8 - 3 - 932 tarihinde Kayseri'dcn Sıvaı'a ve 9 · 3 .. 
932 tarihinde Sıvas 'tan Kayseri'ye yo!cu trenlerinin seyrüıefer 
etmiyecckleri illn o.unur. (837) 

, ____________ a_. __ K_. ___ o~.--:S-A~·-A_L_.~~~o_. __ a_a~"----"':"""".~~-' 
Yerli mamulAtından 30 - 50 adet namesmı ve nümunesını görmek 

iki direkli çadır kapalı zarfla mü na~ üzere her gün ve pazarlığa iştirak 
kasaya konmuştur. İhalesi 5 - Mart e:leceklcrin vakti muayyeninde 
- 932 tarihine milsadif cumartesi gli komisyonumuza müracaatlan. 
nü saat on beşte yapılacaktır. Tahıı· (110) (830) 
lerin şartname ve nümunesini görmek ,,. ,,. :t-

üzere her gün Ankarada merkez satın Askeri ihtiyaç için 80 karavana 
alma komisyonuna müracaatlan ''~ alınacaktır. İhalesi 26 - 3 - 932 
münakasaya iştirak edeceklerin ° gün Cumartesi günü saat 15 de komis
ve saatinden evvel teklif ve teminat yonumuzda yapılacaktır. Talip
mektuplannın makbuz mukahilindel lcrin ~artnamesini almak ve nü
mezk6r komisyon riy&Mtien tevdi ey- mun~Dini görmek üzere her gün 
JeJMleri. (73) <502> ve aleni münakasasma ittirak ede-

., • * celderin de yevmi muayyeninde, 
Harita umum müdürlü3ünün 

lıtanbul tubeıindeki çadırlar ta • 
mir edilecektir. Pazarlıöı 7 - 3 
- 932 pazartesi günü ıaat 15 tc 
komisyonumuzda yapılacaktır. Ta 
liplerin çadır lan görmek üzere Be· 
yazıtta harita müdürlüğüne ~art • 
nameaini almak ve pazarlığa ifti
rak etmek istiyenlerin vakti mu • 
ayyeninde komisyonumuza müra· 
caatları. (109) ( 829) 

• 4 • 

Aıkert ihtiyacı için zeytin dane· 
ıi alınacaktır. Pazarlığı 7 - 3 -
932 Pazartesi pnü saat 16 da 
icra edilecektir. Taliplerin ?rt · 

komisyonumuza müracaatlar. 
(108) (828) 

1 I. A N 
Halı Tnsf yede Varen Birader

ler şirketınden alacaklı o!anlann 
alacaklarmı kayıt ett rmeleri ilin 
olunn:uş ve bu müddet 1·3-932 
tarininde hitam bulmuı isede 
Avrupada bulunan alacaklıların 

evrak ve vesaikleri muayyen 
müddet zarfında yetişmedi(linden 
işhu müddetin 22 Mart 932 ta
rihine &\adar temdid edildigi i Aa 
olunur. lsak ı-·er ... 
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ı~ren Fosfatlı 
Annelere arkMalt HulaA sasıKullaninız. Sütünüzü ~r-

tırır. Çocukların kemık-
lerini kuvvetlendir!r. 

-~ Avrupanın en mükemmel alım satım m~rkezi ~-· 
ve ıs lll\ 20 mart 1932 de devam 

edecek olan 
Viyana Beynelmilel Sergisini 

ziyaret ediniz. 8 ila 12 mart azimet ve 13 ila 26 Mart avdet 
için biletler fevkalade tenzillthdır. Tafsilli Avusturya sefaret
hanesinc?en alınabilir. iştirak kartları ve tenzilatlı biletler al
mak için umumi mümessilleri Galatasarayda "NATA,, seyahat 

·~S~-~~entasma müracaat. Telefon Beyoğlu 4914 Z*SC:• 

Istanbul Evkaf Mü
diriyetinden: 

Mahalle ve mevkii Sokağı No. sı Cinai 

Bahkpazarında 
Ahiçelebi 

Yumurtacılar 284-50 Dükkan 

Hocapaşada Emirler Veziriskelesi 
Çelebioğlu AlAaddin Iı Bankası 

karşısında 

16 
2-15 

" 
" 

Müddeti 
icarı 

1 sene 

" 
" 

.. ,. Y enicamiavlusu 90· 54 
" " ,, 

" 
,, " 107-19 Dükkan önün- ., 

de camekan 
mahalli 

Mahmutpaşada 

Hacı Küçük 
Cami altında 42-13 Dükkan maa 

" 

" ,. .. ,, 
Mabmutpaşa Ust katta 
Kürkçü hanı 

,, ikinci katta 
Çakmakçılarda lbra-
bim paşayı atik. 
Uzunçar~ıda bez- Uıunçarşı 
zazı cedit. caddesinde 

" .. 

24-6 
24-4 

15 

oda 
Dük kin 

" Oda 

26 Oda 

,. 

" .. 
,, 

40 Mektep mahalli ,, 

300-192 Dükl<in ,, 

198-127 ,. .. 
" " 302-131 ,. ,, 

Vezneciler Cameı Ali Tramvay C. ıi 95 Mektep mahalli " 
YenibabçeArpaem ni Yenibahçe C. 36-38 Han ve kahve ,, 
Topkapı Beyaz.taga Tramvay C. 13-172 Dükkan 

,, ,, Aksaray C. 37-148 

" " " 
Eyüpte Camii kebir Kavafıar 

39-146 
1 

,, . 
,, 

Kahvehane 
arkasındaki 

ardiye ve arsa 

,, 
,, 
,, 

Çelebioilu A1'attin SultanbamamıC. 4 Dükkan 2 sene 
,, ., Yenicamiavlusu34-114-116 ,, ,. 
" ,, ,. " 55. 91 ,, " 
,, " " ,, 96-102 ,, " 
,, " " " 96-47 ,. " 
., " Mısırçarşısı 17 ,, ,, 

mabmutpaşa 
Hacıküçük 

dahilinde 
Cami altı 

,, tt 

42-15 ,, ,, 

" " 
" " 

Ecri 
misi 
Lira 
6 

20 
65 

8 
6 

75 

12 
10 
4 

5 
35 

8 

8 
8 

14 
20 

7 
4 
2,5 
7 

80 
50 

27,5 
25 
10 
20 

67,5 

15 
20 Beyazıt Emin B. Okçularbaşı 

Vezneciler Camialtı Tramvay C. 

36-8 
53 

80-94 
41 

" ,, 15 
T opkapı Beyazıtağa ,, ,, ve 2oda,, 10 
Balıkpazarı Nevfidan camii 9 ,, 3 sene 47 
Ahıçelebi altındr 

Hocapaşada Emirler Hamidiye C. it 

,. ,, Vezir iskelesi 
42-44 

14 
61 

,, " 
" ,, Tramvay C. Sebile muttasıl ,, 

oda ve mektep 
mahalli 

Çelebioğlu Allattin Sabuncular C. 14- l 8 
Uzunçarşı bezzazı Uzunçarıı C. 296-125 
cedit 

Dük kin 

" 
Topkapıda Beyazıtaia Aksaray C. 30-1-175 Maa oda 

dükkan 

" 

EyOpte camii kebir Kanflar 1 Odalar maa ., 
dükkio 
Dükkan Eyüpte Bababaydar Muıtafa E. 11 

ıokağı " 

100 
38 
20 

120 
7 

10 

27 

1 

Balada mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak hizaların· 
daki milddetler ile kiraya verilmek üzere müzayedeye konulmuş
tur. llıalaleri Martın 12 inci cumartesi günü saat 14 te yapılacaktır. 
Taliplerin yevm ve saati meıküra kadar Çemberlitaşta Evkaf 
Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatları. (616) 

lstanbul Deniz Ticaret Müdür
lüğünden: 

MOdüriyetimizce mübayaa edilecek 20 - 30 ton benzin kapalı 
zarf uıulile münakauya konmuıtur. 

Şartnameye tevfikan vermek iıtiyenlerin yevmü münakasa 
olan 15 Mart 932 salı g<lnü saat 15 te % 7,5 teminat akçelerile 
~rlikte komiıyona ve şartnameyi almak üzere her gün Müdü
riyet lcare Şubesine müracatiarı ( fiçüncü ) defa olarak ilin olu
nur. {636) 

I lı::-.~ ~K~~ın ""I, 
;~!~~'~üz~~:~~: 

Sallhk otomobil - 520 mar-

1 
ka numrolu ve fiyat cinsinden \'e pek 
az istimal edilmiş olup bilcümle aksamı 
ve makine teferruatına kadar müceddet 
olan otomobilimi zuhur eden askerliğim 
dolayısile acele ve ucuz fiatla sarmak 
arzusundayım. Taliplerin zirdeki adresi· 
me müracaatları ilan olunur. (2529) 

Eyupsultanda karakol ittisalinde No 20 
çömlekçi dükkAnında Kemal F.f \'asıta
sile Ismail. 

Memur istiyoruz - Taşrada, 

l.:azılıırda mal satacakur, hangi kazada 
sauş yapacaksa o kazanın yerli ahalisin· 
den olması şarttır mektupla müracaat; 
lstanbul Postabaneı:i 4-00 

ıı~ıııııııııı~ıııııı~ıııımııınıııı~ııı~ııımııı ııı~ııııııııı~ııı~ııı~~ 
lstanbul altlncı Noter dairesine 

Efendim, 
Emlak ve eytam Bankası Ci-

haogirde Firuzağada Beyoğlu 

caddesinde 33 Numaralı sabık 
karakol mahalli olan gayrı men
kulü Gazetelerde ilanat yaptık
tan sonra açık arttırma ile 
9-1-932 tarihinde uhdeme ihale 
ederek pey akçası!:lı dahi istifa 
eylemiştir. buna rağmen tara
fımdan protesto edilmiş bulun
dugu halde mezkur gayrı men· 
kulü tekrar ikinci bir şahsa sat
mağa tasaddi eylemiştir. 

Bu ikinci şahsm Zehra hanım 
namında biri olduğunu istihbar 
ettik iaede ikametgahını anlaya
madık. 

ihale; Kanunu medeni mucı· 
bince mülkiyet ifade eylediğine 
binaen ikinci şahıslar1 zarardan 
vikaye etmek ve tedaviilü eyadi 
halinde zararı ziyanımızı tazmine 
esas olmak ve hüsnü niyet iddi
alarına mahal bırakmamak üzere 
beş nusbadan ibaret işbu protes· 
tolardan bir nushasınm Emlik ve 

Eytam Bankasına, ikincisinin 

dosyasına vaı•ı ile muamele ha
linde alikadarana irae zımnında 
Beyoğlu Tapu Müdüriyetine, ve 

üçüncü nushasınm Zehra hanıma 

ilinen tebliğini ve bir nushasının 
dairenizde hıfzile musaddak bir 
suretinin tarafıma itasını talep 
ederim efendim. 

Karagümrük Löküncüler cad-
desi Şakirağa sokak 1 No: da 
Nedim B. 

Protostolardan bu Nüsha ta
lep dairesinde Zehra hanıma 
tebliği makamına kaim olmak 
üzere bcrayı ilin Yakıt gazete· 
sine tebliğ olunur. 

lstanbul Altıncı Noter 
Galip Bingöl 

r_.YAKIT 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Valm yurdu 

Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2 4370 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul \'akıt 

Abone şartları: 

1 3 t:ı 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 1450 2700 

!!!_n şartlaramız: 

Resmi 1 lususr 
Satın . 1 O Kş 12,50 l\ş 
Santimı 20 ,. 25 

KUçUk llln ,artlaramız : 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1-10 Defalı. 
100 Kuruş 

A - Abonclerimızin her üç aylı 

ğı için bir defa meccanendir 
1\ - 4 satın geçen i!Anl:ırın fazlıı 
5ııtırı için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet A!\tm. umumi 
aeşri)at müdürü: Refik Ahmet 

Berndorfer Metallwarenfabrik, Arthur Krupp A. G. 
markasının cihanşümul bir şöhreti haiz 

"Ayı,, markalı çatal katık ve bıçaklan 
Ekstra beyaz madenden mamOl ve cinsinin mükemmeliyeti, güzelliği, hüsnü 
intihabı itibarile sair bütün markalara müreccah sofranın en güzel ziynetidir. 

Askert müesse~ıtta, hastahanelerde. mekteplerde ve Türkiyenin başlıca otel ve 
lokantalannda istimal olunmaktadır. 

Kiralık Kagir Hane ve Dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden: 

Beşiktaşta Akaretlerde 6, 14 numaralı haneler üçer 41, 55 
numaralı haneler birer sene 1/3, 7, 11 nun.aralı dükkanlar birer 
sene müddetle kiraya verileceğinden 28 Şubat 932 tarihinden 
itibaren Yirmi gün müddetle a!eni müzayedeye vaz edilmittir. 
Talip olanların ve daha ziyade malumat almak istiyenlerin Martın 
yirmi birinci pazartesi günü saat on üçe kadar mahalli mezkiirda 
54 numarada Mütevelli kaymakamlığına ve yevmi mezkfırun saat 
on üçünden on be~i ne kadak Istanbul Evkaf müdiriyetinde idare 
encümenine müracaat etmeleri. (729) 

~----------------------------------

Bilecik Vilityeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Bilecik - Söğüt yolunun 14 X 600 ile 26 mcı kilometro 
hizasındaki ocaklarından mustabıer 3859 - 25 metro mik'ap ham 
taşın 14 X 700 kılometrosile 22 X 890 kilometrolar arasına kabili 
mesaha bir tekilde nakil ve istifi beher metro mik'abı 262 kuruş 
beaabile 10111 lira 23 kuruş muhammen bedeli ile mevcut şart
namesi mucubince ve kapalı zarf usulile 17 ~ 3 - 932 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 15 te Encümeni Daimice kat'i 
ihalesi yapılmak üzere 27 - 2 • 932 tarihinden itibaren 20 iÜD 

müddetle münakasaya konulmuştur. 
2 - Talipler münakasa şartnamesinin bir suretini Vilayet 

Nafia Başmühendisliğinden istiyebilirler. 
3 - Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu mu· 

cibince tcklifnamclerin ihale tarihine kadar vilayet daimi encü• 
menine tevdi etmeleri lizımdır. (756) 

Bilecik Vil8yeti Daimi 
Encümeninden: 
1-Bozü yük-Karaköy yo'.unun 117X500·127X460metroları arasına 

ocaklardan "bilibraç nakil ve istif olunacak 527 3-30 metro mik'ap 
ham taşın beher metro mik'abı 229 kuruş iıesabile 12073 lira 
56 kuruş muhammen bedelile mevcut şartnamesi mucibince ve 
kapalı zarf uıulile 17-3-932 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
15 te vilayet encümeni daimisince kat'i ihalesi yapılmak Uz.ere 
27-2.932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya ko· 
nulmuştur 

2 - Talipler münakasa şartnamesinin bir suretini vilay~t Na· 
fia Başmühendisliğinden istiyebilirler. 

3 - Tali pi er müzayede, münakasa ve ihalat kanununa te•· 
fikan teklifnamelerini mezkfır 17-3-932 tarihine kadar Vilayet 
daimi encümenine tevdi etmeleri lAzımdır. (755) 
~----------------------~~----~---------------------

Jandarma Satınalma Komis-
yonundan: 

Tozluk ve serpuıile beraber on iki bin takım kışlık elbisePİP 
imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin nüaıu· 
ne, şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştiral< 
için de 19 Mart 932 Cumartesi günü saat On beşe kadar f<cr 
misyona müracaatları. (712) 


