
Akvam cemiyeti 
Aldığı paralan 
Ne yapar? 

BugUn 5 inci sayafada 

El 
Kitabi 

Pazar 6 MART (3 üncü ay) 1932 Sayısı 5 Kuruş 

• 
ın - apon Harbi Tekrar Başladı 

Ek•ek fiyatlarına Karilerimize ÇI karargilıını 
zam doğra değildir ı bir hizmet! . o bardıman ! 

Çinlilerin Şapeyi istirdada 
Memleketimizdeki iktısadi buh 

tan üzerine tetkikat yapan bazı 
ıe\'at bunu sadece bir buğday 
buhranı olarak göstermek istiyor
lar. (Ahmet Hamdi) beyin bir 
trıüddet evvel neşrettiği ( lktısadi 
devletçilik) ismindeki kitabı bu 
b?ktai nazardan yapılmış uzun 
ır tetkik eseridir. 

Filhakika buğday meselesi ik
lıaa.di buğday :ıahasında her şey 
dernek değilse de ç.ok mühim bir 
Şeydir. Bu gün vasati hespala 
buğdayın fiatı en aşağı yüzde 55 
tıispetinde düşmüştür. Bir kaç 
&ene evvel okkasını 17, 18 kuruşa 
}'ediğimiz ekmeiH §imdi yedi ku
l'u§a alıyoruz. Buna mukabil it · 
talat e~yasınm (Gazın, ~ekerin. 

ahvenin, kuma!m) fiat!arı ya 
dü§rnemiş, yahut nispeten cok az 
düşmüştür. Bu hal memleketin 
l'Üzde 80 nüfusunu teskil eden ve 
ekseriyetle buğday istihsal ederek 
Ve iatihsaliıbnın bir kısmını müba-ı 
dele suretiv!e tedarik ederek ge· 
Çİnen köy· Uyü ç.ok müşkül bir va

~'Ycte koymuştur. 
Köylü evvelce bir kaç kilo huğ

~a.y satarak bedeliyle hem hususi 
ıhtiyaçlarmı görüyordu, hem. de 
devlete vergisini veriyordu. Şım· 
di mahsul bol olduğu için huğda· 
~ ia i i val i mıyor, satın· 

ca da parası maliyet fiabnı kur
tarmıyor, bedeliyle ihtiyaçlarım 
görüp devlete vergisini veremiyor. 

Bu halin önüne geçmek için 
Ahmet Hamdi bey buğday istihsa· 
latını ve sarfiyatını organize edip 
devletle~tirmek teklifinde bulunu· 
yordu. 

Son günlerde ( Cümhuriyet) 
başmuharriri Nadi bey arkadaşı • 
mız da okkası yedi kuruşa olan 
ekmeğin 12 kuruşa çıkarılmasını, 
bunun yarısını mfü:tahsilde hıra · 
kıp diğer yarısıyla devlet büt~e -
sindeki açığın kapatılmasını bir 
fikir olarak ileriye sürüyor. 

Eğer bir kac maddelik bir ka
nuni~ buğday fiatlarını İstenildi
ği kadaı· yükseltmek, yahut arzu 
edildiği kadar indirmek ve istenil· 
diği kadar tevziat yapmak .müm • 
kün olsaydı şimdi (7) kuruşa sa· 
tılan ekmeğin fiatını (5) kuruş 
arttırarak (100) parasiyle devlet 
bütçesindeki açığı kapatmak pek 
kolay olu.:du. 

l\ ühim olan cihet na.zari bir 
formiil halinde güzel olan bu fi -
l;irlerin maksada göre tahakku • 
kunu temin edebilmektir ki mese· 
lenin en müşkül, binaenaleyh tet· 

Mehmet Asım 
Alt taıafı 6 ıncı say ıfada 1 

Bir An1erikan gazetesinin verdigi haber 

K a e iz ve Tuna dev
letler· misak yapacaklar 
Konferans lstanbul~a k~rulacak 

Romanya Kıralının Ankarayı resmen 
ziyaret edeceğinden de bahsediliyor 

~ 0 rnanya knah Karc>I Hz. 
~ ~Şikago Tribün) gazetesinin 
~an ra muhabiri gazetesine 1 
tad tt !arihiyle Türkiyeden ve Ka
bir hnız devletlerinden bahseden 

aber veımiştir: . 
liyı°tedenberi mübalagalı neşriya 
'i!.a.·! na~an dikkati celbeden bn 
lla.b el<:n~n aşağrya naklettiğimiz 
lak~l'lnı bittabi kaydi ihtiyatla te
\>erd ... ~tmek lazımdır. Muhabirin 

,,~gı ~.alfırnat şudur : 
tı~ lf" u sun Londrada şayi olduğu 
lli~ dre Türkiye, bütün Karade
tit1d e\'letlerine Tuna nehri üze· 
ihtilaf~a§ıyan devletler arasındaki 

IU'ı hakem usulüyle halle · 

decek bir muahede projesini Rus
. ya, ,Romanya, Macaristan ve 
Bulgaristan hükUmetlerine gizlice 
takdim etmiş bulunuyor. 

Basarabyanın yakın şark için 
bir Mançuri olması ihti.mali Tür
kiyenin bu devletleri bir misak 
müzakeresine davet etmesini icap 
etmittir. 

M. Litvinof Sovyet Rusya na -
mına hareket ederek bu daveti 
derhal kabul etmiştir. Bulgaris -
tanla Macaristan da aynı teklifi 
tasvip etmiş bulunuyorlar. Yalnız 
Romanya hükUmeti Fransız hari· 
ciyesinin tesiri altında biraz mü • 
tereddit görülmekteydi. Bununla 
beraber Romanya da teklifi kabul 
etmiş ve kral Karol Ankaraya res
men ziyaret için Türkiye tarafın· 
dan vuku bulan daveti kabul et
miştir. Ziyaretin "luku bulduğu 
sırada konferans lstanbulda top· 
lanmış bulunacaktır. 

Karadeniz devletleriyle Tuna 
devl~tleri arasında ademi tecavuz 
misakı imzalanacak, bu devlet· 
ler ancak birbirinin muvafakatini 
aldıktan sonra başka devletlerle 
ittifak aktedebileceklerdir. Bun· 
dan baska konferansta arazi ve 
hudut ~eselcleri, terki teslihat 
meselesi de görüşülecektir. 

Londrada haber alındığına gö
re bu teklifin başlıca mürevviçleri 
Türkler olmakla beraber Sinyor 
Mussolini de İtalyanın Bulgaris -
tandaki nüfuzundan istifade ede· 
rek aynı cereyana müzaharet et -
mektedir. 

Yavrularınıza bütün 
ilk mektep kitap
larını biz vereceğiz 
··············································· Ne•redec §imiz 50 

kupona nıukabil ilk 
sınlfın , 60 kupona 
mukabil ikinci • 90 
kuponamukabilUçUn· 
cU, 210 kupona mu-
kabil dörc\UncU veya 
beşinci sııHfın kitap-

: laranı alacaksınız .............................................. -. 
Bu hediyemizi ka
zanmak için yalnız 
"V akıt,, karii olma-

nız kl\fidir 

Kuponların neşrine 

ıı l\lartta başlıyoruz 

Bu tarihi 
unutmayınız! 

Gazi Hz. 
Ankaraya vardılar 
Ankara, 5 (A.A) - Reisicüm

hur Hz. ni hamil buJnnan hususi 
tren saat 12,30 da şehrimize 
muvasalet etmiştir. Gazl Hz. 
istasyonda B. M. Meclisi Reisi 
Kazım, Başvekil ismet B. Erka
nı harbiye reisi Müşir Fevzi Pş. 
lar Hazeratile, Heyeti Tekile 
azası, meb'us)ar devair erkan 
ve müdiranı ve kalabahk bir 
halk kütlesi tarafından istikbal 
edilmiştir. 

Adliye encümeninde 
Ankara, 5 (Yakıt) - Adliye 

encümeni bugün toplanarak icra 
ve iflAs kanununun müzakeresi· 
ne devam etti. 

çalıştıkları söyleniyor 

Şanghay, 5 '(A.AS - 'Japon ·ı ·masına rağmen Nan-Hsiangin 
lar tarafından veril~n e~ir ~zeri- cenubu garbisinde kain Ho - Si-
ne muhasematın tatıl edılmı~ ol • f Lütfen snyıfayı çeviriniz ] 

Marsilya baş 
Konsolosumuz 

Feci bir şekilde 
katledildi 

Katil iatihar etti 

F eriköyünde 
Bir facıa ! 
Bir koca karısile 
aşıkını öldürdü 

Bir cürmii mefhut hadisesi 

Evvelki gece sabaha karşı F e
riköyünde bir aile faciası olmuı, 
zevcesile bir arkadaşını gayrı 
meşru bir vazıyette gören Ibra
him B. isminde birisi her ikisini 
de bıçakla öldilrmüştür. Cinayet 
dün yaptığımız tahkikata göre 
şöyle olmuştur: 

F eriköyüode Bahar sokağında 
oturan lbrahim B. bir müddet 
evvel bazı işleri için Anadoluya 
giderken Rıza isminde bir şa
hıstan Seher hanıma Istanbulda 
bulunmadığı müddet içinde yar
dım etmesini rica etmiştir. Fakat 
lbrahim B. t~krar şehrimize dön
düğü zaman zevcesi Seher ha
nımla Rıza efendi arasında bazı 
münasebetlerden şüphelenmiştir. 

Server Cemaı B. Evvelki gün Ibrahim B. yanın-
Akisler: da biraber zadesi Hasan B. ol-Ankara, 4 (A.A.) - Anadolu 
insanın kıymeti ajansı Marsilyodan atideki telgra· duğu halde ansızın evine gelmiş 

l Alt taralı 6 ıncı sayıfada ] 1 Alttarafı 6 ıncı sayıfada ] 
ıltatin gazetesinde okudum: Laı.o- ==== = ========================= 

son isminde ma,.uf bir lngUiz kimya .. 
keri, Londrada dikkate şayan bir 
konferans vermiş. Mevzuu şu: ima. 
nın madde olarak kıymeti nedir? 

~lösyö Lawson, bu meraklı sua
lin düğümünü çözmek için, 65 kiloluk 
bir erkek viicudu üzerinde çalışmış. 
Hazırladığı tahlil raporunu aynen 
naklediyor: 

7 kalıp sabun imaline kMi iç yağı, 
2.000 kibrit ucuna kôli fosfor. 9.000 
kurşun kalemi yapnuya kafi kömür, 
bir küçük çivi dökmiye klifi demir, bir 
oda duvarım badanaya k{ıf i kireç, bir 
köpek yavrusunun vücudundaki ha
şeratı temiz lemi ye kfif i kükürt, 45 
litre su .. 

Bu değersiz rakamlar karşuurıda 
düşünüyorum: 

Eğer, dünya yüzündeki imanlara, 
ruh cevlıerini inkar eden kuru bir 
maddeci göziylc baksaydık, Filorina .. 
lı Nazım beyle Abdülhak Hamit, Con 
Alımct beyle l!,'di3on arcı.~mda ne fark 
kalırdı?. 

Yusuf Ziya 

Tahdidi teslihat 

Japon - Silahlarınızı tahdit edin diyorlardı ... işte 
hepsini atlık l 
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an -Tou da muhuemabn tek·ı ı Dahili 1 s 1 • T 1 r a 11 ar 1 arıcıye rar hqlamuı tehlikesi vardır. Ve e • 
Dün aabah Çinliler, orada vui bir Harici . Sofyada blrgtln kal• 
cephe üzerinde yeni siperler kaz· ı..:..:.:;.:..:.;;;...:. _____________ ~--~·--:L~-·d:ı:----:------- ması muhtemel 
mıılardır. lzmir nhhm şirketi sui istimali in bergin Aynı zamanda Çinlilerin kuv· Ç Sofya, 4 (A.A.) - (Geçikllair 
Teİ külliyelerini Sou - Tcheou'. Bugün yedi maznuna tebligat yapılacak ocuğu tir) (Anadolu ajansinin hu•'!" 
nun yedi kilometre farkında ki.in • t b d f muhabiri tarafından) - Buıib' 
bir noktada olan Kinsanm ıimali lzmir, 5 (Valut) - Rıhtım firketinin sui istimal tahkikatı 1$ e U Ur • resmi mahafile menıup aalihi1~ 
prbiıinde tahşit etmekte olduk· hakkında mDddeiumumilikre esas mUtalea serdedilerek evrak tar zevat, Tevfik Rüştü beJIO 

h be 1 kt d. y 1 kb MUrebblyenln -Yglllsl d b • • k Lm -• lan a r verime e ır. müstantikliğe sev'cedildi. Yarın maznunlara tebligat yapı aca r. t•vklf •dlldl Sofya a ir gün ıçın a ., .... -
19 uncu ordu kumandam Taai Maznunlar yedi kişi olup ıunlardır: 1 çok arzu edildiğini ve bu ziyare• 

- Ting - Kai, bir tamim telgra· Rıhtım tlrketi sabık mildilril Gifvv, murabbaı aza Jurdan, tin M. Moşanof tarafından ,.-. 
h neıretmistir. Mumaileyh, bun- muhasebeci Pere, maılahatgUzar Galip, avukat Gat Franko, pılan son aeyahattan sonra biıı.r 
da milleti Çapei ve Kian - Van veznedar Kasar sabık nafıa komiseri Emin B. Ye Ef. ler. sa kıymet pe>:da eyledil!ni is'!'! 
Takayiini unutmamıya ve ıonuna ' . bana söyledıler. Tevfık Ru~ 
kadar mücadele etmiye davet ey- Suç, rUşvet, sahtekarlık ve hazine hukukunu zıyaa sebebiyettır. beyin Sof yada duracağına dait 
)emektedir. Müstantik baza delail hakkmda bir taraftan maznunlardan henüz resmi bir haber yoktur. Ati' 

Çin gazeteleri, bu ıabah Çinli· bir kıımını isticvap etmiştir. Bugün Gat Franko efendi tekrar cak Bulgar hükumeti tarafmbll 
(erin Japonları mağlup etmi1 oldu isticvap edilm·ıtir. • Sofyada 24 saat kalması pek zi~'" 
ğuna dair bir takım vanlıt haber de arzu edildiğinden bu davetill 
ler neşretmektedir. Diğer taraf. BuğdayJlarımız ve Avrupa piyasası kabul edileceği ümit olunmakta• 
tan, bu gazeteler Loyang hükU • dır. 
metinin hattı hareketi dolavısiyle Maksadımız buğdaylarımızı fenni ve Aanadolu ajanımın notu: Al. 
memnuniyetsizliklerini izhar et· asri bir usrette ytlştlrmektlr dıeımız malfunata göre, Bulgat 
melde ve hüldimet erkanım 19 hükumeti tarafından resmen da• 
uncu orduya muavenet etmiye Ankara 5 (Vkıt) - Ziraat Yekaletinde salahiyettar bir zatla vet vaki olduğu takdirde Harici" 
muvaffak olamaınıt olmakla it • g&rü,tüm, bana dediki : • . ye vekilimizin Sofyada lizım ol• 
ham ve muvahaze eylemektedir. - "Memleket ç.ifçiıinin iı'ibsal ettiği buğdayı satmak ıçın duğu kadar kalacağı tahmin edi" 

Nanlcin, 5 (A.A.) - 19 uncu g&rdilğil zor.ukları nazan dikkate aldık. Bununla meşgu!Dz. ~u lebilir. Davet vaki olmazsa Sofya" 
Çin orduau karargi.hmdan Nan • hususta icra ettiğimiz tetkikat bimiı ye bazı eıasat tesbıt edıl· da tevakkufuna ihtimal verilme" 
kine gelen bir raporda bildirildi· Pariı, S (A.A.) - Le Journal, mektedir. 
iine göre külliyetli miktarda Ja· mittM.ra.kıadımıı, .. jfr"mizin aırt ue fenn. i usu!d_e buidayı ye.tişdir· Lindbergin çocuğunun kaçmlma· 

ku 1 • 1 K h T T d k ıı meselcıi hakkında tafsilat ver· pon net erı e vevm uı azım mesini temin ve bu ıuret e Avrupa pıyasasını el e etme tar. 
aarbmtfa Chenyide bulnnan 19 Bu ıene Yunaniına mUhim miktarda ihracat yaptık. gelecek mektedir. f . • 

Ç• d i k a Bu gazete, maru tayyarecının unc:u ın or usu um tm ararg • ıene de ltalvaya •e •• :. memleketlere mühim miktarda buğ· d 1 k hını Nanhıiansı mevkiinden kuv • ı " .... kendisinden 50 bin o ar opar-
fttle bombardıman etmektedir • day ihraç edeceğiz. . mak ıevdasında olan bir takım 
ler. Yalnız fUDU dy:eyeyim ki ıerek barıcte aa~ılafn,.:ere~ dahıl~e kimselerin haince bir oyunuktna 

Japonlann ne vapm:Jc iıtedik· istihsal edilen buidaydan çifçimizin . m~s~~t bır aı ~ g rmemı~· kurban olmu! olduğunu yazma a 
Jeri malGm de~ildir. Bu raporda tir. Yaptığımız tetkiklerden sonra çıfçımızınde emegınc mukabıl ve bu eşhuın bu gibi i!lerle me~-
Çinlilerin Lio Ho mevlriini zap • faide g&rmeaini arzu etme1 teyiz · gul bir çeteye mensun olmadıkla· 
tettikleri ve Ca.,ei istil·ametn-'~ rmı ili.ve eylemektedir. 

Jerlemekt..,olduklan kabul edil- Akvam Cemı·yetı·nde Birçokkimıelerinyanbshaber 
ınemektedir. ler vererek polisin taharriyat ve 

tahkikatını İAkal etmekten zevk Res1111 Çin raporlan duymakta oldukları zannolunu • 
Şanghay, 5 (A.A.) - Japon U· Çin-Japon ihtilafı hak kında. verilen karar yor. Lindberge gelen bütiin tel -

auml karargahının tekzibine rağ· graflar uydurma ve ........... 
men reaml Çin raporlan Japonla· Cenene, S (A.A) - Cemiyeti Y&ım heyeti umumiyesinin karar Dün Lindberg. Nevvorkun va· 

Kazanç • • 
vergısı 

Kanunun 1aaa11 mUz6kereal 
devam edlror 

Ankara, 5 ( Vakıt) - BugOD 
ikbsat encümeni heyeti umumi• 
ye içtimaından sonra toplanarak 
kazanç •ergisi kanununun tadi
latı müzakeresine devam etti.. 
Bu müzakerede kanunun 28 ind 
madde.ine kadar gelindi. 

Yapılan tadilit meyanında tir
ket ve mDe11eselerden alınacak 
"'--aç vergisinin kolaylıkla iati

nn Kiating ve Taiıang mmtaka· Akvam heyeti umumiyesi don sureti projeıini okumuştur. ro§larından South - Orangel'de 
lanna taarruz ve Kinsam hava· umumi komiıyon ıektinde içtima Cemiyet heyeU umumiveEİ, postaya verilmit olan bir kart al· Yeaı •rak ••tiri 
dan bombardıman ettiklerini ıöy· etmiftir. medisin 29 şubat tarihli teklif· mıftır. Bunda 8öv1e deniliyor: Ankac, 5 A.A) Irak hll-

fa 11 için Tt.vat•n l ondu. 

lemektedir. M. ffymam riyaıete intihap Jerini habrlatmıya ve mutasavver "Çocuk ölecek. imzamı tanıyor kumetinin yent Ankara rİ 
Nankin hüld\meti bir mütare· o'anmuttur. Bandan •oma, Çin diier tedbirlere katiyyen halel aunuz.,, mjr Zeyt H%7ı'mgU• 1'.t • 

kenin meYCUt olmadığım beyan ve Japon mubaıemabtnn baki· getirilmemeai pdiyle: Bu kartı gön eren evvela (Ço- gelmiştir. 
etaıittir. Şanghay halkı pek ziva· b 1 d .. l - Çin ve Japon hükumet· cuk ölmü~tür) diye yazmıf, ıonra ·..:.._....:, ________ _ 
de heyecan içinde olduğu gibi Çin katen hitam bu'up 

0 
ma ıgına lerini, alman maUimata göre ta· tashih etmi!tir. imza, üç yıldız· Isveç başvekili Uldll 

zimamdarları da ıulhün henüz dair bir münakaıa açılmıt ve rafeyn kumandanlannm mubase- . dır v~ bir toplu iğneyle ifü~trilmit· kil ~ 
yakın olmadığım ve halkın gayrı nı bayet reis M. Hyaıana riyuet mabn tatiline dair vermit ol- tir. Bu imza, evvelce Lindbe1'g Otlo, 5 (A.A.) :-;.Bqve 
makul talepleri kabul etmektense tarafından muhuemabn hakika· duklan ~mirlerin filen icrasını tarafından alınmış olan bir mek· Kolstad, vefat etmıt ır. 
her türlü fedakirlığı yapmıya ha- ten tatilini iatibaale mUaait ola• temin için zaruri olan tedbirleri tuptaki imzanın avmdır. Polis 111ııııımııııı1111ııııııınıııı1111111ıııııı111tt1111111ııın-111111llllllll 
zır olduğunu söylemektedir. cak teklifabn tahriri için celte- acilen ittihaz etmiye davet eyle- şimdive k""dar 625 kişiyi isticvap Telgraf haberlerl1111Zln bit 

Şanglıayda büyük bir heyecan nin tehirini iatemittir. mektedir. et.miıtir. Polis, Lindherge telefon kısmı 6 ıncı sa~lfemızdadır. 
hüküm ıürmektedir. Bütün bina· Bunu mUtealrip amaml komi•· 2 _ Cemiyet heyeti umumi- etmit olduaunu itiraf eden bir nııııııuııııınıııııııııııııııtıuırııııııııuıııırıuuıııııulll•ı 
lar, milli bayraklarla donablmıı • yon Ye heyeti umumiye Çin Ye yeai, Şanghay mıntakasında .~u- sahsı tevkif etmistir. Bu şahTs, dır 
br. Japonyayı mahuemaba acilel! ıüsl meofaatlan bulunan dııer hic bir §ev söylemiyec~ğ_ini çün~ jobenıon tevkifi eana11nda 

Salahiyettar bir zat Şanghay tatili için ilzam ıelea tedbirlen deY)etlerden, yukanki fıkrada tel~~on e~e.k m~ıeleıının ~olı~e ahali bağmp çağırarak polit 
mmtakumm uk~rlikten tecrit e· ittihaz etD'İye Ye Şanıhay imti- mthlderiç davetin ne gibi ıerait de~ıl kendı.91ne a!t. huauıt hır 1' karakolunun önnnde toplanmlft 
C:lilmeaini hiç bir Çin hükilmetinin yaz mıntakaımda alikadar olan albnda ı"cra edı')mlf· oldu.Tıınu oJd.,~unu söylemıftır. k f k 1 J' etmek 
'-- · be • a- Bazı tel ..... aflar, Lindber1!, aile· mev u u ya 8 ayıp ı~ç .• sabul edemiyeceainı yan etmıı· de•letlen· t·- tatbı'k hakkında b'ld" l . • . lemektedı"r e• • • J h h e ...... 

b k o· b" "h ·1·1 " -- ı ırme erını rıca ey • ı;ni ölümle tehd1t eylemel--tedir. istemııtır. o enıonu HDay ~ tir. Böyle ir arar, ır 1 tı a zu· Ce-ı·v~~· akYam beveti umumi- H · ha ı· k tir 
lnınuıa ıebebiyet verebilir denili- .... 1 1 3 - eyeti umumı_re, mu . • Çocuğu kııçıranlarrn evin itivada· · civarda bu'unan po ı~ uvve 

yesinden malOmat iıtibaal eyle- ıemat tatil ediıir edılmez Çın bna vak1f oldukları zannedilmt'!k· rin·n hepli celbedtlmııtır. 
prHükGmetin başlıca mümessil. miye dayet Ye mahaaemadtın Ye Japon mllmeuilleri arasında tedir. Filvui, ufak bir gürü1tü Lindberg'in çocuğdaun m&reb
leri, ıulha ait hiç bir müzakere kat'ı ıurette tatilini intaç e e- Şangbayda milme11illeri bulu~·? duyar duymaz havlamakta olan biyesile Jobenson 'un gizli mnnr 
.J&pdmamıt olduğunu ve Çin mil- cek olan itillfın akdi Ye Japon devletlerin aıkerl, bahri ve sıvil köpek. kacırma hadise!llt esnasın· sebetlerde bu'undaju ı&lenmek
Jetinin Japonyanın müfrit taleple· askerlerinin çekilmelerine ait erklnın da iıtirakiyle muhaıema· da asla bağırmaını!'tır. Polis, bü • •edir. 
rini kabul etmektense her türlü fe· şeklin tanzimi mUzakerelerinin bn tatilini katileıtirmek ve Ja· tün ~izm~tçileri isticvap .e~iıae johenson bu mOrebbire U. 
tfaklrlıklan icrava amade bulun • mahalli askeri sivil ve bahriye pon kanetlerinin çekilmesi usul- de h~r net·""e elde edememıştır: pazar ve pazartesi aDnleri ti• 
Chıiumı aöylemittir. erkAnının Ye Şaagbayda temıil lerini tanzim eylemek için be- Nıifara ~alı YoT~ hOkftmet~, S rüttDğtınO, salı gtinD için te~ 

Reuter ajansı muhabirine naza edilmit olan devletler milmeuil· men milzakerat icra edılmesini fA.A) - Lındberg ın çocugu· görUımek üzere s6z verdi~ 
ran Liaodan ıelen tüfek ate~leri • !erinin yardım •e iftinldle ya• tavsife eylemektedir, nun ıehir dahilindeki evlerden fakat 

0 
ıtın gelemediğini itirJ 

Din seslerini Voo Sunı iıtihkim • pılmaunm Çia Ye Japonyaya Heyeti umumiye, yakanda zik· birinde bir kadınl~ beraber ol· etmiıtir. 
lanndan ititmek mümkündür. Ma tavıiye edilmeaİDİ muhtevi bulu· ri geçen devletlerin müzakera• du · unu btldtren bır telgraf ilze- Zıbıta mOrebbiyenin fi~ 
amafih resmi bir Japon membaı nan bir karan kabul etmiftir. bn inkiıafı ıafahahndan kendiıi· rine polis dairesi tahkikat yap- edilecek biç bir hal ve barell.ai 
),g aün müsademe olmıyacajım Cenevre, S (A.A) - M. Hy· ne malOmat verecekleri Umid~nde mıva başlamıştır. olmadığına kuvvetle kani bahllr' 
teyit etmektedir. Japon jenerali man• dtln al<fam Cemiyeti ak· bulunmaktadır. 1 Nevyork, 5 (A.A) - Connec· lr d Li db 

1 
•-- ct-SLI-~- Çapeı"ve~oSun~n ::~~=~~~=~=~~~~~~~~~~~~~~ . db'l"dk"H f d mata~ n e~e ~~ 

nuaaa • .., o- m b" l°kt 50 bcut a. l in .e 1 art Or posta•. Q bbı" e e pek zıyade ı·timat-ÇinJiler tarafından geri almdığı • nu da aöylemektedir. miktan bu selenlerle ır 1 e banel~rınde Lındberg namına g&n· m re Y .. J • dk 
11a dair itae edilen haberleri tek • Japonlara gire _ bine balii 01muttur0 d •1 • t'd k" .. 

1 
• h ları oldugunu ı&ylem11ler • 

-1 ı · · Son askeri hareki.ta ittirak et - erı mış ve a ı e ı cum eyı mu • J h , • d el" 
.. pey emiftir. · Şanaha1,S(A.A.)- Saat 8 • Ja• mit olan Japon bahriye aili~en. tevi bir kartpostal daha bulun· Zabıta 0 enson un 1 are..... 
Çlalller munffakl,.etlerlnden pon karargihı 111numi.si, cephede dazlan pmilerine avdet etmıtler· muştur: tiği otomobilin iç.inde bal 

behaedlyorlar tam bir aüldınet hükümferma ol• ' Çocuk sıhhattedir. Halka sU· bi~ silt tit,..sine b~yOk bir ..,. .... 
l.ondra, 5 (A.A.) - Şanghay· dalana bildirmelı:teclir. dir\.enl Mençurl devleUnde kllnet bulmasını ailyleyiuiz.,. mıyet vermektedır. _. 

aan Reuter ajansına bildiriliyor: Çinlilerin Lanhanın tekrar zap- A ) s b k U-uml kanaat bu karbn ro- Boıton z~b. ıt.ası. d_. yo. lda LU Saat 8,30 da çıkan ıazeteler, Çin· d ld" • ..1 • 1 ak • "k Mukden, 5 (A. · - a 1 .... y d - t ı dıjer .,.. 
lilerin Nanzingi zaptetmiı olduk· te i ıjine aur o ar •tu ettı • Çin impat~toru Puf! ye~i .~ll!'ç'!· cuiu kaçıranlar tarafmdan gön· maraıı egıı m mıt 

leri haberlere mümasil ve muhay• ri devleti ıcra heyetı reıılıgını nı· derildig· i merkezindedir. Jobnson otomobil aramaktadır. __ lanm haber vermektedir. Bu ga· yel haberler tebip edilmektedir. · H il N k 5 ( ._ A) -
ateler, bu muvaffalayeti evvel· Japon karargllu amumtai 0 ,,.,.en hayet kabul etmıtir. ismindeki bir ıahis Hartford'da • oje

1
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e ' k.evly~r d n laD ., 

Ç• lil taraf dan torpı"I ko •-T Japon tabrlketörU öldUrDldD k'f d'l . ti Hoıe•e ıa ın erm en o 
tce ın er m • ·~-amba öileden tonraclan beri tev ı e ı mıt r. Li db . "l k ~ nulduktan aonra terkedilmit olan r-:r har ke vuku bulma Tokyo, 5 (A.A.) - Sanayi er· S (AA . J h n ergın og unun a 
aiperlerde bulunan Japonlann bu yen' hiç bir e t • • babından zengin ve nafiz bir tüc· Nev· York, · .) - 0 n· gece ikametgibından ayn 
torpillsin infilakı yüzünden te • dıjını teyit etmektedır. car olan Baron Talmma Dan, bir son'un tevkifine s.ebep Lindber· müstaar bir iıimle Brooklyn ,.r 
W olmat olmalarına hamletmek • fanghe~ 111ın•kaaında ne tabu tarafından tabancayla katle- g'in çocuğunun kaçınJdığı akı~m hallesine nakleden Patıy Or~ 
teclir. kadar Japon askeri nr? dilmiftir. Poliı katili tevkif et • ev civarinda g&rülen otomobıle do isminde bir pbıı don t_....-

Çia me•afili telda hin Japon- Lontfra, S (A.A.) - Şansba,- mittir. Bazı mahafil, altın an • benzer bir otomobil •evkederken edilmittir. 
pim IJnWa lratledilmif w Ja• dan Reatet' ajannna hildlriliyor: bagcmı ı1ra1mda memleket zara· ıüpbeyi davet etmiı olmasından Orlando, acilen Trentoaa .. 
pon lcraTaziriinün batmıt okluğa· Linho Te Wautchouya ihraç edil· rma zengin olmumdan dolayı ibarettir. olaamaf\111'. Poliı ba bapta 
• dm olan pyialara İMDIM • mit olan hin Japon uekri 1'a sin maktule aeneniı etmekteydi. Şu Joheuon'an vaktile Lindbe.,..'e ha fazla •llmat itauacld 

......._ 1..--11 __ ..1_ B 1..-m '--· -'-L.lercl!.... •-- ha mm itibarla katlin yepne aehehinin ·• -SU' ..... ~. umana auraya ,..._., ll"o ~· ~ 1-&!'L-m -'---ı ,.,,,k -'-temelclir. -'6rllk ettiti tekzip olaamakta- tiaa eıtiDell!Mılllir pq rnl ~ lbaflt Oıldajı.I tabmnda Japon Jmnetlerinla lllUIUI_ Vllllll9 _. IDUD W-



Halk evlerinde 
Secilen heyetler 

BOtDn Yi&Ayetlerimizde Halkev
letine ait faaliyet devam etmek
tedir, lzmir HalkeYiain Spor ıu
beıi idare heyetine aYUkat Nuri, 
S.tl11, Cemal Ahmet, Dit tabibi 
Ali Halim, Kemal TalaJt ve Muh
lis beyler, içtimai yardım ve mu
••enet ıubeai idare heyetine 
Tatla inhisarı mDrakıpliğinden 
Necmettin, muallim R·ıit. sabık 
belediye reiıi Sezai, doktur De· 

,, aıw*\ 

Mahmut Nedim Bey 1 
( Son Yemen vallal ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 

,._---------------•TefrlkaıS3:_._. 

Apclülhamit Yemene birdenbi· 
~ 1a1J. cliTUU harp heyeti gönder • 
..._ E'n'elce kaydettiiim - asker 
~aki karıqalıklan - tah
~ Ye takip etmiye ıelen bu bey
:!_ c:e~i.le mirliva Manıur paşanın 
-.,,.-.etindeydi. 
ı_ Bu heyet Hüdeydede toplandı. 
~ 'batladı,, fakat batladıiı bu 
..._~türlü bitiremedi. Sarayla 
..._--...oere ettiler, ve 'ıaliba bu 
~~n içinden çıkılır bir ~y 
~-..cbimı oraya bildirdiler. Oy
L 0~ ki günün birinde ma • 
~en ıelen bir telgrafla bu 
~ harbin vazifesine nihayet 
-.qlCli. 

Kaçan Pa.- ı 
t1ı......_ litd91dede jandarmadan ye • 
~-M~ffer pafa isminde bir 
~ nrdı. Bu atın lqi • 
~ .... , m türlü cl&zelmezcli. 

TerdllM oe lktibaa laakkı mahlııa 

Adenlilerin, ve Hüdeydedeki Hnit 
lilerin tikiyetlerini bahane eden 
lqilizler mütemadiyen bu muta
aarnfın aleyhinde yazarlardı. Bir 
ıün ıene böyle bir meseleden İn
gilizler kendisini tiddetle proteato 
ettiler. Mutasarrıf pafa bu pro
teatonamedeki tehtitten ürkerek 
derhal iıtif a etti ve limandaki va
pura atlıyarak Hüdeydeden kaçb. 

Hüdeyde bot kalmqb, muta • 
aamf vekaletini idare etmek üze
re derhal oraya ıittim. Vazıyet 
nazikti. İngilizler mutaaarnfı ka
çırdıktan sonra, ıuamuılardı. Bir 
taraftan da Yemendeki kuvvetimi 
zin Hüdeyde civarında toplanmıt 
olma.mumdan dolayı orası aynca 
bir ehemmiyet keabetmiı bulunu· 
yordu. 

ilk it olarak lqilizlerin tiki • 
yetleıini tahln1c ettim, Diha,m hak 

Ayasofya camisindeki minya
t6rlerin meydana ç1kanlma11 için 
ameliyata başlandığını yaımlfhk. 
Resmimiz dün camide alınmıştır. 
resim amelenin ve mlitehassısların 
üzerinde çalışması için yapılan is· 
keleyi göıteriyor. Bu slltun ca• 
miin tavanına kadar uzamaktadır 

aız oldukl;;;nı anladım, ve İngiliz 
konsolosunu da benim vardığım 
bu neticenin doğruluğuna ikna e
debildim. Böyle bu mesele bit • 
mitti. O sırada yeni mutaaamf 
Abdülvehap pafa Hüdeydeye mu· 
vualat etti, ben de San'aya dön· 
düm. 

Terhis 
Redifler terhis ediliyor. Yemen 

den kurtulan asker yeniden duü -
yaya gelmiı gibi memnun. imam 
elindeki dört binden fazla ukeri· 
mizi de serbeıt bıraktı, onlar da 
Hüdeydeey geldiler. 

Sarayın birbirini tutmaz emir· 
leriyle aylarla uzıyan ve nihayet 
kvma kantık olan Yemen meıe • 
leıi itte bakınız ne haldedir? 

imam gene bildiğini okuyor. O
nunla ne kuvvetle, ne de bir itilaf· 
la anlq.mıı, uyunmuı değiliz. Ve 
bu vazıyette askeri terhis ediyo • 
ruz. 

Yemen meselesi uzun seneler 
niçin müzmn bir dert gibi uzayıp 
gitmiştir? Çünkü ula, kat'i bir 
kararla, cezri bir İf görülmemit • 
tir. 

İmam veya batka biri isyan e
dince biz aaker toplar, harbede • 
riz. Asker çekilip gidince yeni 
bir iıyan başlar. Bu böylece, hep 
böyle dwam etmi1 dunauttur .. 

Cevdet Kerim bey 
Ankaraya gitti 

HaJkfırkaıı vilAyet idare heyeti 
reiıi Cevdet Ker:m bey dOn ak· 
ıımki trenle Ankaraya gitmiıtir. 

Cevdet Kerim bey, lıtanbulda 
13 Şubattan beri faaliyete geçen 
Halkevi hakkında allkadar ma· 
kamlara izahat verecek Ye teş
kili kararlaıbrılan Halk hatipleri 
için fırka mekezinden yeni tali
mat alacaktır. 

Klurra plajı için lstillkten vaz 
geçilmesi lhtlmall var 

Belediyenin 932 büdçeıi hak
kında tetkikat devam etmekte
dir. Avni bey dün şu izahati 
vermiştir: 

- Yeni belediye blltçesinia 
geçen seneden 800 bin lira noksan 
o'arak yapılmakta olduğu hakkın· 
daki haberler biraz mubaligah· 
dır. Beledıyede açık mevzu babı 
o1amaz ancak varidat noksan tah
sil edebilir. Bu noksana karp 
bizde belediyenin masraf blltçe
sini kısacaau bu sene ıehir hiz· 
metlerini bilhassa umran notaun
dan gayri mahsus derecede azal-
tacağız. 

Varida tımız bilhassa mezbabi 
da busene eksiktir. Mezbaha 
havai bir hat yapıbyor. Ba biter-
bitmez mezbaha reımi ıiklet 
üzerinden ahnmıya başlanacaktır. 
Oktorova resminde-o esaıh ve 
mnhim bir noksan yoktur. 

Çünkü bu resim her ıeae 1.S 
milyon lira tahmin edilir fakat 
1 milyon 250 bin lira olarak 
tahsil olunur. Bu sene de hem• 
hemen böyledir. 

T anzifiye ve tenviriye rami 
diğer seneler 375 bin Iİl'ayiken 
bu sene 600 bin lira tahsil olun
muıtur. Bu resimlere yilzde 30 
zam edilince hiç şübphesim Ta• 
ridatımız epeyce artacakbr. lfte 
varidatın bir kısmında azlık bir 
hısmında fazlalık görülmesi üze
rine umumi varidatta mOhim bir 
eksiklik çıkmıyor. 

Filorya pilijının istimliki me
selesini tetkik ediyoruz. Burama 
iıtimllki ileride belediyenin ba~ 
pna pOrOzlO işler açacak şekil
deyiıe iıtimllkittan vaz geçilme-
sine karar vermemiz de mubte
meldır. 

Lehistan harbiye 
nazırı glttl 

Evvelki gün şehrimize a-elen 
ı Lehistan harbiye nazırı Marqal 
Pilsudıki dün geldiği Romanya 
vapuriyle Pireye hareket etmiştir. 
Mareıal Pireden lıkenderiyeye 
gidecek ve dOn de yazdığımız 

gibi Mı11rda teda'li edilecektir. 
Marqal ıebrtmizde bulunduğa 

miiddet içinde bulunduja qpar
dan biç çıkmamııtır. 

Yeni bir imam 1 kali.de gönderildi. Bu heyet YUI• 

yeti mahallinde tetkik edecek ve 
Yemenden sarayda müzakeratta 
bulunmak üzere kırk kitilik lrir 
heyet alıp lıtanbula gönderecek • 
ti. c11~) 

Saadede Seyit Kuım Dahyam 
iaminde biri imamlık iddiaıiyle 
ortaya atıldı. Bu Seyit dojru, na
mualu, yaşlı ve oldukça okumut 
bir adamdı. O civarda haylı nü· 
fuzu da vardı. 

Saray bunu haber alınca, drhal 
emir verdi: 

- Bu adamdan iatifade ediniz. 
imam Y abyaya kartı bu Seyidi iı· 
timal ediniz, kendiaine para, si
li.h Ye levazım veriniz. 

lik parti Seyit Kasıma bin al • 
tm ıönderdik. Parayı almca Se • 
yit coıtu, imam Yahya aleyhine 
beyannemeler n91retmiye bqladı. 
Silah da iatiyor. 

imam Yahya yeni rakibine ev· 
veli aldmı etmedi ama, bir müd
det ıonra Seyit Kumun kazandı· 
iı nüfuz ve itibar onu ürkütmiye 
bqladı • 

Abdülhamit memnundu. Sa • 
raydan gelen telgraflar bu mem· 
nuniyeti pek bariz bir surette iz • 
har ediyordu. 

Mahmut Eaat Ef. 
Fakat aaray, çok tükür, niha· 

yet, Yemen meselesinin böyle 
derme çatma tedbirlerle hallede
miyeceiini anlar aibi olmuıtu. Bu 
sebeple Yemene Mahmut Sait e
lendi riJuetind• hir he,eti fey • 

Bu heyetin ilk icraab fU olmat
tur: Bütün ıiyut mücrimler umu 
mi bir affa mazhar olacaklar ... 
Ve bütün müterakim vergiler ke
za bir kalemde affolunacak ... 

On seneden fazla bir zaman 
danberi birikmif, tahsil edileme
mi9 tekalif vardı. Bu, mühim bir 
yekUn tutuyordu. Fakat padifa • 
hm emri böyleydi. Ve nihayet it 
bir para itiydi. Kimse ıeı çıkar
madı. 

MUcrlmlere gelince : 

Evet mücrimlere gelince it de
ğiıti. Akan Türk kanı claba ku· 
rumamırtı ve İmam Y ahva hali 
asiydi, Zeydiler henüz silahlarını 
terketmemi9lerid. Bu vazıyette 
cani ve katillerin, asilerin affe
dilmesini - emreden padtah da 
olsa - kimse hoş göremezdi. 

Heyete müracaatlar başladı; 
- Mücrimleri affetmeviniz: 

(Bitmedi) -------( •) Bu hususta evvelce .._ 
gelen tafsilatı vernıüatim. 
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1 Ticaret - lktısa.t 1 1 Gilniln Muhtırası 1 
Kongre bir hafta uzatıldı ... ün-c:-. ~-~v-ı~m-32._2_8 -s:-:~a-a;-13-650-~i-:~t-eni ..... ~ 

geçen günleri : 67 kalan ~nler- 207. 

Tülbent ve mermerşahinin mevadı GUneş - Do~uşu: 6,30 B:ıuşı 18,00 

d Namaz vakitleri - Sabah. 5 32 
İptidaiye SlraSJn a ithali isteniyor Üğle: 12.27: ikindi 15.36: Ak~am : 18,05 

Yat5ı : 19.31. imsak: 452 

Ihtlki\r nisbetlerl hakkında Izmir ticaret Hava - Bugün bava kapalı ola-

odasının noktai nazarı cak, rüzg~r poyrazdan esecektir. llafif 
yağmur yağması muhtemeldir. Dün en 
fazla sıcal.lık 5, en az 1,5 dereceydi. Dün, ticaret ve sanayi odası

nın ıenelik kongresinin üçüncü 
ceJsesi 2 inci Vakıf hanında top
lanmıştır. 

EYveli geçen senenin raporile, 
Gazi hazretlerinden ve Meclis 
reisinden gelen telgraflar okun
muıtur. Hereke fabrikası müdü
rü Reşat beyin mensucat sana
yiimiz ve inkişaf çareleri etrafın
da hazırladığı raporu tetkik e
den komisyonuıı bu rapora ilave 
edilmesinin kararlaştırdığı bazı 
maddeler kabul edilmiıtir. Bun
lar temenniyat arasına konula
caktır. Bunların bir kısmı şudur: 
Mevadı iptidaiyeler hakkında 

bir ansiklopedi neşri, bir sanayi 
liigatıi ihdası, sanayiin muhtelif 
şubelerine dair asarın neşrine 
yudım etmek, meaucat birliği 
tarzında birliklerin ihdası, sanayi 
komisynculuğunda Türklerin de 
yetiştirilmesini temin, yünlerimi
zin standarize edilmesini, mem
lekette mevcut fabrikalar gibi 
fabrika açmak isteyenleri teşriki 
mesaiye teşvik, 

Bundan sonra tülbent ve mer
merıahinin mevadı iptidaiye sı
rasında ithali yolunda bir kayt ila
vesi istenilmiş ve memlektimizde 
yazmaya yarayacak tülbent ya
pılamadığı ve bu maddenin kon
tenjana ithal edilmemesi yüzün
den bugün 10 bin amelenin açık
ta kldığı işaret edilmiştir. Bu 
maddenin ilivesi kabul olunduk
tan sonra ruznamenin 2 inci 
maddesi üzerinde rapor hazırla
yacak olan komiıyonun henüz 
tetkikatını bitirmemiş bulunması 
dolyııiyle kongrenin bir hafta 
daha uzatılması Ye döıdüncü 
celsenin Cumartesi günü yapıl
ması karalaştırılmıştır. 

lzmlr ticaret odasının fikri 
lzmirde, bundan bir müddet 

evYel perakende satış yapan eı
naf mıntaka ticaret mlldürlüğün
den ne kadar fazla kazancan ih
tikir olduğunu sormuştu. Mınta
ka ticaret müdürlüğü alakadar
lara şu tebligatta bulunmuttur: 

"Kontenjandan evvel toptan· 
cıdad perakendeci kaç kuruşa 

malı alıyor ve kaç nisbetinde 
kirla satıyorsa kanunun neşrin

den sonra da aynı nisbetle kar 
ve işine deYam etmesi tabiidir. 

Yalnız perakendeci esnaf ka
nunun hükmence ceza görme
mek için evvelemirde aldığı eş
ya fiatlarımda bir tcreffü karşı
sında kalınca toptancıdan alaca· 
ği faturayla müdüriyete müra
caatla o toptancıyı haber ver
meti lazımdır. Müdiiriyet kendi 
tetkilit Ye taldbatıyla tereffüleri 
bulursa ister toptancı olsun. is
ter perakendeci olsun, ister en 
ufak sınıfta çahıan küçük esnaf 
oltun haklarında kanuni muame
le yapılacaktır. 

Bakkal, kantariye, tuhafiye, 
riccaciye ve sair her ıınıf öte
denberi kendisince malum olan 
meıru niıbetler dahilindeki ka
zançlan geçmemekle mükelleftir. 
Kazanç derecesi ıuali lüzumsuz 
Ye kanunıuıdur. Çünkü bu ka
nundan evvel mevcut ve mer'i 
olu kuanç nisbetlcrini piyaıa 

ahengine göre tebdil ve tayin 
edici bir madde yoktur.,, 
Komisyonun hazırladı§• rapor ı Radyo 1 

Ankaraya gönderildi -----------Balkan konferansının, memle • ıstanbul _ 18 den 19 a .kadar 
ketimizle Yunanistan ve Bulga • gr:ımofon 19,30 dan 20,30 a kadar Bedai 
ristan arasında harici tütün tica • musiki heyeti, 20,30 dan 21 e kadar 
retinde teşriki mesai etmesi hak· gramofonla sofoj operası, 21 den 22 ye 
kındaki temennisi üzerine böyle kadar l\em:ıl Niyazi bey heyeti, 22 den 
bir hareketin memleketimiz için 22,30 a kad:ır tango. 
faydalı olup olmıyacağını tetkik Viyana _ 10,45 Haydcn'den dinl 
e~mek üzere bir komisyon edildi- bir p:ırça _ 12 senfonik konser -
ğini, komisyonun harici ticaret 13,20 kon.ser _ 14,35 orgla J.:oııscr -
ofisinde içtimalarına devam ettiğı 14,55 ı.oro konseri - 16 konser -
ni yazmıştık. 21 bir ti yatıo - 23,15 dans. 

Komisyon dün işini bitirerek Heilsberg - 8 konser - 1 O 
raporunu hazırlamış ve birer su - Oanzig'den nakil - 12 org konseri -
retini İnhisarlar vekaletiyle lktı • 13,30 konser _ 18 lkrlinden nakil -
sat vekaletine göndermiştir. 20,20 konser _ 21,10 eski dansl:ır -

Raporda Balkan memleketle - 23 dans. 

rinin beynelmilel tütün piyasala- BUkreş _ 11,30 dint merasim -
rında mÜ§terek hareket ettiklerı 11 •45 koro _ 12 ı-onser - 13 plak
takdirde görülecek neticeler hak· 18 Romen musikisi - 19,10 orkestra
kında komisyonun noktai nazarı 20 h:ılk şaı kıları - 20,40 operet. 
tafsilatiy)e izah edilmektedir. Roma _ ı l,15 dini musiki -

Kahve ihtlkArı Uzerinde 13,CO ses ve musiki ı onseri - 18 muh-
lhtikar .komisyonu kahve ihti- telif konser - 21,IO ı.onser - 21 ,45 

karı o!up olmadığı hakkındaki tiyuro musiki5i konseri - 21,45 şarkılı 
tetkikatına devam etmektedir. konser. 
Komisyo11 bir kısım kahve tacir- Praga - 8,30 Karlsbad'dan na· 
leri için müsbet karar vermiş, kil - IO Bmislavadan nakil - 11,20 
diğer tacirler için tetkikate de- plak konseri - 1 I ,30 Cümb.ur rei:;i Ma
vam elmiye lüzum görmüttü. Bu zarik şerefine müsamere - rn,05 ıskerl 
tacirler hakkındaki tetkikatın daha musiki - 20 Brimo'dan nakil - 21,45 
esaslı surette tamikine ve tetki- bir opera parçası - 21.45 opera - 23 
katın iki gün zarfında intacma saat başı. 
karar verilmiştir. Budapeşte - 12,15 konser -

Fazla yazan 
Telefon meselesi 

15 plak konseri - 16,45 Macar musi
kisi - 20,45 musiki parodisi - 22.15 
eski n.uslki parçalan - 23,15 Tslgan 
musikisi 

Moskova - 7 den 23 e kadar 
Ali Yaver Bey, bu işte makine neşriyat. 

hatası olamaz, diyor Varşova - 1 ı Lembcrgden na-
Belediye müfettişlerinden Ali kil - 12,45 Filarmoni konseri - 15,25 

Yaver bey tarafından cürmü meş- lı.oneer - 18.45 konser - 21,45 halk 
hut halinde yakalanan telefon ıır konseri - 23.10 şarkı - 24 dans 
ketinin .müdürü Bayazıt merkezı
ne davet edilmif ve henüz tetki - .-- BORSA 
kat yaptırdığı için hadise hakkın· ıı--------~~-~-~-1 
da kat'i cevabını vermek üzere 5 2Mart 932 Açııdı Kapsadı 

bir kaç gün müsaade istemişti. He Kambiyo ~ 
nüz müdür tekrar merkeze gele - l' ~ !06 l 5 F rnsız Frangı 11. 

rek kat'i cevabını vermemi~tir. 73912:: 1 Ingiliz lirası Kr. " 
Hadise hakkında tirket nez - "TL. mukablll Dolar o.47146 Jf 

dindeki hükumet komiserinin (ls- • • um ç 13 cx: 
tanbul cihetindeki telefon tesisa· ı " ncıg, ~141 22 

tı otomatiktir. Fazla mükaleme ·· Drahmi 37 ;3 5C 
1 21-15 St yazılamaz. Makinede bir bozuk- " 1. Frank t4 ~3 

luk varsa o başka ... ) şeklinde be - .. ~::r~n ı 18 oç 
yanatta bulunduğu yazılmıştır. • Kuron 16 B 
Dün Ali Yaver bey bize şunları .. .. sııın~ 4 19 3-1 
söyledi: .. • Pcwa t 20 sc 

- Bu iş bir makine hatası ola- " • ~!ark ! ~ ~~ 
maz. Fazla .mükaleme keyfiyeti : :. Zloti 40; 81 
makinelerin otomatik olmasın - .. • rengi) so ıs 

• l l.C\I dan, yanı tetrinisaniden evve 1 Türk llmı uıoar ı7P5 50 
başlamış, devam ve temadi et - Çervoneç Kuruş tC.94 ?S 

miştir. Hadise adliyeye intikal 
ederek tahkikat başladıktan sonra 
mes'uliyeti kontör denilen bu oto
matik makinelere atfatmek bil -
mem doğru mudur? Şirket hüsnü 
niyet sahibi olsaydı izrar başladı· 

Nukut 
20 fr:ınk ( (öransız: 

ı btcrlln ( lnglllzı 

1 
ı Dolar ( Amerilı::ı) 

20 Liret [ ltaly.:ı 

167 15> 
735 
208 15) 
215 1 

742 
0,47146 3t 

~ 13 9C 
~ 141 21 
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ğı ve tarafımdan müracaat vaki BORSA HARiCi 
olduğu zaman tetkikat yapar ve Altın 9"'~ 192~ 

abonelerini zarardan kurtarırdı. Bır ~lecidive 49 4 50 
an için hatanın otomatik makine- l'ankorl'oı 23 23 ... , A 
lerde olduğu kabul edilirse şirke· '•--------------• 
tin koskoca heyeti fenniyesiyle bu Bugün akşam saat fstJnbu/ Brled· . 
kadar memurları niçin bakmamış- 21 30 da Seh • "7· ıııesı 
Jar. Bu aletlerin sık sık muayene- ' iP ugafcrosu 

•i illi~ :ı~m.::ı:ı~r.:: kontaklar. faloua IUrtüs~ ~lfl!fffl/l!/l 1 
otomatik makineler hep şirketin Musikili Komedi ı~~ °'~' 
lehine ve abonelerin aleyhinde mı BestellArı : 
neticelenir? Hasan Ferit j "' 

Beyazıt merkezinde tahkikat 
başladığının ertesi günü ~irket I.NaGki!il~p 11////lıll 
Veznecilerden itibaren bütün Şeh Ilı 
zadebaşı tesisatım teptil etmiştır. Fiatlarcla zam yoktur. 
Meselenin adliyeye intikalinden Yakında : K A F A T A S 1 
sonra bu ameliyatı hüsnü niyete 
mi yoksa deli.ili cürmiyenin setrü UskUdar 
ifası noktai nazarından mcs'uli · HAie Sinemasında 
yetine mi delalet edeceğini lutfen 
tirketin direktörü söylesin.: • 

Grar:d Otel il~veten Pervasız 

Koşucu 

Kalpte 

Kadını soyarlarken, içeriye 
vekilharçla beraber Margi girdi. 
ihtiyar müthiş bir buhran için -
deydi. 

-Bu şato, dedi, ebedi lanete mi 
duçar oldu yoksa? O ben' den son· 
ra da bu zavallı kadın .. Allah vere 
de o da bir cinayete kurban git· 
miş olmasa. 

Mühendis doğrularak cevap 
verdi: 

- tık nazarda bunu zannede· 
cek bir şey yok. Biz önden gidi -
yorduk. Kadın arkamızdaydı. 
Birdenbire bir inilti işittik ve 
döndüğümüz zaman onu boylu 
boyunca merdivene uzanmış bul • 
duk. Her halde orada bizden 
başka kimse yoktu.. Eğer birisi 
olsaydı muhakkak görür veya işi -
tirdik. 

Bu aralık Kont (A ..• ) diye 
haykırarak doğruldu. Mühendis: 

- Ne var? Dedi. 
Kont, sesini çıkarmadan ona 

kadının sol memesinin üstünü 
gösterdi. Orada kırmızı bir nokta 
vardı. 

- Bu kadın, dedi, katledil -
miştir. Polise haber vermem~z 
lazım. 

Mühendis ehemmiyetsiz gibi 
görünen yaranın üstüne eğildi. 
Bu kırmızı bir nok.adan ibaretti. 
Kan akmamıştı. Doğrulurken: 
-Şayanı hayret bir katiyetle sap 
lanmış bir iğne darbesi , dedi, 
derhal ölmüş. 

İhtiyar Margi: 
- Lanet olsun, diyordu, bu 

canilerden kimse bizi kurtaranu -
yacak mı? 

Kont Patrise jandarmalara 
telefon etmesi için emir vermişti. 
Tekrar hizmetçiler istintak edil -
di, kimseyi görememişlerdi. Kont 

- Hayret, diyordu, Bu ka • 
dm bize her halde bir.şey ai>yliye
cekti, bir şey görmüştü. Her hal
de bunun için katlettiler. Fakat 
kim ve nasıl. Zavallı Brigit ya· 
rum;zdaydı ve biz hic bir ıey gör -
mekdik işitmedik. Vakıa ani bir 
kol uza~.masıyla bu olabilir amma, 
darbe, kalbe vuruldu~una naza· 
ran önden gelmiştir. Halbuki ö -
nünde ben .vardım. 

Herkes bir şey söylüyordu. Bu 
gibi zamanlarda tesadüf edilen 
şaşkınlıkla herkes bi" noktai ~~ -
zar beyan ediyordu. Y almz mu • 
hendis soğuk kanlılığını mu hafa • 
za etmişti. Bir aralık konta: 

- Evvela, dedi, gidip cinayete 
sebep olan atı arıyahm. 

Fakat esasen mühendisin tah -
min ettiği gibi hç br şey bulama· 
dılar, ve Marginin yaman döndü -
ler. Bu aralık içeriye Patris gire -
rek: 

- Affedersiniz, dedi, unut • 
muştum. O kadar ıaşkımm ki .. 

- Ne o, çabuk söyle. 
- Margi hazretlerini görmek 

icin madam Gregorovna gelmişti. 
Hala bekliyor. 

Mühendis sapsarı kesildi. Bu 
kadın ne için gelmişti. Patrise sor· 
du: 

- Madam, çoktandır bekliyor 
mu? Ne zaman geldi? 

- Cinayetten beş dakika ka • 
dar evvel.. Tam gelip haber vere
ceğim sırada, sesler işittim, koşup 
baktım ki cinayet olmuş .. Şaşkın
lıkla haber vermeyi unuttum. 

Mühendis bir kenara çekilerek 
düşünmiye başladı. Bu kadın tam 
cinayetin olduğu sırada orada ne 
arıyordu? Hayalinde Sonyayı gö
rüyordu. 

Oviyakla Kastelmeyran ziya -
retçinin yanına gittiler. Patris mü 
hendise sokuldu: 

- Ne feci şey, yarabbim, de
di, jandarmaları bekliyecek misi • 
niz M. Lartig? 

- Evet, evet... Cinayetin şa -
bitlerinden birisiyim. Vakıa bir 
şey gör.medik ama... Şey, Patris, 
madam Gregorovnayı nereye al -
mıttımz? 

tğne Tefrike 

24 

Nakleden: fa. - ------- Birinci kattaki büyük ıalo • 
na. 

- Herhalde sıkılmıştır. 
- Evet, fakat ne yapayıI1l• 

Bu müthit hadise aklımı başım • 
dan aldı. Onu unuttum gitti. 

- Zarar yok.. Herhalde o da 
sesleri duyup meseleyi öğrenmiş· 
tir. 

- Zannetmem Mösyö, salona 
gittiğim zaman, bir şeyden haber
dar gibi görünmüyordu. Ve me" 
seleyi kendisine anlatınca az kal
sın bayılacaktı. 

- Evet, pek hassas kadındır. 
Bu cümlenin söylendiği tavur, 

vekilharcı şaşırtmıştı. Fakat mü " 
hendiı ilave etti: 

- Gidip kendisine arzı hör " 
met edeyim. 

Vekilharç çekilip gitti. Mühen• 
dis yalnız kalınca tekrar düşün • 
miye başladı. Elena şatoda bulu • 
nuyordu. Katili, başka yerlerde a" 
ramıya artık sebep kalmamııtı. 
Ondan başka bu işi kim yapabi " 
lirdi? tık defa olarak şatoya gi • 
ren ve ihtiyar Marginin avucun -
dan sıyrılan, aonra gelip küçük ka 
sayı aşıran ve Obeni katleden o 
değil miydi? Mühendis bunlara 
dair manen bir çok delillere sa . 
hipti. Fakat ,maddi delilleri pek 
azdı. Herhalde ıatoya geldiği za .. 
man, Kontla kendisinin konuştuk• 
larmı duymuş, bir şeylerden şüp .. 
helenmiş ve nasılsa yaklaşarak 
ihtiyar hizmetçiyi de kaltetmiıti. 
Fakat onları nasıl takip etmi~, ci .. 
nayeti nasıl yapabilmişti? Meç " 
bul. 

Mühendis kendi kendine: 
- Bu sefer, diyordu, herhalde 

Franay onları ihbar etmemi tavsi• 
ye edecek. 

Yukarı, Kontun ve Marginiıı 
yanına çıktı. Elena Gregorovna, 
onları hayret ve delı~l· Jluli,..""" 
1lu. ihtiyar, yumruklarını sıkıyor• 
du. Birdenbire: 

- Mademki böyle, dedi, bü .. 
tün hizmetçilerimi göndereceğiI1l· 
Etrafımda adam öldürmelerine ta 
hammül edemem. Esasen korka" 
caklar göreceksiniz. İsterlerse ge 
lip be~i öldürsünler. Bekliyorunı• 

Elena mühendisi görünce: 
- Bonjur, dedi, zannederseO' 

taharriyatınızda devam ediyorsll" 
nuz! 

Mühendis, Elenanın sesindeJ1 
belirsiz bir istihza hissetti. Bu ka" 
dın şüphesiz kendisini çok kuY " 
vetli buluyordu. 

- Filhakika, dedi, arıyoruoJ· 
Parise gittiğinizi haber aldım. Ba" 
ri teşebbüslerinizde muvaffak ol " 
dunuz mu? 

Elena ona hayretle baktı. Mii " 
hendisin sesinde kin vardı. Maa : 
mafih sükiinetini muhafaza ett' 

ve:Evet, dedi, her ıey yolunda git" 
ti. Sonya da iyi. 

(Bitmrdi) 

Seyyah geldi 
Dün Doyçe Levant linye kolll" 

. Je panyasın1n Colombus vapurıY 
şehrimize 260 Amerikalı ve ;\I' 
man seyyah gelmiştir. Seyyahl•I' 
bu günde şehrin görülmeğe dege~ 
yerlerini, camileri ve müzelerı 
gezdikten sonra akıam üstü lsk~J1 
deriyeye hareket edeceklerdır· 

Bu gün Amerika bandırah 
Empres ol Ostriya vapurile ~ 
Amerikalı ıeyyah daha gelece 
ve şehrimize bir gün kalacaklar 

dır. 

Edlrnede bUyUk bir haplsh•"• 
yapıhyor 

Edirne gazetesinin yazdığ•0" 
göre Edirnede metruk kışlal•r; 
dan birisinin bazı tadilatla :ir 
bin kişilik asri ve umunıl 

1 1 
.. 

hapishane haline ifrağı karar' 
tırılmııtır. 



[ Adliye Haberleri 1 

Mütekait kaymakamın 
parasını nasıl aşırmışlar? 

Maznunların muhakemesin•~ 
Ağır cezada başlandı 

dttn 

Tevfik bey isminde bir kayma- bin iki yüz lira11 da bunlar tara • 
kam mütekaidi henüz tekaüt ol • fından aşırılmıştır. 
lllUf, hükUmetten 1800 lira olan Tevfik bey i§İn farkına varmış 
ikramiyesini almış, evvelce birik- kaçmıya başhyan bu adamları ku
tinnif olduğu 400 lirayı da bu pa- valamış, polisin muavenetyle bir 
taya ilave etmiş, Beyoğluna çı· meyhanede yakalatmış. 
kıp bunları bir bankaya yatırmıya Dün ağır cezada .maznunların 
L F k h d muhakemelerine bac.lanılmış, şa • "-tar vermis. a at er ne ense -: 
T ~ d hit celbi için bırakılmı!hr. evfik bey Yüksek kaldırım an 
Beyoğluna çıkmıya baslamış. yol iki kaçakçı mahkOm ve 
da lsai isminde bir yahudi ço - tevkif edlldller 
CUğu önüne çıkmış: İhtisas mahkemesinde dün de 

_ Efendi ağabey, bana bazı kaçak~ılık mahkemelerine ha 
Paristeki kardeşimden biraz para kılmıştır. Niko isminde bir afyon 
telmiş, KrediLiyona bankasın • kaçakcısı bir sene hapse ve 300 li-

ra para cezasına, Y aşoa adlı bir 
daymıf. Onu gidip alacağım a- rakı kaçakçısı da altı ay hapse ve 
illa bu banka nerededir bilmiyo - 35 lira para r.ezasına mahkum ol
tum, söyler misiniz? muslardır. iki mahkum da tevkif 

Demiı, bu sırada da sabıkalı e-lHmislerdir. 

1 Memleket haberleri 1 

Bunlar keçi değil 
haydut! 

"Anadolu,, refikimizin yazdı
ğına göre keçi lzmirde birinci 

. kordonda bir kahvehaneyile bir 
lokantanın damına çıkarak iki 
binayı da çatırdata çatırdata 
yere iddirmiılerdir. Bu keçiler 
Pireye sevk için getirilmitlerdi. 
içlerinden birisi zıplayarak kah
venin damına çıkınca diğer keçi· 
ler de ar~adaşlarını takip etmiş
ler ve :-,00 keçi tiirden dam üs· 
tünde cirit oynamıya başlamış· 

lardır. Kahve balkı "Ne oluyo
ruz,, diye şaşkın 11aşkm bakışır· 
larkeo tavan yarılmış ve müthiş 
bir keçi yağmuru başlamıştır. 
Keçilerden birisi bir tavlanın 

üzerine düımüş ve yaramaz mah
lük bu itten nasılsa ürkerek 
orada oturup kalmııtır. Keçiler 
bu arada kahveden çıkarak 
komşu lokantanın damına çık
mışlar burasını da az zaman 
içinde yere indirmişlerdir. •ıracalı Ihsan oradan geçmiş, ve- Bir mecmuayla bir gazete 

re bir zarf düşürmüş, gitmiş. Fa- hakkında takibata be.landı 
kat o gider gitmez lsai zarfı almış Bir mecmuayla bir gazete aley- ı Kısa Haberler 
Ve Tevfik beye: hind• adliyece takibata batlanmış L-------------

- içinde iki bin be~ yüz lngi- br. Bımb.rdnn biri J?ayrı siyasi Cenaze otomoblllerl - Tah-
liz var. Allah kısmet getirdi gel dduou halde c;n - Japon harbin sisat mevcut olmadı~ından yeniden ce
ıeninle paylaşalım demiş! Tevfik den bahseden Muhit mecmuası, naze otomobili yapıırılmamasına ve mev
beyi sokak içine doğru sürükle · diğeri de beyanname hilafina çı - cut dört otomobilin Balat ntelyesinde 
"1if. kan dünya $?azeteıidir. tnmir ettirilmesine karar verilmiştir 

Fakat bunlar oraya girer gir - Millet mektttplerlnde - Im-
tnez İhsan kendine taharri memu f R T 1 il A 1 J tihanlara her semtte devam edilmektedir. 
ru süsü vererek Kazım isminde bir Topkapı Sa:-ayı müzeıi mü- imtihanlar martın 9 una kadar bitirilmiş 
Çocukla oraya gelmi, ve ben pa- dürlilğünden: olacaktır 
tamı dii,ürdüm. S1z r.aldımzı di - Mütekait Mehmet Refik Bey Eenafın tesclll - Dün sabah 

S - VAKiT 6 MART 1932 ~ 

Akvam cemiyeti topladığı 
paraları ne yapar?! 

Çin sekiz senedenberi taahhüdüne 
mukabil beş para bile vermemiş! 
(Deyli Ekspres) gazetesi lngil

terenin Akvam cemiyetine verdi
ği tahsisattan şikayet etmektedir. 
İngiltere bu sene Akvam cemiye
tine (182.000) Sterlin verecktir. 

Geçen sene verdiği para 
(117.500) Sterlindi. 

Bu sene tahsisatın artmasının 
sebebi İngiliz lirasının düşmesi -
dir. lngilterenin Akvam cc:niye -
tine verdiği para bundan ibarei: 
değildir. İngiltere gecen sene, hu 
paradan başka (11.500) Sterlin 
daha vermiştir. f ngiltereyle im -
paratorluk eczasının V{!rdi~i para 

lcanunuevvelde Pariste toplandığı 
zaman 91.000 Sterlin sarfetmiş ve 
Çin - Japon meselesini mevzuu 
bahsederek hic bir müspet netice 
elde edememişti. 

Cenenede daktilolara haftada 
onar Sterin verilmektedir. Sonra 
Akvam cemiyeti tarafından aza • 
smdan her hangi birine karJı bir 
taerruz veya harp vuku. bulduğu 
takdirde tecavüze maruz kalan 
devleti himaye için büyük devlet
lerden her birinin otuz sene müd· 
detle taahhüt ettiği bir para var • beş milyon Sterline vermaktadır. 

Akvam cemiyetinin şimdiye ka - dır. 
dar topladığı paranın miktarı İngiltere bu yardım hesabına 
(11.070.090) Sterlindir. her sene 732684 Sterlin vermeyi 

Akvam cemiyetine taahhüda • taahhüt etmiştir. Onun bu suret• 
tını vermiyen devletlerin biri, Çin le vereceği para 29.780.520 Ster• 
dir. Sekiz seneden beri Akvam 
cemiyetine beş para vermiyen line varacaktır. Fransa da bu 
Çin, (400.000) Sterlin broçludur. yard1.m hesabına her sene 300.000 

Akvam cemiyetinin bu parala- Sterlin, Almanya 100.000 Ster• 
rı nasıl harcetti~ini göstermek için lin vermeyi taahhüt etmiştir. 
şu malumat verliyor: Akvam cemiyetine borçlu olan 

"Cemiyet her gün teslihat kon- devletler arasında Çin, Peru, Ar • 
feransı için (7.000) Sterlin harce-

J• antin, Bolivya, İtalya ve Fransa diyor. Konferansın üc haftalık 
maırafı (130.000) Sterline var - da bulunmaktadır. Bunlardan 
mıştır. Bu kadar sarfiyat muka- başka, 31 küçük devlet de borç• 
bilinde kazanılan netice: Ciltler ludur. 
dolusu laftan ibarettir. ------------

1. Diln geceki yangın Cemiyeti akva.'!Il mec ısi geçen Ye Üzerlerini aramak istemif. Ev • dünkü gün vefat etmiştir. Cena· t:snaf cemiyetleri mümessilleri bir top
Veli lsaiyi aramıt. Bet yüz lira tantı yaparak tescil muamelesi etrafında 
bulmuf. Bunlar benim param de· zesi bugün Beşiktaşta Yeni ma- görüş~üşlerdir. için dün lıclediye riy~setinden :ılilkad:ır- Dün gece saat 12 ye doğru 
iil diye geri vermiş ve emniyet hallede Ihlamur caddeıinde 57 Mister Gru - Amerikanın Tok- lara emir verilmiştir Büyükderede dereiçinde çayır 
telkin etmek istemiş. numerolu haneden kaldmlarak )O sefirliğine tayin edilen sabık Türkiye Bir garaj - Belediye sıhhiye mü- sokağında bir yangın zübur et-

Sıra Tevfik beye gelmif, Tev- öğle vakti Sinan Paşa camiin .. ~e sefiri l\lr. Gru martm 13 ünde. yeni me· dürlü~üne ait momobil ~·e. ot~büslcrle mişse de derhal yetişilerek yan• 
fik bey üzerini aratmak istememil namazı badeleda Maçkada kaın muriyet yerine hareket edecektır. kamrnnların muhafaıa~ı ıçın hır garaj • d v h ld .. dü 
:ae de ellerini tutup zorla aram!§· Şeyhler mezarlığına defnedile- Suadiya plljında - Belediye- mevcut olm:ıdı{tından eski medreselerden g~n ~ır .• ev yan ıgı a e son • 
lar v b d T fik be · ik' celitir>1 •h.,..... "' nin alacııhı olan rrsimlcı in sür'atle tahsili hirisi.nin ~ıırajll tah\•ili k~arlaştmlmış.ur. ruf muştur. 

e u sıra a ev yln ı . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • 
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gibi tehirlerin rekabetiyle kartılaştı. Atinalı tüccarın diğer siteler ticareti• 
ne rekabet etmesi yirmi yedi sene süren (Peloponez) harbine sebep oldu. 
Atinaya kartı Peloponez siteleri lspartarun kumandası altında toplandı. 
8u harp ( 3) safhaya ayrılır. 

1 - On sene harbi: Milattan evvel 421 - 431 dedir. 
2 - Sicilya harbi: Milattan evvel 413 - 415 tedir. 
3 - Deselin harbi: 404 - 413 tedir. 

Bu harplerin birinciıidne :galip ve mağlup yoktur. 
ikincisinde: Atina lspartaya mağlup olmuttur. 
Üçüncüsünde: Ati na şehri Ispartalılar tarafından zaptolunmuı ve 

lıparta donanması Atina donanmasını mahvetmit, denizde hakimiyeti ka· 
Zaıımıf, Atinaya müttefik olanları Atinadan ayırmıf. Bu harpten sonra Ati• 
lla Atıkta bir aite haline girdi. Atinanın idaresi, lapartamn arzusuna göre 
tayin edilmit olan otuz Tiramn eline verildi. Ve hikimiy~t lıpartaya geç• 
ti. Atna da bu hakimiyeti tanıdı. Peloponez harpleri lspartamn siyasi tefev 
\tukuna ıebep olmuıtur. lspartanın tefevvuku lspartamn, timalinde vece· 
llubunda ve Adalardenizinde, hattaAnadoludaki lyonyada bütün tefev • 
\tuku lıpartaya temin etti. Kısaca: Isparta Atinanı nyerien kaim oldu. 

lran • Isparta harbi : 

lranilerle harp devam etti. lspartanın Anadoluda lranilerle muharebe
•İııin sebebi tudur: 

Küçük Asyadaki Yunan siteleri Persler tarafından tehdit ediliyordu. 
Bu sitelere Isparta yardım etti. Ve bu yardım neticesinde muharebe 
fili bir hal aldı. Ve Persler mağlup oldu. Bundan sonra Persler Atinayı 
f\rıos, Korent, ve Tepi Isparta aleyhine birlettirdiler. Ispartalılar mütte• 
file siteleri Beotyada mağlup ettiler. (Milattan evvel 394) Isparta kralı 
llıuharebede yaralandığı için, lspartaya döndü. Atinalılar laparta donan • 
llıaaını Anadolu sahillerinde mağlup ettiler. Bu mağlubiyet lspartamn 
<Eıe) denizinde hakimiyetini kaybetmeıi demekti. 

Antal kldls sulhU : 

Bu, vaziyetin neticesinde sulbü imzalamak için lspar • 
~~an Antalkidis .murahhası ntihap edildi. Ve muahedeyi fU tekilde imza· 
l4lClı: 

lran Anadoludaki bütün siteleri aldı. Yunanistandaki siteler birbirle· 
l'İnden müstakil olmak üzere serbest oldular. 

On blnlerln kaçı•• ı 

( Bu devirde Isparta ile İran arasında mühim bir hadise vukua gelmittir • 
• ~erı) kralının kardeşi Kurus İran tahtım ele geçirmek iıtiyordu. Bunun 
•çı nKurua Ispartalıların yardımiyle on bin kiti topladı. Bu on bin kişi 
~a ile tutulmuı Yunanlıydı. Genç prens Kurus, Babil civarında mağlup 
... .._ V • idam edildi. 
d .. .ıı. Bu sefere iıtirak eden Yunanlılar Büyük metakkatle Anadolunun prk 
-slaruıdan kaçmıtlar pek az kıımı .( 4) •Y. zahmetli bir aeJ.ahatte naonra 
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Karadenize varabilmişlerdir. Bu kaçış tarihte (On binlerin) kaçıfı diye 
töhret almıştır. ...ıe-

Tepln tefevvuku : 

(Milattan evvel 361 - 731) de Isparta deniz hakimiyetini kaybettik
ten sonra Tep sitesi kuvvetlenmiye başladı. T ~P sitesi Isparta ya kartı fa. 
ik vaziyet aldı. Isparta ordusu mağlup edildi. Bu mağlubiyetten sonra 
merkezi Yunanistanda Isparta hakimiyeti kayboldu. Peloponez kıt'aıında 
Tep hakimiyeti teessüs etti. Hatta diğer siteleri Isparta aleyhine tahrik et• 
ti. Ve Isparta şehrine kadar girdi. Buhakimiyet uzun zaman devam edeme
di. Çünkü Tepi idare eden Pelopidas ve (Epaminondas) ölmüşlerdi. Bu 
iki adam (Tepi) kurtaran ve yükselten iki mühim ,ahsiyetti. Pelopi • 
das iyi bir kumandandı. Epaminondas fedakar bir siyaset ve devlet aad· 
mıydı. Bu iki adamın ölümünden sonra Tep hakimiyetini kaybetti. ..ı 

Yunan siyasi mevcudiyetinin sonu : 

Milattan evvel 4 üncü asrın ilk yarısında Atina Yunanistanda tekrar 
hakim olmıya başladı. Kah T eple kah lspartayla ittifak etti. Fakat bü • 
tün çalışmalara rağmen eski Atina hakimiyetni iade etmek .mümkün ola
madı. Yunanistandaki bu muhtelif siteler Yunan vahdeti vücude ge• 
tirmek için çok uğraşmışlardı. Atina, Isparta, Tep bu iş için bir hayli kan 
dökmü,lerdi. Bütün bu uğraşmalnra rağmen Yunanistnada birlik değil 
bir zaiflik göze çarpıyordu. Adeta Yunanistanın istilası gün meselesi ha • 
linde bekleniyordu. Birçokları İran istilasından korkuyordu. Yunanis• 
tan şarktan değil şimalden gelen bir istila ile hakimiyetine nihayet ver • 
di. Bu yeni müstevliler, Makedonyadan akın ediyorlardı. 

-Makedonya 

Makedonya Tesalyanın şimalindedir. Şarkında Trakya garbinde 
'(Epir) vardır. Cenubunu Adalar denizi ve Tesalya ihata eder. 

Yunanlılar, Makedonya halkına barbar derlerdi. Halbuki; 
Makedonya halkı orta Asyadan Rus stepleri, Karadeniz sahilleri ve Tu
na boyu yoluyla gelen kabilelerdir. Makedonyanın en meşhur iki tehri 
vardı. Biri Ege diğeri Pelladır. . . 

Makedonya sahilleri Yunan müste.mlekeleri halindeydi. Makedon • 
ya tabii hudutlarını bulabilmek için sahile sahip olmak mecburiyetin • 
deydi. Fakat bundan evvel memleketin birliğini temin etmek lazımdı. 
Bunu temin eden lskenderin babası Filip olmuştur. 

Kıra) Filip (milattan evevl (336 - 359) evvelce Tepte bulunmuf Te
pin iki meşhur adamını yakından tammıt Yunanistanı iç yüzünden gör • 
müştü. Kıral olur olmaz takip edeceği siyasi hedefi tayin etti. Bu hedef 
ıu üç eaasa iıtinat ediyordu: 



• 
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Marsilya baş konsolo-
sumuz katledildi 

J Son haberi er ) 

B. M. Meclisinde 
Ankara, 5 (A.A) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Reis vekili 

Ekmek fiatlarına zam 
doğru değildir ! 

f Ust tarafı ı in .:i sayfada 1 böyle hazin bir akibete uğra· Refet Beyin riyasetinde topla· Baş makalcmizden mabaııt 
fı almıştır: ması muhitimizde çok derin bir narak belediye kanununun 83 kiki icap eden tarafı budur. 

Marsilya 4 - Bugün Türk kon- tesir uyandırmıftır. ilncü maddesine bir fıkra ilavesi Fikrimizce bir kaç gün evvel 
soloshanesinde baş konsolosla bir Vak'adan haberdar olur olmaz bu sütunlarda izah ettiğimiz veç-
hademenin ölümünü intaç eden Hariciye vekaleti vekili Şükrü Ka hakkındaki kanun Jayihasının hile Türkiye buğday meselesini 
"çifte bir cinayet ika edilmiştir. ya beyefendi tarafından merhu • ikinci müzaKercsinde . liabul et· halledebilmek için gidilecek yo -

Anadolu ajansı bu haberi alın· mun ailesine telgrafla beyanı te. tDİŞ, mPclis encümenlerinde istifa lun başında (Ambar ve silo) ışı 
ca derhal Havas ajansından vak'- essür ve taziyet edilmi! ve ailesiy Te vefat suretile vuku bulan vardır. Memleketimizin her tara· 
ayı tevsik için .mütemmim malu • le çocuklarının memlekete avdeti mUnhallere intihabat yapılmıştır. fmda muntazam surette buğdav 
mat ve tafsilat istemiştir. Gelen irin lazım gelen tedabir derhal Bü ü . S d . R muhafaza teşkilatı vücuda getiril-
tafsilat !Udur: :<' tçe ene menıne a eltın ıza medikçe bu meseleyi hallctmiye, 

Marsilya 4 - Tiirkiyenin l\far- ahnmıştl1'. (lstanbul), Turgut (Manisa), Sıh- fiatlara hakim olmıya, satışları 
Marailya, S (A.A.) - Türkiye h •· • S · (M · ) k 1 • dd • k silya başkonsolosu, konsı)losluk ıye encumenıne aım anısa, ontro etmıye ma eten ım an 

ba~konsolosu Server Cemal beyin H 1 (8 d d f ·ıı k odacısı tarafından üç h1ll"Şunla ö!- ait or ur), mü a aai mı iye yo .. tur. 
dürülmüstür. Otedenberi vazife- naşı Türkiyeye nakledilmek üzere encümenine Raıim (Kütahya), Mesela Yunus Nadi bey dünkü 

.. tahnit edilecektir. k 1 • d .. ) d" "E'"' sinde ihmal gösteren ve esasen Maliye encümenine Ziyaeddin ma a esın e şoy e ıyor: ~er 
dimağen de malUl vazıyette bulu- Merhumun ailesi bu gün Mar· milli mahsulümüz ihtiaycımızdan 
nan odacı eshabı masalih cekildik silyadan İstanbula hareket ede· Beyler scçilm•ıı:lerdir. biraz fo7.la ve•ra ihtiyac1.mız ka • 
ten sonra başkonsolos tarafmdan cektir. Katil müntehiren ölmüt 0 ir oenız kazaaı darsa Ziraat bankasmm her ta -
çağrılmış ve vazifesindeki ihm~l olduğundan kanuni takibat yapıl- rafta yapacanı ufak tefelc müba-
vc Iakaytliğinden dolayı tevbih mıyacaktlJ'. Istanbul, 5 (A A.) Çanakkale yaalarla istenilen fiat seviyesini te 
edilmi~tir. Bunun üzerine odacı MDtemmlm tafslllt boiazında küçfik burnunda lsveç sis etmesi mümkündül'.,, 
tabancasını çekerek başkonsolo • B h • bandıralı Ismeland vapuru ka- Ziraat bankasının bu günkü şe-

.. . u ususta 8Jitnsın bildirdiği rait içinde bu i•ı' yapamıyacag'"'ını sun uzerıne ateş etmi~tir. üt · 1.. l ö raya oturmuştur Türk gemi kur- : l m emmım ma uma a g re mün- anlamak icin geçen sene borç mu· 
Ik kurşun mumaileyhin bile· tehir odacı Oıman 23 yaşında tarma şirketi tahlis ameliyesine kabilinde buf;.dav almak kararın· 

ğine isabet etmiş ve odadan fırlr- b 1 t 
b k bir müteverrimdir, itinde ihmal· aş amıı ır. dan nasıl h;r netir-e el~A erlildHvi. 

yan aş onsolosu takip eden katil Bir musevi muhtekir · k k. f' ı· s· · ld 
avluda kendisine tekrar yefü;erek kar bir adamdır. Bu yüzden mil· nı sorma a ı ge ır. ızım a ı-
iki kurşun daha atmıştır. ~ teaddit kereler tevbihe maruz lzmir, 5 (Yakıt) - Bir komis- ğımız malumata göre banka an. 

yoncu musevinin ihtikarı tesbit cak bu kararı - o da cebri olarah 
Birisi kalbine di~eri başına isa- kalmıştır, - Esksehir ve Polatlı tarafların -

b t d b 'ki ku t · · J edilerek Müddeiumumilig· e verildi. e e en u 1 rsun esınv e Server Kamil bey iJk kurıuo)a da tatbik edebilmistir. Buralarda 

ne fU veya bu tarzda icra sallhiye 
ti vermek temin edemez. Binaen• 
aleyh §U veya bu tarzdaki salahi• 
yetlerin icra vasıtası olarak eti 
başta gelen (Ambar ve silo) i~ine 
bir gün evvel ba~lamak, oncla!I 
sonra bu vasıtalarla yapıalcak it• 
lerin planlariyle meşguJ olmak li 
zımdl1'. 

Ekmek fiatı üzerinden 50 ya• 
hut 100 para alarak bütce açığını 
kapatmak meselesine ı?elince, bd 
resim ancak hali hazırda İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi yalnız büyüle 
deqirmenlerle idare edilen büyük 
şehirlere münhasır kalır. Bu iti "' 
barla ekmek ve un kaçakçılığı 

ıeydan alacağı, ve adaletsizliği 
mucio olacai!ı gibi gayet mahdut 
sahada tatbik edil~cek ohm bir 
tedbirden maksat da hasıl ola -
maz. 

Kövlünün mahsulünü köylü• 
den maliyet fiatiyle almış olmak• 
la, ona bir resim koymak arasın· 
da netice ve tatbikat noktasındatı 
fark olduğunda şüphe yoktur. 

MP.hmet Asım 

Ferlköyünde 
Bir facıa ! 

başkonsolos derhal ölmüstür. Bnn sag· bileg· in den yaralanır yara) an· lzmlrde bir intihar topladığı bug'"' dayl~r da muhafaza 
dan sonra konsolosluk odasına av- 1 . 5 (V k ) T d !Üst tarafı ~ inci sayıfadaJ maz elini duvara dayadıgw 1 du- zmır, 8 ıt - üccar an tertibatının noksanından tehlike -
det eden merkum tabancasında d k k 

1 
Hacı Ali Muzaffer bey işlerinin dedir. Onun icin bankanın borc ve yatak odasında zevcesile Ra-

kalan iki kurşunu kendisine sıka- var a i anlı iz erden anlaşıl· d mukabı'lı'nde aldıg"'ı mahdut .mı·k: :ıayı münasebetsiz bir vauyette 
k • "h B d h S fena gitmesin en, müteessiren 

ra ıntı ar etmiştir. mıştır. a e u erver Kamil tardaM bu;;dnvları gene sahı'ple- go-rmüştür. Bunun üıerine bira· 
K ·ı· b b •- l k kendisini asarak intihar etmiştir. "' ati ın u hareketi ani bir cin- ey Kati den urtulmak için ka- ............................................................ rine iade edAl'ck bordru-ını bir SP· der zadesinin de yardımile ka· 

net tesiri altında yapmış olduğu pıya koşmuı, aıağıya inen mer· ölümünü intaç etmiştir. ne daha tecil edeceğinden bile dını üç, erkegw i de iki yerinden 
zannediliy. or. Polis tahkikatına b h d'J kt d' divenc doğru yürümüştür. Fakat Bunu müteakip katil tabanca- a se 1 me e ır. kamayle yaralıyarak öldürmüf, 
devam etmektedir. k l b S Demek istiyoruz ki ortada hal· 

Anadolu ajansının notu: Mar- ati urada erver beye yetiş· ıındaki iki kurşunu kendisine ledilmiye muhtac büvük bir bu~- cinayeti müteakip de kaçmııtır. 
ailva başkon.~olost1muz Server Ce- miş üç kurşun daha atmıştır. sıkmış, kurşunlardan birisi bo- dav meselesi vardır. bunda dn fi. Müddeiumumilik tahkikata bar 
mal beydi Memleketimizin yetiş- Kurşunlar boşa gitmiş, biriıi su ğazının altındaki teneffüs boru- kirler müttefiktir. Bu mesele hal- lamıştır. 
tirdiği güzide gençlerden ve üze- borusunu patlatmışhr. sunu delmiş, ötekide kalbinin lcdildii7i takdil'de hem meleketin Dün gece geç vakit poJiıteD 
rine aldığı vazifeyi daima liyakat Bunun üzerine katil tarafından ortasına isabet etmiştir. iktısadi. hem de mali vazıveti de tahkikimize göre katiller Ceode· 
ve dirayetle ifa etmİ§ kıymetli bir 3 k d h t 1 B Marıilya belediye reı's'ı kon•o· büyük bir salah buJacaktır. Bunda k. k d k l 
hariciye memurumuz olan Server urşun 8 8 a 1 mıthr. u " asl~ siin1'o vnH""· Arı ... J!l.f( hu me· re mev ıine a ar ova anmışıa 
Cemal beyin ifayi vazife halinde kurşunlar Server beyin başına losltaneye giderek beyanı taıi· selenin hallini Ziraat bankasına, da tutulamamışlardır. Pek yakın· 
mecnun bir kapıcının kurşunyle ve &calbine isabet ednek derhal yet etmiştir. vahut dH!er bir: devlet müessesesi· da tevkifleri muhakkaktır. 
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J - Ma.kedonyanın siyasi birliğin temin etmek için kuvvetli bir ordu· 

ya sahip olmak. 
il - Makedonyayı şimalden ve ~arktan geniıletmek ve adalar denizi 

sahiline inmek. 
111 - Makedonyayı Yunanistana. hakim kılmak ve Makedonya Yu • 

nan birliği sayesinde lran devletini yıkmak. 
Filip bu hedeflere varmak isin, kuvvetli bir ordu vücuda getirdi. Bu 

ordunun süvari kıt'alanm astlzadelerpiyadeleri Filibe ıadık Makedonya . 
köylüleri tefkil ediyordu. Filip Makedonyanın §İmalinden Makedonya • 
ya hücum edenlere muzafferane mukabele etti. Ve hudutlarını geniılet • 
ti. 

Trakyayı zaptetti. FiHbe şehrini lesi. etti. Şark hudutları Çanakka • 
le boğazına ve İstanbula kadar uzadı. Sonra Adalar denizi sahilini ve 
Halkidikya sahillerini istila etmek istedi. Fakat bu itte karşısına Yuna • 
nistan daha docrusu (hatip) Demostenin temsil ettiğ fırka çıktı. Atina -
lılar Fiip aleyhine harbe başladılar. Filip Halkidikya ve Tesalyayı zaptet 
ti. Bunun üzerine Atina Teple ittifak etti. Fakat Filip mütte
fikleri mağlup etti. Tep sitenin Reatyadaki hakimiyetin kaldırdı. Atinaya 
ilişmedi. Tep mukavemette ısrar ediyordu. Filip ordusu ile Korente ka • 
dar geldi. 

Bundan sonra Isparta bata olmak üzere bütün Yunan sitelerinin 
murahhaslanndan mürekkep bir meclise kendini Irana kartı açılacak 
muharebede Makedonyada Yuna11 orduları baş kumandanlığına intihap 
ettirdi. Filip Makedonyaya avdetinden sonra bir zabit tarafından öldü • 
rüldü. 

- Iskender imperatorluğu -

Babası Filip öldüğü zaman lskender 20 yaımdaydı. lskender (Aris· 
to) dan felsefe ve ilim öğrenmişti. Şiddetli bir tabiata malikti. Ve fazla 
sarho§tu. Fakat bunlarla beraber lslcender fazla cevvaldi. Ve çok ce • 
ıurdu. Daha on sekiz Ya§tnda iken (Şerone) zaferinin elde edilmesine 
sebep olmuştu. 

lskender imperator olduktan sonra tiddetle harekete batladı. 
Makedonya asılzadeleri gayn memnundular. 
Yunanistan, Makedonya hakimiyetinden kurtulmak istiyordu. Şimal· 

deki kavimler hudutları tehdit ediyorlardı. lskender timal hudutlarını 
tehdit edenlere kartı harekete geçti. Tuna boylarına kadar ilerledi. Ma • 
kedonyaya İsyan eden (Yunan) ve (Tep) e kartı da hareket etti. ilk 
defasında (Tep) asilerini affetti. İkinci defasında (Tep) ıehrini kö • 
künden yıktı ve ahalisini cair diye :sattırdı. Buna mukabil af dileyen A • 
tinaya ilişmedi. Atinada isyanı hazl1'lıyan (Demosten) i bile ıerbeıl bı • 
raktr. 

lıkender (Korent) de bir kongre topladı. Kendiıini bütün müttefik 
kuvvetlerin bat kumandanlı ta)jn ettirdi. 

has gelir, onlar da çalışır, bir senede on kabilenin murahhaslan gelirler, çalı 
tırlar, giderlerdi. Be!yüzler meclisi halk meclisine arzolunacak sualleri 
hazırlardı. Bunlar gündelik i§leri görür, devletin maliyesini idare ederlerdi. 
Sene nihayetinde be§yüzler meclisi halk meclisine hesap vermiye ,mec -
burdu. 

Umumi işlerin hakimi halk meclisiydi. Harp, intihap, ka • 
nunların kabulü, muahedelern imzası, siyasi davaları nikamesi ancak halk 
meclisinin karariyle olabilirdi. Askc rlğini yapmış olan vatandaşlar mecli
se iştrak ederlerd. 

İçtimalara ahaliyle meclisin ara:u na hattı fasıl olmak üzere kırmızı bir 
İp gerilirdi. Meclis dini .merasimle açıll1'dı. Hür münakaşalar yapılırdı. 

Mahkemeler: 

Atinada iki nevi mahkeme vardı: 
1 - Eski Arhontlann teşkil ettik )eri mahkemeler. 
2 - Halkın mahkemeleri. 
Halkın mahkemeleri, yani vatandaşların mahkemesidir. Bütün vatan • 

daşlar burada aza ve müddeiumumi vazifesi görürlerdi. Mahkemelerde a
vukat tutma üsulü yoktu. Herkes davasını kendisi müdafaa ederdi. An • 
cak muhakeme haricinde nutuklar yazan, davaların müdafaa tarzını anla• 
tan ve bununla geçinen muayyen adamlar vardı. Davacılar ekseriya ken· 
didavalarını onlara anlatırlar, Onlar mahkemeye gidecek olan adama bir 
nutuk hazırlarlardı. Mahkemeye gid e nadanı bu nutku ezbere söylerdi. A· 
za mahkem~ bitt}kten sonra reylerini çömleğe beyaz ve siyah çakıl tqları 
atmak suretıyle ızhar ederlerdi. Beyaz renk beraet siyah mahkUmiyete 
delalet ederdi. ' 

Sanayi: 

. Ab_k ~mntaluuında başlıca sanayi taş oiaklarında çalışmaktan ve ına· 
<lenlerın ışletiJmesinden silah, vazolar, mobilye ve elbise imalinden iba • 
retti. 

Ticaret : 

Milattan evvel beşıncı asrın ıkinci yarısında Atina Pire ~a· 
srtasiyle mühim bir ticaret merkezi oldu. Atinaya Karade • 
nizden buğday ve ağaç, Trakyadan demir, Kıbrıstan balar, 
Midilli ve Sakızdan ıarap getirildi. Sicilyada, ltalyada, Kıb
nsta, Mısırda, iberyada, Karradenizde, Peloponezde çıkan e9ya • 
nin bir çoğu Atinaya gelirdi. Zeytin yağı yün, kumaş, mücevherat ve ·~· 
zolar ihraç edilirdi. İncir ve hububaat ihracı memnudu. Para ticaretı, 
bankerler vasıtasiyle yapılırdı. Bunlar ı·ehin mukabilinde avans verirler 
ve hesabı cari açarlardı. Atina parası makbuldü ve her yerde geçerdi. 

- Peleponez harbi -

Milattan evvel 404 - 431 senelerinde Atinanın Metya harplerinc1ell 
tonra kazandığı ıan, ıeref ve siyadkudret lspartanın, Korentin, ve Melal' 

• 
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Istnbul dördüncü icra daire -

Uşakta merkezı bulunaI\ 

UŞAK 
1 1 As. Mk. sa. Al. Komisyunu ilmılan 

lhıden: 
u Beyoğlunda Caddei kebir de 
l"lll'lıtaki Hanının 6 numaralı da
iresinde mukim iken elyevm ika -
llaetaihı meçhul Osman beye: 

Şayian ve müştereken muta -
l&rnf olduğunuz Beyoğlunda 
rddeyi kebirde Hırıstaki hamn-

1 
aki Aliye hanım hissesi mumai -
9Yharun deyninden dolayı açık 
arttırmaya vaz edilmiş olup 20 
Ş~bat 930 tarihinde şartnamesi 
dıvanhaneye talik edilerek 932 
leneai 24 - Mart perşembe günü 
laat 14 ten 16 ya kadar dairemiz 
de açık arttırma ile satılacağına 
dair olan açık arttırma ilanı 930 
- 579 dosya numarasile tarafım
a.. ilanen tebliğ olunur. -lstanbnl Mahkeme! Asliv 3 Oncii hu· 
kbk dairesinden: · 

Vehbiye hanımm kocası Emin 
•i• aleyhine açtığı boşanma da
•ııı üzerine kendisine usulen 
Yapılan tebliğe rağmen gelme
llaİf olduğundan gıyabında tah
kikata devam ile aleyhinde ika· 
ine edilen şahitler dinlenilmiş 

•e mahkeme 4 Nisan 932 ye bı
rakılmıştır. Muamelih mezküre· 
Je 5 gün zarfında itiraz etmedi
ii taktirde mahkemeye kabul 
edilmeyeceğin Juzmu iJan olunur. 

Üıklldarda lstanbul altıncı ic
ra memurluğundan; 

Üsküdarda Se14mi Ali efendi mıhal
leainde Çıkmaz Ekmekcl Mesrap soka
,lında 12 No. lu hanede mukim iken cl
}evm ikametkAhı meçhul Va~il oğlu 
l'anto Efendiye. 

Kosti oğlu Yanko efendinin Üsküdar 
latıkuk hakimliğinden istlbs:ıl eylediği tıs· 
hİhl kayıt Jl4mı icraya te\'di kılınm•ğla 
tarafınıza tebliğ edilmek üzere gönde· 
l'flaıış olan ödeme emri ve zabıtaca ya
Pllan tahkikatta ikımetgAhı meçhul ol· 
dutu anloşılmaSJna mebni ödeme emrinin 
~fr buçuk ay müddetle ilAnen tebliğat 
~craıına karar verilmiş olduğundan tarihi 
ılAndan itibaren bir l ı• :ıv hitamından 
sonra bir hafta zarlı bir itirazınız 

bulunduğu tılcciirdc bızzat veya tarafınız· 
dan bir vekil g6ndermck suretile itlrı· 
:tınızı dermeyan etmeniz, aksi tııkdirde 
Jdraı edilmemiş sayılır müddeti mezktlrc 
hitamında hakkınızda cebri icra ödeme 
eaıri yerine "alm olmak üzere tarafınıza 
Utncn tebliğ olunur. (2557) 

Fatih Sulh icra!ından: 
V asfıye hanım ile Mecide ha

llun Ye Ismail ağanın şayian mu-
tasarrıf olduktan Haydarda bı
~kçı Alaattio maballeıinde 28 
buaırolu 100 Jira kıymeti mu
haaıminesi iki sofa ile iki oda 
•e bir hela Ye bir kuyu Ye mik-
tan klfi bağçeye havi ve ayni 
lnabalde 30 No. lu ve miktarı 
klfi bağçe ve iki oda ve bir 
&ofa 'fe bir beli ve 500 lira kıy· 
~~ti mubammineli hanelerin iza· 
eı fuyuu icra edilecektir. Tapo· 
ta mUıeccel ve gayrı müseccel 
lıalt sahiplerinin 20 gün zarfında 
lbUracaatla baklarıoı t~sbit et· 
tirıneıeri akıi taktirde gayrı mü· 
•tccel hak sahiplerinin paylaş· 
lbadan hariç tutulacakları artbr
lbıya iştirak edenler bedeli mü· 
~Jtdeyi 5 giln zarfında yere
~klerdir aksi taktirde farkı fiat 
ht zarar Ye ziyan kendilerinden 

ll&bükOm alınacaktır. Taliplerin 
)\izde on pey akçası ile beraber 
~tbrma gUnü olan 7 Nisan 932 
S erıembe günil saat 15 de Fatih 
d lllb icrasına 931-14 numrolu 

11 °•Yeya müracaatları .ilin olu· 
~2558) 

i.t•nbul ikinci icra memurluğundan: 
y ır borçtan mahcuz ve para· 
~ Çevrilecek Komodin; saat ve 
12'sa 8 • 3 - 932 tarihinde saat 
"'.13 de Taksimde Kazancı Sor
k 'air ıokağı 17 No. Ju hanenin 
u:r•~ Gnllnde satılacağından ta· 

erlll mllracaatı illn olunur. 
(2551) 

lstan bul 4 üncü icra memurlu -
ğundan: 

Fatihte Katip Muslahaddin 
mahallesinde Kör oğlu sokağında 
l 9 numaralı hanede mutasarrıf en 
sakin iken elyevm ikametgahı 

meçhul olan MEHMET efendiye: 
Raife hanıma borcunuzdan do

layı tahtı hacze alınan isbu hane -
deki hissenizin 27-2-932 tari~ 
hinde mahallen vaziyet ve taktirı 
kıymetine giden ehli vukuf tara -
fından mezk\ır hanenin taımamına 
(4165) lira kıymet taktiredildiği
nı natık haciz zabıt varakası 

932 - 69 dosya numarasile tara
fınıza ilanen tebliğ olunur. 

(2554) 

Jst:ınbul yedinci icra memurluğundan; 

Galatada Beyazit mahallesinde 
Topcılar caddesinde No. 167 
mukim iken ikametgahı meçhul 
bulunan Nikoli efendiye: 

Yani Raka efendinin zimmeti
nizde alacağı olan paranın temi· 
ni için hacız olunan Beyoğlunda 
Kamerhatun mahallesinde Fakir 

sokağında 8No.lu banenin13 Mart -
932 tarihinde saat 11 den 12 ye 
kadar mahallen hacız, takdiri 
kıymet ve vaziyet muamelenin 

Şayak Fabrikası 
Türk Anonim Şirketinin 

931 senesi heyeti umumiyesı 31 3 932 
tıırib yevm Perşembe saat 14 te f:ıbıiKa
da içtimııı mukarrerdir. Heyc.>ti umumiye
dc bulun:ıcak hissedaranın nizamname· 
mlzin 26 ıncı maddesine nazaran hisse 
senetlerinin fabrika kcsısını usuli d:ıire· 

sinde \'eya 'es:tlki muteberekrinin de 
itası iltn olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Meclisi idare raporu 
2 - Murakıp r:ıporunun kıraati 

3 - Bildnço kabulü 
4 - Meclis idare ve Murakıp inti· 

ha batı. 

SEYR!SEF AiN 
Merkez. ıceotası. G:ılata köprü ba~ı B. 2362 
Şube A. Sirkeci l\11ıhlirdıı.rude Han 2.2740 

lzmir • Pire - lskenderiye 
POSTASI 

(EGE) 8 Mart Sah 11 de 
Galata rıhhmıocian kalkar. 

Moda iskelesi üzerindeki 

gazino tesliminden itibaren 

Mayıs 935 nihayetine kadar 
kiralıktır. ihalesi 15 Mart 932 
saat 17. Teminat yüzde 10. 

ifa kılınacağı ihbar varakası teb- ==u:ı.·mm:::=::=::::::::m::::ı:::::::m:::::ır 

liği makamına kaim olmak uze- iisadık zade birader-U 
:: :: 

re ilanen teblii olunur~ (2555) ~ ler vapurları il 
= ~ :: Karadeniz Postası il 

1 3. K. O. Sa. Al. Ko. dan 1 E SAK :: 
il ARYA H 

Harita umum müdürlüğünün il ii 
İstanbul ıubesindeki çadırL\r ta • U Vapuru 8 M~~t _Salı H 

1. gunu = •• :. 
mir edilecektir. Pazarlığı 7 - 3 1 

ı. Sirkeci rıhtımından hareketle H 
- 932 pazartesi günü saat 15 te n :: 
komisyonumuzda yapılacak•ır. Ta: ı' Zonguldak, lnebolu, Ayancık, i\ 
!iplerin çadırlan görmek üzere Be- • Samsun, Ordu, Giresun, Trab- 1: 

Miktarı 

1450 Metre Konya orta mektebine kapalı zarf 
1800 ,, Maltepe askeri lisesine ,, ,, 
2750 ,, Kuleli lisesine ., ,, 
1645 ,, ÇengeJköy orta mektebine ,, ,, 
840 ,, Erzincan orta mektebine Aleni münakasa 

Yukarda isim ve miktarı yazılı mahaJlere hizalarında gösterildiği yeç.hfle 
dördü kapah ve biri aleni münakasa suretiyle beş şartnamede H'lcivert elbi
selik kumaş satın almacakhr. 15 -mart -932 salı günü saat 14,30 da ka
palı zarf münakasalan Ye 16 ya kadar aleni münakasaya Harbiye mektebinde 
ki satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. Taliplerin şartname 're nümu .. 
nesini görmek için komisyona müracaatları ve iştirak için de kapalı zarf mU. 
na.kasalarına ait olanlar için bf r şartnamesi veçhile hazırlıyacaklan teklif 
mektupannı ihale gününün muayyen ,·nktinde komisyon riyasetine nrmele
ri ve aleni münakasa için de 16 ya kadar iştirakleri. (219) (644) 

.. * • 
fspanak 
Karnabahar 
Labna müddet Şubat - 932 

gayesinde hitam bulacaktır. ı 
Prasa miktarı bitmiştir. 
Kereviz 
Maydanoz 
Patates miktan bitmiıtir. 
Taze soğan 
Kuru soğan 
Limon miktarı bitmi~tir. 
Salça 
Sarmısak 
Dereotu 
Havuç 
Y e~il salata 
İfayi teahhüt etmiyen müteah

hit namı hesabma yukarda cins • 
leri yazılı sebzeler pazarlıkla sa -
tın alınacaktır. Pazarlığı 7-- Mart 
932 pazartesi günü saat 16 yaka
dar Harbiye mektebindeki aatın 
alma komiıyonunda icra kıluıacak 
tır. Taliplerin !artnamesini gör -
mek için komisyona müracaatları 
ve İ§tİrak için de muayyen vakit· 
te komiıyonda hazır hı.1h•'!'U?lalan. 

(232) (784) 

İfayı taahhüt etmiyen müteah .. 
hit namı hesabına 482 çeki Malte
pe Lisesi için, 105 çeki Topçu A· 
tıf meldebi için ki cem'an 587 çe• 
ki odun pazarhkla alınacaktır. Pa .. 
zarlığı 7 - Mart - 932 pazartesi 
günü saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki satın alma komisyoı 
nunda icra edilecektir. Taliplerin 
fartnamesini görmek için k,.,mis .. 
yona müracaatları ve iştirak için 
de vakti muayyeninde hazır bu • 
lunınaları. (231) (785) 

• • * 
Askeri mekteplerle hastaneler 

için 18.000 kilo toz ~eker kapalı 
zarf suretile satın alınacaktır. Mü· 
nakasası 21 - Mart - 932 pa • 

zartesi günü saat 14,30 da Harbi· 
ye melı:tebindeki satın alma ko • 
misyonunda icra kılınacaktır. Ta• 
}iplerin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve İ§tİralC 
için de şartnamesi veçhile hazırlı• 
yacakları teklif mektuplarını ihale 
gününün muayyen vaktinde ko • 
misyon riyasetine vermeleri. 

(230) (742) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 1 i ıon, Rize ve HOPEyc azimet ii 
yazıtta harita müdürlüğüne ~art - • •· j ye aynı iskele'.erle Görele g Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu hastaneleri ıçin lüzumu olan 
namesini almak ve pazarlığa İ§ti- ·· ı f ı i ve Unyeyc ug" rıyarak avdet :: alit ve edevat pazarlıkla almacaktır. Talip olan ar ta siJit a mak 
rak etmek istiyenlerin vakti mu • ı '"l 

1
1 edecektir. I: için her sün ltYaıım müdürlüğllne ve pazarlığa girmek için de 

ayyeninde kamisyonumuza müra· ·· Fazla tafsilat için Sirkeci ı·· 3308 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 14-3-932 perşem· 
caatları. (109) (829) 

Meymenet Ham altında acen- • be günU saat on beıe kadar Daimi Encümene müracaat etmeli-
~ • • H tahğına müracaat. Tel. 22134 !! dirler. (856) 

~skeriihtiyacıiçinzeytind~e- ih~~=~~~=~~~~~==~==~~~:::::3~=~~~~~ -------------------~-----~--~ 
ıi alınacaktır. Pazarlığı 7 - 3-
932 Pazartesi günü saat 16 da 
icra edilecektir. Taliplerin şart
namesini ve nümuneıini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatlan. 

(110) (830) 

• • • 
MalQllerle şehit yetimlerine ait 

1932 senesi işramiyesi ıiç.in icap eden 
tesbit celvelleri ile yoklamaların ya -
pılmasına bilumum askerlik şubelerin 
ce başlanmıştır. Tesbit müddetinin 
25 - Mart - 932 de hitam buJacağma 

l LAN 
Kütahyanın Hacı Ahmet ma • 

hallesinden Hasan kızı Rukıye 
tarafından kocası Kalkan dereli 
Abdülhamit aleyhine açılan bo • 
ıanma davasında bilcümle mua • 
meleler tekemmül etmiş olduğun 

dan başka bir diyeceği varsa söy
lemek üzere muhakeme 21 - 3 -
932 ye talik 1'.ılınmış olduğundan 
yevmi mezkCirda Kütahya asliye 
hukuk mahkemesinde hazır bu • 
lunması muameleli gıyap kararı 
makamına kaim olmak üzere ilan 

nazaran alakadaranm bu müddet zar• olunur. 

tında mensup oldukları askerlik şube-'=-=-- =-:....:==·-:__:-=-======-==---=~ 
Jerine müracaat ederek kayıtlarım J - -,,1 

Doğum ve kadın hastalıkları 
yaptrrmaJarr lüzumu il:ln olunur. mütehassısı 

(SS) (5SG) 1 Doktor 

* • * 1 9- . N •t 
Çatalca müstahkem mevki kı- · U seyı D B$1 

taatı hayvanatı ~rpası aleni mü_ ' Türbe. esld Hi'nliahmer binast 

k k ıh 1 . 1 No. 10 Tel. 22622 
na asaya onmu§tur. a eıı 7 -~-~~~~~~;;;;;;~~~~~~~~ij 

- 3 - 932 tarih pazartesi günü 1 ~ 1 
saat 15 te komisyonumuzda yapı- Ö J.J Ü !1 
lacaktır. Taliplerin §artnamesini •--------••·------
almak üzere her gün münakasaya l~t:ınbul mahl>emcl asJiye dördüncü 
iştirak edeceklerin de vakti mu _ hukuk hAkimlerinden Suat ve kıymettar 

mu:ıllimlerimizden Ferruh \'& !\1clıha ba· 
ayyeninde komisyonumuza mü • nımdendilerin valide!;i ismet hanımefcn· 
racaatlarr. (76) (521) di vefat C)lcmlştir 

:;. :.;. ~ 

Polatlıda bulunan kıtaat hay -
IluıUn :\lodn iskelesinde ik:ımetg~hm· 

dan kııldınlar.ık ailesi mnkberesinc def· 
vanatmın dört aylık ihtiyacı olan nolunnc.:ıktır . .\ilesine t:ıziyct ederiz. 

Doktor 

Hafız Cemal 
220.000 kilo arpa kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. İhale ta 
rihi 7 - Mart - 932 pazartesi 
günü aaat 14 tür. Taliplerin §art- Dahili hstahklar mutahassun 
nameyi görmek üzere her gün mü- Cumadan maada her gün öğleden 
nakasaya ittirak edeceklerin ise sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan· 
teminat akçeleri ile birlikte ihale bul da divan) olunda 118 nurnarah hu· 
tarihinde Polatlı satın alma ko • ~usi kabinesinde dahili hastalıklan 

miayonuna müracaatları. (78) muayene ve tedavi eder. Telefon: ls-
(553) tanbul (2. 22398) 1 

lstanbul Polis Müdürlüğünden: 
Memurini zabıta için imali muktaıi 231 talnm sivil elbise Ye 

231 takım ılvil kaput ve olm ktar sivil ;apka kapalı zarf usulilc 
münakasaya çıkanlmıştır. Teklif olunacak fiat hattı layık görül
düğü takdirde 27-3-932 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te 
jhaleyi kat'iyesi icra edılecektir. Taliplerin şeraiti ve nümunele
rini görmek üzere idare komisyonuna ve teminat akçesile teklif 
mektuplarını yevmi mezkfırd!l saaat 14 de kadar Vilayet defter
darlık dairesinde mfiteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat 
eylemeleri illn olunur. (857) 

Yalova Malmüdürlüğünden: 
Samanlı kiSyUnde şarkan değ rmen su bendi garben şose yola 

şimalen değirmen bendi ve ,ose cenuben de Emlaki Milliye tar• 
Jasile mahdut 60 C:önllm tarlaoın miilkiyeti müzayedeye çıkarıl
mıştır. Taliplerin 13 Mart 932 tarihine müsadif pazar gönü Ya· 
Jova Malmüdürlllğüne müracaatları. (813) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisy nundan: 

Kaputluk kumafı ambarımızdaki mevcuttan verilmek ve kürkO 
ile imaliyesi müteahhidine ait olmak i'zere bin beş yüz adet 
kürklü kaput imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. 
Münakasası senei haliyc martının on altıncı çarşamba günü sa
aat on belfe yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi gör
mek üzere her gün ve münakasaya iştirak için teklifname ve 
teminatJ3rile beraber mezkur günün muayyen saatine kadar ko
misyonumuza müracaatları. (679) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci tertip 2 inci keşide 

11 Mart 1932 dedir. 

Büyü~ i~ronıiye J~,~ ~ lira~ır 
Ayrıca bir de 20,000 Liralık mükafat 
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bayat· kumbarası 

1 - Maniıada inşa edilecek Halk Fırkası binasının inşası 
(18315) lira (19) kuruşluk bedeli keşfi üzerinden kapah zarf usu
lile münaka1aye konulmuştur. 

2 - Münakasa müddeti Martın 24 üncü Perşembe günü saat 
on altıya kadardtr. 

3 - Münakasada 661 numaralı müzayede ve münakasa ka
nunu caridir. 

4 - Taliplerin bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu niıbetinde 
teminatı muYakkatelerini teklif mektuplarına leffetmeleri ve eğer 
Mühendis ve Mimar değilse!er inşaatın meatuliycti fenniyesini 
deruhte edecek bir Mühendis ve Mimar göstermeleri ve bunla
rın kltibi adilden musaddak bir taahbütnamelerini teklif mektu
buna Jeffetmcleri şarttır. 

4 - Kapalı zarflar vakti muayyeninde Fırkanm Manisa ida
re Hey'eti huzurunda açılacaktır. 

6 - Mukavele harcı, pul ve ilan masrafları Müteahhide aittir. 
7 - Evrakı keşfiye ve projesini görmek ve fazla malumat 

almak isteyenlerin Fırkanm Manisa Vilayeti Idare Hey'eti Ri
yaaetine müracaatları ilio olunur. (841) 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Şebinkarahisar vilayetinden: 
Şebinkarahisar Sutebri arasmda ve Kelkit ırmağı üzerinde 

altı bin yliz on sekiz lira muhammen bedeH olan ve kırk bış 
metr..su münhcdim bulunan ve halen üç yüz on beş metro tu
lündeki Tonuk köprüsünün ahşap ve demir aksamı 28-2-932 ta
rihinden itibaren yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usuJilc 
müzayedeye vazedilmiştir. Bedeli ihale üç ay zarfında iki taksit
te alınacaktır. Keyfiyet ilin olunur. (839) 

Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
114: 180 eğer takımının kapalı zarfla münakasası .t8·Mart-932 

cumartesi günü •aat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname 
ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakaaaya iştirak için 
teminatlarile beraber meı:kôr günün muayyen saatine kadar ko
misyonumuza müracaatları. (851) 

, _____ o_e_v_ı_e_t_o_e_m_ı_r_y_o_ıı_a_r_ı_ı_ıa_n_ı_a._r_• ___ _.I 
Kayseri - Sıvaa hattı üzerinde bir 1'öprünün mahaJJine çekil

mMİ hasebile 8 - 3 - 932 tarihinde Kayıeri'den Sıvas'a ve 9 • 3 ~ 
932 tarihinde Sıvas'tan Kayseri'ye yolcu trenlerinin seyrüsefer 
etmiyecekleri ilan olunur. (837) 

ka numrolu ve fiyat cinsinden ve pek 
az istimal edilmiş olup bilcümle aksamı 
ve makine teferruatına kadar müceddet 
olan otomobilimi zuhur eden askerliğim 
dolayısile acele ve ucuz fiada satmak 
arzusundayım. Taliplerin zirdeki adresi· 
me müracaatları il~n olunur. (2529) 

Eyupsultanda karakol ittisalinde No. 20 
çömlekçi dükk~nrnda Kemal .Ef. vasıta· 
sile Ismail 

Memur istiyoruz - Taşrada, 
kazılarda mal satacaktır, hangi kazada 
sacış yapacaksa o kazanın yerli ahalisin
den olması şarttır mektupla müracaat ; 
lstanbul Postahanesi 400 

r-YAllll--
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Va.kıt yurdu. 

Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu: 46. 

Telgraf: lstanbul VakıL 

Abone şartları: 

1 3 tı 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 1450 2700 

!!!n şartlarımız: 

Sa on 
Santim• 

Resmi 
10 Ks 
20 .... 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk ilan şartlarımız: 

1 2 J 4 

30 50 65 75 
l·lO Defalı . 

roo Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir 

H - 4 sanrı geçen ilAnl:ınn fazla 
satırı için S kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asrın. umum1 
ne~riyat müdürü: Refik Ahmet 

111~ 

Kazası 
Çatalca 

•• 
,, 
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Mevkii Kilo 
lstranca Vakıf ormanlanmn tabtaköprü 
ile kütüklü mekan arasında vaki orman 
kıt' asmda. 200,000 
btranca Vakıf ormanlarının 106 hat 
boyunda Ye iki parça orman kıt'asında. 60,000 
Istranca Valnf ormanlannm süpürgealan 
orman kıt'asında. 100,000 
Istranca Vakıf ormanlarının kasapyorgi 
çesmesi civaranda. 100,000 
lstranea Vakıf ormanlannm Hamzadere 
orman kıt'aamda. 250.000 

Şile Avcıkoru Vakıf ormanlaımın tefekliağıl 
orman kıt'asıuda. 20,000 

" 
Avcıkoru Vakıf ormanlarının Eğridere 
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Kömür 

" 

" 
mevkiinde. 30,000 ,, 

BaJada muharrer mahallerde orman kıt'alarmdan miktarı 
muharrer imal olunacak kömür müzayedeye çıkarılmıştır. Müza· 
yedesi 20 Mart 932 Pazar gününe kadardar. Yevmi mezkiirde 
aaat 14 de ihalesi icra olunacaktır. Şartnamesini öğrenmek ye 
müzayedeye iştirak etmek arzusunda bulunanlar lstanbul Evkaf 
Müdiriyetinde Orman ve Arazii Vakfiye idaresine müracaat 
etmeleri ilan olunur. (648) 

Münakasa Temdidi 
Mudunya Belediyesinden: 

Kasabanın aboneleri için alınacak su saatlerinin münakasası 
1 Mart 932 tarihinden 20 mart 932 tarihine kadar yirmi giid 
müddetle temdit edilmiştir. ihale 20 Mart 932 pazar günü saat 
15 te yapılacakhr. Talipler nümunelerile ve teminatlarile birlikte 
Mudanya Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. (~ 

Yüksek Ticaret Ve lktısat 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektepte yapılacak inşaat 27 Mart 932 tarihine müsadif P3 .. 

zar güdü saat 14 te ihalesi icra olunmak üzere kapalı zarf usıı
lile münakasaya vazoJunmuıtur. Talip olan!arın keşifname. ~" 
şartnameyi görmek üzere her gün mektebe müracaatları ıliJJ 
olunur. (853) 


