
931 Bütçesi 
l4ali Mile bqaaa kadar ya,.. 

lılcak tasarrufla bir milyon liranın 

iktisat edilmesi muhtemeldir. 

15 inci Yıl • Sayı : 5086 Pazartesi, 7 MART (3 üncü ay) 1932 Sayısı 5 Kurı~ş 

Avrupa 
Ricat ediyor 

a 

uPetit-Parisien,, gazetesi 
"Lucien Romier,, imuuı ve 
uRvrupanın Ricatı,, :Jeı lev
halı bir ba~mekale neşret-

' mehtedir, ehemmiyeline bi
naen neşredivoruz: 

Avrupa hükumetleri, bugün, 
kıt'amız üzerindt:l<İ iş ve mede

r Alt taralı 2 inci sayıfadn : 

Çin de 
Mü sade meler 
devam ediyor 

Londra, 6 ( A,A) - Changbai' -
dan bildiriliyor: 

Saat 8 - Muhasematın başlan
gıcmdanberi ilk defa olarak, Ja-

1 Alttarafı 2 inci sayıfada 1 

Halife oma 
meb'u a 

isti yen 
• • re ısı 

Celalettin Arif Beyin hususi evrakı 
arasındaki notlar 

... 
~ 

' \ 

Osmanlı mec
lisi meb'usanı
nın son reisi Ce
lalettinArif bey 
1929 senesinde 
Pariste bir otel
de ölmüştü. Ce
lalettin Arif B. 
bekardı, onun 
için vefatını mü
teakip cesedi 
Istanbula geti
rilip gömüldüğü 
halde eşyası Pa
sriste oturduğu 
otelde kalmışh. 
Bu eşya da ge
çenlerde şehri
mize getirilmiş 

ve dunlar ara
sında CeJalettin 
A!rif b:e yin 
bazı hususi t:V· 

rakma da te
sadüf edilmişti. 

Bu arada bu
lunan bazı pe
rişan kağıtlarda 
Celalettio Arif 
beyin el yazı
sile yazdığ dik
kate şayan şey
ler vardır. Bir 
çok kağıtlarda 

r Celalettin Arir Bey mükeher ola-
ak okunan bu yazılar arasında mesela şu satırlar vardır: 

. \'a Celd.I Ismi Cclıll sende tecelli edece , ,\Justafa Kem:ıl yık ıl nca'< ve sen 
rcıs olacaksın, halife ol:ıca'•sın . 

Bu kağıtların bazılarının üstünde kurşun kalemli bir çok 
k~!falar Mustafa Kemal isminin yazılmış olc:!ugu görülmektedir. 
agıtlardan birindede şu cümleler vardır: 

.. Birinci iş, memlekette bir beyannameyle halkı sükunete d:ıvct, sonra bir di· 
~;oı fevkaldde teşL:il ederek mevkuflıırı alelAcele muhakeme \'e ccznl:ırının tertibi. 
• C't'CUt emvıl \'C cmlAklerine \"nz"ıyet. Ş•ddct gösıcrmrk:ten ı orkma. Şapkayı def, 
Y•Zırı sı\itler il •.vesile nslın:ı irc:ı . ln~lizler dinin. Tü kHiJ!ün ve .senin düşma
~ındırlar. Fabt hiç telıa!i .etme Onların kullandıldarı ,,iy:ısi silMıı ·sen de onlara 

4~rş ı ı. ull:ınmıya mukıerıır ın . H:.ıs \"C Alınanlara ı:ı :ırrüp tdece~ sin, el alandan 
. ~ıni is'dmı lng'ili.ı: \C Fı:ııu z :ı!eyhine teŞ\'İk edeceksin. ı\meri~ıı Fr:ıns:ıdan 
~Stı~raı surc:tile p:ıra :ılmıv:ı çalış Memlekette dind:ırl:ırdan miirekkcp bir meclis 
ntıhap ettir ve şcr'ı ~crifin hlikımİ\ ı:ti kıı'ire . ini remin et! 

Bu kağıt 15 Haziran ı Y29 ta;ihlidir. Celal ettin Arif beyin 
rvrakı arasında bir !cabine listesine de tcsedüf edilmiştir. Bu 
18~ede Mersinli Cemal, Ali Ihsan, Kazın! Karabekir Pş. ların, 
~useyin Avni, Fu:ıt Selim, Feyzi Daim Beylerin isimleri vardır. 
B~ notlarda Salahaddin B. de polıs miidürii o'arak gösterilmiştir. 

ır <ışka kağıdın Ustünde de şu cümle okunmaktadır: 
l\:\zım Karabekir ,.c Alı Fuat PJ~al:ır ktı''' et b:ışınd:ıdır 

b" Osman:ı meclisi .mebusanının son re·si, Pariste vefatından 
ır kaç ay evvel kuvvetli bir ruhi ha5talığa tu tulmuştu . Bir kaç 

ay bu halde dolaşmış, ispirfzmeyi:e maşgul olmu~, otelde oda
~nda masasının başında vahiy ve ilham beklemiş, kağıtlarına 
~zen üst üste geçen satırlar halinde muhtelif fi kirler kaydet-

~1~tir. Bunların hepsi sab:t bir fıkri tecelli ettiren bir takım 
liastal~k hezeyanlarından ibarettir. Celalettin Arif beyin Gazi 
t t. .nın büyük nutuklarında kendisinden bahseden kısma cevap 
heşkıl eden bazı şeyler de yazmak istediği, bunları insicamlı bir 

alde tamamlamadığı bu enaktan anlaşılmaktadır. 
Celalettin Arif beyin hastalık eseri olan notları bu zatın 

~~~ı~.ğanda nasıl bir haleti ruhiye içinde olduğunu ve neler düşün
gunu de işaret etmektedir. 

• 
1 r unda 

• 
Iktısat ve Ziraat Vekillerimiz 

VAKiT muhabirine 
hükumet en <ialim 

beyanatta bulundular, 
tedbiri ittihaz ·edecektir 

Mustafa Şeref B. 

Ankara, 6 (A.Aı - Buğday 
işi hakkında iktısat vekili Mus-

tafa Şeref beyle görüştüm. 

Vekil B. bana dedi ki: 

maktayız. Buğday ve ekmekte 
istikrar temin etmek mülıim bir 
tetkik mevzuudur. Bu hususta 
fazla birşey söylüyemiyeceğim. 
Buğday meselesi günün mühim 
bir meselesidir. Bu iş ehemmi
yetle tetkik edilmektedir. 

Bundan sonra ziraat vekili 
Muhlis beyle görüştüm. Bana ıu 
sözleri söyledi: 

- Buğday meselesi, ziraat 
vekaletinin çok ehemmiyetle üze-

rinde bulunduğu bir meseledir. 
Vekaletimiz bu işi iki cepheden 
tetkik etmektedir. 

1 - Yerli tohumlarımızın ıs
lahı, temizlenmes~ ucuza male
dilmesi, iyi vakitlerde hububat 
yetiştirmek sahasında esasli ted
birler almak. 

2 - Günün meselesi olan 

Muhlis B~ 
buğdayların sabş meselesi fırka
da teşkil edilen mali encümende 
bütçeyle meıgul olduğu gibi 
buğday işile de meşgul oluyor. 

- Bu mesele fırka gurubun
da görüşülmüştür. Buğday me-
selesiyle yakından alakadar ol-

Uşakta ı 1 kişiyi 
kuduz ısırdı 

Köylüyü korumak için 
şehirliye yüklenmek! 

Ekmek fiyatını arttır.manın neticesi budur; 
bu tedbirden köylü fayda görmez Uşakta kudu1 köpekler tara

fmdan 11 kiti ısırılmıı ve derhal 
Iıtaobula sevk olunmu~lardır. -1-

Buğday meselesi yeniden alev-
Suriyede nUfus tahriri lendi. Tez iki cephelidir. Biri 

Suriyede yapılan son nüfus bütçe açığını kapamak çin ekmek 
ten bir resim almak! 

tahririnde müslümanların hiris· Tezin öbür tarafı buğday müs-
tiyanlardan fazla oldu~u anlaşıl- tahsillerinin himayesi ve buğdayı 
mıştır. fiatlandırmaktır. Bu iki mesele
, ıınnı ıııı~n:ııııııııııııınınuıııımııııııuıııııımıı:nınıııınnınımııııımıınuuınıtımııımımnınınnııııııııımınımıı,ıftunuımııtllııtnııumııumııııımıııttmınumıııtn' 

•• 1 
kuponlanmızı kesip saklayınız 
IY'BVriiiarınıza ilk tahsil kitaplarını 
l_Vakıt hediye edecek 

yi bir birinden ayırmak lazınıdll". 
Çünkü bir devletin bütçe açığını 
kapamak için ~ehir halkının gıda .. 
sı üstünden vergi almak istemesi 
ne dereceye kadar makul ve he • 
saplı bir hareket olur? Evveli: 
bunu düşünmek lazımdır. 

Bir defa ekmek fi atını iki mis .. 
li yükselterek elde edil~n resim 
hakikaten toplanabilecek midir? 
insanların aç kalmamak için ek .. 
mek alacakları iddia edilebilir. 
Fakat hu kendi gıdasını, kendi 
temin etmiyen §ehirlerde peK 

1 Alt tarafı 4 üncü sayıfada] 

........ -.. .. ··············-························-----
Akisler: 

Sinirliler ve izdivaç 
Yavrularınızın ders senesi başmda hediyemizi almaları için 

H hiç bir külfet yoktur. Yalnız " Vakıt ,, karii olmanız, Vakıt 
- okumanız klfidir. Martın on birinci gününden itibaren gaze· 

Akıl koruma cemiyetinin ortaya 
attığı bir fikri, Peyami Sefa beyle 

I Fahrcttin Kerim bey münakaşa edi • 
• yorlar: Sinirliler evlenmeli mi, ev

lenmemeli mi? 

j
- temizin başlığmın 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 kitaplarını takdim edeceğiz. 'i 

vır.nıııınuııııııumıııuıı ııınn ıııuıumııınıwaıumıuıııııuınııınıııwııuınuınnıınııııınıınuınıtıımııuuııııtntıınınınıııııuuııunnııınuıınnıuıııınııı•ıumıtınıııtıııa ~ 
Eyvaaah, bu bazicede bizler gene yandık, 
Zir:ı ki ziyan ortada, bilmem ne kazandık! 

- Baba, ttkmeaın okkas• on iki kuruşa çıkarsa ne yapar1z ? 
- Birer dlllm yerine yar1mşar dilim yorlz çocuıum ! .. 

Bekar bir mülıarrirle cdi bir dok .. 
lor arasında başlıyan bu münakaşa .. 
da, doktor izdiı'acın aleyhindedir, 
muharrir khinde! 

Doktor: Zaman zaman sinir ınö • 
betleriyle sarsılan bir temel üstüne 
sağlam bir aile yuvası kuruamaz, di• 
yor. 

JJJulıarrir, bu fikirde değU: Halllr • 
diyor, cim;i mahrumiyetin gere gere 
kopardığı sinirleri bf rbirinc bağlıya
C'ak en sağlam düğüm (akit) tir. 

Bana, doktorun fikri de uygun. 
geliyor, muharririn fikri de ... 

Doktorun fikri uygun geliyor. Zi· 
ra: Tam akıllıları yan deli eden iz· 
dioaC'ın. yarı delileri tanı akıllı de .. 
ğil, zır deli edeceğine kanüm! 

Jtlulıarririn fikri de uygun geliyor. 
Çünkii: }'arı delileri teelıhülden me. 
nedcrsek, kimi l'ı·lendireceğiz? ... /Ju 
zamanda /ıangi tam akıllı izdir·aca ce
saret eder? 

Gerçi, bir na:zariyc•ye göre, tabii. 
ı•e marazi büWn faaliyetlerimize cin
si arzu luikimiş. Fakat, Freud'ün bıı 
iddiası da, ne Fa/ıretlin Kerim beyin 
aleyhine, ne Peyami Sefa beyin lehi. 
ne bir hüküm olamaz. 

i zdivaç, yalnız cinsi harareti sön .. ı 
diiren bir çeşme dcğildfr kl! 

Yusuf Ziya 

{ 
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A vrupa ı o~~ni 1 
Ricat ediyor _ Harıcı Soa Telgrallar 1 

Pariste eğlence 
Hayatı 

Baş makalemizden mabat] 

niyetin inkişafına mini olan mil• 
Jetlerin ibtillfını halle ve öteki 
kıt'alardaki Avrupa nüfuzunu 
mDdafaaya muHffak olamamak· 
tadırlar. Uıak Şarktaki hadiıe, 
harpten enel blltiln dllnyada 
panldıyan Avrupa siyast nüfu
zunun azaldığına yeni ve kat'ı 
bir delildir. 

Çünkii bOtün hükumetler ve 
efkln umumiye fU yanlıt fikir 
üzerinde ısrar ediyor: Giiya, bu
gllnkD mllvazenea:zliğe mini ol• 
mak için Avrupa memleketleri 
ara1mdaki kuvvet ve kabiliyet 
membalannın tevzini klfi gele· 
cektir. Herkes vaktini, yaramaz 
çocaklann bir p&1tayı payla9mak 
için d8ğllfmeleri gibi, bu mllva
zeneyi temin için mlnakqayla 
geçiriyor. 

Zira, bu pasta kOçDlrtOr. Kim
le bunun farkında değil gibi g8-
rlla0yor .Fak at bu meıelenin eu-
11dır. Avrupalılar için en iyiıi, 
odalara kapanıp bir maa etrafın· 
da mllnakqa edip duracaklanna 
fazla ahalilerini baıka yerlere 
nakletmek fazla istibsaUerini ate
ki kıt'alara satmak çarelerini ara
maktır. 

Bu meaeleye temas edılmedik
~e, Ayrupayı ciddi ıurette teh· 
dit eden içtimai, iktıaadt ve harp 
tehlikeleri katiyyen ortadan kal
dınlamaz. 

Avrupa ietimai tehlikeye ma 
ruıdur zira, bugünkü Avrupa 
cemiyeti blltOn kabahat ve bak
llZhğı bugtlnkU içtimai ıeraitte 
zanneden 15 milyon ipizi muba· 
faza edemez. 

Avrupa harp teblıkesine ma
ruzdur, zira içtimai sebepler ve 
tesirleriyle kendilerini kaybeden 
hBkimetJer maceralara girerek 
birer netice elde etmiye mecbur 
oJacaklard.ır. 

AYrupa ikbıadl 1Ukut tehli· 
ke.1ine maruzdur, zira, bagOnkll 
Avrupa ikbaadiyab, rakipleri 
brpnda milyonlarca İpizi bes· 
lemek gibi lOzumıuz bir takım 
masraflara mukavemet edemez. 

Avrupa ciYar hOktlmetlerden 
her menim ıtklyetlerle vaktini 
reçirmelde defi~ hep birden ken 
diaiıte bllyük bir istikbal yapmı· 
J& çalıımakla kendisini kurtan
bWr. 

• • • 
Harpten evvel iıgal edilmiş 

M.ır, Sudan ve Cezayir gibi 
birkaç yer müıtesna, Avrupa 
İDkİfafı on ıenedenberi bOtlio 
dlnyada ricale mecbur olmuıtur. 
Şımalde Uzakıarkta, Hindia

tanda, Ruyada Anadoluda, 
prpta, bOtlin Amerikada Ye bil
haua Orta ve Şimal Amerika
-da, batta Avrupada bile Tu
• bavıasiyle Rus steplerinde 
om.el bir ricale mecbur ol
&Efblr. 

Nual oluyorda bu ummt ve 
mütemadi ricali, hergün haber 
alclıjumz halde, hergün yeni bir 
ha•adiımit Ye eskisine bağlı de· 
ğilmif gibi telikki ederek gar
mDyor Ye bunun sebepleri Av· 
rapanm bupnkü ııkmtıaından 
dotduiu anlqılmıyor? 

Bundan ilk muztarip olan lo
giltere oldu. Sonra, adam ve 
qya ibrac eden Almanya, ni· 
bayet ihracat merkezi eaaıen az 
olu ~e ancak kendilerini geçin· 
direbilen Şark milietleriyle Ak
clema lanum milletleri mlltees· 
• ol«hdar. 

Amapada, her milletin bu ba-

Tevfik RUştfl Bey 

Centtvrede mUhlm bir h-bl• 
halde bulundu 

Cenevreden evvelki gün blldlrildililte 
göre hariciye vekilimiz Tevftk RUşdl 

bey Kulüp enternasyonalde ıereftne Te

rden I 50 kişilık bir ziyafette bulunmaş. 

Profesör R3ppart. Tevfik Rilfdi h.yi hı· 
zunını takdim ve Türklyenln lnlçre 

kanunu medenıstnl kabul ettlgtndea do
layı Jsvtçrentn mUttşekktr oldufanu ifa· 
de etmiştir. 

ij•rlciye vekilimiz cihan meseleleri 
hakkında mühim bir hııbfihıldı bulun· 
muş, bu meselelerin sadece hukuki de· 
ğfl sıyasr noktalardan da tetkltl lcapey· 
lediğinl söylemiş ve ezcumıe demiştir ki: 

- Beynelmilel teşriki mesaiden bah· 
sedilince sadece büyüklerin değil, tıO

çüıılerin de menfaatlerini gözden 
kaçmnımıK ltzımdır. 

ismet Paşanın Baltan konferansında 

eöyiedi~ gibi komtulınnın harabeleri 
üzerinde yaşamanın kabil olduğu zaman· 
lır çoktan geçmletir. 

Hariciye vekilimizin nutku sfireldi 
alkışlarla mukabele görmUş. profesör 
~eğer her devlet haricıye nazırı Tevfik. 
RUştU bey gibi dilflinUrae bu tadar 
mu~ık meseleler çoktan baltolunurdu" 
demiştir. 

Llndbergh'ln 
Oğlunu kaçıranlar 
AmatUrler olacak 1 

Trenton, tNev· York 6 (A Al -
ittihat idaresi memurlarile 10 deTlet po· 
Us erklnı arumda ottd.ilen bir tonfe· 

ranstan sonra Nev Yort vıUıl Mr. Mo
ore Lind">ergb1n oflunun yıbnda 111 
ve salim olarak ailesine ilde tddeceğf ni 
tahmin etdlinl beyan etmiştir : 

Vali. çocu&u tıçsrmlann all•bt lh· 
dmal ha daı amaıDılerl ol~ ft 
tendtlerl için ye~e çarenin b91111k •e 
selAmet yolunun da çocuğu sağ ve sa· 
lim olııılc ebeveynine iade etmek ve 
bulunduğu yeri polik ve Undbergb"e 
bildirmf'k olduğanu anlıyıcaldınnı il&ve 
etmişılr. 

Mahmut Esat B. le ha
zine arasında lhtllAf 

Iımir, 6 - Ku~nda uld adliye 
vekili Mıhmut Esat beyle huf nt nkll· 
Jiği amında bir lhdltf Clkftuttn'· Haaine 
vekilliği bu amdnin metnık emTalden 
olduğunu bU<Urerek llllTIDUbüa •ui 
musteciri lbrahlm Çavuştan dava ı~ 
mışnr. 

Mahmut Eaat bey mal sülbl •fllfle 
mahkemeye giderek ıraziniıl miras tek· 
lınde indkıl ettiğfnl,.hıyıbnda böyle hlt 
bir töhmet atanda kalmadılJnı söylemlft 
müdahil sdadle hazine aleyhine danc:a 
mevkünc geçmifdr. 

Hazine vekili Mabmııc Elaı beJin 
gösterdlli vesikaların tetkitvı davınlD ta• 

likını istcmlftfr. Mahmut Esat bey bu 
80 dönümlük craziyl altmJş sencdenberl 
ailesinin tasarruf ettilfnl lıbat edeceğini 
söylemlşdr 

Elektrik ,1r1ret1 •Dll•rG 
Ank•,.. 

Ankara. 6 cVakıt) - lstanbul elek 
trlk şirketi müdürü M. Hanscn. burada 
lktısat vekili Mustafa Şeref beyle gö· 
rüştü 

ğini zanneden birçok kimteler 
var. Bu suretle tecrit edilmif 
olan efklri umamiyeler, b&kt
metlerini ani ve mevzii karular 

almıya, n8mayifler Ye biat ak· 
sOIAmeUer J•PIDIJ• mecbur edl· 
yorlar. 

Halbuki bunaa tamamen ak· 
sini yapmak lbımdll'. Zira, aa-
cak, beynelmilel iıtikrar ye ml
naaebetlerin lizum gayrı mtlfarild 
olan kredi, Avropaya, yeniden 
inldpf kabiliyetini verebilir. Çir 
ki, bu, OD111l terakki Ye milft• 
zeaelini t..- .._. ,..._ 

931 bütçesinde tasarruf 
Bu husustaki vekiller heyeti karan 

vekaletlere bildirildi 
Anken, (V akıU - 931 blltçeainin kalan aylannda azami taur· 

ruf yapalmua hakkındaki heyeti vekile karan Baıveklletten ve· 
klletlere teblit edilmiftr. 

Hazirana kadar yapılacak ıarfiyattan inıaat tamirat mefruf8t 
defatJr Ye evrak matbaalar tesisat, melbusat tedaYi masraf
lan ecnebi mllteha11ıs celbi ecnebi memleketlere seyahat, tenvir 
ve teshin, iate. bedeli icar, harcirah llc:retli muhabere, maaarifat 
muhakeme, dllytbı& mOteferrika vekilin taıtikiyle olacakbr. 

Bu 1Uretle hazirana kadar 1 milyon lira tasınuf edileceği 
tahmin ediliyor. 

Ziraat vekaleti ve ziraat mektepleri 
Vekalet bu hususta· m8hlm bazı 

esaslar hazırladı 
Ankara, 6 (V akıt) - Ziraat veklleti tali ziraat mektepleri 

hakkında yeni bazı tetkiklerde bu unmuı ve bazı eaaalar ham· 
lamıfbr. Bunlar meyanında Adana, lzmir, Bursa ve lstanbulda 
baJaaaa ziraat mekteplerine bugünkü ziraatımızın icaplarına uy· 
pn bir ıekil •erilmeli Yarclar. Buna nazaran mezkBr mekteple
ria ml&edat Ye tatbikat proıralan fu ıuretle hazırlanacaktır: 

1- Tali ziraat mekteplerindeld tedrisat çok pr•tik ve tat
biki olacakbr . 

2- Her mektep balunduiu baa maatakama zirral ve ikbsadi 
ihtiyacına ma•afık bir tedrisat propamı tatbik edecektir. 

S- Tedrisat tabıl mahiyette olmuaaa nazaran bu mektep
lerden çakacak efendilerin memur olmıya bilıilerini bilamel iıtib· 
sal sahaamda tatbik edebilecek kabilıyette yetiıtirilmit olması 
eaaıı vazolunacakbr. 

4- Ba mektepteplere alınacak talebenin çiftçi eYIAtlanndan 
olmaaıaa, mektepten pkbktan ıoan kendi iflerinde çalıımalan
na itina olunacakhr. 

Çinde müsademeler 
devam ediyor 

<Ote ranfı ı inci sayfada> 

po11 sll•ari karakolları ile Çin 
kunetleri ar•sancla birçok flcl· 
detH mllaademeler wlma ,.ı
miftir. Japon kunetlerl baıka
.. atlam J••ral SlliralsaJı, gay
ri melhuz taarruzlara kartı koy· 
mak •a Japoa laattaua bira 
derlalnde karakollar 'flcada p-
tiril....mm l&mmla olduğunu 
beyan etmiıttr. Mamılleyb. "bu 
hueklb icra eden bir anç ada-

ma, taarrus unaarlan olank na· 
san itibare almak mllmkln de-

jilclir. ,, Demif ve Çinliler tan• 
faadaa bir tehdide maruz kal-
madık~• Japon b81lk kunetle
rlaln kendi menileri berinde 
kalacaldarmı illve e1lemiftir. 

Lottdra, 6 (A.A) - Toklo'
dan Reuter ıjanllD• bildiriliyor: 

Amano farkuma mensup bir 
muhtelit Japon alayı, bu sabah 
saat 6' da Ningouta'ya mnte•c
cihen Hıllhı'den hareket etmit· 
tir. Ba ala,. menıap bir mllfre
• de din onya g6nderilmiı 
idL 

lan sayiat, 7000 telef Ye 3000 
yarahdan ibarettir. Bu sayiatm 
Japoa llİJabam 10 misil oldup 
llyleniyor. 

Bundan buka Japon teblii· 
leıi, V 001Ung iıtibkimlanaın Çin· 
liler tarafından tabliye edilme· 
dea enel berhava edilmit olcla· 
tuna Ulve eylemektedir. Japon 
bnetlerl baıkumandanı Jeneıal 
Sbirakavva, vaziyetin sallb bala· 
cağı kanaatinde sabit olduğunu 
beyan etmiıtir. Mumaileyh Ja· 
poaya'mn deYletlerle tqriki me
sai edeceiini vadeimit fekat va· 
ziyette eaJlb busuJGne intizaren 
Japon ordusunun mllatacel mese
lelerin halline ihtimamla nezaret 
edecetfni a6ylemııtir. Japon bah
riye nazınnm obOrgün Cbanıhai' • 
ya muvasalat etmHi beldenil· 
mektedir. 

M01ko•a, 6 (A.A) - Taı A· 
jan11 bildiriyor: Şanıbayda n bil· 
dirildiiine aöre evvelki glln 8 
bin Japon piyadesi Liube civa
rında karaya çakarılmıthr. Japon 
kuvvetleri Şanghay· Nan kin de· 
miryolu batb llıerinde iciın 1 si· 
anding illuyoouna dotru yilrli
mektedirler. Çin m&dafaa hattı 
Vadikatzden Sakandzenge kadar 
uzanıyor. Bu hattın cenubunda 

Pariı, 5 (A.A.) - Artiıtler 
birliji tarafından seçen ·-
Cirque d'hiver de tertip edilen p• 
la müaamereıine hemen, bemell 
bütün PariıHler titap .-ltlerdir· 

Milıamereden aoara ..a.ahleyia 
ıaat birde aktörler v ~· 
eaki temqah&neler menfaatia8 
verilen telllile ıitmitlerdir. 

Geçen sene olduiu aibi hu aeD8 
de merakım tatmin etmek ve _. 
atkarlarm facia veıa muthike eala 
nelerinde meçhul iıtidatlanm tir 
tennelerine tabit olmak için ho 
tenliklere ittirak eden ParialilerİJI 
miktan pek çok olmuftur •• 
----·----· 1 ••••• 

Vangtın muıtak•aında mDIWD, 
Çin kuvvetleri miltebat1it bal.
maktadır. Japonlar Çinlileri Sa
covun Oteıie pliıklirtmek iate
dikleri için 20 kilometrelik mm
takanın hududuna aım11lardır. 
Çin gazetelerinin iıtihbarabna 
g&re Şanghay haYalisinde timdi 
60 binden fazla Japon askeri 
bulunmaktadır. Oç Japon tay
yaresi Vecov &zerinde uçarak 
ıehrin merkezıni bombardı • 
man etmişlerdir. Son mllaade
melerden birinde Çinliler bfr 
Japon tayyareıini indirmitlerclir. 
Tayyarenin rakibi &lmoıttır. 

Çin takvlre kımab 
Cbaoghai, 6 (A.A) - Çia 

menabiinden alanan ve henls 
teevyOt etmeyen haberlrre ılre 
Çınliler son 3 gtln zarfında 
33.0{)6 kitilik takviye lutaab al
mıılardır. Diier taraftan, Jeae
ral Tcben • Tcben tarafından kr 
manda edilmekte olan bir fırka
nın Cbangbai • Hanı • Tcbeoa 
demıryo'u imtidadınca ilerlemek
te olduğu beyaa edılmeldedir. 

Cerı:evrede •U..11_.. 
Cenevre, 6 (A.A) - DOa ak

pm Cemiyeti akYam umumi ko-
misyonunda Çin· Japon ._ ... ...... 
nin umumi müzai<erclİ c ... sın-
da M Benea, meaeleDID IOD de
derece siriff oldujana Ye Aku• 
J1 tmrkın hulUSI vaziyeti haklar 
da Fransız mümeaailiyle mntt 
bit olduğunu beyan etmiı · 

Bundan sonra .a. alaa M. 
Po itiı iki esaıb prensipi o 
mak lbım ı.wti:mi 'dylemift" 

Milletlenn.-•llllfd tamamiye · 
Ye si ıstikllline riayet 

e milel muahedelerde veril
mit olan a&zlere b6rmet. 

Portekiz mOmeslili b8k6metk 
nin 1UlhOn yeniden teeuoanal 
g8rmek huauaundaki arzuaualf 
beyan etmittir. 

Uruguvay murahbasının ml
dabaleainden sonra mOzakerall 
benUz 16ylemem ı olan bir kat 
hatibi dinleme.k Ozere pazar-
6ğleden aonraya talik edilm~ 
Şanıh•r'da lmtly•zll mınt8~ 

Çlnlllerln bir nD••rlfl 
Moskova, 6 (A.A) - Şanpar 

dan bildiriliyor: lmtiyazb IDID.,
kada bir kaç yh bia Çinli taır 
landan b&yOk bir n&mayif ,a~ 
mı9br. Nllmayif bet saat s~ 
tDr. Beynelmilel polia aamaıtr' 
çileri dağıtm11hr. 

ltalr•n amlrall Yuaun .... 
zlraret etti 

Şanghay, 6 ( A.A) - ıtalJ' 
amirali Cavagnieri, dlln T_., 
kruvaı&rile buraya ıelmiftlr• 

Mumaileah, Japon amiral ~ 
mura ile beraber Vuıunı'u 
yaret eylemiştir. 

Clıanıhai, 6 (A.A) - Çin 
meaabiinden terettüh eden ha· 
berler Nusiını • Kiating - Tait
sanı hattı bayunca Japon tıar· 
ruzlanma de•am etmekte Kiana• 

ban Ue Soa • T cheou Oİerinde 
de Japon tayyarelerinin faaliyet· 
te bulunmakta oldujunu bildir· 
mektedir. Japon tebliileri, alel· 
lele mludeme tellkki ettikleri 
ba malaarebeleria muuliyetlerini 
ÇiaHlere atfetmektedirler. Bu 

Mı~lnl Hıltıı zın lmr1 m~lıtinı 

teblijlue auaru 
ıa..,naa •• 'Vaomımtr 

Piyasada bazı ticarethanelerin bir takllll 
ipeklilerı iPEK.iS mamulatı diye sürmekte 
oldukları istihbar edilmiıtir.IPEK.IŞ kuma.W
henüz piyasaya çıkarılmıı detlldir.Çıkarıl-
zaman ilan edileceti veçhile IPEKIŞ ma 
lltında altın yaldızb IPEKIŞdamıq ol 
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11eant •• llıbaatl •----------------------------------.. , Adllyedeı 
Hususi vapurcular a. D 1 D B a b 8 r ı e r ı , Kanun nazarında 
Dtın aralarında iç- Tahlisiye idare- 1 Poliat~ 1 lstanbulda Beraatı zimmet 

tlma ettiler K k ) k asıldır sindeki memurlar aça çı ara arşı Bir tütün 
Vapurcularan Ankar11dekl 

tema•lara 
H111a11 vapur aabipleri dün 

ltledea ıonra •apurcular birliği 
•erkeziade bir toplanb yapmıt· 
'-nhr. Bu içtimada Ankaraya git· 
.... olan heyet yaptll• tepbbOı· 
lerle aldıiı netice hakkında iza· 
bat YenDİftİr. 

hakkında Zabıta şiddetli suret Ofiıi 

Haber aldığımıza pre heyetin 
İzababndan sonra, teşkili mevzu 
hala.olan vapurcular ıirketi 
etrajında da ı&riltlllmllştilr. Fa· 
kat temH ettiğimiz vapurcular 
ba banata bir ıey s6ylememit· 
lerdir. 

&ebepalz fiat tereffDlerl 
Hiç bir sebep olmadıiJ halde 

flatlan ,Obeltile9 maddeler bak· 
landa ticaret mıntakuı mlldOri· 
Jeti tarafından yapılmakta olan 
tetkikat devam etmektedir. Be
lediye de perakende fiatlannda 
terefftl g&rGlen maddeleri tesbit 
ederek ticaret müdüriyetine bil· 
dirmiıtir. Mildllriyet bu busuıta 
da tetkikat yapacaktır. 

Kllhwe lhtlkln etrafında 
KabYe ibtiklrını tetkikle met· 

ta1 olan komiayon ban tacirler 
hakkında tabkikabnı tamik et
•eldeclir. Bur&n, olmazaa yarm 
bir karar •eritecektir. 
Merhu• tlltllnlerln 11101111,.. .. 

HDk6metçe tOccar elinde kal· 
•ıt merbun tlltlnlerin inhisar 
lclare9i tarafından nbn abnmaıı 
~ emir verilmif ve idare dtin· 
den itibaren bu kabil tütünlerin 
•tlbayauına baflam1tbr. 
... l.ehlrcle rerU m•llar aerglal 

llfllt ilibHt Ye tuaiftif cemi· 
Jetinin Eakiıehit ıubesi kurban 
ba,n..du enel Eıkiıehir Je 
Wr JWll •allar ıeflİIİ açmıya 
kırar •ermiıtir. Bu •ergide yerli 
IİJ~e~ etJa defil, yerli yiyecek 
Daau~ de teşhir olunacakbr. 

llalklr••"-'n çarı 
Mtllkiye mektebi talebeleri 

Jana Tokatbyanda muallimleri 
terefine bir çay ziyafeti vere· 
ceklerdir. 

Kadınlar blrlill plrangoau 
kaclmlar birliji piyanpsa l 5 

llartta Halke•inde çekilecektir. 
50o namaradan ibaret olan bu 
PİJanp refbet J'&rmilt ve bilet· 
~in çollu aatılmıtbr. 

Necmettin Berin muurrl• 
rlmlze beyanatı 

T ahliaiye müdürü Necmettin B. 
dün alqam treniyle Ankaraya git· 
mittir. Dün kendisiyle görüıen 
bir muharririmize Necmettin bey 
demiıtir ki: 

- idaremizin meclise verilen 
bütçesi münasebetiyle gazeteler • 
de, üç yüz kuruta kadar maq a • 
lan memurlanmıza on senelik ma· 
qlan defaten verilmek suretiyle/ 
idareyle alakalan kesileceği ıek • 
linde çıkan haber doğru değildir. 
idaremizde çıkanlacak fazla me· 
murumuz yoktur. Yalnız timdiye 
kadar 25 seneyi ikmal etmeden' 
bir sebeple çıkarılan ve yahut 
kendi arzulariyle çıkanlara teka· 
üt maatı tahsis edilememekte ve 
bittabi bu yüzden madur olalar 
bulunmaktaydı. Bu ciheti nazarı 
dikkate alarak hizmet müddeti 20 
ile 25 sene arasında bulunup da 
kendi arzularıyla çıkan ve yahut 
çıkarılanlara tekaüt hakkı veril· 
mesini, hizmetleri 15 ile 20 ara· 
smda olanlar için de 25 sene üze • 
rinden hiaap edilerek bette biri 
tenzil edilmek ıuretiyle muamele 
yapılmasım, hizmetleri 15 ıene • 
den az olanlara da 928 senesi ma· 
qlan üzerinden iki aylık maaş 
verilmesini teklif ettik. 

'l'elefon abonoman
ları Ali Vaver bey

den dersaldılar 
Belediye müfettiılerinden Ali 

Yaver bey tarafından fazla mü· 
kAlem~ iJcreti akn telefon tir· 
ketiıDla .a- .dil•• .P11Mdne 
lleyamt merknlnl claY• edilen 
telefon ıirketi m8d8r8 tetkikat 
yaptıktan ıonra cevap vereceğini 
bildirmiıti. M6d6r benDz cevabını 
vermemittir. Aldığımız malumata 
göre bir çok aboneler bu ha· 
dise llzerine hergüa yaptıkları 
mOklleme adedini tarih ve saat 
ınaıile kaydetmiye baılamııta,. 
dır. 

lnhlaarıar blrıe,tikten aonra 
Tltiln inhiaar müdür eri dün 

iki içtima yaparak, lnlaiaar ida
relerinin tevhidinden aonra An
karaya naldedilecelr ıubelerle 
lıtanbulda kalacak kısımların 
teşkillt ve kadrolan hakkında 
tetkikatta bulunmuılardır. 

•ııau ı •ııııı•ı n ıı ıı ••111tilllllll•"\ 
Mahmut Nedim Bey ı 

( Son Yeme• vallal ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 1ı ifşa Ediyor 1 -~--------------T•frlkaafS._, 
Tercllnw ve lktlbat hakkı malılus 

~ alrat .h8let aan:1dan aldıjıl Yemen aalıillerine kaçakçı Zan • 
-..ı defittiremezdı. Saraya ya • 'buklarınm ıürü ıürü alan ettikleri :!'' saray emrinde ısrar ediyor • bir devirdeyiz. 

.• • . Fakat sahillerimize, bize kartı 
&la Nihayet mutır Feyza papnm kullanılmak üzere yıjm yıjın si. 
..... it_ten elleri kelepçeli getirdi~ llh ve cephane tqıyan bu rremile
~ varıncıya kadar bepıı re el ıürmiye gelmez •• Onlar gel· 

eclilcb. meli, yanatmalı ve teba•mızı is -
--~••• hedlae1er.. tediii gibi teslih etmelidirler •• Dü 

.;.--...aruamle Mehmet Ferit imza· veli muazzamanm istediği budur. 
-,. aelen bir tifrede: Batımızdaki kapitüliayon be1iaı 
~"Cebeli Zukar limanının Asa· ellerimizi kollarımızı bağlamıfbr. 
Q;,;i llriltneccihen hareket eden Şu ;rukariki telll'af haddi zaba • L..._---- nammcfaki İtalya Zanbu· da ebemmiyetaiz gibi ıörünebilir. 
~ .~ emri verilmeksizin Fakat kaç defa böyle ehemmiyet• 
~ uakeri tlhane tarafm • ıiz ıörilnen bir mesele yüzünden 
'!dıtd ~ edilerek Mürtit Ratit İa• ne kadar ıailelerle brfılatbk. 
._ ~ acl•mm vefat eylediiin • Devletler bazan ortada fol yok 
1111.:....::hille faillere mürettep mes- yumurta yukken bayle bir feY or
i:.7'.~ mnnmda tahkikat taya atarak sahillerimize uker P' 

Mfaretincıe iJtimU O- kanmJa bile Jcal-qlardır. 
.;. • Tehldhtna nette.inde ..._ .... 

te faaliyete geçti sır ko111IQon te,kllltt 
teablt ediyor 

iki kaçakçı ,ebekesl hudut lıtanbulda bir tütün ofiai teıki· 
haricine çıkanlacak li takarrür etmittir. Ofiıin teıki· 

litmı teıbit etmek üzere dün bir 
komisyon seçilmittir. Bu komis· 
yon ofiain ne tarzda çabpbileceii 
hakkında tetkikat yapacaktır. Tü· 
tün ofiıinin tütün ıslahı, ziraati 
piyualarda iyi fiatla sablması ıi· 
bi itlerle meııul olmak itibariyleı 
tütüncülüiümüzde ehemmyetli su 
rette faydalar temin edeceği mu • 
hakkak addedilmektedir. Ofisin 
bir an evvel ite baılaması için ça • 
lıtılmaktadır. . 

--••Ns il& ._. .............. 

mın her ikisini de bıçakla öl
·lürdOpnı yalllllfbk. 

Esrar kaçakçllar1 Panayot ve Hadile hakkında aldığımız 
ıatefo ma16mat tudur: 

Dün polis ikinci ıube memur· Feriklyllnde Bahariye sokağın· 
lara bir kaçakçılık hadisesini da 45 numarala evde oturan Er
meydana çıkarmıılardır: zurumlu lbrabim Ef., dlln de 

Yunan tebasından ve hiç bir yudıtımıı sibi, memleketine git· 
işle meıgul bulunmıyan Panayot mit Ye 3 ay kaldıktan sonra 
adlı bir Romla akrabalanndan dBnmllftOr. Fakat avdetinde 
lstefo dün bir vapura bir sandık memlekette bulundutu mOddet 
içinde 38 kilo esrar yOkletirken zarf1Dda kan11na giSı kulal ol· 
cUrmümeıhut halinde yakalan• ma11nı rica ettiği Rıza iamindeki 
mışlardır. arkadaıının Seher hanımla fazla 

Kaçakçılar bu sandığa ene1' allkadar olduğunu lğ'renmiftir. 
gilmrOğün önünde kapwndan Bunun llzerine lbrabim, kan· 
geçirmek istemııler fakat takip um kontrol altmda balundarmı
edildiklerinin farkına varır var· ya batlalDJfbr. Fakat bir tllrlti 
maz, kaçmaya teıebbOs etmiı· geçinemiyea kan koca nihayet 
lersede buna meydan uerilme· 6 ay enel danbp aynlmıılar ve 
mittir. lbrabim Ef. aruara Ye yalnız ço· 

Diln ikinci şubede İ•ticvapları cuklannı 16rmek veıileıile gel
miye baılamıf. 

yapı'an kaçakçılann timdiye ka Diier taraftan kocaıının evde 
dar birçok defalar ecnebi mem· 
l~ketlerine ~e ifdivas\talarla yatmadıiını garen Seher hanım 

ela Rau11 ne almakta bir mab-
kaçak e•rat de11 feri anla• zar _..,.._;._ Fakat l>a vuaye-
fllm1tlır. 11"1 

__,.. 

Kaçakçılar tahkikat ikmal edi- te tabammlll edemiyea lbrabim 
Ef. nilaayet' eneJai alqam miaa· 

lir edilmez hudut bariciue çıka- firlerin aitmeıiai bekledikten 
rılacaklardar. •· 

Bir müddet eYvel de Firuzağa· ıonra bodrum yo1ile ve kardeıi
da Belkis hanımın aparlımanm· nin otlu Haıanta beraber eYe 
da oturan ve mühim miktarda ıirmit •• yukarı kata çıkmlfbr. 
ipekli kumaılarla yakalanan ltal· Her ikisi, oda kapa11m anıazın 
yan tebasından Rigardo yeni· açarak içeri ginniılerdir. lbrahim 
den kaçak kaşktAllarla yakalan· 35 ıaatim uzunluğundaki kama· 
mıt ve hakkındaki tahkikat ik· ıinı çekerek eneli Rızaya ıon
mal edilmişbr. Bugünlerde hudut J r~~a Sehere ıap~y~rak her iki· 
haricine çıkarılacaktır. ıını de yere ıerm11tir. Ve buna 

Ferlk8y cinayetinin mUtemmlm mliteakip de hiç bir ter olmamlf 
taf•lllll tibi . Haaanla beraber kaçlDlflar· 

Evvelki gece F eriköyllnde bir dır. Zabıta derhal tahkikata 
cinayet olduğunu, zevcesile bir b .. lam11br. 
arkadaşım gayrı meşru vazıyette VapJlan tabarriyata rafmea 

g&ren lbrabim isminde bir ada- benliı katiller yakalanamaDlJfbr. 
-,-;- ==== 

le bir taarruza uğradıiım tespit 
ettim. Vurulduğu iddia edilen 
Mürtit Ratit de ıai ve salim Mu • 
aavva sokaklarında dolaııyordu, 

Üstelik de bu adam Osmanlı te • 
baasıydı .. 

Musavvadan Bahrı ahmerin 
kartı kıyısına, Aayaya, Ceziretüla· 
raba geçmek emelinde olan ve in 
gilizlerden enel, bu kıt'anm en 
mümbit ve mahsuldar parçaaı Ye-
mene ayak atmak istiyen İtalya· 
nm müstemleke memurları hiç 
yoktan bir mesele çıkarmak iate • 
mitlerdi, bu iti.kardı .. 

Bu aslı faslı olmiyan hdiae ba • 
hanesiyle Babı&li mütemadiyen 
eıkıtbrılıyordu, orası ııkıttıkça da 
bize telgraflar yağıyordu. 

Ben mütemadiyen (Yalandır .. 
Aslı yoktur.) diye cevaplar verir
ken, bir taraftan da sahiUerdeki 
muhafız kıt'alanmızm kaçaktıla • 
ra kartı daha müteyakkız ve te • 
dit davranmalarını temin ediyor • 
dum. Çünkü bu hadisenin bir mi • 
nur da (Sahillerin~ ıelec:ek 
kaçakçı ımnilerimize sakın alet 
etmeyiniz, aonra mesele çıkarı • 
nz ! •• ) demekti. 

(Kapitülisyon) 1arm ne çept 
bir, beli. OWuimna d~k, .. . 

Ye111en 8nQnde ıtaa,a ı 
Dü"Yeli muasnmayla t.san da 

bedevilerin ele aYUC& sıimayııla· 
n yüzünden çarpııırdık: 

ltalya müstemlekelerinden So· 
maliden iki 1•lkenli dolusu yerli 
hac:ce gidiyor. Orada bunlar f&f • 
kın tatkm dolqırlarken Zübeyt 
etrafı tarafından tutuluyor, bir 
müddet sizlendilcten sonra bir 
sün Deldceye - yani esir pazarı
na - ıötüriiliip haraç mezat sa • 
blıyorlar. Tabii Hicazdaki hükU· 
met memurları bu esirlerin neyin 
neai olduklannı bilmiyorlar, esir· 
lerin de bir itiruları yok •.• 

İtalya bunu haber, alıyor, fa· 
kat matlup olan bu zavallıların 
hürriyeti delildir. Bu, Yemeni taz 
yik için yeni hir fırsat addedili • 
yor, ve bu aebeple esirlerin Hicaz 
hükGmetinden iateneceii yerde, 
(Bu adamları aiz yakalatıp kat • 
(ettirdiniz! •• ) diye bizi, Yemen 
hükGmetini tuyik ediywlar ve bu 
tazyik o derece artıyor ki ıünün 
birinde Hudeyde limanına iki ltal 
yan harp· aefiıaeei ıeliyor. 

. - Ne iltiyonunm? 
_.J Somalılan bize teslim et • 

meaeniz limanı itıal edeceğiz! 
- Somalılar burada deliller .. 
- BuracledD"lar, 7& teslim eder 

9ini_s, ya ı.8m olunauusl 

Kanun her kadını namu•klr 
olarak &lllr 

Şadan isminde bir kadmı zor
la kaçırmaktan maznua Milslim, 
Muıtafa ve Cemalin muhakeme
leri dün Ağırcezada bitirilmif, 
maznunlardan Müslim, Muatafa 
birer sene dörder ay onar gün, 
Cemal de yaşı nazan itibare ah
narak on ay bapıe mabk6m e
dilmiıterdir. Kararın tefhiminden 
sonra reis · Hasan Lütfi B. mah
kumlara nasihatta buluamuf, ka
dınlara hörmete mecbur bulun• 
duğumuzu, kadına kartı dllrOst 
olmıyan hareketin en bOyGk bir 
kabahat teşkil edeceğini •&ylemi1t 
kadınlara karıı daima hörmet
klr olmalarını taniye etmiştir. 

Kapı alttnda bir intihar 
Dün adliyede heyecan ve te

IAıe ıebep olan garip bir badiR 
wku bulmuıtur. Selibattin oğlu 
Aptülkadir ismini taııyan bir 
mahkum, kapı altında bulundap 
ıırada, nasılsa eline geçirdiği bir 
tırq bıçağile an1111n boğazıma 
muhtelif yerlerinde11 kesmİf Ye 

baygın bir halde kanlar içinde 
yere yıkılmıştır. Ôğrendiiimize 
göre Aptülkadir, kendisine deli 
ailıü vermiı ve bu yüzden bir 
müddet Tıbbıadlide mDıabede 
albnda bul11Ddurulm111tu. Tıbbı
adll mOtahede neticesinde Ap
dlllkadirde hiç bir delilik f&r
memiı ve adliyeye iade etmiıtir. 
Fakat mahküm bu neticeden ıi
nirlenmiş olacak ki, dtin Tıbbı-
adlinio hükmüne karşı cerh mak· 
ıadile boğazını keserek bir nll
mayife kalkıtlDlfbr. AptOlkadir 
tedaYi albaa abnmııtır. 

GDmrUk mahkemesinde 
lıtanbul gilmrOkleri baı mtl

dtlriyetindeki ibtius mahkeme
sinde dlln biç bir dava sGrlll
memiıtir. 

Dün tefhim edilmeıi mukarrer 
olan Loyd Tiryestino Yapur kum· 
panyaıile Seyriıefainin lzmir Ya• 
puru aıçı yamaiı Recep efendi• 
ye ait muhakemeleri• kararlan 
da okuamamıf ve batka bir si
ne bırakılmııtır. 

Temyiz ba,mUddel umumi 
muawlnllll 

Muam Niyazi beyin temJi• 
mahkemesi baımtlddei amumiliji 
muaYinlifine tayini don adliyeye 
tebliğ olunmuştur. 

- - - • 1 
minde mükemmel Arapça bilİJ"ıı 
mü:teşrik, zeki ve çok cevval biı 
jeneral konaoloıu vardı. Bu zate 
böyle karşılıklı iddialar ve teh • 
dillerin bir netice venniyec:eiinl 
anlatmak istedikçe, o, bittabi hü
kUmetinden aldıiı emre boyun .. 
ğerek ıene ve mütemadiyen; -
Ne yapayım, bu adamları bize t~ 
lim etmezseniz ıehri itıale mec
buruz,, dan bqka bir cevap bula• 
mazdı. 

Nihayet bir ıün kat'l lrir brae 
la sinyor Solaya dedim ki: 

- Açık konuıalım, maksat HU. 
deydeyi iteal ve ~ylece Y emend 
girmekse, buyurun ıehre çılan .• 
Fakat topunuzun yetitemiyeceği 
Hüdeyde gerisinde yüz binlerle 
Yemenlinin emrime muntazr ol • 
duklarını da unutmayın .•. Babıi • 
liyi de beyhude yere tazyik edi • 
yorsunuz.. Siz ki bunca senedir 
buradasınız, Yemenin kolay yuhl-
.lur bir lokma olmadığını bili an• 
lıyamadınız mı? 

Konsolos uzun uzun diifündil 
ve alelusul maksadın tarafımız • 
dan yanlıı anlaııldıiım, ltalyanıa 
bu itte taarruza ugrıyan tebaalı • 
nın hukukundan bqka bir fe1 dU. 
ıünmedijini eöylediktea eonra, az 
nLhk. 
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Köylüyü korumak için 1 Güniln Muht.ırası 1 

şehirliye yüklenmek ! Takvim - Pazartesi 7 Mart 3 
üncü ay 1932. 29 Şevval 1350 Senenin 
geçen günleri: 68 kalan günler- 296 

L Üst tara[ı l inci sayı fada] 
müşevveş bir şekilde tatbik edile· 
bilecekti?". Çünkü değirmenlerde 
ve frrmlarda alınacak resim yeni 
bir tip vücuda getirecektir: Ek· 
ımek ve un kaçakçısı. Ve şüphe -
siz ki bu kaçaksıyla boğaz boğaza 
döğü~me lüks eşya kaçıranla dö
ğüşmiye benzemiyecekti.r. Buka· 
çakla mücadele için belki bazı de
ğirmenler ve f ırmlar kapatılacak, 
umumi ve inhisarlı bazı değirmen· 
ler, fırınlar vaziyete hakim ola· 
cak. Bu suretle hakim bir değir
menci grupu teşekkül edecek. 

Fakat resim usulü kabul edil
dikten sonra varılacak bu zaru
ri inhisar şekli vaziyeti islahede
miyecek, ekmek ve un kaçağı -
na karf ı bir kısım vatandaşları 
seferber etmek zarureti hasıl ola· 
caktır. Gittikçe iktısadileşen, git
tikçe vatandaşların refahını gaye 
edinen bir devlet şekli için bu 
suretle para tedarik et,mek hem ik 
tısadi, hem de siyasi tehlikelerle 
doludur. 

Çünkü, devletin bu günkü ik -
tısat siyasetinin ana hattr Türki
yenin makineleşmesidir. 

Makineleşme meselesinin esa· 
sını buğday ve İptidai maddeyi 
pahalılaştırmak teşkil etmez. Eğer 
ciddi bir sanayileşme hareketi 
mevzuu bahisse Türkiye sanayi 
mahsullerini piyasalara ucuz sev
ketmek imkanını kapatmamak la
zrındır. Ekmek fiatlarr yükselin
ce buğdaydan başka İptidai mad
de satanlarda fiatları bu mikyasa 
göre az veya çok miktarda yük • 
selteceklerdir. 

İşçi ve memurların kazanclarr
nı arttırmadan sırtlarına biıi'ecek 
olan bu yükün altından kolay ko-1 
lay kalkmak mümkün olamıya • 
caktır. Vakıa hiı· kaç sene evve
line nazaran hayat pahalılığı eh
venleşmiştir denebilir. Fakat ay
nı nispet son senelrede memur ma 
aşlarmda ve muhtelif kat'iyatla, 
gündelikçilerin kazançlarından 
da gündelikleri indir,me suretiyle 
muhafaza edilmiştir. 

Bir taraftan sanayileşme hare· 
keti büyük bir cesaret ve hararet
le devam ederken diğer taraftan 
bu faaliyeti sekteye uğratacak ~e
killer iktısadi olmaktan çok uzak
tır. 

Ekıneği devlet vasıtasiyle paha 
lılaştırmanın siyasi mahzurunu ha 
tırlamaJC için şehir halkını, şehir 
halkmnı şuurunu, şehir halkının 
telakkilerini düşünmek lazımdır. 
Cünde vasati kazancı elli lira o • 
lan insanla vasati kazancı elli ku
nışu 'geçmiyen insan arasındaki 
nispeti ve bunların ekmeğin pa • 
halışması Karşısında duyacakları 
hisleri tahlil ediniz. Hesap basit • 
tir. 
Biri bu zamanın yalnız ekmekteki 
gediğini kapamak için tam üç iş 
günü çalışacak. Öteki on dakika 
lık bir İf zam.anı bile sarf etmiye • 
cektir. · Hatta haberi bile olmı -
yacaktır. 

Türkiye devleti vatandaşlardan 
fedakarlıklar ister, fedakarlık 
teklifıerine bütün halk tabakaları 
da hayır demez. Fakat randımanı 
kıt, sefaleti bol ve sadece fakir -
lerin maişetini daraltmak netice
si veren bir vasıta bu günkü Tür· 
kiyenin bir bütçe unsuru olamaz. 
Çünkü hu, karsız ve sonsuz bir 
zarardır. Hatta bunun getirece· 
1

ği varidat muayyen milyonlar de· 
ğil, belki de bu işle meşgul olan 
memurların maaşını temin edemi
yecek kadar az olacaktır. Bun· 
ları bırakalım, hayat pahalıhğıy • 
la birlikte yürüyen zabıta vak'a -
larınr düşünmek kafidir. 

-2-
Tezin ikinci cephesi Türk müs· 

tahsilini himaye arzusudur. Müs· 
tahsil kelimesi senelerdir bizde 
sade toprakla uğraşanları ifade e
den bir kelime haline gelmiştir. 
Müstahsil deyince, köylüyü hatrr
lrynıuz. 

Köylünün müstahsil olduğunu 
kabul ediyoruz. Fakat köylü ol· 

Güneş - Doğuşa: 6,27 Barışı: I 8,06 
mıyan müstahsilleri ne yapacağız. Namaz vakitleri _ Sabah: 5.32 
Bunlar faydasız, lüzumsuz bir te· Og·le: 12,25 ; ikindi 15_38: Akşam: 18,08 
şekküI müdür? Böyle bir iddia 

l (Mak. l ) Yatsı: 19,35: imsak: 4,45 
ortaya atı amaz. ıne eşme Hava _ Bugün hava kapalı ola-
yi kendine firma edinen yeni Tür· 

cak, rüzgiiı- mütehavvil esecektir. Sis 
kiye böyle bir tezada düş.memeli- muhtemeldir. Dün en fazla sıcaklık 9, en 
dir. 5 d d. az 2, erecey J. 

Meseleyi şu şekilde konuşmak ---------~----
daha doğrudur: 

- Türkiye buğdayları nasıl 
kıymetlendirile bilir? 1 Radyo 1 ------Sual böyle sorulacak olursa lstanbul - 18 den 19 a kadar 
buna çare bulmak kolaylaşır. Ha- gramofon 19,30dan 20,30 a kadar Vedia 
kikaten Türkiyede bir buğday me Rıza hanımın iştirakile saz, 20,30 dan 
selesi vardır. Bunu kıymetlendir- 21 e kadar Darülbedai tarafından temsil, 
mek, buğday müstahsilini kur • 21 den 22 ye kadar Belkıs hanımın iş· 
tarmak lazımdır. Fakat bunun ça· tirakile saz, 22 den 22,30 a kadar or-
resi : kes tra. 

- Ey şehir halkı gelin kilo ha· Virana - 12,30 konser - 13,4) 
§lna beş kuruş fazla para verin de· Lotte Lehman konseri - 14,10 plak 
mek değildir. Bu nihayet orta konseri - 16,30 çocukl:ır için ritmik 
zaman maliyeciliğinin bir devamı cimnastik - 18 konser - 20,45 dans 
olur. ve senfoni - 22,4-5 Tsigan orkestrası -

Türkiye buğdayını kıymetlen. 23,15 dans. 
dirme demek onu~ İptidai devrin- Hellsberg - ı,:)Q cimnastilr ve 

( h konser - 9.30 dmnastik - l 2,40 mu-
den çıkarıp Emtiai iktısadi) u• siki _ 17,15 konser _ 2o,30 Chopin'· 
duduna sokmak demektr. Nete· 

in 24 prelüdü - 22,40 Königsberg o· kim yeni teşekkül eden Ziraat ve· 
k l . b d I . . b k perasmdan. a etı uğa y mese esını u no • BUkreş _ 20 oda musikisi -
tadan tetkik etmektedir. Daha 21 ,45 tııganni _ 22.15 oda musikisi. 
dün gelen Ankara telgrafları, Roma - 22 senfonik 1 konser -
mes'ul bir zatın şu sözlerini nak • 23,10 h:ıfil musiki. 
lediyordu: Praga - 10,30 Buzerno Palas't~n 

"- Bu sene Yunanistana huğ· nakil: l\]ozartın şerefine verilen matine· 
day sattık, gelecek sene de İtalya- den - 11,30 8rüno'dan nakil - 13 
ya satacağız.u saat başı - 16,30 Rus romansları -

Türkiye buğday meselesinin 20,20 konser - 22,05 konser - 23,20 
halli emtia iktısadiyatı hududuna Bratislıva'dan. 
giren buğdaylarla mümkün ola - Budapeşte - 10,15 konser -
caktır. Vakıa dünyada bir huğ - 13,05 Balalayka konseri - 22 opera 
d~.v buhranı vardır fakat ltalya orkestrası konaeri sonra senfoni, salon 
•, ·ı 1a hariçten buğday satın almak- musikisi ve cazbant. 
tadır. Ve netekim Yunanistana Varşova - 14,55 musiki - 15,15 
biz sattık. Türkiye buğdaylarına musiki - 18,35 hafif musiki - 22,15 
mahreç temin edemez miyiz kı "Mikado,, operası - 22,55 viyolonsel 
Türkiye şehir halkını haraca ımec· konseri - 23,40 dans. 
bur etmeyi düşünüy,oruz? Moskova - 11 den 23 e kadar 

Yamhaşımızda ltalya ta Avus- neşriyat. 
turalyadan, Arjantinden buğday Yarın 8 mart 
getiriyor. Niçin? Daha ucuz da Viyana - 12,30 konser - 13,40 
onun icin ! Vasa Prihod:ı tarafından konferans -

O h~lde buğday meselesini kö· 14,10 plak konseri - 16,20 konser -
18,35 dans musikisi - 20.35 Goethe 

künden halletmek lazımdır. Bu ve Beethoven senfonik konseri - 21,45 
meselenin esasını, Türk buğday- "Fldermaus,, opera komiği - 23,15 
larmın maliyet fiatının yüksek ol- konser. 
ması teşkil eder. Türk buğdayı Heilsberg - 7,30 cimnasrik -
dünya piyasasındaki buğdaylar - 9,30 cimnastik - ı 4,05 konser - 20 
dan pahalıdır. Cünkü: musiki - 22,15 Berlinden nakil. 

Küçük arazide köylü kendi ha· BUkreş - 21 radyo orkestrası -
şına çalışır. Teker teker istihsal 21,45 taganni - 22,05 orkestn. 
masrafı, toptan yapılan istihsale Roma - 2r ,45 ses ve musiki 
nazaran pahalıdrr ve mürabahacı- konseri - 22,45 bir perdelik piyes -
nın elindedir. 23, 15 ses ve musiki konseri 

Halbuki dünyada küçük arazi~ Praga - 13 saat başı - 13,45 
ye sahip oldukları halde ucuz ve Brünodan nakil - 19,30 konse: - 21 
bol buğday istihsal eden memle - Smetana salonundan nakil - 22;05 ki
ketler vardır. Çünkü bu memle· tara konseri - 22,40 konser. 
k 1 (K "f 1 ) ·n Budapeşte - 10,15 salon kon· 

et er ooperatı e şme sayesı seri - 13,05 konser - 18,35 orkestra 
de bu hakimiyeti elde etmişler • 
dir. Son senelerde ltalyada, Rus· konseri - 20,30 opera. 

Moskova - 20 den 23 e kadar yada, Romanyada, Polonyada 
neşriyat. 

neşredilen ziraat kanunları koo- Varşova _ 14,55 musiki - ıs.ıs 
Peratifleıı.me sa'yesinde bu memle· v·ı 'd k·ı ::r musiki - 18,10 ı na an na ı -
ketlerin istihsallerini arttırmış - 18,35 senfonik konser - 21,15 halk 
lar, ora buğdaylarının maliyet konseri - 23,10 eski üstatların eserle-
fiatlarını düşürmüşlerdir. ri - 23,50 dan~. 

Bunun neticesi olarak, biz hır ------------
hektar araziden ancak 6 kental . 
buğday istihsal ederiz. Halbukı 

Dünkü hava 
komşumuz Bulgaristan 13, İtalya Tath bir ilkbahar ıhkh~ı his· 
14, Belçika 26, Yunanistan 9,3, solunuvorde 
Danimarka 33 kental buğday is· Dün hava ekseri!·etle bulutlu 
tihsal eder. geçmiş yağış olmamışhr. Hava-

Bulgaristan bizim kadar buğ - da tath bir Uk bahar ılıklığı 
day İstihsal etmek için bizim ya • kendisini hissettirmekteydi. Ak
rımız kadar çalışıyor. Bir Dani • şama dog~ru Marmara ve Boğaı 
markanın bir hektardan elde etti-
ği buğdayı elde etmek için altı hafif bir sis tabakasıyle örtül-
defa fazla çalışmıya mecbur olu· müştür. 
yoruz. Her şeyden evvel bozuk- Hararet derecesi azami 9, as· 
luğu düzeltmek, çiftçiyi münferit gari 2,5 ti. Rasathanenin vercli
adam halinde çalışmak, kitleleş- ği malumata göre hava bugün 
tirmek, gruplaştırmak lazımdır. de kapah olacak, rüzgar müte
Köylünün gruplaşması mürabaha· hami esecektir. Gine sis olması 
nrn da ortadan kalkmasmı İcap 
edecektir. da muhtemeldir. 

Bütün bu eski ziraat tarzını 
mürabahasıyla, faiziyle, hilesiyle Topanedeki yangın 
yerinde bırakarak, köhne siste • Dün akşam üstü saat 4,30 da 
min cezasını fakir şehir halkına Topanede Seyrisefain ittisalinde 
yükletmek hem şehir halkını, hem makara fabrikasından bir yangın 
köylüyü batırmaktır. k k f 

işi kökünden halletmek lazım· çı mı,, fa at derhal it aiye yeti-
dır. Köylünün, toprak müstahsi· şerek ittisama meydan vermeden 
linin, hakiki menfaati de bura - yangın söndürmüştü. 
dadır. 

Kalpte 

Elena gülüyordu. Margi sözle· 
rini kesti: 

- Zannedersem müddeiumu • 
miye haber verildi. Herhalde po -
lisler müddeiumumi ve istintak 
hakimleri buakşamdan evvel ge • 
lirler. 

Patris cevap verdi: 
- Evet efendim, telefon et • 

tim. Cesedi de bir odaya kapa -
dım. Kimsenin ona yaklaşmama
sı lazımmış. 

Mühendis Elenaya sordu: 
- Zannedersem, cinayetten bir 

kaç dakika evvel geldiniz? 
- Evet, öyleymiş. Söyledikleri· 

ne nazaran ben gelmeden bir kaç 
dakika evvel olmuş. Ben bir şey 
duymadım. 

Oviyak feci bir haldeydi. Sa -
bit gözleri, Elenaya dikilmişti. 
Lartig, onda, bir şeyler söylemek 
İster gibi haller gördü. Fakat ih • 
tiyar susuyordu. Kont vaziyeti 
hulasa etti: 

- iki kasa daha kayboldu. Ne 
bir iz Yar ne bir ip ucu. Hatta kim 
se, hırsızın nasıl bunları çaldığı
nı bile bilmiyor. Gözcüler lüzum
suz.. Fakat lüzumsuz da değil. 
Hiç olmazsa, nehirden hiç bir ka
yığın geçmediğini ispata yarıyor· 
lar. Bütün bildiklerimiz bundan 
ibaret. 

Lartig: 
- Kafamızı yormakta bir ma -

na yok, dedi, Larşe zannedersem 
gelir. Belki resmi istintaktan bir 
iz elde edebiliriz. 

Gecen sefer de yaptığı man -
tık o~nlarıyla bir neticeye vara· 
cağını zannediyor musunuz? 

Suali Elena sormuştu. Eldiven
leriyle oynuyordu. Bu vaziyette 
fevkalade güzelleşmişti. Kont o • 
na gözleriyle yiyecekmiş gibi ha· 
kı;ordu. Mühendis cevap verdi: 

- Katille kasaların şatodan 
çıkmadığını tespit edince, büyük 
bir adım atmış olw·uz. Fakat on -
ların elan şatoda olduklarını na -
sıl tespit edeceğiz? Burada hiz -
metçilerden başka kimse yok ki. 
Onlar da eski kasaları ne yapa -
caklar? 

- Kim bfür. Belki altın vardır 
diye .. 

- Hadi bunu kabul edelim. Fa 
kat Rus kadınının buraya girişi? 
Nereden geldiği ve nasıl kaçtığı 
hakkındaki esrar? Bunlar bence 
birbirlerine bağlı hadiseler. 

Margi yüksek sesle aklından 
geçenleri söylüyordu: 

- İki ölüm... Daha şimdiden 
iki ölüm .•• Acaba ne çalmak isti -
yorlar? 

Birdenbire Elenaya döndü: 
- Benimle öğle yemeğine kal

mak ister misiniz? Esasen Paris • 
teki ziyaretiniz bana çok büyük 

İğne Tefrika 
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güzel bir kadı~la başbaŞ;y;;ek 
yediğim yok. Bu zevkimi ihlal et· 
me. 

Kastelmeyran yüzünü buruş • 
tu•·du, Elena gülerek: 

- Hadi, dedi, mağlubiyeti ne• 
şeyle kabul ediniz. Daha gençsi .. 
niz .. 

- O halde gidiyorum, Lartig, 
beraber gidelim, olur mu? 

Kontla Lartig çıkınca Elena, 
Margiye: 

- işte Mösyö, dedi, daima sa· 
dık dostunuz olacak bir kadınla. 
haşhaşa kaldınız. 

Elena tamamiyle ihtiyarın iti .. 
madmı kazanmıştı. 

- Ümit ederim ki polisler 'f/e 

hakimler, ben gittikten sonra ge
lirler. 

- Niçin? 
- Zira, sizi tamamen kendile~ 

rine hasrederler de ... 
Ve hafifçe ilave etti: 

- Hem kuledeki odadan kadı• 
nın kaçabildiği gizli kapıyı bul " 
dunuz mu? 

- itiraf ederim ki henüz bula· 
madım. 

- O halde size yardım etmeırı 
lazım gelecek. Kadınlar daha has 
sas olurlar malum ya. 

Elena gülerek konuşuyordu. 
Maı·gi ona elini uzattı. 

- Bana, dedi, d,oğrusu cesa " 
ret veriyorsunuz. 

ERKEK PARMAGI 
Şatonun kayığı .madam Grego

rovnayı sahile bıraktığı zamal11 
Lartigle Elena karşılaştılar. Ele .. 
na: 

- O, aziz dostum, dedi, ne ça" 
buk döndünüz? 

- Gitmedik ki döneyim ma " 
dam. 

- Kontla yemek yiyecek de " 
ğil miydiniz? 

- itizar ettim. , 
- itiraf ediniz ki şato hadisesı 

sizi f ev kala de alakadar ediyor• 
İddia ederim ki civar köylülerdeJJ 
tahkikat yaptınız. 

- Evet. Fakat bir şey öğreı>e • 
medim. Maamafih muhakkak bir 
neticeye varacağımı ümit ediyo ' 
ram. 
-Tatilinizi polis hafiyeliği yap• 

makla mı geçirmiye niyet ettiniz 1 
(gülerek) Artık bizi de gelip göt' 
nıüyorsunuz. Mişel mütemadiyeı1 
sizi sorup duruyor. , 

- Şüphesiz Mişelin ken~isİJJ~ 
daha ziyade alakadar eden ışletl 
vardır. t 

Lartig hu sözleri gülmeden ser 
sert söylüyordu. Elena: • 

- Lartig, dedi, haksızlık edı ' 
yorsunuz. 

- Artık ona jimnastik yaptıt 
mıyor musunuz? 

(Bitn-;edi) 
teselli vermişti. Bugün size daha --------------
çok ihtiyacım var. Son temsiller lstanbul Beledil,!~SI 

Elena ahenktar sesiyle: A~ı:uyiumumi üze- ~lhir1i"yaİ1.'0SıJ = ~=~~~irt:;ti~?di. rı::aia21~3Ôk~~m mmııımm 
- Teşekkür ederim Mösyö, fa · y ' l.. ~iisii 

kat başka yere söz verdim. 8 OUH Uf lu u j 1 
Mühendis, Elenayla karşı kar· MuBseik5itJeiı.·Ka~roı ~. edi 

111 şıya yemek yemiye tahammül e • .: 

111111111 
demiyeceğini anlıyordu. Hem gi - Hasan Ferit 
dip Franayı görecekti. Sonra da Nakili: 1. Galip 
Akşama gelip şehadet edecekti. Fiatlarda zam yoktur. 
Şüphesiz hakime bir çok ehemmi· A S 1 

J 1 M Yakında : K A F AT yet i şey er söyliyecekti. argi ye 
ğenine dönerek, müstehzi bir .ta
vurla: 

- O halde, dedi, seni de alı • 
koymuyorum. 

- Ne, beni de gönderiyor mu· 
sunuz? 

Raşit Rıza Tiyatrosıt 
b ·ıe S Perşembe akşamı Otello aı 

perde 2 tablo. Yazan : Şekspir. 
Ilk temsil münasebetiyle büyük 80

• 

vare bütün mevkiler numaral dır. cışe 
....:..------=B~i~l~iy~o~r~s=u=n=u=z_k~i~,_o~·y_l_e_s_ık_s_ı_k_h_e_r~g~ü_n_a~ç_ık_rı_r.--:---~-~-::--:::::: 
, ..... -----• Bugün~en itibaren Şehzadebaşmda •mm-••PI' 

H i L A L ve M i L L i . k 
sinemalarda zengin bir programla ve Gala müsameresı olara 

Ç ~ ~ ~K~', rw Ant 14r ~ 
lrtl 1i ~ ~ ~ . rı~ - ·····. llb:1 ~ . ·w 

Türk şecaat ve hamasetinin unutulmaz bir cidali ve Türk tarı Ji 
askeriyesinin şanu şeref dolu albn sahifelerini teşkil eden ses 

._. sözlü muazzam harp filmi. .-J 



Ruslar da Latin a fabesini 
kabul edecekler 

Türkmen 
Sovyet hükfı

rneti, Soyyet sos
Yalist ittihadına 
dahil cUmhuri· 
Yetlerin alfabe
lerini Latinleştir-
nıektedir. Bu 
cümleden olmak 

. üzere Türkmen 
alfabesi de La
tinleıtirilmiş tir. 

Bu alfabede, 
bizim alfabemiz
de mevcut harf
lerden "ö "gw ,,, ,,, 

. ''" " h f u,, ve u,, ar . 
leri yoktur. Bu· 
na mukabil bi-. ' 
ıım alfabede ol-

alfabesi Latinıeştirildi 
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Belediyede : 

Bir zaman sonra Egos öldürüldü. İskenderin jcnerallerinden Antiyon Ma· 
kedonya krallığına sahip çıktı. Fakat o bütün memleketin kendisine tabi 
olmasını istiyordu. Jenerallerle arasında ihtilaf çıktı. 

Antigon Frikyada İpsos muharebesinde mağlup oldu ve idam edildi. 
Milattan evvel 281 senesinde İskender imparatorluğu şu şekilde tak• 

•İm edilmiıti: 
1 - Makedonya krallığı, Antigon ahfadının elinde. 
2 - Selösitlerin hakim olduğu Suriye ve Pens krallığı. 
3 - Ploleme tarafından iadre olunan Mısır krallığı. 
4 - Hazar cenubunda Partlar krallığı. 
5 - Bergama krallığı. 
6 Sözde müstakil olan Yunan. 
Bu krallıklar askeri kumandanlar tarafından idare ediliyor. tam bir 

istibdat hüküm sürüyordu. 
(Antigonlar) ın hakimiyeti Makedonyada (M. E. 146) senesine kadar 

•ürdü. Bundan sonra Makedonya bir Roma vilayeti halini aldı. 
Yunanistanda lskenderin ölümünden sonra isyanlar baıladı. (Demea • 

ten) gene meydana çıktı. Halkı harbe sürükledi. Fakat neticede Yunan 
ordusu mağlup oldu. Makedonyanın ağır şartlarını kabul etti. 

Yunanistanda Atinadan lspartadan sonra (Aka) birliği ve (Etoli) 
birliği teşekkül etti. Bu birlikler Makedonyaya karşı Romalılarla bireşti. 
Makedonyanın Roma tarafından istilasından sonra (Etoli) ve (Aka) 
birlikleri de Romalılar tarafından yıkıldı. Nihayet (M. E. 27) senesinde 
Yunanistan (Akaeli) adiyle bir Roma vilayeti haline girdi. 

lskenderin kumandanlarından Sölekus tarafından Suriye ve Afri • 
kada kurulan devlet de M. E. ikinci' asırda Romalılar tarafından zapte • 
dilnıiştir. 

lakenderin kumandanlarından Ptoleme tarafından Mısırda kurulan 
devlet de (M. E .31 sene-;inde) Roma hakimiyetine girmiştir. 

lskenderin zabitlerinden biri tarafından tesis edilen Bergama krallığı 
da Nihayet Romalıların eline geçmiştir. 

lskender devri medenisi : 

lıkender devrinde İyon medeniyeti inkişaf etti. San'at, edebiyat Ber • 
tama, lakenderiye, Antakya, Siraküz şehirlerinde canlandı. 

Milattan evvelki üç asıra lskender devri ,medeniyeti denir. Bergamada 
200,ooo ciltlik kütüphane bu zamanda vücuda getirilmiştir. 

- Italya -

ltalya, Adriyatik ve Tyrrhen denizleri arasında uzanmı§, 1000 kilomet 
te U~unluğunda ve 200 kilometre genişliğinde bir yarımadadır. 

Tarihten evvelki devirler : 

ıl l~alyamn ta·cihten evvelki devrindeki insanlar taş devrini, cilalı tat 
e\trıni, nıaden devrini yaşamışlardır. Tat devrinde avcılık, balıkçılık e • 
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Bari sergisine iştirak 
eden tacirlerimız 
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derler, mağaralarda otururlar, iptidai bazı kulübeler yaparlardı. Taşları 
yontarak aletlerini vücuda getirirlerdi. içtimai hayat itibariyle aile dev • 
rindeydiler. Hayvanları ehlileştirmeyi bilmiyorlardı. Ziraatle meşgul de • 
ğillerdi. Bir çok asırlar sonra cilalı taş. devrine girdiler. 

İptidai meskenler, çakmak taşı tezgahları, silahlar, baltalar, çekiç ve 
balık ağları gibi eserler bu devre aittir. Bu devirde hayvanlar ehlileştiril· 
di. Çömlekçilik öğrenilmiş bir san' at halini aldı. insanlar artık küçük köy 
lerde toplanıyorlardı. Küçük Asya medeniyeti işte bu zamanda ltalayya 
tesire başladı. 

Bu devrin nihayetinde altın ve bakır madenlerine tesadüf edildi. ltal -
yada yaşıyanlar bu zamanda buğday ekmeği ve un imalini öğrenmişlerdi. 
ltalyada milattan 1800 sene evvel Küçük Asyanın tesiriyle tunç devri baş 
lar. 

Milattan 1000 sene evvel ltalyada demir meydana çıktı. Daha sonra 
(Etrürya} da demir madenlerinin keşfi demirin kullanılmasını tamim et• 
ti. 

Tarih devri : 

İtalyanın tarih devri, Etrüsk medeniyetinin ltalyaya girmesiyle başlar. 
(M. E. XI - X asır) , 

Milattan sekiz asır evvele ait mezar taşlarında (Etrüsk) yazıları bu• 
lunmuştur. 

İtalyanın medeni inkişafında Etrüsk muhaceretinin ve Yunan (Aka) 
müstemlekelerinin muslihane tesirleri olmuştur. ltalya sırf dahili bir inki· 
tafla tekamül etmemiştir. 

- Etrüskler 

Etrüskler ltalyaya deniz yoluyla (Lidya} dan gelmişlerclir. Başlarında 
.taları (Atys} ve oğlu vardı. 

(Etrüskler) kendilerinin (Lid) lerle akraba olduklarını bilirlerdi. içti· 
mai gösteren telakkiler, musiki ve giyiniş tarzlarındaki birlik akrabalıkla
rını gösteren misallerdir. 

Mısır vesikaalrı da Mısırın .milattan 1200 - 1300 sene evvel denizden 
zaptedildiğini göstermektedir. istilacıların (Türka) lar olduğunu da aynı 
vesikalar haber vermektedir. 

Etrüsklere göre ltalyaya girişleri milattan 10 asır evvel vuku bulmuş• 
tur. 

Limnide bulunan bir yazı Etrüsk lisanına pek çok benzemektedir. 

- Etrüsklerde devlet -

Etrüskler 12 siteden mürekkep bir müttehideydiler. Bu siteler tehlike 
zamanında biribirleriyle birleşirlerdi. Diğer zamanlarda sitelu k~alları 
tarafında nidare edilirdi. 
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Zenginlikten 
Bıkan adam! 
Amerikanın "Minnesota,, mil· 

yonerlerioden Mister Herbrand 

Cotter, zC'nginlikten bizor olarak 
yükselt ve 15ks hayattan feragat 

etmiye knrar vermiştir. Mister 
Cotter, artıt{, lngiltereyc gelerek 

Taymis nehri kenarında küçük 
bir ev alacağını ve orada gayet 

sade bir hnynt geçireceğini bil
diı m;ştir: 

- Hayatım, diyor, bana ait 
değildi. Her gün, yüzlere hayır 
cemiyeti gelir, binlerce adam 

müracaat eder, bir iş için ser
maye koym"mı ioter; kimisi teh

dit eder, ldmisi yalvarır, para 
isterlerdi. Bazdarı da hariku'ade 
birşey icat ettiklerini, bu icadın 
dünya sanayiini a 'tüst edeceğini 
bildirir, ortaklık teklif ecler, ba-

zıları mekteplere yardım etme· 
mi ve daha bilmem neler is· 
terlerdi. O suretle ki, günün hiç 

bir dakikasını kendi kendimle 
geçirmiye muvaffok olamıyor· 
dum. Artık şimdi kararımı ver-

dim. Servetimin hepsini bu 
adamlara dağıtacağım. ister dün· 
yayı altüst etsinler, isterlerse 

mektep, me>•hane açsınlar, ne 
yaparlarsa yapsınlar! Ben sade
ce, kendime, yiyecek ve içeceği 

lngil·z veliahtına 
enziyen Adam 

Bundan bir müddet evvel, Ma
caristanda, Budapeşte şehrinin 
en büyük otellerinden birisinin 
öııilnde şık bir otomobil duru-
yor, içinden, gayet güzel giyin
mif, sporcu bir lngiliz inerek ~ 
telin en güzel aparhmanına yer· 
leşiyordu. lngiliz ismini Londralı 
''john Morrov,, diye kaydettir· 
mişti. 

Tesadllfen otelde, Budapeşte
nin meşhur aktrislerinden birisi 
de bu'unuyordu. Aktris lngilizi 
görünce hemen tanıdı. Bu, bir· 
kaç sene evvel kendisine takdim 
edilmek şerefini kazandığı prenı 
Dügai'dı. Bunu haber alan Bu· 
dape,tenin bütün yüksek muhiti 
gazeteciler ve belediye reisi, bu 
kıymetli misafiri hüsnü suretle 
karşılamak için derhal otele ko
)ular ve lngiliz, elbiselerini de
ğiştirip te otelin salonuna indiği 
zaman, bir sürü fotoğraf objek· 
tifinin kendisine çevrildiğini ve 
belediye reisinin hürmetle kar• 
şısında eğildiğini görerek hay
retler içinde kaldı. 

Bu lngiJiz, hakikaten Morrov 
ismini taşıyan adam olduğunu 

anlatmak için bir hayli müşkUlit 
çektikten sonra rahat rahat ye-
meğini yiyebildi. Çünkü aktris 
yanılmıştı. 

M. Kemal bey 

blatbaamıza gelen eserler: 

Altın yurt 
Muallim Hayrettin ilhan bey tıı.rafın. 

dan bu isimle aylık bir talebe mecmuası 
n<"Şrine başl:ı.nmıştır. içinde bir çok mck· 
teplilerln ya1.lları dıı vardır. Ta\'slye 
ederi~ 

Mektep 
Onuncu sayısı Sadri Etem, ~lustafa 

Şeklp. 1°"urullıh Ata, Nahit Sirn, Ilikmet 
Münir ve Kenan Hulusi beylerin yızıla
rlyle fcvknlAde bir şekilde intişar etmiştir. 

1 ÖL Ü r-11 1 
Genç sancağı mutasarrıflığın

dan mütekait mUte•effa Diyarı
bekirli Salih HuHiıi Pş. zevcesi 
ve Darü fünun kütüphanesi me· 
muru Recep Ferit beyle mühen
dis müteahhit Muzaffer Salilı 
beyin validei muhteremeleri sa
libah nisvandan Fatma Zebra H. 
uzun müddettenberi miiptela ol
o1duğu rahatsızlık neticesinde 
irtihali daribeka eyJemiş ve E
yupsultandaki makberi mahsusu· 
na defni baki gufran kılınmış
tır. Mevla gariki rahmet 
eylesin. (2568) 

1 Zayi kadın çantası 1 ---6 mart pazar günü 12,33 de 
Pendikten Haydarpafaya muva-

Bilecik Vilayeti Daimi 
Encümenin en: 

1 - Bilecik • Söiüt yolunun 14 X 600 ile 26 ıncı kilometro 
hizasındaki ocaklarından mustahzer 3859 - 25 metro mik'ap bam 
taşın 14 X 700 ktlometrosile 22 X 890 kilo metrolar arasına kabili 
mesaha bir ıekilde nakil ve istifi beher metro mik'abı 262 kurut 
hesabile 10111 lira 23 kuruş muhammen bedeli ile mevcut şart· 
namesi mucubince Ye kapalı zarf usulile 17 - 3 - 932 tarihine 
mOsadif perşembe günü saat 15 te Encümeni Daimice kat'i 
ihalesi yapılmak üzere 27 - 2 - 932 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Talipler münakasa şartnamesinin bir suretini Viliyet 
Nafia Başmühendisliğinden istiyebilirler. 

3 - Taliplerin müzayede, mUnakasa ve ihalat kanunu mu· 
cibince teklifoamelerin ihale tarihine kadar vilayet daimi encü
menine tevdi etmeleri JAz.ımdır. (756) 

Afyon Nafia Başmühendis
liğinden: 

Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilan edi
Jen (5869 lira bedeli keıifJi Dinar· lspartayolunun 118+115-120 
+ 000 kilometreleri araat tamiratına talip zuhur etmediğinden 
13 • 3 - 932 tarih!nde saat 15 te ibnle" edilmek üzere tekrar mfi• 
nakasaya konulduğu ilin olunur, (671) 

Bilecik Vi Ayeti Daimi 
Encümeninden: 

salat eden trende veya bu tren 1-Bozüyük-Karaköy yolunun117XS00-127X460metro1arı arasına 
yolcusunu alan vapurda yahut ocaklardan bilibraç nakil ve istif olunac k 5273-30 metro mik'ap 
Haydarpaıa istasyonuyle vapur ham taşın beher metro mik'abı 229 kuruş hesabile 12073 lira temin edecek kadar para ayıra· 

rak herşeyden vazgeçeceğim ve 
çekilip, Taymis kenarında, rahat 
rahat ölümU bekliveceğim. 

Darülbedayi san'atkarlarından iskelesi arasında kahverengi de- 56 kuruş muhammen bedelile mevcut şartnamesi mucibince Ye 
M. Kemal beyin tedavi edilmek riden mamul ressort açıhp kapa- kapalı %arf uıulile 17-3-932 tarihine müsadif Perşembe günfi saat 
üzere Viyan aya gittiğini yazmıştık. nan ufak kıtada bir kadın çan- 15 te vilayet encümeni daimisince kat'i ihalesi yapılmak llz~re 

Haber aldığımıza nazaran M. tası za:•i olmuştur. içerisinde yir· 27-2-932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya ko· 
Kalp ekıesinden ölüm Kemal beyin teda•iıi Vi- mi lira •e bir miktar bozuk para nulmuştur 

Dün Fatihte bir ceset bulun· yananm maruf doktorlarından ve ufak tefek vardır. Para bulan 2 - Talipler münakasa şartn mesinin bir suretini vilayet Na· 
muş, yapılan muayene neticesin- profesör Yogiç tarafından de- zata ait olmak üzere çantanın fia Başmühendisliğinden istiyebilirler. 
de kalp setes'nden öldüğü an· ruhte edilmiştir. M. Kemal bey Köprü Kadıköy iskelesinde Se- 3 - Talipler müzayede, münakasa ve ihalat kanununa te•• 
laşılmışhr. Cesedm hüviyeti he· profesöriin kıliniğinde yahrılmış· vahili mütecavire ser memurla· fikan teklifnamelerini mezkfır 17-3~932 tarihine kadar Villyet 
nüz tesbit edi'ememiştfr. tır. ğun:ı bırakılması rica olunur. daimi encümeinne tevdi etmeleri IAzımdır. (755) -- ------- ·····----------------------------·-----···-----------------------
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Etrfüskler bütün ltalyaya hakim oldular. 

- Etrüsk medeniyeti 

Sanat • Zir at • Zanat : 

E'!1'ürya kıt'a:ı milô.ttan se~iz asır evvel halyada medeniyetin merkezi 
lullm aldı. (Etruskler) medenıyetçe Avrupa kavimlerine faiktiler. Etrüsk
Jer İtalyayn taştan .mimariyi öğrettiler. (Pompei) şeh.-ini Etrüskler tesis 
ettiler. Etrüsk san'atmdan kalan eserler bu medeniyetin inceliği zerafeti 
hakkında en güzel şahitlerdir. ' 

Kubbe ve kemer inşaatım ltalyada tanıtan Etrüskler olduğu sıibi Et. 
riisk gemiciliği de zamanında harikulade inkişaf gösterrni,tir. 

-- Krallık devri --
Latıyon ve Romanlfa Etrüsk k1rallara : 

Romanı nkrallık devrinde Etrüsk krallarından evvel kral olanlar ma • 
lum değildir. Ligürler ve Latinler tarafından Romanın tesisinden evvel 
R:?:nanın y~r}nde inşa edilmiş yedi köy vardı. Bu yedi köy bir müttehide 
vucuda getirıyorlardı. Faltat nralarına nifak girince Etrüskler burasını 
zaptettiler ve Roma şehrini tesi ettiler. Civardaki bataklıkları kuruttular. 
Şeh in "trafma surlar yaptılar. Sabinlere ait olan (Kirinal) i zaptettiler. 

Etrüskler zamanında (Roma) bütün Latiyom kıt'aumn ticari ve sınai 
ıncı·kezi oldu. Bundan sonra Romaya hariçten muhaceretler başladı. Ve 
ıbaJi sınıfları birihirinden daha ziyade f arkla~tı. Yedi dağ köyünün eski 
lhalisi mdegan sınıfım (Patriçi) leri yeni gelen halk da avam sınıfım 
(Plep) leri te kil ettiler. 

Etrüslder kuvvetlendikten sonra Yunan müstemlekelerine de tecavüz 
ettiler. 

--- Romılda isyan --

E'trüsk kralı Tarku Roma haricinde h rp ederken Romalılar(Brütüs)ün riya 
seti aitında isyan ettiler. Tarku Romaya geldiği zaman surları kapalı bul· 
du. Bu suretle Romada Etrüsk hakimiyeti nihayetlendi. Bu ihtil&le 509 
ihtilali denir. 

Romada (Etrüsk) hakimiyeti nihayet bulduktan sonra ltalyada, Om • 
bri, ltalyon, Sobin, Latin, Ertürsk, Yapıg, Venetler gibi kavimler vardı. 

iV inci asırda bu kavimlere Gallerde iltihak etti. ltalyada bu müteferrik 
uvimler arasında birlik vücuda getirebilmek için üç asırlık bir mücadele 
devresi geçti. Romnlılar, komşulariyle mücadeleden kurtulduktan ve niha 
yet Gol istilacılarını halyadan kovduktan sonra Roma hakimiyeti kuv • 
vetle tee 3Ü8 etti. · 

• 
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Bütün Makedonyalıları ve Grekleri (Pers) İmperatorluğuna kar§ı 

ıürüklemek için (Met) muharebelerinin intikamını alacağını söyledi. 
lskender (M. E.) (334 - 335) ıenesi kışında hazırlığını tamam· 

ladı. Çanakale civarında 40.000 kişilik bir ordu topladı. 160 parça gemi• 
si de vardı. 

lskender Irana karşı harekete geçtiği zaman lranın vaziyeti pek iyi 
değıldi. Arazi genİ§tİ. Ahali iıyana .müheyya idi. Valiler merkezi dinle • 
miyorlardı. Maamafih lran imperatoru zengindi 100,000 kişilik ücretli 
askeri vardı. Akdenizde de donanması. 

lskenderln eserleri : 

lskender on bir sene içinde (M. E. 334 - 323) mühim işler gördii. 
1 - Üç sene içinde Çanakkale boğazından Mısıra kadar zaptett. 
2 - Müteakip sekiz senede merkezi Asya hudutlarında dolaşarak, Hin 

diıtnna gitti. Perı imparatorluğu yerine yeni bir İmparatorluk kurdu. 
3 - lskender 33 ya§ında öldü. Yeni fütuhat yapmak istiyordu, bu fii· 

tuhatın hedefi Arabistandı. 

lmperatorlu§un teşkllAtı : 

lskender, muzafferane hareketlerden sonra (Sus) şehrine döndü. lmpıı 
ratorluk işlerini d.üzelt.miye ba§ladı. Kendi muharebedeyken karı!ıkhkJat 
yapan (Satrap) ları cezalandırdı. Mağlup milletlerin dinlerine, hususi Adet 
lerine karışmadı. 

lıkender, galip ve mağlupları bir millet halinde birleştirmiye çalıtl•· 
lskender (Daryüs) ün bir kıziyle evlendi. Orduya lranlı zabitler aldı. 

lskenderin ölUmli ; 

lskenderin ölümü içki ve yıpranma neticesinde oldu. (Babilonya) n~~ 
da havası kendisine iyi gelmiyordu. On gün hasta yattı. sonra öldıt· 
,(M. E. 323 ağustos) 

lakender fUtuhabnıu neticeleri : 

lskenderin kurduğu İmparatorluk, İmparatorluğu kurmak için çekile1' 
zahmetten daha kısa bir zamanda yıkıldıysa da bu fütuhatın büyük ne
ticeleri oldu: 

1 - lskender, bir Grek birliği vücude getirdi . 
2 - lskender, dünyada mühim içtimai ve siyasi değişiklikler yaptı. 
3 - lskender, Grek zevkini, dehasını uzak diyarlara götürdü. 
4 - lskender zamanında ıan'at ve edebiyat fevkalade inkişaf etti· 

lmperatorıuaun parçalanmaGı : 

İskenderin ölümünden sonra jeneralleri (Naibi hükG.met) · suretiY
1
: 

memleketi idare etmiye başladılar çünkü lskenderin kaı·de§İ bir işe Yll~ıı 
mıyordu, deliydi. lskenderin oğlu Ege (Egos) lskendeYİn ölümünden • 
ra doJınuştu. 



[ Mahkeme ve icra ilanları 1 
İltiiibul dördüncü icra memur- İstanbul dördüncü icra memur-

lufundan: luğundan: 
Tam•mına 4884 lira kıymeti Tamamına 1700 lira kıymet 

llauhammeneli Cerrah p&f& Kürk- takidr edilen Fenerde Tahta mi • 
C6 batı Ahmet Şemsettin mahal • nare caddesinde çıkrıkçı sokağın· 
leeinde Cerrah pqa caddesinde da eski 1 yeni 126 numaralı bir 
415 sira 8 parmak miktannda eı· bap hanenin tamamı açık artbrmı 
ld 2 m6kerrer yeni 20 numaralı ve ya vazedilmit olup 6 - 3 - 932 
tene aynı mahalde 413 zira 6 par tarihinde ıartnamesi divanhane 

,, 

. 
--•- ., ..... __ d k" 2 'k ye talik edilerek 31 - 3 - 932 ta ..... mıııuann a es ı miı errer .h. .. d"f be .. ·· 
Jeni 22 numaralarla murakkam rı ıne ~usa ı perıem gunu ıa . 
:1-ı L....• lannm .. at 14 ten 16 ya kadar lstanbu 
._.Ula ananın tamam uç· d"' d'" ·· · d • · d k rt 
te. hir hiueei açık arttırmaya vaz • .:. u~cl u ıcrabl ~~":~ eAaçrtbı ..:.a 
..ı:ı-:_ . uııaua 1 e sa a~ur. 
lı" ~ olup 10 -. .3 - 932 tarı • ikincidir birinci arttmnaamda 700 

1 

.ınde .tartnameaı dıvanbaneye. ~- liraya talibi çıkmıt olup bu kerr 
lilc eclılerek 31 - 3 - 932 tarıhı·ı en çok arttıranm üstünde bırakıla 
laeaatiaadif çarf&Dlba günü ıaat 14 caktır. Arttırmıya iıtirak için 
den 181'• kadar İstanbul dördün· yüzde yedi teminat almır. Müte
~ icra daireainde açık arttırma rakim vergilerle belediye rüıum 
ile lablacaktır. Sarı ve \l:&kıf icaresi müıteriye ait 

e 

. 

. 
Arttırma ikincidir birinci art • tir. İcra ve iflas kanununun 11 

brmumda 50 liraya talip çıkmıt uncu maddesine tevfikan haklar 
olup ba kerre en çok arttıranın tapu ıicilleriyle sabit olmıyan ipo-
fiatiinde bırakılacaktır. tekli alacaklılarla diğer alakada 

9 
1 

. 
n Arttamıya ittirak için yüzde ranm ve irtifak ~ ıah!plerini 

heli t.nninat akçesi alınır, müte • bu ~aklar_ı ve hus~sı~le f aız ve.~ 
raldm Yerliler belediye reaimltti ıarife daır olan ıddıalarmı ıla 

a 
n 

..ıot İcareli müıteriye aittir. ' tarihinden itib&ren 20 rin içind e . icra "flia kan 119 evrakı müsbiteleriyle bildirmelen 
ca --~d'" ! te f.kununhunakl taun liznndır. Ask: halde hakları ta 

-.. •me v ı an arı • · ·ıı · 1 b" ı 1 
. 
. • • . pu ııcı erıy e a<. ıt o mıyan ar sa 

Pli •iclll~y)~ sabıt: olmıyan ala • bt bedelinin paylqmuından ha . 
u ~lar ile dıier alikadaranm ve riç kalırlar. Alikadaranm itb 

irtifak hakla aahiplerinin bu hak· maddei kanuniye ahklmma SfÖr 
~ •e huauaiyle faiz ve mua • tevfiki hareket etmeleri ve dah 
life clair olan iddialarını ilin ta • fazla mah1mat alma kiat:iyenl 
lihinden İtibaren 20 gün içinde rin 931 - 146 dosya numaruiv i:_.":1 müsbtela1'17le bildirmeleri memuriyetinıi;r;e müracaatlan ili 

e 
a 

e· 
le 

dır. olunur. (2567) 
n 

ı.;__~bdarlarm itbu maddeyi --l-;"ı-ti_h _S_u_lh_Ü_çu-.. -n-cü-. _H_u_k-ok_l\_1-ah-ke 
~laarebt·ye ahkamına göre tevfiki . 

1 d mesinden: 
etme eri ve aha fazla Mahkememi• tarafından Kay 

lllalGmat almak iıtiyenlerin 931 • 
e - 1088 doaya numarui•le memu yim marifetile idare ettirilmekt 

1 olan mDteveffa Bakkal Yani E tİJetimize müracaatlan ilin olu· fendi Tarialerine ait ve Fenerd 
.. 

....... (2&88) Fethiye maballeılnde Hıcı ibra 
e . 

Fadh sulh üçüncü hukuk hakimliğin· 
den: 

. 

. 
n 
e 

Mllddeiye Nedime hanımın 
•&cldeialeyb kocaıı Halit F ebmi .,_eli ...,... •ame ... ,. 

him sokağından vaki 49 No. ha 
ne odalarile 47 No. hane mah 
kemece kiraya verileceğinde 
talip olanlann 9.-3-932 tarihin 
ma...lif~plaatO 
da malaketlae..._ SeJmeleri ili 

a .• 
IQlla tqebbOıO daYallDln icra 
lnJman muhakemesinde mllddei· 
alerlae tebliiat icrUuıa 1alib ika-
81etıllnnın meçlıuliyetine binam 
laeneçhi talep ytnDi glln mDd· 
detJe ilbea teblipt icraıına ka
rar Yerilmlı " JeYlllii mubake
llle 26-3-932 saat 10 tayin edil· 
llliı oldufandan yeYm Ye vakti 
•eıktrda mahkemede bizzat ha
.., bulunmadıjı takdirde 111a
l»ea rtliyeti muhakeme edileceği 

a 
ohmar. 

Jstanbul Betinci icr:ı memurluğunda n: 
Mahcuz Ye fliruhtu mukarre 

bir adet Torna makinesi 10-3-93 
r 
2 
.. Tarihine müsadif Perşembe gil 

nll aaat 12 den itibaren Beyog 
Junda Şiıhane karakolunda Is 
kender caddeıinde Kaptan çıp-
laiı ıokafında "19,, No. lu fa 
rika derununda satılacağında 
talip olanların yevm mezkllrd 
mahallinde hazır bulunmaları ila 

w . 
. 

b-
n 
e 

A 

D -!'- olaaar. olunur. (2562) -[ Devlet Demlryollerı llenlArı 1 
-KaJHri • S.Yu batb Ozerinde bir kaprtınlhı mahalline çekil 

•eai huebUe 8 - 3 - 932 tarihinde Kayıeri'den Sıvas'a ve 9 • 3 
932 tarihinde Sıvu'tan K•yıeri'ye yolcu trenlerinin seyrOsefe 

. 

etmiyec:elderi illn olunur. (837) 
r 

----
ı-Haydarpqa • Ankara batb &zerinde Doğançay iıtaıyonu c 

'flrıada 147+750 inci kilometrede vaki tat ocatından çıkanla 
tak ~ bin metre mik'abı balastın ihraciyeainln kapalı zarfla mn 
.. le .... 23 Mart 932 Çarıanba gllnll .ıaat 15 te idare merke 

-. 
alade yapllacakbr. 

-
-... ._ Tafaiıat Ankara Ye H•yd•rpaıa •eznelerinde ikiıer liraya sa 

-... prumeJerde yazıbdır. (814t 

Aabra iltuyonundaki Abf barakaıı iki ıene m8ddetle v e 
tleai mlzayede ile kil'aya verilecektir 

MUzayede 22/Mart/932 salı ,nnn saat 15 de idare merke 
lllacle )'apdac:akbr. 

. 

Ta&uat Ankara Ye Haydarpaıa Yemelerinde elliter kurup 
~kta olan ıartnamelerde yazdıdır. (81 S) 

( latan bul Beledlyesı il Anları 1 
r· 
ni 

..__ Be1otlu, Fatih, Emin6nll Temuwk itlerine ait 1 katır, 1 me 

... ,., 1 beyfir 9-3-932 çarpmba ,On& Fatih atpazannda ale 
~Jecle ile Ablacakbr. Almak İltiyenlerin o iünde orada b U• 

--..;.:: calc komiıyonu mabauA mOracaatlan. (867) 

• • 1 tanbul PolisMüdiriyetinden 
'--~ ıhbe 2 ve parmak izi için 9 adet dolap inı'11 •leııi atlP 
~,. pkanlmıfbr. Telrlif olunacak hattı ltrık llıilldOJli ta 
~. 27 - ! · 932 tarihine mDsadif paur gtbll saat 14 te lhaley 
lr.t'i,eai icra kılınacaktır. Taliplerin ıeraiti a;renmek Ye modeli 
~ here idare komiıyonuna ve mOnakanya iftirlk i~n 
~llnlubk daireainde mlltlfekkil mlbanat komi11onuna mir 

a· 
k· 

1 . . 
Dl 

de 
a• 

,._ma.. ilan olunur. (872) 
·' 

' 
3. K. O. Sa. Al. Ko. dan 1 
Ezinede bulunan kıtaat ihti· 

için kapalı zarf usulile müna· 
aya konulan 142,000 kilo un 

yacı 

kas 
için talip zuhur etmediğind"n pa· 

ık suretiyle münakasaya kon • zari 
mu ıtur. ihale tarihi 22-3--932 

günüdür. Taliplerin pey ver· salı 

me k üzere hergün teminat1 mu· 
kkate akçelerile birlikte Ezine va 

dağ livası satın alma komisyonunn 
racaatları. (96) (734) mü 

"' • * 
K. O. ve 1 inci fırka hayvanat. 

içi n kırılacak arpa münakuuı bir 
ta talik edilmiştir. lhaleıi 9 
3 - 932 çarıamba günü saat 
5 ta komisyonumuzda yapıla • 

haf 
-
ıs, 
caktır. Taliplerin şartnamesini al 
m ak üzere her gün ve münakasa· 

ittirak edeceklerin de vakti mu 
yyende komisyonumuza müraca
arı. (106) (821) 

ya 
a 
ati 

ıı: * * 

lik 
K. O. Merkez kıt' alan yemek· 
odun ihtiyacı için münakasa 

bir hafta talik edilmittir. ihalesi 
- 3 - 932 çarıamba günu saat 
te yapılacaktır. Taliplerin tart 

anfesini almak üzere her gün ve 

9 
15 
n . m unakaaaya iıtirak edeceklerin 
akti muayyeninde komisyonumu 

müracaatlan. (105) (820) 
v 
za 

• • • 
n 

Ordu aıhhiye ihtiyacı için alı· 
acağı ilin edilen on sandık için· 

bir takım seyyar baktiriyoloji 
boratuvannın mübayaasmdan 
ımdilik zarfı nazar edildiği ilin 
unur. (104) (817) 

de 
li. . 
' ol 

• • • 
Askeri müzede mevcut 20 bat 

v 
et 

e 20 el mankeni pazarlıkla tamir 
tirilecektir. İhalesi 7 -3-932 

T • de pazartesi günü ıaat 16,5 ~ 
pılacaktır. Taliplerin ıartnameıı ya 

almak üzere her gün ve pazar• ni 
lı ğa iıtirak edeceklerin de yevmi 

ezkUrda komiıyona müracaatla· m 
rı • (102) (781) 

••• 
No. t Llıte 

Adet 
200 

50 
Ustura 
Et makinesi (maa ye
dek parçaları) 

200 Et bıçağı 
50 Çamaşır etüsü 
No. 2 Liste 

Adet 
30 Sırlı berber leğeni 

100 Berber bileği kayıtı 
100 Berber bileği l&§ı 
100 Berber önlüğü 
100 Berber havlusu 
Yukarıda yazdı bir ve iki nu· 

maralı listelerde muharrer etya • 
nın alent münakasayla mübayaası 
i cra olunacağı ilin edilen bu et • 
yaya verilen fiatler haddi itidalde 
görülmediğinden aleni münakasa, 
bir hafta müddetle 12 - Mart -
932 cumartesi günü 1 numaralı 
1 ist~ saat 15 te, 2 numaralı liıte 
saat 15.5 ta ihaleleri icra edil • 
mek üzere talik edilmittir. Talip· 
lerin tartnamesini almak ve nü • 
munelerini görmek üzere ve mü • 
nakasaya iştirak etmek için yevmi 
mezkurda komisyonumuza müra• 
caatları. (112) (866) 

* "' * 
Kolordu ve 1. F. kıtaab hay • 

vanatı için pazarlıkla abnacaiı 
ilin olunan yulafa verilen fiat pa• 
halı görüldüğünden 9 - Mart -
932 tarih cumartesi günü saat 16 
da pazarlığa devam olunacaktır. 
Taliplerin ıartnameıini almak ve 
pazarlığa ittirak etmek üzere ko· 
misyonumuza müracaatlan • 

(111) (865) 
•• •• 

Aleni münakasa ile alınacağı 
ilin edilen 100 adet ıırlı ve kapak 
lı ıu kovası ve 2000 adet sırlı tük • 
rük hokkasına talip çıkmadıjnı .. 
dan 12 - 3 - 932 cumarteai ıü .. 
nü saat 16 da fiatlar haddi itidal· 
de görüldüi taktirde pazarlık iti • 
retiyle ihalesi icra kılınacaktır. 
Taliplerin fartnamesini almak ve 
nümunelerini görmek ve pazarlı • 
la ittirak etmek üzere Kmn. a 
-..Gracaatlan. (113) (864) 

1 -VAK1T 7 MART 1932 !!!!!!!!!!!! 

1ürk 

lerinin en 

büyük vazilesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu VE 

Muktesit 
Yetiştirme}{ . 

Ohalde derhal 

Ziraat 
Baallasıadaa 

BiR ftllftll 

Istanbul Evkaf müdü-
riyetinden 

Kızmeti mubammenesi 
Lira Kunıt 
58 34 Tamamı 17 t11•lre terbiinde bulunan Bahçe-

kapısında Ç~lebi oğlu Alacttin mabaUesinde 
Yeoicamii şerif avlusunda eıki 77 yeni 70 . N.lu 
klrgir dOkklnın 112-6720 hissesi. 

~99 17 Tamamı 296 ıoetre terbiinde bulunan Babıali 
civarında Hobyar mahallesinde Cağaloğlu yoku• 
yokUJunda eski 10,10 yeni 29,31,33 No. Jı kip 
matbaanın 240-1 O hiuesi. 

tOSS 60 Tamamı 152 metre 80 santim terbiinde bulunan 
Kadırgada mukaddema bostanıali elyevm Şelı-

nYar bey mahallesinde Kadıri• hımamı cad· 
desinde atik 32 cedit 40 No. ile murakkam 
dGkklo maa aralık bir bıp hanenin 1-8 hisseıL 

30 00 Tamamı 7 metre 50 santim terbiinde bulunan 
Çeleb:oğlu AlAettin mahallesinde Y enicamii şe
rif avlusunda eski 68 yeni 80 No. h kipir 
dllkklnın 3600-36 hissesi. 

24S 60 Tamamı 12 metre ~8 santim tcrbiindc bu:unaa 
Dayehatun mahallesinde Tığcılar caddesinde. 
atik 67 cedit 69 No. lı bili hava kigir dGk· 
klaın &çte bir h'ssesi • 

Bal ... M'8t•omt, mahalle, sokak ve numaraları yazılı emlik 
sablmak llzer• dert hafta mOddetle müzayedeye konmuıtar. 
Talip olanlar 11· niıan-932 tarihine milsadif pazartesi günü saat 
onbeıte kıymetleriDin yüzde yedi buçuğn nispetinde pey akçe
lerile blrBkte l.uabul Evkaf Madtıriyeti binuında mablwit ka
lemin• .aracaatlan. (861) 
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Şarj'lı kumaş daima 

elbiseyi çok düzgün 

ve dökümlü gösterir, 

kat'iyyen buruşmaz , 

Şarj': Ünyanın bir aç 
mem eketinde, bir kaç 
F abr • a yapabiliyor ! 

Dünyanın bu üç dört 
fabrikasından biridir 

JPtEKiş· yalnız bu tesisat 
için yüz bin lira sarf etti 

IPEKIŞ Mamulat1 Pek 
Yakında Piyasaya Çıkıyor 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci tertip 2 inci keşide 
ıı Mart 1932 dedir. 

Ayrıca bir de 20,000 l,lralık miikafat 

Merkezi : lstanbul, 
Bahçekapı Bırinci 
Va~ ıf Han altında 

!~VA.KIT 10=11· 

.~ i Kü,!~~Ü• ~~,~,~~rıJ11 

1 Sabhk otomobil - 520 mar-

1 

l\a numrolu \'e firnr cinsinden ,·e pek 
, az istimal edilmiş olup bilcümle aksamı 

ve maKine teferruatına bdar mücı:ddet 

olan otomobilimi zuhur eden askerliğim • 
dolayısile acele \'C ucuz fi:ıtla satmak 

1 arzusundayım. Taliplerin zirdeııi adrcsi-
1 rne müracaatları il:ln olunur. (25291 
1 Evupsulcanda karakol ittisalinde i\o 20 1 • · ı çömlekçi dükk:lnında Kemal ~:f va.sıca

sile lsmail. 

Memur istiyoruz - Tasrada. 
kazalard:ı mal satacaktır, hangi kazada 
~atış yapacaksa o kazanın Ycr!i ahalisin· 
den olmJsı şarttır mektupla müracaat~ 

l~t:ınbul Postııhanesi 4CO 

ı. ;ııruııımııı mrnı@ı~ıl~ıı iıııwııı m~~ıır.':ıı~ıııı ıım~ımııııımııııımııııı . ı 

Maltepe askeri lisesi ihtiyacı ic;in 

1 700 çift dahiıt 700 çift harici potin ka 
pah zarf suretiyle bir şartnamede ola
rak "satın alınacakır. Münakasası 9 
- Mart - 932 çarşamba gü ~ 

14,30 da Haro:ye mck• 
satın alma komisyonun

da icra kılınacaktır. Taliplerin şart• 
namesini görmek için komisyona mü • 
racaatlarr ve iştirak için de :;;artnamc• 
si vec;hile hazırlıyacakları teklif mek
tuplarını ihale günUnün muayyen vak 
tinde komisyon riyasetine vermeleri. 

(203) (571) 

ROMA, BERLlN 

PAR İS 

BÜTÜN AVRUPA 

emsalsız bır Hassası yet 

ve kudret, aynen iadedeki 

sadakat ve ses ternizlığı ıle 

ternayuz eden oto iskalall 

son model 

TELEFUNKEN 340 
Radyo ahızesı sayesinde 

kotaylikla elde edıleblllr 

SEYRISEFAIN 1 R . • 
•-1\t-crke-z ac-enras-ı: Ga- lata- köp-rü b-ası 1-J. 236_2, "" adi um. s uperf me 
1

_:nhe A. Sirkeci l\liıblirdarzade a.2 Ha2;-4-0 , 

lzmir - Pire - Iskenderiye 
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1 (EGE) 8 Mart Sah 11 de 
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SE zon, Rize ve HOPEye azimet ~~ 
i~ ve ~ynı iskele '. erle Görele i~ 
;i ve Unyeye uğrıyarak avdet g 
:: ed kt· :: :: ece ır. :: 

lii Fazla tafsilat için Sirkeci ~ 
H Meymenet Hanı altında acen· si 

1 ~5 talı~ına müracaat. Tel. 22134 i~ 
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l,,--YAl<IT-
1

. Adres:lstanbul .\nkar3 caddesi 
Vakıc yurdu 

Telefon: Yazı ışleri 2.4379 ve 

2.:3372 idare 2 4370 

Posla kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul VakıL 

Abone şartları: 

1 ,{ cı 1'4! Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ 

l lariçte 800 I 450 2700 

!!!_n sartlar1mız: 

Sa un 
Santim 

Rcsın r 
10 K5 
20 .. 

1 IUSU!'İ 
12,50 Kş 
~5 

KUçUk ilan şartlarımız; 

1 2 .ı 4 

30 50 65 75 
1 • l O Defalı 
100 l\urus 

A - Abonelerimızin her üç aylı 
jtl içm hir defa mecı.::ınendir 

H - 4 s:ıtm geçen il:lnl:ırın fazl11 
~ltırı için .ı "·ı·us r. ı n n llıı:ı ı ·. J 

~------------------... VA KIT l\fathaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umu mı 

nec::ript müdürü: Refik Ahmet 

'Iraş Bıçak arı 

• 
Piyasa~n ··u·un1n bütüntraş bıçakların1an üstün re11ab1t kabul etmea 
der oceda metin ve gayet ke skm o up kollanıldığı va kıt cilde yumu
saklık ver r. ı;adium Supurf ne tı a.~ br; aklarnrız sa ışa çıkarılmıştı r. 

Her Yerde Arayınız. 

-.- Radi um ·r icarethanesi 

I~tanbul Evkaf Mü
dir ·yetinden: 

Elecik mandırası vakıf ormanları dahilinde Takı kal sahasın
dan kat'ı ve imal edilecek bin kantar kadar kömür 26 Mart 932 
cumartesi gününe kadar müzayedeye konulmuştur. Almak isti
yenler Evkaf müdiriyetinde Orman arazi kalemine müracaat 
eylemeleri. (860) 

Esk· şehir Vilayeti den: 
Eskişehir - Söğüt şosasının mebdeinden 1 +600 inci kilo

metrusuna kadar olan kısımda beşyüz metruluk harap 
kısmın tamirata esasiyesi 3189,75 Jira bedeli keşifle 28 - 2 - 932 
Tarihinden 20-3 932 pazar günü saat on beşe kadar açık müna"' 
saya konmuştur. 

Taliplerin bedeli keşfin g0 7.S ğu nisbetinde teminatı ınuvak"' 
kata akçası veya bank mektubu vermeleri ve inşaatm devaoı• 
müddetince ebliyeti Nafia Baş Mühend isliğince musaddak bit 
Fen memuru veya çavuş isthdam edeceklerine dair memurıı 
veya çavu~u teabbütnemesinin yevmi ihalede ibrazı lazımdır fa:ı-

la malumat almak isteyenler n Nafia Baş Mühendisliğine müracaat 
etmeleri luzumunu ılan olunur. (795) 
,....--~--~~~--~~--~~-~~~~~~--_.,./ 

azarı 
Şubesi: B. O. is
tiklal Cad. Haco· 
pulo pasajı yanında 

kunduralarının envaı, halis yün batta er, sevahat 
lalar, tubafiyelerıo her çeşidi vesaire .•• 


