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Ekmek fiatlarına niçin 
zam yapılamaz ? 

Ekmekten alınacak resim orta halliler
den ziyade fakirleri istihdaf etmelidir 

Ekmeğin okkasına (5) kuruş 
j .. tnınederek (100) parasiyle köy-
uyij himaye etmek diğer (100) 

Parasiyle de bütçe açığım kapat -
llıak şeklinde ortaya atılan fikir 
e~rafında münakaşalar devam e -
d.'Yor. Buğday müstahsillerinin f tat düşkünlüğüne karşı ne suret· 
e himaye olunabileceği hakkın -

da evvelce yazdığımız yazılar me· 
&elenin bu safhasını kendi noktai 
l'lazarımızdan kafi derecede ten -
Vİr etmiştir. Fakat ekmeğin fia
lrna yapılacak zamla bütçe açığı
~ı kapatmak fikri üzerinde biraz 
aha tavakkuf olunabilir. 

edilmesi lazım gelecektir. Bu da 
buğday üzerinden resi.m almak İs· 
terken memlekette değirmencili • 
ğin bir nevi inhisar haline gelme
sini mucip olacak demektir. 

Ekmek daha ziyade fakir olan 
halk sınıflarının gıdasıdır. Bu iti
barla etmek~en nlmacak resim 
zenginlerden, orta hallilerden zi • 
ya de fakirleri istihdaf eden bir 
mükellefiyettir. Vakıa bu gün 
ekmeğin okkası büyük şehirlerde 
(7) kuruştur. Fakat önümüzdeki 
hasat mevsiminde mahsul az olur
sa fiatlar kendi kendine yüksele
cektir. Şimdi (7) kuruş olan ek-

Ço 
''P K. arasız ıtap,, 

iki •• 

"Vakıt,, karilerin 
bütün ilkmektep 

Dikkat Ediniz! 
kuponlarını neşretmiye 
sonra başlıyoruz! 

ve bu hlzmetinr. .... -

rs senesi başında 
ız hediye ediyor 

itibar duyuyor. 

Eu hediyemizi kazanmak için biç 
karii olmak ve neıredeceğimiz kuponlar i••-·•••u 

50 Kupona mukabil ilk 60 kupona muk 
mukabil dört veya beşinci smıfm kitaplarım 
gazetemizin başlığının sağında bulacaksmız. 

ıya lüzum yoktur. Yalnız "Va kıt,, 
ıt,, karii olduğunu göstermek kafidir. 

O kukona mukabil üçüncü 210 kupona 
Kuponlarımızı, cuma gününden itibaren 

•Vakt,, kari olmanız 
kitap 

sizi ders senesi başında yav
masrafından kurtaracak 

. Buğday üzerinden resim almak 
•stiyenler bu resmin tahsiline def ~rınenlerin vasıta olacağını söy -

mek belki de (12) kuruşu geçe -

cektir. Hazirandan sonra ekmek \ \...._,-::::=================::-:-:-:-::-:-:=:':Z:'-:-S:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-::-:-:-:-:-::-:-:':-:a:'!-:-:-.:~.::':.,..J fiatı (12) kuruşa. çıkarsa, yahut ~-
uyarlar. Halbuki küçük kasaba

lar ve bilhassa köyler için değir
llıenlerin böyle bir resim tahsili -
~e kifayetli bir vasıta olamıyaca
gı~ı takdir etmek için çok düşün· 
lnıye hacet yoktur. Herkes huğ -
dayını istediği yerde öğütebile -
<:ekse tabiatiyle kaçakçılık mey
dan alır. Kontrol ve tahsil mas· 
rafı fevkalade çoğalır. Binanen • 
alyeh kaçakçılığa mani olmak 
\re tahsil masarifini azaltmak için 
değirmenlerin her tarafta tahdit 

daha fazla artarsa ı·esim alınma • H • • k• ı• 
sın mı deneck? Eğer öyleyse ek- arICiye Ve l lffiZ 
mek üzerine konması arzu edilen 
resim hiç de ümit bağlanacak bir 
matrah olmıyacaktır. Yok eğer 
alınsın denecekse tabii surette 
vükselen ekmek fiatlarını bir de 
fazla resimle yükseltmek na!ıl 
tecviz olunacak? 

Unutmamak lazımdır ki ekmek 
fiatı bilhassa bizim memleketi-

Mehmet Asım 
1 Alttarafı 2 inci ::ayıf ada 1 

lzmi 
M· 

r htım şirketindeki suistimal 
de umumilik 7 maznunun muhtelif 

hapis cezalarlyle tecziy~~ini istiyor 

Avukat Gat FranKo B. 

lzmir rıhhm şirketinde yapılan 

suiistimal maznunları hakkında 

lzmir müddei umumiliği iddiana

mesini hazırlamıştır. Hadisenin 

maznunları 7 kişidir. Bunların 

arasında geçenlerde lzmire ça-

ğmlan avukat Gat Franko B. de 

vardır. Müddeiumumilik 7 maz

nunun muhtelif hapis cezalari~·le 

tecziyesini istemektedir. Buna 

dair tafsilih ve iddianamede işa

ret edilen ceza maddelerini 6 m· 

cı sayfamızda bulacaksınız. 

Karısile aşıkını öldüren adam -Feriköy cinayeti fai ileri dün yakayı 
ele ver .. :.ııerdir 

k iki gece evvel Feriköyünde, 
arıaı Seherle dostu Rızayı öldü

terı arabacı !~rahim ve kendisi

~: ~~tii filinde yardım eden kar· 
. Şının çocuğu Hasan, zabıtanın 

§ıddetli takibatı neticesinde dün 
)'akalanmışlar ve ilk tahkikat 
e~rakiyle birlikte adliyeye veril
llıışlerdir. 
~ Öğrendiğimize göre, maktul 
, •tayla Seher H. , bundan iki 
d~~e evvel lbrahim Ef. nin ver
~gi bir ziyafet esnasında tanış
<! •şiardır. T amşıkhk çok geçme
b~n •eviımiye inkılap etmiş ve 
ır "'dd R S h tnu et sonra da ıza 

,.
1
e eri başka bir memlekete ka-

~ tını t • 
~ t ır. Zaman geçmış, Se-
ttı ... ada bir çocuk doğur-
ı,~' Ye hilahare Rızayla 
~t ~rıbuta dönerek Nişantaşına 

t tfo:ıişlcrdir. Fakat Seher, bu 

l\ati l Koca arabacı •• rJhim kendisine 
yardım eden kardeşin in çocuğu Hasan 

hayattan nihayet usanmış, evine 
dönerek çocuklariyle yaşamaya 
batlamıştir. Gene verilen malu
mata göre Seher hanımla kocası 
arasında o eski karı kocalık mu
habbeti ve rabıtası hiç kalma· 
mıt bulunuyordu. 

Perşembe günii Sof'° 
yaya geliyor 

Sofya, 7 (Huıusi muhabirimiz
den) - Vaki olan davet üzerine 
Türl<iye Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü B. Martın onuncu perşem
b~ g~.nü Sof yada olacağını ve 
bır gun kalacağını Türkiye se
fareti vasıtaaile Bulgar hükume
tine bildirmiştir. 

Tevfik Rüştü beyin karşılan
ması için hazırlık yapılmaktadır. 

iş kanunu Ulyihası 
Mecliste 

Ankara, 7 (Yakıt) - lkbsat 
vekaletince hazırlanan it kanunu 
layihası Meclise sevkedilmiştir. 
Kanun jşçilere büyük faydalar 
temin edecek şekilde hazırlan
mıştır. 

Kanuna göre işçiler için si
gorta, çocukları için bakım ev
leri tes~s edilecek ve bilhassa 
bütün it müesseseleri sıhhi mü
rakabe altında olacaktır. 

Küçük yaştaki çocukların işçi 
olarak çalıştırılmamaları kanunun 
esaslarındandır. 

iz mirden futbol f ede
rasyonuna bir hücum! 
V&hap meselesi ortaya bir de 

!~nk mesele~•-çıkardı 

Venap B. 
lzmir sporcularından Vehap 

Beyin Fransaya giderek Raaing 
kulüpte oynaması ortaya yeni bir 
mesele daha çıkarmıthr. Yazısı
nı altmcı sayfamızda bulacak
ıınız. 
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Gençlik sayfası 
l - Bugün beşincide -
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Mösyö Briyan •• o 
Fransanın siyasi hayatına 
yıllarca hakim olan adam 
Aristid Briyan nasıl yetisti ? 

Neler yaptı? 
nin Cocberelden Paris'e dönme• 
sini istemişlerdi ve bu hususta 
israr göstermi,lerdi. Çünkü M. 
Briand muztarip bu1unduğu kalp 
hastalığının lüzum gösterdiği te
daviyi ancak Paris'te takip ede
bilirdi. 

M. Briand Paris'e döner dön· 
mez yatağa düşmüştür. O vakit· 
tenİ:>eri apartmana kimse alın
mamış ve hastanın yattığı oda
nın caddeye bakan pencereleri 
kapalı tutulmuıtur. M. Briand'ın 

sıhhi vezıyeti, çok zayıf düşmü§ 
olmasına rağmen Perşenbe gü· 

M. Brlyan 
nüne kadar seri bir akibetle ne• 

Paris, 7 (A.A.) - M. Briand 
saat 13,30 da vefat etmiştir. ticeleneceği zannedilmiyordur. 

Paris, 7 (A.A.) _ M. Briand Fekat dün öğleden sonra M. 
28 şubatta avdet etmiş olduğu Briand'm rahatsızlığı vahimleş• 
Kleber caddesindeki apartmanın- miş ve zaf1 artmıştır. 
da vefat etmiştir. M. Briand bir M. Briand'ın tercUmei hall 
çok senelerdenberi bu apartman - M. Aristide Briand 1862 sene-
da oturmaktaydı. ıi Martının 28 inci günü Nanteı• 

Doktorlar M. Briand'ın şiddet- te doğmuştur. M. Briand'ın ha-

-=' i=m=u=h=al=e=fe=t=in=e=r=a=ğ=m=e=n=k=e=n=d=is=İ·====ı Lü~cn sayı fayı çc\'iriniz] 
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Ekmek fiatlanna niçin 
zam yapılamaz ? 1 

D~~ili 1 
Harici ••• Telgraııar 1 
Çin cevabını verdi Romanyada neler 

Oluyor? ]Bq muıJemlldtn mıbaat 1 tabaildara retİm olarü ·---· 

Muhasemahn 
kabul 

mlzde amele Ocretleriyle ve diler tir. O 9aldt elinde paruı ohm • 
9fYa fiatlanyla pek sıkı alakası yan, buidaynu da atacak hir 
olan bir &mildir. Binaenaleyh ek- yer bulamıyan köylO ne yapacak· 
mek fiab üzerine konacak reıim tır? Bu cihet ayn bir meseledir. 
derhal amele ücretlerinde tesirini I Diğer taraftan defirmende bui
tösterecektlr. Her tarafta amele d • larak b _L Tokyo, 7 (A.A.) - 14 bin ki· 
Ocretlerinln arttmlmaamı İstemi· aym yan•mı "'~ 0 ll'aa• ıilik bir Japon askeri fırkuı ba 

muı llzım plen k&ylGaün bir 
1e, diier müstehlik halle ıınıfı de defirmen halda vermiye mec • gün Voıunıta karaya çıkmıtbr• 
da ekmek fiabm takiben eıya fi. bur olmuı da La,bdır. Böyle . 'Tokyo, 7 (A.A.) - Harbi1e 
atlannm yükselmeıinden ıikiye - bir vuıyette deiirmencle buida

7 
nazm Şanghaya takviye kıtaatı 

te bqbyacaldır. iiiütmiye alda, fabl malını ta· ıönderilmeei emrinin mubu•ma· 
Sonra ekmek üzerinden alına- tm tatilinden enel •erilmit olda-

cak re•min şehirlerde (100) para, tamadılı için Nimi tediye edecek ~·nu ve Çinlilerin makaatlan va• 
._.. 1 d (•") J 1 d para bulamıyan ka1lü: "Efeaclim, gu 
aoy er e "" para o aca ın an rMmİ Yerecelbn. Fakat param zıh olmadıiından bu emirlerin 
bahıediliyor. Bu suretle alma • I aeri alınmamıf bulunduiunu be ~ 
cak reamin niıbeti çok ehemmi- yok. tte bulcla1. Yanımı almız. • i f Ak '-~- ç·nıı 
•etsiz olacaı"'ı ifade edilmek a·ıte. Resim yerine sayma.,, derse re ~ yan etm ft r. 1 eri erJMUJ 1 

• 
1 ler tekrar muhaaamata batlama • 
niliyor. ıim aynen almacak mıdır? Alınır- dıklan takdirde bu kıtaatm Çinli· 

Halbuki köylerde buğdayın 1& bu bulda1 Dl Japdacaktll'? Alm 
okkumdan almacak (50) para madığa takdirde klflaadln buiday ~ere ~arl~ kullanılmıyaca~ SÖJ'• 
hile pek alır lrir resimdir. Bu a • öjütmeti menedilenls aç mı bıra • eme e ır. 
iırbim derecesi bakkmda bir fi. kılacaktır?. Japonlar, Yooaung•Nar.zl•n• 
för edinmek için köylerde huğda- Bu bahat fWlU ıö.terir ki ek - yolunu bamlr edlforl8P 
ym fiatı bet kurut değil, (100) mek üzerinden reıim almak dU • Londra, 7 ~A.A.) --: Ş~~hay· 
para yahut (2) kurut oldu~unr ,üncesi tamamiyle tatbikat kabi. dan Reuter &Janama bıl~ınbyor: 
llütünmek kilidir. Demek ki liyetinden mahrumdur. Bundan Şanı~ay m:mt8:~d~ Japon 
kendi yiyeceii için bir köy değir- bafka yalnız büyük tehirler için heye~ı aefe~ıyeıını? teknık kıtaa· 
nıenine buiday ,atürmek için yüz delil, kaylüler için de aon derece tı, ılerdek.~ ";ft•vzılere ~ol~ylıkla 
okka buiday götüren bir köylü ııkıntı verecek usuldür. erzak ve m~hımmat naklını te~n 
(50) okkaaım aatarak bedelini Mehmet Aelm edecek tekılde Voıungu Nanzıan• 

baıı Fr•nsa'nın Britanya eyaleti 
ahaliaindea k8yl6 ailesine men• 
sup bir ltancıydL M. Briand 
zekhınıa fiddeU aayeıfnde yOk· 
sek tahlile n•kedilmiı, hukuk 
faktlltesiaden nqet etmit ve 
•wkat mHlefhle tltmiftir. M. 
Briand 1889 senHinden itibaren 
tefrii iatihabatta meb'aaluğa 
namıet g&sterilmiftir. M. 
Briand'ın ilk intihabat d.fresi 
SaiDt-Naıaire olmaıtur. 1902 de 
ilk defa meb'us olmuttur. 

M. Briant 1906 da Klemanso 
nan ilk kabine1incle Maarif 9e 
ibadet nezaretini deruhte etmit-
Bu kabinenin •uifesi dinle dev· 
Jeti ayırmak itile alikadarda. Va
tikamn bu kanana sonderece ba-
11111 olmuı onan tatbikini çok mB1-
ldllletfiri1orda. M. Brand ba ıı· 
rada kumaan tatbikini iltizam 
etmekle beraber Katolik ayininin 
İCIUlaa da imkb •ememlfti 1908 
.... inde adliye aarbttaa ıe
tlrilmiftlr. 1909 da KlemanMn11111 
l&abİDMi mkut ettilda Hara 
Briucl ilk defa olarak bq 
Yekillije ıe~erek clahili1e •• 
Dtadet nuare1leriDİ de a1mıt ve 
milU ulqma ve alkinet siyaseti 
takip edecepai · ilin etmiftir. 
1 o' da bGt8n demiryolu ame-
tea • umaml ır•• Ye tehdidiyle 
kqılaau il. Briud, amele için· 
cle aaam ukeriyeye dahil olan
lan laemea aakerliie almıt karp 
plenl.t iflerinda çıkanmft 
ırev heyetini te•kif etmif. Fran
• parla•eatOla onan bu iaa• 
atam tamb etmekle beraber ka
....-....... ....,. oln n ViT
, ... ba lcarata •balifetl ,. 
dad• kaltlH 1910 Tqrlai...U-
mcte lltlfa1a meebw olmattar • 

Tekrar bat nkllete ,.ı.. M. 
lriwl ldlbet• dalla R.dllral 
.. kabiae tefkil ettitlad• 
allledll clmlaari1etPl•r danldık· 
laD bıtb ndikaller de memm 
eclilmemiflerdi. Kabineaia bu 
Jlad• apaclıta safi Fula Fraa
• kODpRDCla Almaalarla lktt-

*• ~· iHial ipa t909cla 
rapala ml•lua tatblldade teudlf 
olaaaa •lfldW• artbrmlfb. 1110 
MDellala lılnaaaenelhade Fr ... 
1a hlridye namı M. Pifonan 
Almanlarla yem bir ikbHdi iti-
111 imza etmesi mubaliflerha ba-
nkete ıeçmeaiae •lnc:er ol11111f, 
lllktmet itlll6 .... glader-
.., ..... ret ed .. emifti. Ertai 
- ......... Apcllr .,. .... 
am aakaddemai obitf.:..ba badi
-. lraw..,l telnr ...,. ..... ..... 

ketti. M. Briant ı 911 Hn .. inin 
tubatıada ndlkallar tarafladan 
dlat yurtlara ait lr&ldlmltl tatbi· 
kini ihmalle lttibam olanmUf, bu 
yGzden ekaerlJ.tl ka1betmlf, o
da batvekillikten çekilmitti. 

Birkaç •J lal1&6met barieinde 
kalan M. Briaacl 1912 de Poan· 
carı kablaeıiaı Adliye nazın u -
fatile ıirmit n Poancare'nin 
191 S te Clmhur reiılijine inti
ba bile tekrar Bqvekllete ıeç· 
miftir. Ona ini Mferki laika· 

metl pek ima ....... ·" •e 
ba uaada .. met .-kert latımet 
mDddethil iki Mıledel llf teaeye 
ylU.,t..,& " p,._. tuUbıb
m arttar..,. W ....... Daba IOD· 

ra Brlaad ••a.ı lmWa patla
..... kadar lallstmet laarlclade 

kalmlfbt. 1914 •••••• •tu
tolUllCla Mir• ......... ı•len 
BriaDd .... idi ı V...,ul') •in 
iatifı• ...... 1915 .... iade 
tekrar kebı..,& tefldl .aclerek 
Hariciye aımrlıflaı da deruhte 
etmitti. Brlud 1916 aenesinin 
baflaa11çlarmd• hariri mlkem• 
mel bir nrette idare edeme
mekle lttlbam olunda. Oama ba 
uradakl ea .intbit baamı M. 
Klemamo'1tlu. S. •a111•t karr 
.... 8riud ,., •••• to'p laafi 
bir içtimaa da•.t .... Parla
mentedaa •11 .. alddl Wr IMJ•tin 
orclaya kOlllrol ........ temin 
ıtmiıtir. 

Aym ..... IODbabarmcla 
Romaaya ._... .ı..., Ya-
auiltu alaftl ......... .... 
,..... •• Brlut , ......... .. 
lan ... kal ...... IClal ıc... 
tudia taraftarbilfle .... O· ...... .. ....... ...... , .. 
tatile ..... kalarak . ..... .. 
U,otlyl laarbl, ......... .... ....... ,......tocla ........ ,.. ........... ,... ..... ......... 

1917 ••ut•• martmcla mec
lllle L,otl ..... ftb bala . 
ilatillf aet11111.- Lyotl lltlfa 
............ - t.klbe ka
rar •••n ııhllmll ft ~ HH 
kadar ~bir ..,Tbnfmım,.ta. 
1917 ıyllllllde Aa...,._ Bel· 
~ka fenallde kOlllllM Fonder 
Lankea Briantla lniçncle alrlf-
••Jİ teklif etmİf, ... b• 
teklift kabal etmek iate•ifH ele 
hariciye .... M. Ribot baaa 
bir tuıak •rank teldtfla , ... 
dille l8lk ohmltta. 

Harbi taklb ed• ~ ......... 
• ltlktmet ifleril• .... 

ıa -raı>teden demiryolunu tamir 
edecektir. 

Japon ukeri erklmmn da•e -
tine icabet eden ecnebi asken mü· 
.-virler, Japon kuwetlerinin iler 
lemek taaanunuıda olmadddan
m anlamak için Japon hatlan 
ıezmitlerdir. 

Ş.nghard• aDkGn 
Şanıhay, 7 (A.A.) -Şanıha1 

tebri, altı hafta endite ıeçirdik· 
ten aonra son hafta zarfmda tam 
bir ıükGna nail olm11flur. Bütün 
pazar günü cephe ıükan içinde,· 
di. Yalnız Çinliler Japoalann 
,..karı Y anlcçe üzeriAcleki ...._.. 
tını endi19yle takip etmektedir • 
ler. 

Şangahy, 7 ( A.A.) - Hali ha
zırda ıük6n hüküm sUrmekte o -
laa Şan9'hayda Japonlar, Rolcfel
let Ye Cemiyeti ab•m mihnMlll
lerine yaralı ve halta Çialil«e 
maa•enet etmek üzere Çapelyia 
obllalerden tathlr edilmit olan lat
mına girmek için mezuniy.a ._. 
mitlerdir. 

lnfilia, Framız Ye ltalyan •· 
tafemiHterleri beraberlerinde Ja
pon atateleri oldnlu halde dtin 
Japonlann ittali altında halunuı 
hattı •e Mlhua Tchen - Y ou 
- N&mianı •e Katinı tnmtab· 
lannı ziyaret etmitlerdir. Bura· 
larda ıtlkGn htlklm ıtlrmektedir. 

Kao - Min - Tans merked 
icra komiteei, befİDcİ Çin ordu • 
suna bir telıraf çekerek merkezi 
bülaimetia milli hukuku büldba • 
ranifi müdafaa etmek için her 
türlü vesait ve menabiini seferber 

olmayan M. Br•nd'm meclilte 
intettit i nutuklarla sola d'lpa 
Jlr&dlii anl•tılıyordu. Brlınd 
1921 de kabine teıldlhae daYet 
olunmaut •• yeni t .. kil eltili ka· 
bineyle Venay maahedulala 
tatbikabaa bilh ... tamirat ... 
eleline ebmiyet wumifti. 
AJDİ HDeDİD llOll ............ 

Vqiaftona sidea Brilad Fra
UJI deniz t..Ubat kcnafiraamMla 
temail etmtı •e o uman Fra
aamn menfaatini mldafaa ...._ 
memekle lttibam eclilmlıtlr. o
naa aleyhindeki bu itham mlt
tefilder kofırannımın ( ICu ) ela 
toplandığı sıralarda azami dere
ceye a•rmlfb. Brlyand bu ma
da Loiteorç Fraasayla lllflltere 
aruında bir tedafii mluk miza. 
kere ediyordu. Brftand'111 cum
hur reisi Milraadaa aldıfl blrtelı
raf onu derhal Parise dOnerek 
d1t....ıariyle kar11lafmua icap 
etti. Pariateki vaziyet tabammll
llı oldapndan Brlaat bemeta 1111-
funu nrdL 

Briant 19'J5 de PealoY• kalll
neaiDde harici1e DU11bjuu al1D11 

tatili şartlannı 
etmiyor 

etmiye karar vermit oldufunu bil 
dirmiftir. 
Çl11lller ,.,.r etllleldetllrler 

BDkr91, 8 (Huaul muhabiri
mizden ) - Milli fırka reisi p 
neral Averesko fırkasının ikinci 
riai bulanan OktaYiyaa Gosıa'JI 
fırkadan çıkarmııtır. Sebebiyae 
AYeresko'nan kıral aleybiadeld 
faaliyet •e mncadelesine Gop
aın aleni muhalefette bulur 
ma11d1r. 

Şanshay, 7 (A.A.) - Renıo 
&jamnuian: Umumi brarıih ta• 
rafmdan netrolunan bir teblil, 
bütüa cephelere hüküm sürmekte 
oldufunu blldlrmektecllr. Hali • Yunanlstanda 
hazırda muharebe meydanlan teh 
tikeli harp baletlerinden tatbır e- Buhranlı vaziyet 
dilmelcte olup bu mfJs&I hitam bul- .Devam ediyor 
duldan .onra ahalinin buralara 
&itme.ine müaaade olunacaktır. Atina, 7 ( Husuai ) - Yad 

Chenju telsiz telgraf merkezi. kablaesiain Taziyeti, burada 
ne bir teY olmamıttır. Yalnız o· tetldkatla meıpl olan Cemiyeti 
peratörler bçnuı olduldanndan ak•am murabhuı M. Nlmayeria 
dolayı itlememektedir. Çin po • Ymaaa mali ve ikbsrdt uaalleri 
lislerbdn nezareti altında bir ta • hakkında vereceji rapordan SOlt" 
lam operatarler koymak 1a1etiyle 
telalz telaraf ınaahberatmm temi· ra taayyDn edecektir. 
nine çalqılacakbr. Şayet M. Nimayerin raporu lebt• 

Çin, muhasamatın tatili hak • olar ve Yaaanistana dnletler tw 
kmda Japonya tarafmdan ileri rafından iki buçak milyon ateı
sllrillmUt olan fal'llan kabul et • lia milrtanada bir avamla bera• 
mlyecellnl diln namen hildlrmlt • ber Yunan borçlan takıitleriala 
tir. d&rt ıene ra&ddetle tecilin• 

Harldfe nuın muaYini, Şanı· munfakat edilirse, Veni•eloa 
haydaki ıl1ut miim ... Hterl ziya- k b. · 1°ktidarda kalacak , 
yet edenk Japonya, Cin •• Ja- a ıaesı, . • • . 
pan ~nha •ütekabilen " · alui takdırde ~bıne iatifa 
aym atmanda çekilmelerine llhlY& edere~ bundan uyasl fırkalar 
fakat etm..tllrçe müsakerat icruı Hialeriadea milrekkep bir tt...,.. 
lauamanan menua bahaolaDUJ• - kil kabinesi teıkil eyleclip talc-
calnu haheetmittir. dirde aılebi ilatimal baı •eklWI 

Çinin ...,.._ .. ...,. camburi1et birlitl fırkam rdıl 
Şansha7, 7 (A.A.) - Kao - M. Papa Anastaıyo, iflal ecl• 

Mi~ 7' Tanı merknl icra ~t- cekttr. M. P•pa ADHtdJO, cum
teaı ~ ~ aktede~e~ Sıanru buriJetcl oldutu cihetle, bu,O. 
tehnnin Hı1ehln1 iaminı alarak palameatoda ekıeriyetl balı ba-
Udnel paJitaht olmuma Ye Lo .. • ; 
,_... ~ olank kaban. lunaa Venızelaıt abrar fırkuad 
na hrar Yermlitfi'. mlulaeretille •lı eltleaktu. 

Mançurlde lntpmnitörfak ....... Pllsudsklnln ......-11 
Londra, 1 (A.A.) -Sabık lm- Atina, 7 (A.A.) - Marefll 

parator Poa - Yi, ymt Mançmi Pilaadakt Mwra siım.k bere Ra
hükOmetinin ni,.abetini impara - man1a .aput ayla. dün P-uedi/ 
tor ünvaniyle kabul etmqw. weçmi~tir. Maretal karaya çık• 
JaltOll ltenkaı.n lflls h•llnd• me•qtır. 

Londra, 7 (A..A.) - T..,._ --------
daa ••••• aJ• w:-.ram11yor: Balgarlatanda 
Beti, c:an'an otuz mil7on 1•n "ldd tll J le ıermayeye malik olan yedi mali y e ze ze 
.aw•ı, ı~en hafta ......_.ı. Sof,a, 7 (Vakıt) - Ruarlals, 
lerini ta&il etmit oldujundua Ja- Akbaur •• Stamimaka taraf
ponya banbıı Japonların ıarp Jumda IJlddetll zelzele olmiiflat• 
haTalifladeld im ~k hankalara, Huarat yoktur. 
icil taahllltlerini yerine ıetirebil-
meleri için yüz milyon yen mikta· Adliye tatFtnlerl tald• 
nnd.- lkrazatta balUDIDUftur. 8 & 

Dlier tarafta, .... ......... ki Atiye lktıraa etti 
lerin birleıtirilmeei projeainin a • Ankara, 7 (V akıt) - Adil,. 
~ete alramumdan •e timdiki encBmealace laamlaa1D11 old 
tical'l IJahramn halt olclula z1 • elli ..ı-1 ... ..a ... __ ..J!LI aı· !._ 
yanlanlaa telata difn bir takma a ye ta~au 19(• Ul9UIAI ıye .. -
kimseler, bankalardaki mnduat• taran etmıı ve baıveklletten acl
lamu ıeri almak iatemitlerclir. liye veklletine g6nderilmiftir. 

•• ıff5 ttfrlnletY6MI• aktolu· lsveç selareU 
nan Lokarno •isaka ODUD nDfu- kAllpllğl 
maa Jllr..atmiye ,arda• etmi,. &-•- 7 ( V L ) ·~ 
tir. AJDı HDellÜI teff(niaaniıiade . na•~a. . ..;. •••t .-: ...,..,. 
istifa eden Painloveala yeriae ..tareti kitapligıae Hancıye .w' 
Briant kabineyi tetkil etmifti. klleti memurlarından llbami .. 
~ 1926 wrbacla telcnr il- taJin eclilmiftir. 

:.,t..;;es;..:"::r!'l!:W!::: · Çoban piyesi . 
iel!lfrlft'. Ankara, 7 (V alot) - Gui .... 
..... OllmcG Bepeldlllilal HalkeYiain acaı.. ...-........ 

de yapbktaa ..., ... illp otela- temail edilmif olan Çobaa ,,,_,. 
la .. pldl ... fakat letea ... Mi ılrmek anuaunu blaar .,.
ne H.ICl1e ...,...._ J•P-. •• JUflDUflardır, piyes tekrar t-_,ı, 
..... ,.t HarlclJ• aaarlıtmcla dll kti ela pldllllftlr. e ece r. 
.._. ba,lk bir parlamat.- Temrlz a.aıııı ,.,-

& K•tllll l906 .. IOldaa •J• A~•, 7 (Vakıt) ~. ~--
nllDlf olmakla beraber ıolaa ile- tem11:ı ualıj1a~ biriiaci • W 
ri mBtefeklrirlerile rabıtulDI ka· ..aakeaieıi reW Şemaettill 
mem!ftlr. Dlflhacel.ı•de Uberal- ta1ia edilmiftir. 
eli. Hedefi dalma mllll valldettl. lall'f 
O- İIİll amtecliller 08 taraf· lrland• lnUll•bllbnı• 
tarclalar. Hitabeti pk methardar. n•rıcı w' 
Sldal caab " hararetli .a1ler- Dublin, 7 (A.A.) - Irı.o':-~ 
dl. Harici itleri idarede nmha tlhabatmın .on neticeleri ~ 
nrdu. llllfbr. Farblann kat'I ....,-

,.!:ap.:.t:'~T~ ::: fll~yetçiler 72, •• , F ~ 
belaem,a. oım.. ti kd• ta• taraltarlan il, amele ·lullllfn 
laaldmlE etmedi. mtiltaldller ıs. 



Yeni sefir 
Teni Amerika sefiri 

tayin edildi 
Amerikanın Tokyo sefirliğine 

t&Jin edilen Mr. Gru'nun yerine 
Amerikanın Ankara sefirliğine 
Mr. Charleı Hıtchcook Sherril ta
Jin edilmittir. Hükumetimiz bu 
l&tm Türkiye sefiri tayini için 
hl>ılan iatimzaca muvafakat ce -
Yabnu vermittir. Yeni sefirin 
llaemleketimize ne zaman gelece
~ henüz malum değildir. 

Mr. Sherrill 65 yaıındadır ve a
TUlcattır. Şimdiye kadar yalnız 
1909 dan 1911 e kadar Amerika
nın Arjantin sefir]iğinde bulun -
lllQftur. Bir sene evvel seyyah ~ı
fatiyle fehrimize gelmiş ve dört 
IUn kadar kalmıttır. 

Eski sefir Mr. Gru şerefine §eh 
rimizdeki Amerika kolonisi tara -
fından cuma ,akıamı T okatliyan -
da büyük bir ziyafet verilecektir. 
Amerika kolonisi ayrıca Mr. Gru
)a sümütten bir ]lvha hediye e -
clecektir. 

Hukuk fakilltestnde 
Bir llml cUrUm enstltUsU 

yapllacak 
Aldığımaz malumata göre; da

rnlfnnunda hukuk fakültesi mü· 
derriılerinin iştirak ettiği ilmi 
bir encümen teıkil editm·ştir. Bu 
encürAJen, bu' uk fakültes:ne bir 
••titU illvesi etrafında tetkika
ta batlamıştır. 

"ilmi cürüm,, tatbikatı yapıla
cak ve buna "Krımino1oji ensti
tliıü,. ismi verilecek tir. Hukuk 
mUdatilerinin burada tatbikat 
ı&rmeleri mecburiyeti de kona
caktır. Encümen tetkikatını biti
rir bitirmez hazırlanan proje 
darülfünun divanına •e maarif 
vekiletine gönderilecektir. Ens
titünDn gelecek sene faaliyete 
bat'amaıı muhtemelrlır. 

---~~---------------G ı 111 mil D•d Hl.,. Ankere .. tMt-
yet göndermırorl•r 

Gayrımübadiller namına bir 
._ ı.., • .._ ~~ı~elcsi hakkın

d4 tetebbüsatta bUTu~re 
Ankaraya gideceği hakkında oa-
ıı gazetelerde çıkan haber ala· 
iladar)ar tarafından tekzip edil-
1Df!1dedir. 

..:;ıyrı:nUbadiller cemiyeti reis
lerınden Celil Galip B. bu hu
ıuata demıştir ki: 

-- Anlı araya bir heyetin gön
derileceği doğru değildir. Bono 
teniata deHm etmektedir. Da· 
iıtılmıyan bono pek az kalmış
br. Takdiri kıymet komisyonu 
itlerin en kısa bir 1a 'llanda bi-
tirilmesine çalışmaktadır. 
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L. ---------~~-~--.... ------------- Vapur işletme 

• 

Adllyed•: Mübadele Maarifte ı hakkı 

A \J l Talebemiz Belediyenin yakın sahillerde nne, ogu Komisyonu ve vapur nakliyatı imtiya:ı.anı dcrub-

MahkuA m edildiler Haakevleri te etmek istediği hakkındaki 
t •• J i haberlere dair reıs muavinlerin-

On bet Yatında Şaziye iımin. Biltü un Jşler n ne 1 Maarif vekileti, bUtiln mek- den Nuri B. demiştir ki: 
de bir kıza tecavuzla maznun vakit bitirecek? tcplere ve maarif mOe11eselerine - Belediye böyle bir itten 
Hamdinin ve oğluna bu itte yar - Muhtelit mübadele komisyonu bir tamim gGndermittir. Bu ta· haberdar değildir. Ankaraya gi-
dımda bulunan annesi Eıref Ha - dün M. Holştadın riyasetinde top- mimde talebelerin Halkevlerinde den vapurcıılar heyetinden nak
mmın, ağır cezada gizli yapılan lanmıttır. İçtimadan sonra komis- faal vazife alabilmeleri için reıit len böyle bir haber ortaya çıkh. 
muhakemeleri dün bitirilmi9tir. · · M H l d b' h h k ö M yonun reısı . o şla ır mu ar- olnıaları, gerek deulerine gerek Bizim ta ki atımıza g re u-

Alenen bildirilen karara göre ririmize dem ittir ki: . . 'b hittiR B. Ankarada, Vakt'ın ev-
Hanıdi bet, Etref hanım dört: - içtimada latanbuldaki etab- mektep iabıam Ye ınzı atma 
ıene hapse ve her ikisi de 800 lira li rumlara tazminat olaark verile- halel gelmemeai lbımgeldiği iıa- velce ileriye sUrdlliü, bu mese
para cezasına mahkum edilmi! - cek olan 150 bin liranın tevzii su- ret edilmektedir. Eaaı madde leyle de mefgul olacaktır. 
!erdir. 1 reli meselesi görütüldü. Bu tev _ şudur: Çilnkll bir vrpurcular ıirketi 

Esrar sandılı 1 ziat icin alakadarların bir cetveli B. Jiıe ve orta mektep talebesi teıkiliyle uzak sahiller ıeferleri-
Emin önünde yakalanan esrar hazırlanacak, elde mevcut paray Hıe tahsili sonuna kadar Halkev· nin bu tirket tarafından gBrGI· 

sandıg"'ı dön adliyeye geJ.mi•tir. 1 · t'hk k 'kt d b' · ı d k :r a ıs ı a mı arı arasın a ır terine kaydedilemez vazife ala- mesı tasavvur arı arasın a J• m 
Kaçak sandıg~ ın failleri henüz an- · t t · · d b · t ı d nıspe ayının en sonra u nıspe mazlar. Buna mulcabil talimatna· sahiller itlerinio de bele iyeye 
la,ılamamıştır. üzerinden tevziat yapılacaktır. Bu 

ld l • d b'li d ıı· 1 •· devri fikri kunetli bir cereyan Doıurdulu çocuıu ö Uren i•lerin bu ay ic:inde bitirilerek ni· me erı a ı D e 'fe mua ım e.m 
F h k 1 ır • lt d J k · d'l.k halini almı•tır. atmanın mu a eme• ne ıan batlagıcında tevziata baılıya• nezaretı a ın a o ara tım ı ı Y 

başlandı bileceğimizi tahmin ediyorum. müsamere •• konferanslarını 
Erenköyünde, 1ıayrı meıru do- Komisyonun işleri nihayete Halkevinde verebilirler. Halkev· 

ğurdug~u çocuğunu öldüren yüzba-
1 

ki ı ki b b h · f ya aşmış o ma a era er azı • terinde verilecek konsert, kon e• 

1 F A d 1• ) . h k randa ütün işlerin bitirilmi' ola- rans, mDsamere ve temsillerde 
,. mütekaidi Nazım beyin evlat .. 

1 

b 
ığı ( atma n e ıp ın .mu a e- cağını zannetmiyorum. Maa.ma - b 1 H 

mesine dün ağır cezada baılan - fih işler daha çok uzun sürmiye _ seyirci olarak buluna i iler. al-
mıştır. Müddei umumi ilk celse- cektir. Türk ve Yunan hükumet• kevlerinin kDtOphanelerinden mU· 
de, maznunun sıkıldıiını görmüt ferinin iadesini taahhüt ettikleri talea için kitap alabiliıler. 
ve muhakemenin gizli olmuıbı emlakin iade edilip edilmediğini 
istemittir. Mahkeme bu tale i mürakabe vazifesi de komisyonu- Defterdar leftlşlerlne 
kabul etmif, muhakeme hafi cere- · ld 
Y

an etmittir. muz.a aıt o ugunda? bu itlerin devam ediyor 
haltınden evvel komısyonun da

Ahmet Hidayet ve Ertuırul · ğılması mümkün değildir. 
Muhs:n Beylerin davası Yeniden kadrolarda tensikat 

Bir tenkit yazısından çı - yapılması mevzuu bahis değildir. 
kan bir hadiae neticesinde Cüm- Fakat peyderpey işler azaldıkça 
huriyet gazetesi muharrirle • kadrolardaki memur adedinin a
rinden Ahmet Hidayet Beyin zaltıfo,.~<71 t"''"';Arl ir. 
Darülbedayi rejisörü Ertuğ -
rul Muhıin Bey aleyhine aç
tıjı davaya dün ıulb birinci ceza 
mahkemesinde devam olunmut· 

Bir teftltt 
Maarif Vekaleti umumi mü

fettişlerinde Kadri bey, Fransa-
turDünkü celsede müdafaada bu- da, bulunan talebemizin teftitlne 
lunacak olan suçlu vekili, huta- memur edilmiştir. Yakında Pa
lığı dolayısıla müekkilile görüşe- rise hareket edecektir. 

d . ...., . . h k t. .. d . • .......................................................... . 
m
1
; 1Jın11 .... l a .~rhe ın.. md unh e~~ç hakeme dün bitiriJ.miştir. Müd -

o augu gaze e l)UI asını a enuz d . . k ..:ı • • • 
h•l•madıjım .Syli,.erek mahake- ~ı.um~ı, e&ra ~,,derın lechzkıyehısı-

. tark· • · t • t.i nı utemıı ve netıce e ma e e, 

Yeni defterdar Mustafa B. 
dün de malmlldOrlüklerini teftiş 
etmiye deHm etmiıtir. 

Fatih mal müdürlüğü, inhisar
Jarın bir vekllete raptedilmesini 
nazarı dikkate alarak oralarda 
çalışan mUtekaitlere maaş ver· 
memek iatemiftir. Bunl.r don 
defterdarbia miiracaat ederek 
tikiyette bulunmutlardır. Mus-
tafa B. tetkikat yapmış ve mü· 
tekaitlerin maaşlarının verilmesi 
için emir vermitlir. 

Kadak6y malmüdürü Salahat· 
tin Eai• B. birinci 11nıf malmü· 
dOrlOjOne terfi ettirilmittir. menMınhk 1 ını u emıı br. h Fehmiyi 6 ay hapis JOO lira para 

a eme, mevzu a s gaze- d'... ı · · d ·k· 
te nüıhumın lıJanbul müddei u- ceh z~ına, b ıger l~rını e ı ııer ay fıohisar Jiiıleri 

·ı· ... · d t 1 1 apıı ve eıer ıra para cezasına y 
mumı ıgmhekn a ~p 

5
° u.nmassı 1- mahkum etmiştir. lnhisar umumi müdürlerinden 

..na ve mu a emenın nııan a ı . . .. 
gününe bırakılmasına karar ver - Keçakçıhktan mahkOmiyet müteşekkıl .k?mısyon bu ıun ~e 
miştir. lstanbul gümrüklerinde çalışan ..}_?planarak ıtıne devam edecektır. 
MahkOm edilen esrarke,ıer kaçakçılık mahkemesi dün lzmir . Komisyon inhisarların birleş -

Kinunuevvelin 15 inci günii vapur~ aşç_ı yamağı Rec~p Kamil tı~iAlmesinden sonra yapılacak teş
Üsküdarda Fehmi i~minde birinin efendıye aıt muhakemenın kara - kılatın kadrolarını hazırlamakta
bazı kiımeleri toplıyarak esrar rını vermittir. d~r. Bu ~adr~lar ~emur aded~ • 
içirdiii ve içtiAi ıeklinde yapılan Muayene memurları tarafın • nı ve vazıfelerı tesbıt etmektedır. 
ihbar üzerine zabıta tarafından dan üzerinde dört adet ipekli baş Bu itibarla komiıyon tahıs ü -
Fehmi, Mehmet, Bekir, Niya- örtüsü bulunduğu için mahkeme- zerinde metıul olmaktadır. 
zi, Salahattin, Ali oilu Meh - ye aevkedilen Recebin bu cürmü Birletmeden ıonra inhisarlar 
met, Meki isimlerinde yedi kiti kendi ikrarı ve tahitlerin şehade- umumi müdürlükleri lağvedile • 
methut cürüm halinde yakalan • tiyle sabit olduğundan dokuz ay cektir. Fakat ayrıca bir umumi 
mıt ve maznunlar ağır cezada mu- hapse mahkum edilmittir. Fakat bir inhiıarlar müdürlilğü ihdas e• 
hakeme a1tına alınm19lardır. Bir bu müddetin yarıaı tecil edilmiş- dilip edilmiyeceği henüz be1Ii de-
müddettenberi devam t!den mu - tir. ğildir. 

Poll•te: 
70 r•t;;dakl Bulgar n ed6• 

ölmU'? 
Geçenlerde Silivride bir Bal

gar ölmüştn. Yapılan tahkikat 
neticesinde bu tiulgar 70 yaıında 
bir ihtiıar olduiu ve yolda p 
derken ayağı kayarak kuyu,. 
düştüğü tesbit edilmiştir. 
Bir ktiy tamemlyle yanmall 

tehllkeslnden kurtuldu 
Çatalca da Karacak6y nabi,.. 

sinin Çiftlik kl>yUnde Mehmet 
ağ~nın evinden yangın çıkmı1t 
yangın büy~mek ve_ blitün. k~yG 
yakmak istıdadını gostermıt ıse-
de etraftan yetişelerek ateı g&ç
llükle söndürülmliftür. 

Salnt E.sprlt kllseslnde 
yapllan iyin 

Papa on birinci Pie'nin taç gi .. 
yiıir..;n yıl dönümü münaaebetiyle 
evvelki gün Pangaltıdaki Saint 
Esprit kilisesinde bir merasim ya• 
pılmı~hr. Merasime Papamn Tür 
kiye ve Yunanistan milme11ili 
Monsenyör Margotti riya.et etmif, 
dini iyini Monıenyör Raymondos 
yapmıttır. 

Merasimde, İtalya ve ispanya 
sefirleri, ltalyan ve lnıiliz aefi• 
releri, Fransa, Japonya Te A • 
vusturya sefaretleri .maslahatgii • 
zarları, Fransız, lngiliz, lıpanya, 
Yunan, Lehistan ve AY1Uturya 
konıoloıları bulunmuıtur. 

Ayinin ıonunda İstanbul kato
Iik rum kilisesi namına bir papas 
Papanın kiliselerin birlettirilmeal 
hususundaki mesaisinden bahset
mİf, bu birliğin tahakkuku için 
hazır bulunanları duaya çağırmıf
tır. Dini merasimden ıonra Pa"' 
panın müme11ili sefirlerin ve ka• 
toliklerin tebriklerini kabul etmit
tir. 

~ııınınııı:ıU1111uıımwnnııaııııa111R11111111111•••••1Nıı•mm graf bu heyetle birlikte lstanbula 
hareketim emrini getirmişti. 

- Acaba bu telgrafın getirdi -
ii müjde, bize iıtediiimiz inkıla
bı verebilecek mi? Diyordum. 

duk.- V ak1a saray imamla anlat• 
mak için oradan heyet iıtemit nı 
bu heyet lstanbula gitmİ!tİ· Fakat 
müşir Feyzi paıa imamı her ne pa 
hasına olursa olsun ıilahla yola 
getirmek azminde olduğundan 
kendi kendine vesaitin bahfettili 
imkan nispetinde hazırlanıyordu. 

Mahmut Nedim Bey 
( Son Yemen vallsl ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 1 
ifşa Ediyor ! 
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• lbtimalki ltalyanın bu hareke -
~ aadece bir nümayİften ibaretti. 
~ bunu neden meaeli Hicazın 
~ Ciddede yapmıyor da Ye -
llleni tercih ediyordu. 
• Mevzuubahs insanlar Hicaz e -
~arlarında satılırlarken ve 

onlar da görmüt ve bilmit· 
~ Yemene, bize yüklenmele -

ilin minaıı ne olabilirdi? 
Bombardıman tehdidi ! 
ltalya konsolosu sinyor Sola 

erıe.i gün gene geldi: 
... - Somalılar yirmi dört saate 
~ar teslim edilmezlerse ıehri 
~bardıman edeceğiz, dedi. 
ı... 1.tı~l tehdidi, bombardımana 

llıttı. Zoraki gülümsiyerek: 
~ Meseleyi dün izah ettim, bu

olmıyan Somalıları ben size 
~en, nasıl bulup teılim ede -
-........ Düne nazaran telıdidiniz· 

TerclJme ve lktlbtu hakkı malıfuz 

de tenzilat var ... Fakat ben dedi -
ğimden ıaımıyorwn ! 

Sinyor Sola ıayrı memnun bir 
ta vur la gitti, fakat ertesi sabah 
ıehri bombardıman edecek olan 
harp gemilerinin de ortadan kay· 
bolmu tolduklarını gördük. 

Bu gibi hadiselere alıımıt ol -
duğumuzdan olacak, sadece: 

- Bu da geçti, dedik ve her 
günkü itlerimize daldık. 

Me,rutlyete keder .• 
Mahmut Esat efendi riyasetin

deki heyeti f ev kala de sarayın is -
ted iii kırk kit ilik Yemen heyetini 
önüne kattı ve İstanbul yolunu 
tuttu. 

Burada, tuttu yerine tuttuk de
mek daha dojrudur. 

Çünkü heyet hareket etmek ü
zereyken saraydan benim azlim 
emrim de gelmitti ve ikinci bir tel 

Bu heyetle lstanbula nasıl git
tiğim, orada vapurdan Kabasakal 
Mehmet pa§anın beni naııl olıp 
doğruca saraya götürdüğü, sa
raydaki istintakımdan aonra Ha -
ıanpa§a karakoluna ıevkim ve o
rada cektiklerim biraz evvel nak-
ledil~işti. . 

Sarayın, beni lıtanbulda bir 
haylı tazyik ettikten sonra sözde 
mutasarrıf fakat hakikatte ika -
mete memur ola .. ak (Cebelibere
ket) e gönderdiği ve metrutiyetin 
ilanına kadar orada kaldığımı da 
yazmıştım. 

Meşrutiyet 

Me§rutiyetin, kanunu esasinin 
ilanını bildiren telgrafı elime al -
dığım zaman, zaten ne zamandır 
böyle bir şeye muntazır ohışum -
dan olacak. fazla bir heyecan duy 
ma<lım. 

Uzun zamanlar Anadolunun 
muhtelif yerlerindeki memuriyet -
lcrim bir battan bir hafa, ta Ye -
mene kadar memleketimi bana iyi 
ce tanıttırmıttı. Bu koskoca ba • 
kımsız kalmıf vatanın refah ve ıa 
adete ermeıi için esaslı, hakikt bir 
inkılaba ihtiyaç olduğunu biliyor· 
dum. 

Ben bayle dütüncedeyken bir 
gün İttihat ve Terakki merkezi u
mumisinden bir telgraf aldım: Be 
ni Seliniğe davet ediyorlardı. 

Sellnik 
(Cebelibereket) ten, bu son 

menf amdan bir an evvel kurtul -
mak ister gibi derhal Selaniğe l 
müteveccihen yola çıktım. Sela • 
nik o günlerde çılgın bir neşe ve 1 

sürur içinde çalkanıyordu. Merke
1 zi umumiyle temas cltim, bir çok 

projeler, güzel tasavvurlar, ıa.mi· ı 
mt arzular, temiz niyet ve emel- , 
ler .•.. Fakat henüz tabii hal av· 
det etmemitti. 

Her teY ve çok fey istiyorduk. 
Yalnız ne yapacağımızı, nasıl ha
reket edeceğimizi kestirememiş -

1 tik. . 
Selanikteyken, Yemenden meb 

us intihap edildiğimi bildiren tel· 
graf ı aldım. 

Me,rutlyet yemini ! 
Metrutiyet illn edildiği vakit 

Yemen bilditimiz haldeydi. Ya
ni lmam Yahya köıesinde fırsat 
götzliyerek oturuyor ve biz San'a 
da hazırlıkla meıgul bulunuyor • 

Meşrutiyet, Feyzi paıayı Ye • 
menden çekti ve yerine vali ve ku
mandan olan Hasan Tahsin Pil!•· 
yı (~) gönderdi. 

Hasan Tahsin paşa devri -
zaten bir sene sürdüğünden -
sessizce gecmit bir devirdi. Çün· 
kü hem paşa Yemenin yabancısı 
olduğ•.ı icin idarei maslahat ıiya• 
seti takip etmiş, imam da: "Şu 
meşrutiyet acaba neyin nesi, hele 
biraz sabredeyim .. ,, diyerek se&İ· 
ni cıkarmarnışhr. 

Mehmet Afi Pa,a 
Bir sene sonra Hasan Tahsin 

paşa 1stanbula cn;Trıldı ve yerine 
damadı Mehmet Ali paşa gönde • 
rildi. ( ::::;. ) 

(Bitmedi) 

( * ) Selaniği kaybeden Hasan 
Tahsin pa~a.. . 

( * ) Mehmet Ali paşa hususi 
bir sebepten dolayı üshiidardaki 
evinde intihar etmiştir. 



- 4 - VAKiT 8 MART 1932 

Çocuğu kurtarmak için 1 

Lindberg haydutlarla 
müzakereye giriyor 

KUçUk Llndoerg ve annes. 

Paris, 7 (A.A) - Le Jurnal, yette alakadar olmadıklarım bil-
Lindbergh'in çocuğunun kaçırıl- dirmek için beyannameler neş· 
ması meselesi etrafında şöyle ya· retmek mecburiyetinde kalmış

lardır. 
zıyor: 

Lindbergb'in t~vkif ~dilmiş o· 
lan eski şöförü johnson serbest 
bırakılmamıştır. Mumaileyh, vak'a 
esnasında başka tarafta bulun· 
duğunu söylemiş is~ de ifadesin
deki tenakuslar nazarı dikkati 
celbettiğinden mev kufiyetinin 
idamesine lüzum görülmüştür. 

Polis tarafından yapılan tah
kikatın muvaffakıyetsızliğine bi
naen Lindbergb, çocuğunu ka
çıranlara yeniden müracaat et
meğe karar vermiştir. Lindbergh, 
SalYi Spitale, lrving Vitz ismin
deki iki hayduttan fidyei necat 
hakkındaki müzakereler iç n ta· 
vassutta bulunmalarını istemiş· 

tir. Haydutlar, insani bir his ile 
bu müracaatı kabul için istical 
edeceklerini söylemişlerdir. Esa
se~ Lindbergin oğlunun kaçırıl· 
ması hadisesi haydutlar arasında 
bir infial tevlit etmiş ve başhca 
çete rüesası kendilerinin bida-

Müessif bir ölüm •• 
Haber gazetesi müdürlerinden 

Mehmet Nurettin, Cerrahpaşa 
hastanesi eczacılarından Ahmet 
Cemalettin beylerin büyük vali
deleri Ye Anadolu ajansından 
Mazhar beyin kayınYaldesi Tev
hide Hf. dün akşam saat on 
buçukta eceli mev'udiyle vefat 
etmiştir. 

Tevhide Hf. hayır işlemekle 
tanınmıf, çok temiz kalpli ve 
daima börmet telkin eden kıy· 
metli bir kadındı. Ölümü kendi
sine karşı derin bir hörmet per
verde eden Yakıt tahrir ailesini 
büyük bir kedere sokmuştur. 

Kıymetli arkada~larımız Meh
met Nurettin ve Cemalettin bey· 
lere uzÜn sabırlar temenni ede
riz. Cenaze merasimi bugün ya· 
pılacak, mağfurenin na'şı Bey· 
Ierbeyinde HaYuzbaşı civarında
ki köşkünden kaldırılacak ve 
aile kabristanına defnedilecektir. 
Haklun rahmeti iizerine olsun. 

Haydar bey Malatya 
valiliğine tayin edilecek 
Eski meb'us ve eski lıtanbul 

Yalisi Haydar beyin Malatya va
liliğe tayin edilcce2'i haber alın
mııbr. 

Trenton, 7 (A.A) - Lindber· 
gin çocuğunu kaçıranların tay
yare ile ve paraşut vasıtaıiyle 

çocuğu hali araziye indirmek is· 
tediklerini ve son dakikada ce
saret edemediklerini beyan eden 
Corber ismindeki genç bir kadın 
zabıta tarafından tevkif edilmiş· 
tir. 

Nevyork, 7 (A.A) - Lindber~ 
meselesinde 1Jahit sıfatile tevkif 
edilmiş olan Henry Johnson, 
merkeze getirilmiştir. Orada ye· 
niden isticvap olunacaktır. 

· Nevyorktan bildirildiğine göre 
Lindbergin çocuğunu kaçıran 
şahıs, çocuğu 48 saate kadar 
sağ ve salim olarak iade etmek 
vadinde bulunmuştur. 

Hopnvele, (Nvyork) 7 (A.A)
Morgan bankası erkanından biri 
Lindbergh'i ziyaret etmiştir. 

M. Morgan'ın hususi hafiyele
lerini Lindbergh'in çocuğunu 
kaçıranların taharrisine memur 
etmiş olduğunu söylemiştir. 

Bir yangın 
Dün gece Unkapanmda arpa

cılar caddesinde Salhane soka
ğında Etem beyin evinden yan
gın çıkmıs ve kısmen yandığı 
hald~ söndürülmü~tür. 

Ekmek fiotları 
lstanbul belediyesinden: Mar

tın dokuzuncu Çarşamba günün
cen itibaren etmek yedi ve fran

cala on il<i kuruştur. 

Darülbedayide 
Son temsiller . . . 

A . _ .. ht~nbul B~ledıym 

.~:~yıumumı uze· Sıhir'!Yyutl"O:SU 

yarın akşam ııııııııııı .. ,ı saat 21 ,30 da I il · 

m~!ı; 1~~~~~. ı ı ı'i,11,1i 
Beste1'irı : ı ı ı ~t 
Ha~~0Ga~;rit ıııiiiiiil ill 

Şehzade başı 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Perşembe günü ak~:ımı biı} iık g:ılı 

Otello Şekspirin asarından 5 pt'rde ~ 
tablo. Gişe 'ündüzlt'ri açıktır. 

Kadıköy Süreyya sinemasında 
9 marc çarşamba akşamı Raşit Rıza 

tiyatrosu s:ın'atk!rl:ırı Tlllk ellen· 
celerl vod,•il 3 pt'rde i\akleden: 
l\lah:nut Yesari ve Halit Fahri beyler. 

Günün Muhhr~ 
Takvim SAiı 8 Mart 3 

üncü ay 1932. 30 Şevval 1350 Senenin 
geçen günleri: 69 kalan günler- 295 
GUneş - Do~u~u: 6,27 Hatışı. 18.06 
Namaz vakltlerl - Sabah: 5 32 

O~le: 12.25; ikindi 1538: Ak~ıım . 18.08 
Yatsı: 19.35. ims:ık: 445 

Hava - Bugün hava kapalı ola
cak, rüzglr mütehavvil esecektir. Sis 
muhtemeldir. Dün en fazlıı sıc:ıklık2f, en 
nz 5.5 dereceydi. 

ı __ Ra~~---
ıstanbuı - 18 den 19 a k:ıdar 

gramofon 19,30 dan 20,,,0 a kad:ır l lafız 
Burhan bey ve arkadaşl:ırının iştirakilc 

saz, 20,30 dan 21 e kadar gramofonla 
opera, 21 den 22 ye kadar Hafız Burhan 
bey ve :ııkadaşlarının iştirakile saz, 22 
den 22,30 a kadar orkestra. 

Viyana - 12.30 konser - 13,40 
Vasa Prihodı tarafından konferans -
14,IO plak konseri - 16.20 konser -
I 8,35 dans musikisi - 20 35 Goethe 
ve Beethoven senfonik konseri - 21,45 
'·flı:deımaus., opera komi~i - 23,f5 
konser. 

Hellsberg - 7,30 cimnastik -
9,30 cimnastik - 14,05 konser - 20 
musiki - 22,J 5 13erlinden nakil. 

Bükreş - 21 radyo orkestrası -
21,45 taganni - 22,05 orkestra 

Roma - 21,45 ses ve musiki 
konseri - 22,45 bir perdelik piyes -
23, l 5 ses ve musikt konseri 

Praga - 13 saat başı - 13,45 
Brüno dan nakil - 19,30 konse~ - 21 
Smetana salonundan nakil - 22,05 ki
tara konseri - 22,40 konser. 

Buda peşte - l 0, 15 salon kon-
seri - 13,05 konser - 18,35 orkestra 
konseri - 20,30 opera. 

fJloskova - 20 den 23 t kadar 
neşriv:ıt. 

Varşova - l4,55 musiki - 15,15 
musiki - 18,10 Vilna'dan nakil -
18,35 ~enfonik konser - 21,15 halk 
konseri - 23,10 eski üstatların e;erle
ri - 23,50 dans. 

Yarın 9 mart 
Viyana - 12 ~O ı.onseı : Sidney 

jones, Paul Limke, Otto Scrau~ky v. s. 

nin eserleri - 13,40 Emmy Leisner'in 
konseri - l 5 musiki - 16.20 keman 
ve taganni - l 8 konser: taganni, ke
man, piyano - 18,55 Rus ve Tsigen 
musikisi - 2 ).45 askeri mu;iki. 

Hellsberg - 7,:io cimnastik ve 
musiki - 9.30 cimnastik - 12,40 mu
siki - 17,10 konser - 20,25 Hrahms'· 
dan bir p:ı.rç:ı - ~3,35 dııns. 

BUkreş - 21 solo kem:ın kon
seri - 21.45 piyano konseri - 22,15 
cazb:ınt: Arjantin orkesrr:ısı. 

Roma - 21 musiı;i - 21,30 
spor - 21,45 Kral tiyatrosundan nakil. 

Praga - 13 saat başı - 13,45 
Bratislava'dan nakil - J 6,30 konser -
18,10 kukla tiyatrosu - 21 bir piyes-
22,45 piyano konseri 

Budapeşte - 13,05 konser -
18 romantik l>on~er - 18,25 salon or
kestra konseri - 19,30 konser - 21,15 
yükse!< musiki mektebinden nakil. 

Moskova - ı 1 den 23 c kadar 

neşriyat. 

BORSA 
7 Mart 932 
Kambiyo 
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Kalpte 

- Ne demek istediğinizi anla
miyorum. Pek acılaşmışsımz. 
Ben sizi İyi bir dost zan ederdim. 

- İnsan kimin dost kimin 
düşman olduğunu tayin ede bilir
mi? 

- Sözlerinizden bana garazı • 
nız var gibi geliyor. 

- Yok efendim .. Sizin gibi bir 
azize .. lki azizeye karşı ne gara • 
zım olabilir. 

Elena mühendise endişeli endi-
şeli baktı. Sonra da sordu: 

- Otomobiliniz burada mı? 
-Evet. 
- Yoksa sizi götüreyim, diye· 

cektim. Karnınız acıkmıştır. 
- Hayır. 
- Her halde öğleden sonra bi-

ze geliniz. Sonyayla bekleriz. 
Dostları.mız bizi yalnız bırakırlar· 
sa ne yaparız. 

- Kastelmeyran sizi bırakmaz. 
Emin olunuz. 

İğne Tefrika 

26 

Nakleden: fa, 

Vensan Krafot ismini takınır ye 
tahkikata başlardı. Fakat saadeti 
ni doya doya tat.mıya kat'iyen ka• 
rar vermişti, ve hakkı da vardı. 
Bununla beraber, mühendisin tel• 
kikatmı dikkatle ve zevkle takip 
ediyordu. Karısı da bu meseleye 
merak sarmıştı. 

- Netice itibariyle, dedi1 hır -
sızların maksadının icinde ne oldd 
ğunu bilmediğimiz kasaları aşır -
mak olduğu anlaşılıyor. 

- Ve her sirkat esnasında dıı 
bir cinayet yapıyorlar. 

- Herhalde bu adamlarla kar• 
şı!aşmamak daha münasip. 

-Niçin adamlarla diyorsunuz? 
- Anlatayım. Ben de sizin gibi 

mada.m Gregorovnanın bu işte ka 
bahatli olduğunu zannediyoruın• 
Elimizde bunu zannettirecek ka• 
dar delil var. Bununla beraber 
mütereddidim. 

- Ne demek istiyorsunuz? - Niçin? 
- Hem şimdi yeni bir dostu • - Zira bütün bu meselede he• 

nuz daha var. 1 nüz bir erkeğe rasgelmedik. 
- Zavallı Markiden mi bahs.I - Bu işte bir erkek parmağı 

etmek istiyorsunuz? da var mı zannediyorsunuz? 
- Evet, Pariste gidip kendi- - Eminim. Vaziyeti hülasa e-

sini gördüğünüz Margiden. ld- delim. İki kız kardeşten Elena bıı 
dia ederim ki ona merhamet etti· esrare!lgiz hanede baş rolü oynu• 
ğiniz için Parise kadar gittiniz. yor. Sonya ikinci derecede geli • 

- Hayır, öte beri satın almak yor. Kastelmeyrandaki teşebbüs 
için gitmiştim. le Oviyak şatosunda olan bitenle• 

- Daha dün düşünüyordum. ri şüphesiz o yapmıştır. 
Ne yazık ki, Oben'in katlile şa - - Bunda şüphe yok. 
todan çalınan kasalara ait bir ma- - Fakat, Marginin şatosunda· 
lumatınız yok. ki cinayetleri Sonya yapamaz. O 

_ Nereden olsun! kadar kabiliyeti yoktur. Bu güzel 
-Cinayetten biraz sonra istas· kız ancak daha hafif işlerde kul• 

yona gitmek üzere ~oldaydınız. )anılabilir. 
Bu yol şatonun civarından geçer. - Bundan ne netice çıkarmak 
Tesadüf katille sizi karşılaştırabi- istiyorsunuz? 
lirdi. - Bu meselede muhkakak bit 

- Hani şu kimsenin nehri geç· erkek vardır. Halbuki Elenanıl1 
tiğini görmediği J'atille wi? etraf mda bir adam tanımıyoruz· 

_Evet. fakat buna rağmen Buna dair hiç hir emarerui~ yok. 

kendini göstermeden geçmiye - Bir erkeğin mevcudiyetine 
muvaffak olan katille. nereden ihtimal veriyorsunuz? 

- Peki yolda bir adam veya - Cinayetlerin tarzlarından· 
bir otomobil görmüş olsaydım, Oben, bu aıihi işlere a ış · n, emin 
onun katil olduğunu nereden bile- bir el tarafından öldürüldü. Ne 
cektim. kadar kuvvetli olursa olsun, bi 

- Nede olsa, cinayet olduğu kadın, gece yarısı, gözcülere rağ• 
gün gidişiniz garip bir tesadüf. men, nehri geçip1 şatoya girerek 
Yollar emin değildi. bu cinayeti yapacak kadar sinir • 

Elena bir kahkaha attı: lerine hakim olamaz. Bu iş içiJ1 
- Lartig, dedi, Lartig, bu pişkin, rcsırlaşmış bir erkek la • 

sabahki cinayet size büyük bir zım. Elena rolünü, Margiyle Koıı• 
tesir yapmış. Pek esrarengiz ol. ta karşı oynuyor, Bir başkası cJş 
.:Ouşsunuz. Haydi ben gidiyorum. cinayetleri yapıyor. 
Ve öğleden sonra sizi bekliyorum. - O halde caninin onunla ayJ1ı 

- Gelemiyeceğim madam 1 zamanda şatoda bulunduğunu ka• 
F ranoy Iara söz verdim. Sonra da bul etmek lazım. 
tahkikat için şatoya döneceğim. - Şunu hatırla ki Lartig, Rtı5 
Müstantiğe anlatacak mühim şey- şiveli kadın, körün eJiıı• 
lerim var. den, hiç bir iz bırakmadan şato• 

Otomobiline binen Elena müs- dan kaçtı. Hem de kilitli bir ku" 
tehzi cevap verdi: lenin odasından. Bu firarın nasıl 

- Aman dikkat ediniz saçma olduğunu kimse keşfedemedi. Şa' 
şeyler olmasın! todan bu suretle kaçabilen oraYş 

Mühendis içinden: girebilir de. Şatonun bir çok esri 
- Gül, gül, dedi, fakat kalbin rı var. Ve bu adamlar bu esraJ'! 

titriyor, görüyorum. ikinizi de a • bizzat sato sahibinden daha iyi b• 
vucumda tuttuğuma eminsiniz. liyorla;a benziyor. Ve bu yeni d• 
Ve sizi bırakmıyacağım. nayet, bana, bu işte bir erkeğin 

Franoy, şatodaki yeni cinayet- mevcudiyetini kuvvetle şüphe et • 
ten haberdar olmuştu. Eğer, bura- ı tiriyor. 
ya bal ayını geçirmiye gelmemiş - Fakat silah .. bir iğne ... 
olsaydı, muhakkak polis hafiyesi ı (Bitmedi) 

<Gil@nowa. ~iiffü~filfil©1.~ıı I 
ll..AN 

CE.t\CI RUHU (flı\LEELUYı\ll) filmi h:ıkkında şimdiye kadar matbu
att:ı neşredilen takdiramiz mckalclcrc rağmen müşterilerimiz tarafından ragbeC 
görmediğinden dolayı progıamd:ın k:ıldırılar:ı!, yerine, Talebi umuml üzerine. 

JOE HA \" in ~üze! opereti 

PRENSiN GECELERi 
(Nuits de Pcince) 

filmini göstcrmeği vazire addediyoruz. l\lümc~silleri : l IA RR \' LIEDTKE, 
LAURA GERGOR \'e OTTO WALBURG. 

Bu filmi mükerreren görmeli. 
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[ Genç Sporcular Arasında 1 

Süleymaniye birinci takımındanCafer 
Beye göre milli takım nasıl gençleşir? 
Sınıfın gürültü· 

sü içinde küçük 1 

bir sırada Cafe l 
beyle konuşuvo · 
ruz 

IstiklAl akademisi 
istiklal lisesi talebesi spor, e

debiyat, sahne, musiki işlerile 
meşgul olmak ve mektepteki ta-
lebe teıekküllerini idare etmek 
üzre bir akademi vücude getir-
mişlerdir. Akademinin azası mek
tebin talebesinden mürekkeptir. 
Akademinin riyasetine mektebin 
müdür muavini Sait B. seçilmiş
tir. Gençlere mu..affakiyet te
menni ederiz. - Söyleyin ba

kalım Cafer bey 
spora nerede ve lstanbUI lisesinde 
nasıl başladmız? Haber aldıgımıza göre lstao-
- Futbola bun- bul erkek lisesi talebesi pek ya-

dan sekiz sene kmda yeni bir (musikili komedi) 
evvel Fatihte oynayacaktır. Bu eserin ismi 
Yeni Şafak kulü- MerihtengelC'n telsizdir. Gençlere 
bUnde başladım. muvaffakiyet dileriz. 
iki sene bu ku- Aksaray mahfeli 
lilpte çalıştıktan Aksaray mahfeli ikinci müsa-
ıonra Galatasa· meresioi (Hayriye lisesi ) müsa-
ray mektebine mere salonunda 'Yerecek ve (bir 
devama başla- gece faciası ) nammdaki eser 
dim. Sonra oyu- temsil edecektir. 
num takdir edil-
miş olmalı ki Ga· 1 Faydalı bilgiler 1 

t~::;~ayaı~:~ıt~~ 45 kilometrelik 
Orada birkaç suıeymanfye kulUbUnUn lzmır seyahatinde yeni bir tonel 
defa birinci ta- ahnmlş bir grup X işaretli Cafer Beydir 
k Bugün dünyanın en büyük ta-
ımda oynadım. Sonra Yeni mızı ihate eden grup haykırıştı - rifel Aeuplan dır. sanplan 19.990 

Şafak Fatih takımiyle birleşti, bu lar: 
t k F , metre, onden sonra gelP.n Apen-a ım da Süleymaniyeyle birleşti. - ener··· 
Şimdi bu takımdayım. - Hayır, Galatasaray. in toneli 18.510 metre, sengotar 

- Hiç milli takımda oynadı - Cafer dudağını büktü. toneli 14.920 metredir. Apeuin 
nız mı? - Bu spor talih işidir. Fakat toneli çif hatlıdır. Digerleri tek 

- Hayır... ben yüzde doksan Galatasaray dir, Fakat Şili ile Arfointin'ni 
- Takdir ettigwiniz sporcular. galip gelecek diyorum. Çünkü ço 

ki 1 k d · ·d· F k birbirine raptedecek olan tonel Cafer hafif tertip bir düşündü. cu ar can ı, a ro ıyı ır. a at 
Sonra tereddütsüz cevap verdi: şu da muhakkak ki Fener de aza- 49 kilometre uzunluğunda ola-

- Galatasaraydan Nihat, Bur- mi derece çalıştı. cakhr. Fransayı lngiltereye rap-
han, Rebii, Fenerden Zeki, Reşatı -Bayramda lzmire gittiniz, ne tedecek olan Manş tonelide ol-
Fikret, Muzaffer. yaptınız, İzmir sporu nasıl?. saydı bukadar olacaktı. Şili ile 

- Sizi alakadar eden bir sual: - Evet bu bayram davet üze • Arjantin birbirine raptedecek 
Milli takım nasıl gençleşebilir? rine takviye edilmiş takımımızla 

ı k ılı 1 f tonel beş senede ikmal edilecek 
- Antrenör mektepleri dolaş - zmire gitti . c maçta maa ese 
- ' tak h k · ı·k ·· ·· d 2-0 ve inşaat masrafı ( 2 ) milyar tn«Uı, genç sporcuları bir sene ım a en sız ı yuzun en 

müddetle çalıştırmalı. O zaman mağlup oldu. frank tutacaktır. 
kunetle ü~it ediyorum ki milli İkinci maçta iyi bir oyun oy • ~111111ıııııı111111ııııı11111ııııııı111111ıııı1111111ıı•"ıı:11 · R1111nıııııın ' ıı1111ıı~ 

takıma bir çok genç elemanlar ila- nadık 11-2 gibi_ büyük bir fark· ~ Dikkat ! ~ 
ve edile<:ektir. Esasen bugün milli la galip geldik. Üçüncü maçı Al- ~ . . # 
takımın en genç unsurları mek - tayla yapıyorduk. Hakemin bariz g Sıze bakalorya imtihan• ~ 
teplidir. haksızlığı yüzünden sahadan çe • ~ laranda çok yardımı doku• g 

- Gayeniz? kildik. E nacak olan tarih el kitabını ~ 
- Gayem. İyi bir uzuv olarak lzmirspor da çok müterakki. He ~ gazeteden takip ediniz! ala• J 

ınilli takıma girmek. men hemen İstanbul derecesinde g madılınız gazeteleri idare· ~ 
- Yakında Galatasaray - Fe- ~üzel ~abaları var. Başlarında iyi~ hanemizde bulab111rslniz! ff 

ner maçı var. Hangisi kazanacak ıdarecıler de var. Fakat hakem • = '=-1 
b l 

. . ... . ~11ııııı111 1 ıııııııııı 1 111ıııııı11111ııııııı111111111ııııu11ıııım11111ııım · ııı1111ıır. 

5 - VAKiT 8 MART 1932 ~ 

T i y ATRO 

Küçük Kadınlar 
- ---

'" Usküci;\ r Amerikan kız lisesinde 

Usküdar Amerikan Kızlisesi 
on birinci sımf talebesi, son sı

nıfın senelik müsameresini geçen 

gün mekteplerinin büyUk müsa
mere salonunda vermişlerdir. Ta-

ı 
Vakası maziye ait o1an;-·aile 

saadetini tasvir ve bu saadeti 
temin edecek iyi huylan telkin 
eden bu eser güzel dekorlar Ye 
elbiselerle oynanmıştır. 

lebe velilerinin ve Maarif men
ıuplarmm hazır bulundukları bu 

müsamerede Amerikalı kadın 

muharrırlerden Luize Alkot'ın 

"küçük kadmlar,, isimli lngilizce 

piyesi temsil edilmiştir. 

Hanım kızlarımız eseri muvaf
fakiyetle temsil etmitlerdir. Tem
sili muallim Mis. FJecır hazırla• 

mıştır. Yukarıdaki resim temsil· 
den bir sahneyi, aşağıdaki de 
temsilde vazife alanları sahne 
kıyafetleriyle gösteriyor. 

Galatasaray izci oymak
ları nasıl çalışıyor? 

-------
Galatasaray izcilerinin muhte -

lif faaliyet şubeleri vardır. Bu 
şubelerde çalışan gençler her gün 
biraz daha inkişaf göstermekte -
dir. 

1926 senesinde tekrar faaliyete 
geçen Galatasaray izcileri ilk faa-

= aca a? .. er ıyı degıl.. 

-=ı2~fer cevap vermeden etrafı - Nusret Safa Mektepli Kızlarımız 
Müsamereler, eğlenceler 

Usküdar gençler mahfelinde 

_Tarih El Kitabı Yazımız Yarın Devam Edecek 
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Vehap meselesi, ortaya bir de 
''Renk,, mese esi çıkariyor ... 

lzmirde "Sporcu,, isminde yeni 
bir mecmua çıkmıya başladı. Bu 
mecmuanın diln gelen ilk sayı· 
sında dikkat ve alikaya değer 
bir bahiı gördfik. Bu yazı Vebap 
dolayısile federasyona ıiddetli 
bir hOcumdur ve"Vebabın Fran· 
saya gitmesinden kababath olan 
federaıyondur,, demektedir. Ya· 
zımn en al,kayı calip tarafı or· 
taya bir "renk,, meselesini atmıı 
olmasıdır. 

Bu yazıdan bir kaç fıkra alı· 
yoruz: 

"Izmirio bu kıymetli ve ıem· 
patik Vehabını ıpor işlerinde be
cerikıizlik, idaresizlik, wkufsuı
luk, cehil ve hasede kurban yer
diğimizi unutmamak lazımdır . ., 

"on beı miliyon nUfus içinden 
kaç oyuncu çıkmıştır, böyle ol-
duğu halde niçin bu sporcularle 
alikadar olmıyoruz, çünkil fede
rasyon lstanbuldadı. Çünkü fut· 
bol federasyonunda bulunan 
bey efendiler JstanbulJudurJar ve 
çünkü futbol nedir bilmiyorlar I" 
" Bckiri Almuoyaya kaç1ran fe
derasyon azalan bu sefer de 
Vebabı kaçırdılar,, 

" Geçen sene bir muhtelit 
takım Istanbul muhtelitiyle bir 
maç yapacaktı. 

Bu maçın mukavelename şartla
ından biriıi şuydu takımada"Siya
htler oynıyamazlar lzmir futbol ve 
merkez heyetleri bu gülllnç tek· 
lifi reddettiler. Vehap bu maçta 
oynadı Ye bu renk meseltsi 11Ve 
babın izzeti nefsini rencide etti. 

"Vehabın Milli takımda oyna· 
blmamasına karar verildi.,, 

lzmirli refikimizin bu yazısında 
haklı olduğu noktalar bulunabi
lir. Fakat bizce Federasyonun 
lzmirli Ye Ankaralı oyuncular
dan seçilerek bir milli takım 
yetiştirmeğe karar verdiği bu işi 
antrenöre bıraktığı ve antre
nörün lımire giderek oyuncu 
ıeçdiği bir sırada · eıki heyet· 
lerin yapmadığı bu işl~ri işaret 
ederek şimdiki federasyona hü
cum etmek artık doğru olmama
lıdır. 

Bununla beraber lzmirli refi
kımize serzeniş etmiyoruz. Çün· 
kü henüz burada bile, yapılan 
if ler görüldüğü halde, federas· 
yona ayni fekilde hücum eden
ler çoktur. 

Sonra muhtelit takımlar me
selesinde de federasyonun ala
kası olmamak gerektir. Bu iti· 
barla ileriye sörülen "renk,, me· 
ıelesi hakkında evvela mıntaka 
reiıi Orhan beyle konuştuk. 

Orhan kendi zamanında böyle 
bir iş olmadıiıoı, diğer mıntaka 
reisleri zamanında da olmasına 

ihtimal vermediğini söyledi. 
Sonra federasyon reisi Hamdi 

Beyle f~rüştük, Bazı mevzularda 
lizumsuı yere federasyonla mınta

asılsız bir iş değildir. Ve hatta 
münakaşa edilebilecek taraftan 
da tvar. Bu mesele ilk defa 
"Prağ., seyahati eınaaanda 
ve takımımız kay k6y dolaş· 
tırıldığı iddiaaıoın ortaya 
atıldığı zamanlarda çıkmııtir.Riva 
yete göre o vakıt Süleymaoiyede 
Hüınii Beyle, lzmirli Yebap Bey 
nazarı dikkati) celbetmek için 
otomobilin ön tarafına oturtul
muılar ve ıporculanmız bu su· 
retle dolaıtınlmıılar.. Renk me· 
selesinin de çıkma11 ve bir de
di kodu halini almaıı bu tarihler 
de başlamıf ... 

Bundan ıonra rengi beyaz 
olmayan ıporculann bilhassa 
OJimpiyatJar gibi temsili müıa· 
bakalara götnrOlmemeıi mevzuu· 
babı edilmif.. Ayni tekilde bir 
hadiıe Denizcilik heyeti arasında 
geçmiı .. 

lzmirli refikimizin ileriye sür
düğli renk meselesinin yukarde 
işaret ettiğimiz bu dedikodularla 
allkadar olmasına ihtimal ve
renler çoktur. 
Kros ,amplyonası için spor• 

cuları davet 
fstanbul, 1 (A.A) - lstanbul mın· 

takası atletizm heyetinden : 
fstanbul Kros şampiyonası 25 mart 

932 tarihine mUsadif cuma günü saat 
10 5 ta icra edileceğinden şampiyonaya 
lştlrAlc edecek kulilpler atleElerfn sicil 
numara veya babalarının ~samisini müş'ir 
bir listenin 19 mart 932 cumartesi ılinü 
saat 18 ze kadar atletizm heyetine gön
dermeleri akıi takdirde müsabalca hık· 

lınnı kaybedecekleri tebliğ olunur. 
Müsabaka yeri Beşiktaş - Zıldız yo· 

luyla Balmumucuva ~ldip ıı:elmektir. 

Verilen istida 
Kaç kişiyi temsil 

ediyor? 
300 imzalı istida tahkikatına 

devam t'dilmek~dir. Bu iıtidada 
imzası olanlar ilç bin kişiyi tem· 
sil ettiklerini iddia etmiılerdi. Bu 
üc bin kişinin 300 kiıiye koşarak· 
mı vekllet verdikleri ve bunla
rın kamılen lstanbulda olup da 
işsizmi bulunduklan hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. Bu nok
talar tavazzuh ettikten sonra ba 
istida mcseleıi de halledilmiı ola· 
caktır. 

Dün görUttüğümfiz vali mua· 
vini F azh bey tanlan ı6yledi: 

"- Müracaat eden üçyGz ame
le her nekadar Oç bin kiıiyi tem
sil ettiklerini iddia ediyorlaraa da 
bu idalannı tenik · edecek bir 
vesikaya sahip değildirler. An· 
laşıldığına göre biriıi bir istida 
hazırlayıp mahalle maballa, kapı 
kapı dolaşarak ne bin imza top
lama11rıa çahımış, fakat ancak 
ilçyüz imza bulabilmiştir. Tabki· 
kata devam edilmektedir. Hadi· 
seyle alikadar biç bir kimse 
tevkif edilınis deVildir. 

ka iflerinin kanştmldığmı işaret ikramiye aımıyan şehit yetim· 
ederek : leri ve malQller 

- Bilha11a kendi aramı?da Fatih Askerlik fUbeıi riyaae-

yapılan maçlarda bir "renk,. 
meıelesinio mevzuu bahsolması 
gülünç olur, buna biç ihtimal 
Yermiyorum, dedi. 

Baaı dedikodular 
Bundan ıonra yaptığımız umu

mi mahiyette bir tahkik bize öğ· 
.rettlk.i 11renk11 meseleıi büıbütUn 

tinden: 
931 senesi tütün ikramiye def· 

terinde kayıtlı olupta el'an ikra· 
miyeıini almamıt olın · mahilin 
ile şehit yetimlerinin 31· 3 - 932 
tarihine kadar Fatih malmüdOr· 
lüğüne müracaat etmeleri ilin 
olunur • 

lzmirde 
Rıhtım şirketi 

suiistimali 
Maznunlar ve mttd
delumumillğin iste
diği ceza maddeleri 

lzmir, 6 (A.A) - " Geçikmiş
tir,, Rlhbm şirketi sui istima· 
linden maznun bulunanlar hak· 
kında Müddei umu-:nilik bu gün 
iddianamesini tanıim etmiıtir. 

Bu meseleden maznun 7 kiti· 
dir. Bunlardan sabık komiser E
min bey, şirketten devamlı su· 
rette rüşvet almakta, Y ordan ve 
Kifre Ye Gatfranko, Emin be· 
ye devamlı surette rüıvet ver· 
mekte. iene bu maznunlardan 
Y ordan, ve Kifrc, Pere ba11lat· 
tan bir kısmını ketim için çift 
defter tutmak usulile hususi ev· 
rakta sahtekarlık yapmakta, ke· 
zalik Yordan, Jy Kifre, Gatfraa· 
ko, Pere, Galip Ye Kasar Efen· 
diler bu evrak Ye defatiri orta· 
dan kaldırmak ve bir kısmını 
imha etmek suçlarından maznun 
bulunuyorlardır. Milddei umumi· 
likçe tanzim edilen iddianamede, 
bu suçların sübut vasıtaları ve 
maznunlara kabili isnat olduğu 
keyfiyeti müdellel ve mufassal 
surette gösterilmekte ve Y ordan, 
iv Kifre'nin hareketi ceza kanu
nunun 220 ve 345 ve 348 ve 80 . 
nıncı, Gatfranko'nun hareketi 
220,80 ve 65 inci maddelerin de· 
laletile 348 inci, Perenin hare
keti 80, 345, 34d, inci Galip be
yin haraketi 65 inci madde de· 
Jiletile 348 inci maddelere uy· 
gun olduğundan bu maznunlar 
hakkında son tahkikatın açılma· 
sına ve duru,manın asliye ceza 
mabkemesiode, maznunlardan 
Kasarin bu suçlarda iştiraki an· 
laşılmadığından muhakemesinin 
menine, sabık komiser Emin bey 
ceza usulü mubakemeleri kaou· 
nuoa göre kaybolduğundan hak· 
kında ıon tahkikatın me:ıkür ka· 
nunun 198 inci maddesi ·muci· 
bince muvakkaten tatiline karar 
verilmesi istenmektedir. 

Ceza maddeleri 
iddianamede işaret edilen ceza mad· 

deleri şunlardır: 
1\ladde 65 - l Bir failin zihninde 

cürüm veya kabahat ikat karannı uyan· 
dırarak veya fi'li irtik4p kararını teyit 
ve yahut fi'! işlendikten sonra müzaheret 
ve muavenette bulunacağını vadederek. 

2 - Cürüm veya kabahatin ne su
retle işleneceğine müteallik talimat ve 
tarifat ita veya fi'lin işlenmesine yarıyı· 

cak iş vasıtııları tedarik eyliyerck, 
3 - Cürüm veya kabahat işlenme· 

den evvel veya işlendiği esnada mllza
beret ve mua\·enetle icrasını kolıylaştl

rırak, 

Cürüm veya kabahate iştirtk eden 
şahıs fi:ll vakıa mahsus olan ceza. idam 
veya mliebbet ağır hapisten ibaret oldu
ğu tal<tirdc on seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis ve müebbet sürgünse 
üç sene müddetle mu,·akht sürgün cc
usile cezalandınlır. V c ahvali sairede 
kanunen muayyen ol:ın cezanın yansı 

indirilir. 
Bu madde de beyan olunan fi'llerden 

birini işliycn kimsenin iştir~ki inzimam 
etmeksizin fiilin irtiHbı mümkün olmt· 
yıcağı sabit olan ahvalde o kimse yu· 
kar da gösterilen tenzıl&ttın istifade ede· 
mez. 

ı\1adde 80 - l3ir kasıt cürmünün 

efall icraiyesinden olarak ktnunun bir 
maddesinin dcfeatla ihlAI edilmesi muh· 
telif zamanlarda Ynki olmuşsa bile bir 
cürüm sayılır. fakat bundan dolayı te· 
rettüp edecek ceza alada birden yanya 
kadar arttırılır. 

Madde 220 - Yukanda sayılan 
kimselerden birine kanunen yapmıya me· 
mor olduğu şeyi yapmamak Y.ahut yap· 
mamaya memur olduğu şeyi yapmak 
için rüf vet vat ve teklif ve ita eden 

r lkbaadf Buhran Ve Neticeleri Etrafında ] 

MerkeziA vrupa devletleri 
Iktısadi bir blok yapabilecekler mi? 

Umumi harpten ıonra merkezt 
Awupa devletleri büyük bir ik • 
trıadi buhran içerisine dütmüttür. 
Bu buhran A vuıturyayı Alman • 
yanın kucağına atıyor. Macaris· 
tan aynı ıuretle kendisine yqa • 
mak için iıtinat noktası arıyor. 
Avuıturyanm Almayyayla ıüm • 
rük ittihadı yapmak istemesi, Ma· 
cariıtanm ltalyayla çok arla .mü· 
naaebata girmesi bundandır. 

Fransa hük\ımeti Avuıturyada· 
ki Almanyayla birlqmek, Maca • 
riıtanın ltalyayla tetriki meıai et• 
mek ıiyaaetine kartı durmak için 
merkezi Avrupada yeni bir (Bir· 
lik projesi) hazırlamıtlardır. Bu 
projede Avusturyayla Macarista • 
nı Farnıanm merkezi Avrupadaki 
müttefikleri olan Çekoılovakya, 
Yuıoı1avya ve Romanyayla iktı• 
ıadi bir blok teıkiline ıevketmek, 
mümkün olursa Lehiıtanı da bu 
blokla birleatirmektir. 

Ahiren (Tan) gazetesi bu me· 
ıele etrafında f&yam dikkat bir 
makale yazm19br. Bu makaleyi 
tercüme ve nqrediyoruz: 

"M. Tardieu tarafından parla
mentoda, mali komisyona Çekos
lovakyaya yapılacak ikrazat pro
jesine müteallik verdiği izahatın 
bazı noktaları, Orta A vnıpa dev
letleri için takip edilen siyaset 
hakkında bir çok meselelerin ten· 
vjrini icap ettirmektedir. Meclis 
reisi ve hariciye nazın, Ccne\.Te
de Orta Avrupa devletleri mümes
silleri nezdinde, küçük itilafla 
Avusturya Macaristanm bir güm
rük anlaşması yapmak suretiyle 
Tuna devletlerinin iktısadi niza • 
mmm teessüs ettirilmesini bu su· 
retle de Fransanm ve umumiyet
le İng-iltereyle İtalyanın rnüzaha
retlerini temin etmenin voluııu 
bulmalan hususlarında yaplığı te
şebbüsü de zikretmiştir. Bu su -
retle günün en mühim meselele -
rinden biri olan Tuna havalisinde 
devamlı bir iktisadi teşkilat ya -
pılmak meselesi hakiki çehresiyle 
ortava konmuş oluyor. 

Orta A vnıpa devletlerinin bu 
günkü bulundukları iflas vazıye
tini şüphe yok ki en kısa bir za • 
manda halletmek lazrmdır. Umu
mi buhranın akisleri, orta. Av -
rupa devletlerinden bir kaçının 
vazıyetlerini feci denecek derece-
ye ~ctirmiştir. . 

On beş pi.in kanar evvel Avus
turya başvekili M. Buresch Fran
sız, İngiliz, Alman ve İtalyan 
sefir1erini kabul ederken, hüku
metinin, Cemiyeti ah-vamla yaptı· 
ğr müzakeratta, iktrsadi saha.~ı
nı genişletmek lüzumundan bah
setmişti. M. Buresch kendi pren
siplerine istinaden ve Cemiyeti 
akvamın da tavsiyesi üzerine kom
şu bütün devletlerle müzakereye 
girişmek arzusunda bulunduğunu 
ve bu suretle iktısadi bir anlaşma 
tesis etmek istediğini söylemiş ve 
sözleri ilave etmişti: 

ıılkmtnin bu hareketi kanun \"e nııama 

Yukubutan muhalefetin derecesine ve 
matlabın kısmen \'eya temamen husul 
bulup bulmamasınt göre üç aydan bir 
seneye kadar hapis ce1.asını l!!tilzım 
eder. 

Madde 345 - Bir kimıe temamen 
veya kısmen sahte olarak busust nrak 
n senedat tanzim eder yahut sahih O· 

tırak tanzl m olunmuş bir \•arake veya 
senedin yazılarını ta~yir eylerse bundan 
umumt veya hususi bir mazarrat tevlit 
edebildiği ve böyle sahte veya mubırref 
bir varaka veya senedi fail yahut bilerek: 
ba~kası kullandığı takdirde bir seneden 
üç seneye kadar hapis cezasına mıhköm 
olur. 

Madde 348 - Bir timse temamen 
veya kısmen bir varakanın uhnı yahut 
aslın ziyıt takdirinde kanunen makamına 
kaim olan suretini ortadan kaldırır ve 
yahut boıar ve bundan umumt veya 
husust bir zarar neş'et ederse icabı hale 
göre 341, 344, ~i45 ve 347 inci madde· 
!er de bildirilen farklara göre mezk llr 
maddeler de yazılı cezalarla cezalandı· 

rılır. 

- Şimdiye kadar bu . sabad~ 
yaptığımız blitün teşebbiisler, aı
yasi sebeplerden dolayı akim kal
mıştı. Fakat şimdi, bu müzake .. 
ratın bir neticeye ermesi A vustur
ya için hayati bir mesele olmuş " 
tur. 

M. Bureschin bu beyanatta bu· 
lunduğu zamandan bu güne ka " 
dar A vusturyada vazıyetin daha 
vahamet kespettiğini zannetmek 
için bir çok sebepler var. Bunun 
için, bu derde devamlr ve kat'i 
bir ilaç bulmak artık f ev kata de 
müstacel bir şekil almıştır. Aynı 
zamanda mesele sadece A vustur· 
yayı kurtarmak değil, sadece 
şimdiye kadar yapıldığı gibi orUt 
Avrupa devletlerine yardım değil, 
müşterek menfaatleri olan devlet
lerden kendilerine tabii ve devanı· 
h inkiŞaf temin edecek olan birer 
grup teşkil etmektir. 

Geçenlerde Budapeştede top " 
lanan bir konferansta, Polonya
nm da ilave edilebileceği beş Tu
na devletinin birbirlerine en ziya· 
de mazharı müsaade olacak de'\1'" 
Jet muamelesi görmek şartiyle 
istihsalatlanmn rasyonel bir su
rette taksim edilebileceğini teyit 
eder iktısadi ve coğrafi şeraiti ha
iz olduğu görülmüş ve sınat kar
teller, milli ihracat kooperatif .. 
!eri projeleri yapılmış hatta, orta 
Avrupa devletleri bankaları ara" 
smda bir kooperatif meselesi de 
,görüşülmüştü. Bu, Tuna devlet· 
leri arasında bir iktısadi anlaşma 
meselesinin şekil aldığını, ve a• 
lakadar milletlerin efkan umumi· 
yelerinin buna hazırlanmış oldu
ğunu gösterir. 

Bu fikir yeni değildir. Sene .. 
lerden beri mevzuu bahsolan btl 
fikri biz de ısrarla ileri sürmüş -
tük. Bu fikir, harbi umumiden 
beri ileri si.irülen fikirlerden, eJ1 
ziyade kabili tatbik ve Tuna ha .. 
valisinde sulhü takviye edecek o -
lan en münasibi olarak görülüyor· 
Ve şayet, şimdiye kadar bu vadi
de müspet bir netice alınmadıy53t 
bunu siyasi manialarda aramak 
lazımdır. Bir çok kimseler, iktı" 
sadi anlaşmanın, siyasi muahe " 
delere bağlı olduğunu, ve bu ta~ 
hakkuk ettiği takdirde, siyw 
muahedelerin müte~ir olacağın! 
ileri sürüvorlardı. Bir kısım d3' 
iktrsadi birliğin nihayet siyasi bit 
birliğe tahavvül edeceğind~n çe " 
kinivorlardı. Ve nihavet bir kt -
sım ·da, bu buhranı istismar ede' 
rek, Alnıanyanm, üzerinde he• 
geınonyası olacak bir Milletenro -
pa yapacağını ve bu suretle ~~· 
rar tahakküme başhyacağım dtı' 
şünüyorlardı. lşte, orta A vrup~· 
nın iktısadiyatmı tanzim için btı' 
tün bu endişeleri, noktai nazarlıl' 
n ve tereddütleri yenmek 1azımd!• 

Umumi buhran, nihayet, en~1' 
şeleri bertaraf ettirerek herkesı~ 
salim bir şel<llde düşünmesine, b;, 
takım vakta ve hakikatlerin şs : 
si teşebbüslerle kaldrrılamıyac!i~ 
fikrini telkine sebep oldu. Ve~~ 
kılla mantığın başladığı ye:de l\\. 
ve adavetler yavaş yavaş rıcat ~., 
tiler. Ve herke~, daha f eciine d~t 
memek için, milletlerin, si)11l=, 

istiklallerine dokunmadan, iktı~~ 
den anlaşmaları lüzumuna artJe 
inandı. A \'rupa birliği fikri .. , 
buradan doğmuştur. Ve bu bi\ 
yük fikir, ilk tatbikat sahası;,: 
Tuna grubunun tahakkuh.1.mda 
lacaktır. , 

Fakat bu fikrin tahakkuku, ~· 
cak orta A vrupada sulhün ve~ , 
tizamm teminiyle a1ak~d~r de ıı, 
Jetlerin yardım ve tasvıbıyle ,v. ~~ 
bili tatbiktir. M. Tardı~~ eııt1 
mali komisyona verdiği ızw·,., 
bu noktadan çok ~ühinıd.ir. trııtı 
rupanın umumi ıktısadıy~ ve 
düzelmesine yardım edecekti!·ırıı; 
bu iş için en birinci şart olan Jll~
na devletlerinin iktısadi anla§ .;1 
Iarı hususun da Fransa, 1 talya t>if 
İngiltere, tamamen anıaşuııŞrl~~ 
vazıyette olarak_ çalışmakta.dl 
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[ Memlekette VAKiT 1 Kırkbeşpırlantalı 
gerdanlık 

!Mahkeme ve icra lllnlar1 I f 1 Z A Y 1 L E R 1 
Havran ovası 

caristana 
bütün bir Ma
muadildir 

Istanbul 4 cü icra memurluğun' 930 tarihli Ane namına mah· 
dan: kiik mü hürü mü kaybettim. Ye-

Urfa vilayetinde halkın yüzde kaçı 
toprak sahibidir 

45 iri pırlantadan yapılmış o
lup Paris şehri tarafından, krali
çe Marie Atoinette hediye edi
len gerdanlık nihayet, mahfuz 
olduğu Burbon ailesi hazinesin
den alınacaktır. 

Geçen sene, Pariste ölen 

Tamamına 1,500 bin beş yüz rine yenisini hakkettirdiğimden 
lira kıymet takdir edilen Boğaz - mezkur mühürün hükmü olmadı
içinde Anadolu Hisarında Gök - ğım beyan ederim. 
au caddeıinde atik 7 cedit 51 nu - H~ki rn oğlu Ali P~. da Nevbahar 
maralı maa bahçe ahıap hanenin 
tamamı açık arttırmıya vazedil -
mit olup 28 - .mart - 1932 tari
hinde ıartnameai divanhaneye ta
lik edilerek 11 - Niıan - 932 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14 den 16 ya kadar lstanbul 
4 üncü icra dairesinde açık arttır
ma ıuretile satılacaktır. Arttırmı
ya ittirak için yüzde yedi teminat 
akçesi alınır. Müterakim vergi, be 
lediye, vakıf icaresi müşteriye a
ittir. icra ve iflas kanununun 119 
uncu maddesine tevfikan hakları 
tabu sicilleriyle sabit olmıyan ipo-

m:ıh:ılleslnde No. 52 mukime Ayşe 

--Gaip Bilezik 
Maarif, nafia, iktısat ve ziraat işleri Don Carlosun oğlu, Don Jaime 

de Bourbon bu gerdanhğm sahi- Aile hanracı olan çükük elmaslardan 
yapılmış bir bilezik Pazar günü Kırık6y 
ile Parmıkkapı arasında i.aybolmufıur. 

Bulup getiren elli lira hedi~ e ile taltif 
edilecektir. Bulanların her gün ikiden 
sonra 21933 numarasını tt:lefon etmele· 
rini ricn cderi7. 

An•doludaki seyyar mu
habirimizden: 

Urfa ve Horan kısımlarında 
topraja sahip olan köylülerin 
mikdan % 50 derecesindedir. 
MOtebak11i mahdut ağaların e· 
lindedir. Buralarda gene köylü 
Çahf1yor, ahn teri döküyor. Ka
zanç bu ağaların kesesine, ka
sasma akıyor. Köyün ağası, en 
nOfuslu velütfen bir miktar mah
sul verirse bu vatandaşlar bah
tiyardır. Mal, mülk sahibi olmı· 
Yan insanların yaratacakları ha
yat şüphesiz daima sönük olmı
ya mahkumdur. 

Biraz onlara medeni bir yaşa· 
yiş tarzına malik olabilmelerini 
temin için imkaanlar bahşetmek 
liıımdır. 

Netekim Cümhuriyet hükumeti 
•ialann elinden araziyi bedeli 
ınukabilinde alıyor, senelerden 
beri l<umanda, tahakküm altında 
Yaşayan vatandaşlara tevzi ediyor. 
Yapılacak İf yalnız bundan iba
l'et değildir. Onları tekrar aia· 
larJn eline düşürmemek lazımdır. 
Aksi takdirde verilen emekle 
düşünülen maksat ve gayeler 
ortadan kaybediJmiı olur. 

Urfa viliyeti dahilindeki mek· 
teplerjn J 6 sı merkezde 17 si 
H5, hdedir. Bir de muhtelit 
o. ı mektep vardır. Tahsil ça
ğınt.a 17,620 çocük vardır. 
329 kız ve 1700 erkek 2906 
Çocuk mektebe devam ediyor. 
Hul&sa mektebe devam edenler 
Ylızde 1 t dir. 

ilk mekteplerde 1 O Haoım ve 
57 erkek muallim vardır. 

Türkçe bilenler % 30 dır. 
Mektep binaları umumiyetle iyi 
değildir. Sıhhi şeraiti ihtiva et
mez. Hususi bütçenin darlığı ye
lli mektep inşasını gayri mümkün 
kılıyor. Maalesef bu yüzden tah
ıil mecburiyeti tamamen tatbik 
edHem emektedir. 

Viliyetin hususi varidatı 309 
bin 644 liradır. Hu miktardan 
58,554 lirası idare, 109,322 lirası 
nıaarıf, 29,000 lirası nafia, 6,000 
lirası ziraat, 23,000 lirası sıhhiye, 
33,000 küsur lirası da muhtelif 
kııımlara tahsis edilmiştir. 

Tahsilat n ispeti azdır. Bu va
~yet, maaşatm vaktinde veril
lllemesini icapettiriyor. Muhtelif 
lcı11mlara konan mecburi mua
•enetlerin de şüphesiz bunda 
~ıiri vardır. Bu yllzden yeni 
lllfaatta yapılamıyor. 
• Hükümet konağı için 87 ,000 

lira aarfedilmiştir. Fak at beş se
lledir inıaat bitirilememiştir. Ge
lle bu cümleden olarak otel ve 
Iİaema binasına 52005 lira sarf 
edilmiş iıede ikmal olunama
lllııtır. 

Memlekette bir elektrik şirke
ti ._,_ YOıde 40 sermayesi bu· 

:'1'! muhasebeye, yüıde 10 be
~dıye aittir. Sermayesi 200,000 
liradır. Tesisat ikmal o!unmu~lur. 
ı. Fakat ahaliye ayrılan aksiyon-

r Uçte bir derecesinde sahl
:•nııı olduğundan şirket, tesisatı 
.. ~~bte eden "Bergma,, şirketine 
-.... taabbüdah vermemiş ve bu 
tladea ibtilifJar tahaddüs et· 
llaİftlr. 
dile '8q •aziyet, ahali arasında de-

oduyu mucip olmuştur. Bunun 

üzerine şirket müdürü deği~ti- biydi. Fakatı kendisi vasıyet bı-
rilmiştir. rakmadan öldüğü için, gerdanlık 
Halıhazırda tenvirat muntaıa- varisleri olan üç hemşiresiyl~ üç 

devam etmektedir. Mali vaziye- yeğenine kalı yordu. Bununla be-
tin ıslahına çalışılıyor. raber milyonlar değen bu ger-

Ikhsadt vaziyetine gelince : danlık, Pariste Bourbon handan 
Ziraat memleketi olan o zama· tarafından tesis edilmiş olan kü-
nın iktısadi vaziyetinin iyi oldu- çük ve kıymetli müzede duru-

yordu. Şimdi, varisler mabkemeğunu iddia etmek çok güçtür. 
Her yer gibi burası da buhran- ye müracaat etmişlerdir. Mahke

me de, onla rııı haklarını tanımış 
dan mütcess!r o1muıtur. Mama· ve gerdanlığa haciz koıdurmuş-
fi bazı mmtakaJara nazaran fe· tur. 
nadır denemez. lstihsalitı bir iki Eğer Bourbon ailesiyl~ aynı 
cins mahsllle istinat eden şehir- aileden olan varisler anlaşamaz· 
lcr şüphesiz daha fena vaziyet- ]arsa gerdanlık varislere verile-
tedirler. AnbarJarında üç senelik cektir. 

zahiresı olanlar vardır. Adana ı--;::=============.;-1 
ve Mersini kendisine mahreç 1 Kari Mektupla1'1 1 
.bulabilen Urfa zurraı Mersinde Ç lk6 it i 
malıyet fiati itibariyle alacağı enge yü aha s -
paranın trene vereceti paradan nln bir şi kayetl 
az olduğunu söylüyorlar. Çengelköy ahalisinin susuzluk 

Odesadan, Marsilyadan Mersin ihtiyacını nazarı dikkate alan bir 
limanına gelecek olan hububa- hayır sahibinin ıı.mmet ve mua-
tm maliyet fiati, o zaman Mer- venetile su borulara tamir edıle-
s ine nakledilecek olan hububa- rek bu dert ortadan kaldırıldı. 

Fakat bo::-uların tamiri Bekar tın maliyet fiatinin iki Sterlin 
noksan olduğu anlaşılmaktad1r. deresinden iskeleye kadar bütün 
Buna da sebep Fransız hattının yollar bozuldu, açıldı. Açılan 
nakliyatta o derece müsaadekar yollar boruların tamirinden sonra 
davranmamasıdır. şöylece kapatıldı, fakat bu su-

retle delik deşik edilmiş ve üs-
Ziraat bankasına zurra çok tün körü kapatılmış olan yollar-

minnettardır. Borçlarmı ödiye· dan araba, otomobil geçmesı 
miyenlerin hesapları gelecek se· değil, yaya yürümek bile imkan-
neye devrolunmuştur. sız bale girdi. 

Urfanın Horan ovasında geçen Evlerine gidip gelmek için bir 
sene tetktkatta bulunan bir Ma- çok zamandanberi büyük müı-
cu· mütehassısı ovanın tekmil külita katlanmakta olan Bekir 
Macaristaoa muadil olduğuna da- dereıi halkı yangın ve hastalık 
ir rapor vermiştir. Mahsulat ba- gibi hallerde yardım edilmemek 
zı senelerde 0

, 0 75 tir. Satılama· tehlikcJ:ne maruzdur. Belediye 
dıktan, bir kazanç temin eyliye- yolu bir an evvel yaptırmakta 
medikten sonra, bu fazla mah- g'cikmemeli. 
sulün ehemmiyeti yoktur. Çengelki.>y k:ıril erinizdtn Neş'e 

tekli alacaklılarla diğer alakada -
ramn ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarım ve huıusile faiz ve 
masarife dair olan iddialarım ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün için 
de evrakı müspitelerile bildirme -
leri lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicilJerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar, alakadarların işbu 
maddei kanuniye ahkamına göre 
hareket etmeleri ve dah afazla 
malumat almak istiyenlerin 931-
557 dosya numarasile memuriye -
timize müracaatları ilan olunur. 

Balada açık arttırması ilan e -
dilen gayrı menkulde ikinci dere-
cede ipotek alacaklı bulunan Ha
san efendinin ikametgahının meç-
hul olmaıına binaen baladaki art
tırma ilanı mumaileyh Hasan e -
fendiye ilanen tebliğ olunur. 2576 

F3tih kasından : 

Bir deyindcn dolayı mahcuz 
bir çif peruze küpe ve bir baş 
ğncsi bir peruze pandantif bir 
yüzük bir alhn saat 10 - 3 - 931 
perşembe günü saat 14 de san
dal bedesteninde satılacak talip 
olanlar mezkur mahalde memu
runa muracaat etmeleri ilan 
olunur (2575) 

lstınbul Tapusundan: 
Peykhanedc Binbir direk ma

hallesinde Peykhane caddesinde 
Urfanın ihracat mevaddım teş

kil eden yağ, muhtelif muhtekir
lerin elinde tağşiş edilmesi yü
zünden sevkedildiği Istanbul de
polarında çürümektedir lstan· 
bulda hadidi Arap yağı namile 
fÖhret alan ve ço '< nefiı olan bu 
yağların tağşiş edilmeden piya
saya çıkarılmasını temin etmek· 
zaruridir. 

1 
As. Mk. SA. Al. komısyonu eski 29 yeni 25 No: lu hane 

ilanları f kaydına kimin tarafından ve ne----

Yün, deri, koyun gibi mevad , 
rağbetsizlik yüıünden heder ol· 
maktadır. Bunların satişlarmın 
temin edilemeyişi tüccar ve zür
raa istikraz menbalaranı kurut
muıtur. 

Ömer Cezmi 

Matbaamıza gelen eserler: 

Holivut - Memleketimizin yegAne 
ı1 ineaıı mecmuası olan Holi\"utun 2 inci 
sene 7incl sayısı zengin rnündcrecıt ve 
mutat olan güzel artist resimleriyle intİ · 

şar etmiştir. 

27 takım elbise. den dolayı vaz edildiği musar-
58 adet yün fanila. rah o!mayan 19 Agustos - 310 
27 Çift fotin farihli bir hac'z işareti Yardır. 
Yukarda yazılı malzemeler Ha işbu hac;z:e alakadar varsa bir 

va Makinist mektebi için ayrı ay-
ay zarfında bir haczi kanuni rı pazarlıkla satın alınacaktır. Pa-

zarlığı 12 - · Mart_ 932 cumar- vaz'ı aksi takdirde mezkur işa-
tesi günü aaeı.t 16 ya kadar Har - relin terf edileceği 11.an olunur. 
biye mektebindeki satın alma ko· (2569) 
misyonunda icra kılınacaktır. Ta---------------
}iplerin nümunelerini görmek için Be,iktaş Icradairesinden: 
komisyona müracaatları ve pazar Alacaklı : Mebet Ali B. 
lığa iştirak için muayyen vakitte Borçlu : Nebahat H. dan 
hazır bulunmaları. (234) (870) alacağı olan matlubunun tahsili 

~:. :.;. ~ 

Maltepe askeri lisesi için 1400 
adet kısa fildikos don talibi uh -
deıindedir. Münakasası 12 -
Mart -932 cumartesi günü saat 
16 ya kadar Harbiye mektebinde 
ki satın alma komisyonunda icra 
edilecektir. Talipler in şartnamesi 
ni görmek icin komisyona müra -
caatları ve iştirak için de vakti 
muayyeninde hazır bulunmaları. 

(235) (871) 

için içradan gönderilen ödeme 
emri borçlunun mukim bulundu
ğu ikimetgibının meçhuliyeti 
mubaşm tarafından şerh verile
rek bilitebliğ iade edilmiş ve 
berbucibi talep bir ay müddetle 
iian tebligat icrasına karar veril
miş olduğundan tebliğ makamı· 

na kaim olmak üzere ilan olu
nur. 

Mask Ruj Balosu 
Ônumuzdcki JO Mart Perşembe ak

camı Mıksim S:ılonl:ırında me\'Simin en 
~ 

güzel ve eğlenceli M:ısk Ruj Balosu 'e· 
rilecektir. 

Biletleri ve ın:ısal annız• evvelden te
darik edilmesi ric:ı olunur. Tel. B.0. 2633 

Beyoğlu Tapu Baş
memurluğundan: 

Dimitrı 'eledi 1 liristo veresesinin 
Hasköy 1\Jaliye Şubesi tahsil memurla· 
ğun:ı medyun bulunduğu mebaliği tedl· 
-ve ctmedığinden dola) ı mabcuı: bulunan 
İ Iasköyde Abdüsscl:ı.m mahalle ve cıd· 
desinde u ik 69 ' e :-1, ve 13, cedit 7 5 

numaralı :ırsa bilmüzayede (1 20) Ura 
bedelle Kurt Z:ıde Mustafa beye ihale 
edildiğinden tapusunun it:ısı defterdarlı· 
ğın 3 3·932 tarlh ve 1381 ~-346 numa· 
ralı tezkeresile bildirilmiştir. 

H:ıskby tahakkuk memurluğuna ait 
defotiri esasiye mubterik olduğu gibi 
mahalli mczkOr ic;in aoksan tahririnde 
enet muayene edildiğine dair defatirf 

müdev\•erede de malOmat olmadığından 
kayı t tabririsi mümkün olam:ımış ,.e bi· 
naennlcv senetsiz tas:ırruf ahkftmını t:ıt

hlk zaruri görül müştür. Tarihi il!ndım 

itlb:ıren bir ay sonra mahallen yapıl:ıcak 

tahkikatta tebeyyün edecek hale göre 
müstahikklni namına tescili icra kılına· 

cağından bu müddet z:ırfında bu yerle 
altıkıd:ı r olanların bu baptaki \ esalki ta· 
sarru fı) elerile birlikte bilisale \•eya bil· 
vekftle idare\ c mür:ıca:ıtlan \ e aksi tık

dırdc bir gOna mütalebeye haklan olmı
yac:ı~ ilftn olunur. (892) 

Kütahya hukuk hakimliğinden: 
:\lüddei:ı 1'utabynnın börekciler mı· 

hıllesinden kadı Yoran oğlu Ahmet kızı 

Fatma ile p:ış:ım sultan mahallesinden 
\:ocns1 dildnşlı Ahmet oğlu Mustafa ara· 
sındı rnütekenin boş:ınrn:ı davasının ic· 
r:ı kılınan muhakemesinde müddei aley
hi iknmetkfthı meçhul olduğundan illnen 
tebliğat icrnsın:ı karar verilmiş ve mu· 
hakeme S 4·932 tarihine talik kılınmış 
oldur;und:ın ye' mü mezkuıd:ı Kütahya 
aslıye hukuk mahkemesinde hazır bu
l unması \e ):l lıir vekil göndermesi teb
lı~ m:ık:ımına kaim olma({ üzere nan 
olunur 3·3 932 

Kütahya hukuk hakimliğinden: 
~ı.itah} anın Jlarnldiye m:ıhnllesinden 

ı.. 11cip kızı Sıtt ı ka tarafındın ltocası ikn
mctk:ıhı ır.c çhul P:ız:ırcık emir cedit 
m:ıballe~indc11 Şemsenin alcy hine ikame 
olunan boşarıma dıv:ısının cari muhıke· 
meslnde il An en ~:ıpıl an gıyap k:ıranna 

rağmen gelmemi~ ve biltün muameleler 
tekcrnmiıl cniğinden başka deyeceği 

var•:t •o}lemck üzere rnuhakemenın 

2J 3 9.12 'e talik edilerek muameleli gı
vap kararı 'aıılma ın:ı \"C keyfıyyetin i· 
l:\ıı~n icrası na kııı ar \'erilmiş olmığla yev
mü mczkurd:ı Asli!e mahkemesiııde ha· 
zır bulunma•n nkci tnk:dırde hökme rab· 
tcdıleceğı tcblı~ mnkamına kaim olmak 
üzre i':ln olunur 3 J 932 

*Türıd}'e turing ve otomobil kulübü 
mccmu:ısının betlncl numarası zengin 
münderecatlı intişar etm iştir. 

Foto SUreyya - Foto Sürey) ı 
mecmu:ısının 10 cu sayı . ı zengin mün· 
derecat ve bir çdk foto \ ' C t:ıblolarl:ı 

süslü olarak intişır etml~tir. 

SEYRiSEFAiN ıstanbuı Belediyesi ilan ları 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlli hatahklar mutahaasısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan· 
bulda divanyoluı1da 118 numaralı hu• 
sust kabinesinde dahili hastalıklan 
muayene ve tedavi eder. Telef on: ls
tanbul (2. 22398) 

i\terı:cz ncenınsı : Galnta kd p ru h:ışı B. 2362 
S obc A. Si rkeci l\lühlirdarzade a.~ Hu2740 

Trabzon postası 

(CUMHURiYET) 9 mart 

çarşamba 18 de Galata Rıh

hmmdan kalkar. 

idare vapurları çekiç raspıı 

ve tethir ve telvini Msyıs 933 
gayesine kadar talibine veri

lecektir. Teminat maktuan 3C0 
liradır. ihale 17-3-932 saat. 16 

Fatih belediye Müdüriyetinden: Unkapanında elvan zade ma
hallesinde hacı Yakup soka~.nda 36· l No. l ı dükkan icara veri· 
leceğinden talip olanların Martın 9 uncu Çarşamba S?Ünü saat 
14 de daire Encümenine lüzumu müracaatları ilan o 'unur. (573) 

Yüksek İktısat ve Ticaret Mek
tebi Müdürlüğündan: 

Mektep dahilinde yaptırılacak tamirat 29 Mart 932 tarihine 
müsadif Salı ıünü saat 14 de ib&l,si icra olunmak üzere aleni 
münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartname ve keşifnameyi 
görmek ilzere her gün mektebe müracaatlan ve depozito akça· 
!arını da yevmi ihaleden evvel tevdi etmeleri ilan olunur. (878) 



~ - VAKiT 8 MART 1932 -
• 1 arşı ASPiRiN 

Taklitletden sakınım~ 

PHILIPS'inl 
' En son sistem 930 

numaralı 

A tip 
radyo makinası 

piyasaya çıkarılmıştır. 

ahizeye merbut hoparlörile beraber 

Fiatı: 225 Türk lirasıdır.
1 

-
-~ Avıupanın en mükemmel alam satım merkezi ~3&E· 

ve 13 UA 20 mart 1932 de devam 
edecek olan 

Viyana Beynelmilel Sergisini 
ziyaret edinı:z. 8 ili 12 mart aıi met ve 13 ili 26 Mart avdet 
için biletler fevkalade tenzi!Atlıdır. Tafsilat Avusturya sefaret
hanesinden almabilir. iştirak kartları ve tenzilatlı biletler al
mak için umumi mümessilleri Galatasarayda 11NA TA,, seyahat •!!J 3JE! acentasına müracaat. Telefon Beyoğlu 4914 3't Z -=· 

Maraş Vilayeti Daimi Encümeninden: 
2657 şer lira keşifli beş adet Polis ve Jandarma karakolu 

ayn ayn aleni münakasaya vazedilmiştir. 2 Nisanda ihaleleri 
icra kılınacaktır. 20816 lira keşifli bir mektebin inşas! kapah 
zarfla münakasaya vazedilmiştir. Nisanm 26 mcı çarşamba günü 

1 

Doğum ve kadın hastalıkları ı-ıı 
"t h 

~~.::~s~ ııı 
Hüseyin Natit 1 1 

Türbe, eski Hilaliahmer binası ı· ı ! 
No. Te.12262 120 _, 

r--YAKWI-.., 
Adres:lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon : Yazı ışleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2 4370. 

Posta kutusu: 46. 

Telgraf: lstanbul Vakıt 

Abone şartları: 

Komprimeleri 

1ürk 

lerinzn en 

büyiik vazitesi 

nedir 

kull 

Çocuklarını Tutumlu 
> M * • ~ '~ •• ·:.ı • 

Muktesit 
IE 

nını 

VE 

Yetiştirmek. saat 14 le ihalesi icra kılınacağı itan olunur. (884) 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
1 3 o 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş · Ohalde derhal 

Cinsi Sokağı Muhammen bedeli Ziraı 
Lirıı K. 

Harap oda maa arsa Pendik Arabacı ] 75 00 200 
Ahşap oda Mektep 50 00 80 
Arsa Bağdatcaddesi 45 00 19 
Haraphane Mektep 250 00 110 
Hane Çınar 500 00 104 
Hane ,, 120 UO 120 

rlalida evsafı muharrer emvali metrükeden alh parça gayri 
menkul temliken satılmak üzere 29-2 932 tarihinden itibaren yir
mi gün müddetle müzayedeye konulmuştur. ihalesi 20-3-932 Pa
zar günü saat 15 te olup bedeli peşindir. Taliplerin kartal Mal
müdürlüğüne müracaatları. 

ı a. K. o. Sa. Al. Ko. dan 1 r~.., v AKIT ın=~ 
Is. 1\1. M. Y. Lv. dikim evinin Sir- Ku·· çu·· k ı·ıal\ nları 

1 ecide saraciye ambarında mevcut J 

10,000 kilo kösele kırpıntısı alt'ni mü- -~- IOdctası yüz kuruştur ~~~ 

n:ıkasa usulile 9 - Mart - 932 çar • Sabhk otomobil - 520 mar
ş:ımba günü saat 1:> te satılacaktır. ka numrolu ,.e fiyat cinşinden ve pek 

Taliplerin kösele kırpıntılarını gör • az istimal edilmiş olup bilcümle aksamı 
mek üzere mezkur ambar l\tD. ne ve ve mal<ine teferruatına kadar müct!ddet 

olan otomobilimi 7.uhur eden askerliğim 

dolayısile ııccle ve ucuz füıtla satmak 
şartnamesini almak ve münakasaya 

iştirak etmek üzere Kom. a mürac:ıat
arzusundn yım. Taliplerin zirdel\i adresi· 

ları. (82) (:>83) 
me müracaatları il~n olunur. (2529) 

* • * 
K. O. ihtiyacı için benzin alına

caktır. İhalesi 21 Mart 932 Pa
zal"tesi günü saat 15 de yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesini :timak 
üzere her gün ve münakasaya i.ş
tirak için de vakti muayy,...,inde 
komisyonumuza müracaallan. 

Eyup!'ultanda karakol ittisalinde l'\o 20 
çömlekçi dük kAnında Kemal l~f \'asıta

sile Jsmail. 

Memur istiyoruz - Tasrada 
kazıbrda mal satacaktır, hangi krızada 

satış yapacaksa o kazanın yer!i ahalisin · 

den olması şarttır mektupla müracaat ; 

Hariçte - 800 1450 2700 

!!!,n şartlar1mız: 

Sanrı 
Santimı 

Resmr 
10 Kş 
20,. 

Husus! 
12,50 l\ş 
25 

KUçUk ilin şartlarımız : 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1-10 Defalı 
ıoo Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı 
ğı için bir defa mcccanendir 

H - 4 satın geçen ilanl:ınn fazla 
~ sat:, içiı:.__5 k:._uş za~molunur,_ 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumt 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

AM.AN·NE SANCI! 
ADETA BIÇAK DARBELERİ GİBİ 1 

z· a 
Bankasında 

RiR HllHll 

LÇABUK !·. · SANC[.CEÇTİ '. 
BiR ALKOK YAKISI OH, NE RAHATLIK ! 

Bı,- Alkok yakı .. atrıyı iuıle edlf"r, Bundan ınaada b:r Alkok 
,. .. 10 .. .. butun ilaçların hilAftna olarak·bıl.a fa•tla te•ı.rini icra we 
teıkin .-e teda•ı eder .. Slı ifİl\iıJe m4!'ırul olurken o da ••ıife .. 
•ıni 7apar. Cotuı. arka. omuılar. dl:ıler elha•al had bir Mncı 

hau.edılen yere heman mr .. mah çok reni \'C ali Alkok ralu· 
&ant eatbik edinis.. Oerh•I atr•Yl IC"ıkin eder. 
Fakat Alkok &amanı hahrınıı.da hl'hanuı. •e ıakliderdcn •akınını&. 
Her CC&.ancde bulunu,. 

Tükiye Umumi Acenıaları : 

G. Be A. BAKER Ltd 
İSUICIUL 

,oıta ""'""' ıotl 
iıtanb11l SANCIYI İZALE ' EDER 

(98) :-58) lstanbui Pmtahancsi 400 

Kolordu v; 1 ~ F~ kıtaatı hay - lll!lllllı/lll!!llll~~~lllmllll ıll~~~lll~llllll!l!I~ 11111 _H_a_H -Ta-sf-iyeU:ı~A~N~a-re--:-n-B-ira-d-er--iiiiiiiBniu··iyiu··ikiiiTiaiyiyiamrieiiiiP~ı·yiainiigioisiuiiiiii 
vanatı için pazarlıkla alınacağı 

ilan olunan yulafa verilen fiat pa
halı görüldüğünden 9 - Mart -
932 tarih cumartesi günü saat 16 
da pazarlığa devam olunacaktır. 
Tal iplerin şartnamesini almak ve 
pazarlığa iştirak etmek üzere ko

yatak ve yastık yünü kapah zarf- ler Şirketinden alacaklı olanla-
la alınacaktır. İhalesi 22 - 3 - ı ki k tt f 

misyonumuza müracaatları. 

rın a aca arını ayıt e irme eri 12 . . tertı·p 2 ı·ncı· keşı·de 
932 salı günü saat 15 te komisyo - ilan olunmuş ve bu müddet 1-3- 1 n cı 
numuzda yapılacaktır. Taliple • 1932 tarihinde hitam bulmuş ı ı M a. rt 1932 dedir. 
rin şartnamesini almak ve nümu - isede Avrupada bulunan alacak-
nesini görmek üzere her giin ve lıJarın evrak ve vesaikleri muay
münakasaya iştirak etmek üzere yen müddet zarfında yetişeme
teminat ve teklifnamelerile birlik diğinden işbu müddetin 22 Mart 

Büyü~ i~ronıiye l~.HI liro~ır 
(111) (865) 

te vakti muayyende Kom. ı- mü -
K. O. ihtiyacı için 14250 kilo racaatları (103) (798) 

932 tarihine kadar temdid edil
diği ilan olunur. (2573) 

Ayrıca bir de 20,000 Liralık mükôfat 

.. 


