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Bugünkü Türk parası üç r~::::;; :a-;:.::- r Limanda bir kaza 
sene evvelki değildir 
Üç sene evvel 16, 17 kuruş o

lan ekmeğin okkası buiÜn Istan
bulda 7 kuruıtur. Milli iktısa
diyatımız için bu ucuzluğu teh· 
lik~li buluyoruz. Buğday müstah
siJlerini himaye etmek lüzumun
dan bahsediyoruz. Bu sözlerde 
bir hakikat bulunduğunu inkar 
edemeyiz. Fakat vazıyeti çok 
mübalağalı bir gözle görmek de 
bizi yanhş yollara sevkedebilir. 

Çünkü bugünkü Türk parası 
üç ser.e evvelki Türk parasının 
kıymetce aynı değildir; Türk 
parası ismet paşa hükümetinin 
aldığı mali ve iktısadi tedbirler-
le arada kıymet kazanmıştır. Ge
ne bu tedbirler sayesinde Uç se-
ne evvel paramızın k1ymeti hari
ci piyasaya nazaran hergün mü-
tehavvilken buıtün sabit bir şekil 

Mehmet Asım 
1 Alt tarafı 3 üncü sayıfada J 

Şeker niçin yükselmiş? 
Alpullu fabrikasının muhake

mesine dün başlanıldı 

Dün Alpullu şeker fabrikasının 
muhakemesine boşlanılmış, ihti
klr komisyonunun mazbatası o
kunmuf ve fabrika mürür mu
avini Haydar bey dinlenilmiştir. 

Mahkeme bazı şahitleri dinle
meye ve 19 şeker tacirinide 
maznun olarak çağırmaya karar 
Yermi9tir. 

Bu yaıımızın tafsilltını dördün-
cU sayfamızda bulacaksınız. Res

mimiz dilnkü muhakeme esnasın-
da alınmıştır. 

Çocuk - Sinema - ; · manevra yaparken ... 
Akbaba sayıfalllrı I 

Meşhedi 
e 

1 ; 
Şanghayda!J 
"Akbaba,, m"hablrlerl Met· İ 
hedlyle Torik Necmiyi Şan· \ 
ghaya göndermlttlr. ikinci g 

ı mektuplar1 yar1n u Yakıt,, ın l 
i içinde parasız takdim edl· 1 
f ıecek"Akbaba,,daokuyunu~ ) 

1 ~-·---
' ' Darülfünun j 

meselesi 1 ·Kaza neticesinde - bacası kopan Asya vapuru rıhb mda -
\ Don sabah limanımızda bir ka- yolculannı aldıktan sonra mutat 

3 Uncu makale fi za olmuş ve Asya vapuruyla Sey- seferini yapmak üzere harekete 
:.""!.sayımızda \ risefain idaresme ait Cümhuri- hazırlanmış. fakat rıhtımdan açil· 

1 
----- ._... ~ yet vapuru çarpışmıştır. 'mak üzere manevre yaparken 

ı P f aS k • t 1 ~ Kaza, yapbğımız tahkikata gö· biraz ileride rıhtima bağlı duran 

) a lZ 1 ap arı re föyle olmuştur: Cümhuriyct vapurunun baş tara• 
9 Her hafta Mudanyayla limanı- fına çarpmıştır. 

1 
Çocuk velileri dik- f mız arasında bir sef~r yap~akta Sabahleyin kuvvetli bir lodos 

~ olan Aıya vapuru kuçuk bır ge- estiği için bu çarpı~ şiddetli ol-
/ kat edfofz f mi~ir._Dü'!_sab!h s!~~~;_!1a _ı A~araf:_._6 ı~ s:ı~ada ] -
1 Kuponannneırine yarındanj r 
1 J aonra baııJıyoruz i 
1 Yavrular1nıza ders senesi "' 
' batında ilk mektep kitap· İ 

Yeni bütçe ve tasarruf 

Tetkik komisyonuişini 
bitirmek üzeredir 

~~~------·-----------~ 
1 lar1nı hediye etmemiz için ~s:i:i 

hiç bir kUlfet yoktur.yalnız -= 
VAKiT karii olmanız klfl· 

\ dlr.Tafslllt yannkl Ayıda. = Memur maaşlarının azaltılacağı buğdaya 
hariçteki ermeniler r-=uy==-a-=-==m-=ı -=g=-b===.ru-== •• y-o==rl==a-==r ı:ıı::;:?. = ı Kup?n~a!1~1Z1 

Ermenistanda umumi se- Bıriktırınız ! .. 

resim konacağı doğı·u değildir 
Ankara, 8 (Vakit)- Fırka maliye tetkik komisyonu mti

zakerelerinin sonundadır hazırlanan rapor bu2ünkü toplanhda 
okunmuı ve müzakeresi talik edilen meseleler görüşülmüıtnr • 
Rapor bütçenin varidat, masrafefasıllarına mutenazır iki esas 
kısma ayrılıyor. Varidat faslı varidatın hakiki tahakkuk tah· 
minleri yolunda mutalealan, esbabı mucibeleri muhtevidir. 
Tahmin yüzelli milyona yal.un deniliyorsa da bu milrtar hazi
neye girmesi bütün tadillerden sonra en kati görülen miktar 
olacaktır , deniliyor. Masraf faslında umumiyetle maaşlardan 
tenzillt, tekafidiye kesilmesi, tekaüt kanununun değiştirilmesi 
gibi teklifler yoktur. Bu huıusta yazılanlar doiru değildir. 
Yalnız zamanla mevcut daireler teşkilatının islihına işlerin 
hakiki icapları dairesinde kadrolar tanzimine gidilmesi te
mennisi vardır. Bu fasılda son günlerin münakaşa mevzuu 
buğday işine dairde mutalealar bulunacaktır. 

fer berlik ilan olunmuş !! ~t;i.~~ 
hakkı huzur alanlar 

Pariste çıkan ermenice Haraç ga • 
zetesi 2 şubat 932 tarihli nüshasında 
Yazıyor: 

Hususi \'e mevsuk membalardan 
aldığımJZ mahlmata göre ermenistan
da umumi seferberlik nan olunmuş 
Ve orduya süratle İran hududuna ha. 
:teket emri veriJmiştir. Malzemei har
biye fabrikaları geceli gündüzlü cep
hane imalatına başlamıştır. 

Bundan maada Moskova hükume
ti (10) fırka askerini de ermeni kıtaa
tı umum kumandanlığı emrine tahsis 
etmiş ve Ermenistana hareket emri. 
lli vermiştir. 

Bütün bu telfış ve hazırlıklara se· 
hep Taşnak ermenilerden Garo Samu• 
tıi'.nin Alkon·il'de irat ettiği bir nu. 
tukta "Du gün ecnebi memleketlerde 
(700,000) ermeni nüfus ,·ar. Bu nü -
fusun onda biri askerlik çağında oldu· 
~a nazaran (70,000) asker çıkara . 

biliriz. \ ' e bu ku\'nti de İran tarikiy
le Ermeni.'ltan üzerine sevkedip orası· 
nr zaptedebilir.iz. " yolundaki sözleri 

mesul olacak 
Ankara, 8 (Yakıt) - Nafia 

olmuştur. Vekili imtiyazlı şirketler nezdin-
Bu haberi işiten Sovyet Ermenis- deki kom:Serlere lebliğat yaparak 

tan hükQmeti Taşnak taarruzunun ge- heyeti umumiyelerde, kabul mu
leceği yolu seddetmek için hemen cid- amelelerinde hükumet namına 
di tedbirlere tevessül etmiştir. bulunanlara şirketler tarafından 

V AKIT - Taşnak komitesinden hakkı huzur verilmiyecej'ini akıi 
hayalata dalnuş bir ermeni kendi takdirde verenin de alanın da 
kendine yetmiş bin kişilik bir ordu mes'ul olacağını bildirmiıtir. 
lıazırlamak, bu orduyla lran tari • • -···········-·······················---·-·· 
lı:iyle Ermeni8tanı zaptetmek iddiaaı- Aldaler: 
na kalkabilir. Fakat böyle hezeyan 
ve sayıklama.{ karıısında bütün Er
mt•nistanın umumi seferberlik ilan C\o 

derek askerlerini lıududa sevkettiği 

haııadi8ini veren mevsuk memba aca.. 
ba neresidir? Ve böyle bir havadi8i 
meı·suk diye sütunlarına geçiren ga -
:nttlere ne demek lazım gelir? 

Kanıksadık! 
Eskiden, meraklı bir zabıta ra • 

poru, heyecanlı bir cinayet yazısı, bir 
zelzele haberi, bir kuyruklu yıldız 

havadi8i, bir gazetenin satl§'m art -
tırmak için kafi gelirdi. Harp ve se
ferberlik günlerindeyse, her yeni ıo
yiayla bir kaç bin yeni kari toplamak 
işten bile değildi... Hele birinci aay. 
faya batan bir gemi, süngülenmif 
bir aBker resmi koyarsanız, okuması 

olmıyanlara bile gazete aldırabilir. 
diniz!. 

iki aydanberi dünyamn öbür ucun
da iki mUlet boğufugor. Son telgraf
lar tarafeyn ordularının zayiatını 

bildirdi: Yirmi bin telef!. 
Fakat, bu mütlıiş facia, her gün 

gazete sayfalarında, bomba atan 
tayyare fotoğraf lan, kan damlıyan 

süngü resimleriyle canlandırıldığı 

halde ldmaeui altikadar etmi.gor .. 
iddia ederim ki, lstanbulun kö§•' . 

bucağında, bir Çin. - Japon harbin 
den haberi bUe olnuyan nice okumuş• 

yazmış inaanlar vardır! 

.:ı,..z ,ur yazar1m, biraz resim yeparnn, biraz rnuelklden 
' run ... 

Ben, bu kayıtsızlığa hiç ıaşmıyo • • 
rum. Senelerce, harbin, kandan ve 
ateşten yoğrulmuş dekoru içinde ya
f'Yan bir millet, artık tay-yarenin, 
topun, süngünün resmiyle heyecana 
gelir mi.?. 

· Birader, lafı ne uzatıror•un ? .. Kısaca (açım) desene ı .. Yusuf Ziya 

Una buğdaya resim koymak fikri yoktur ihtiyaçtan fazla 
olan buğday gibi mahsullerin milli bankalar marifetile hima 
yesi ve bununm ulıtemel zararına hükümetçe kefalet edilmeıi 
düşilnülüyor. Bu düşünce tasvip olunursa döviz buhranında 
yapılan konsorsiyoma benziyen bir tee11ns dogacaktır. 

Halkeolerinde faalıyet ilerliyor 

Halkevi reist Hamit B. Maarif veklletiyle temas etmek llzre 
dün akşam Ankaraya hareket etmiştir. Hamit beyin Ankaraya 
gidiıi dolayısile bu hafta sonunda toplanacak olan Güzel san'at
lar şubesi içtimaının geriye bırakılması muhtemeldir. 

Önilmüzdeki hafta içinde içtimaiyardım şubesiyle, kütüphane 
ve neşriyat şubeleri teşkil edilecektir. Resmimiz Eskişehir Hal· 
kevinin dil, edebiyat Ye tarih şubesi uzuvlarını gösteriyor. 
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Br • _ a~_' _n_c_e_n_azesi 1 Dahili 1 Ve 
Harici Son Telgralla ] 

MillA meras·m, __ e_km::ııa_ld_ı_rı_ıa_c_a_k ...... Fırka gurubunda 
Paris, 8 (A.A.) - M. Briand'a 

yapılacak olan milli cenaze mera
simi cumartesi saat 14 te icra edi
lecektir. Gece olmasına rağmen 
büyük bir halk kitlesi ehemmiyet
li bir inzibat heyeti tarafından 
muhafaza edilen müteveffanın 
ikametgahı önünde toplanmış bu
lunuyordu. 

Pariste bulunan meb'uslardan 
bir çoğu müteveffanın evine git
mişler ve taziyet beyan etmişler -
dir. 

Paris, 8 (A.A.) -M. Briand'm 
cenazesi başında yapılacak olan 
sitayiş ve methi yatı M. T ardieu 
söyliye ceh"tir. 

Müteveffanın tabibi müdavisi, 
mumaileyhin dimaği ve rievi bir 
ölUm neticesi vefat etmiş olduğu -
nu beyan etmiş ve demiştir ki: 

••sabahleyin yevmi • şiringamı 
yapmak için geldiğim zaman ken
disini her günkünden daha fazla 
bitap gördüm. Odada bir koltuk 
üzerine oturmuş ve dalgın bulu -
nuyordu. Maamafih. saat 12 de 
bir defa daha melekatmı ikti5ap 
eylemi ve şahsi dostlnrından bi -
rine telefon etmi!tİr. Bundan pek 
az sonra saat 13 te hiç bir ıstırap 
çekmeden ö mü~tür.,, 
VI. Hoover, M. Doumcre beyanı 

taziyet etti 
Vaşington, 8 (A.A.) - Reifli 

cümhur M. Hoover, M. Doumere 
gönderdiği bir telgrafta şunları 
yazmıştır: 

uM. Briandm sulh yolunda yap· 
tığı dürüst ve metin mücadele ken 
'disini Amerika milletine cok azi2 
bir insan olarak tamtmrntı: Ame
l'ika milleti sizinle birlikte büyülr 
adamın ziyama ağlıyor.,, 
M. Moltdonald, M. Terdle'ye 

taziyet telgrafı gönderdi 
Lond a, 8 (A.A.) - M. Mar 

Donald M. Tardieu'ye uzun bir 
telgraf göndererek, kendisinin 
yakın ve sahsi dostu olan M. Bri· 
and'm vefahndan mütevellit tees
sür ve ıstırabım izhar eylemekte 
ve müteveffaya karşı harareti; 
bir hörmet beslediğini bildirmek
tedir. 

Briyand'ın 
Bir sözü 

Ankara, 8 (A.A) - M. Bri
and'm ölümü münasebetiyle Ha
riciye Vekaleti Vekili Şükrü 
Kaya Beyfendi, Hakimiyeti Mil
liye' de şu makaleyi neşretmiştir: 

•·Briand'ın öldüğü hu·adisini 
öğleden &onra aldım. Bu bekle· 
nilmiyen ansız haberin benim 
üzerimde yapbiı teesıürleri hü
Jasa etmekte azap ve müşkülat 
çekiyorum. Briand, bir idealist 
di. Bu dünyanın maddiliklerin
den azade olm~ya çalışan bir 
insandı. Briand, sulh, in1anlık 
istikametlerinde son zamanların 
mütemayiz simasıydı. Briand, 
idealistlik, insanlık farklarından 
evvel benim devamlı müşabede
Jerime göre koyu bir Fransız 
vatanpervcriydi. Briand'm siyasi, 
alemşümul telkin ve iddiaları 
arasındaki çok ince tenakuzları 
ve boşlu'·ları ona' kusur saya
caklar effetsinler, kusur zannet· 
tikleri görüşler onun F ranıız 
vatanperliğinin kendi husuıi çe• 
raitine göre kabili içtinap of mı· 
yan teıahurlandır. 

MilJetlerin mukadderatında mü
essir olmak davasını iildenlerden 
Briand, bütün beşeriyetin mu· 
habbet veya zıddıyetle, fakat her 
halde ciddiyetle meşgul olmıya 

mecbur oJduğu bir şahsiyet ve 
bir mevzudur. Franıada ve Al· 
manyada kimse Briand'an evvel 
Franıa ve Almanya ara11oda 
dost!uk fikrine müstenit bir mU· 
naıebetin tasavvurunu ortaya ko· 
yamazdı. Panörop fikrini talaffuz 
etmiye gülünç olmak tehlikesini 
göze almaksızın kimse ceıa.ret 
edemezdi. Muhakkaktır ki M 
Briand, milletlerin münasebatmı 

Cemiyeti akvamda bir satranç oyunu vuzuhu ve su-
Cenevre, 8 (A.A.) - (Havas) buletile kavramış olan nadir be· 

ajansı b;ldiriyor: Cemiyeti akva • şcriyet timsallerinden biridir. Ve 
mm dünkü heyeti umumiye ve u-
ml!IJli komisvon celsesi esnasın-1" pek nadirlerinden biridir. 
ve umumi sükiit ort<'\sında reis M Briand'ın bugün tenkidi nazik 
Hymans ve riyaset divanı azalan düşmiyecek olan hatıralarına ait 
derhal di~er aza ve samilcr tara· mulahaialarım vardır. Dünyanın 
fmclıın takip edilerek ayağa kalk nadir ışıklarından biri olan Bri· 
mıı:;lnrdır. · 

M. Hymans şu beyanatta buc and'ın ıöodüğü günde güzelin 
]unmustur: ve yükseğin aşıkı olan Türk va-

"Si~e naqihani ve ezici bir ha tanperveri Briand'ın seneler ve 
ber vcreceqim. Bu haberin heniı- seneler a;üren iktidar deninde 
giM s'~leri de müthis tP.sir altınd~ daha iyi, daha çok iyi neticeler 
şidcl r bir heverana düş'i .. ecec;;. alınmadığından meraretini sus
ne Prnin'm. M. Bril'\.nd, ParistP turmalıdır. Hen bu noktadan ha· 
öldü. Müteveffa :-.ı"ltlh mefkure~i· 
nin. milletlerin yakı,,Jac:Ma f'k. rekct ediyorum. Bütün dünyanın 
rinin mücessem ve miisahhas bi.. zulüm ve akılsıılakla kendini kay· 
timsali olduP,u gi i Ce i ·eti --k . bettiği günlerde Fransız millet 
vam esı»·inin en kudretli banile • meclisinde 89 evladı Briand'ın 
rin-len birivdi. sözlerini itiliyorum: Kemaliıtle-

Sedası hal A kulı'lklanmızda cm-
]ıyor, kendisini adet:Jı gözümiizür re, ••brıgdnd,, diyorlar, biz, böy-
önünde görür gibi oluyoruz, ken- le adamlara vatanperver denil
disini h m sP-v·vor, '1Pm de takdir diğini bitiyoruz. 
edivorduk. MütevPffa Fransanm Briand'm ebediyen gözllnll ka
m'1li. ve t-;J:>'h-ıi wfıerlPrind,..n hir;.: padığı bu günde Türk •atanper
olduğu p.ihi kiirsünün en kudretli veri ve Türkiyenin harici ıiya
ve en sehhar hatiplerindendi. Is- setınde mes'ul olarak benim 
mi, beşeri mefkurelerin en asil-
lerinden birisi olarak kalacak ve özün özü hatırladığım budur, ar-
daima tarihin en yükııek bir köse- kadaşım ve hukfımet şefim ismet 
sinde yaı.;tvacaktır. Fransız h~y· Pş. nm da hatırladığı budur. 
eti rnurahhasasma en derin ve er ŞUkrU Kaya 
samimi tazivetlerimizi gerek ken··-.---... ----------111! 
dim, gerelc meclis namına beya-
na sitap ederken, meclisin matem 
al~meti olarak celsesini bir çev -
rek saat kadar tatil etmesini tek -
lif ~divorum.,, 

M. Paul Boncour, ayağa kal -
karak, heyecanla te~ckkür etmiş 
ve ı;11nlar1 töylemiııtir: 

"Briand;,.. kalbi bir tarzda 
memnun edecek yemine hissi ih
tıram onun yaratmıya teşebbüs 
ettiP.i eseri devam ettirmemiz o -
lacaktır. Mevııimsiz açılan bu ta· 
ze mezar önünde Fransız heyeti 

murahhasasmın bu eserin temadi
sine çalışacağına dair en kuvvetli 
teminatı vermiye müsaraat ede· 
rım.,, 

Celse bir çeyrek saat kadar ta· 
til edildikten sonra tekrar batla -
mış ve müzakere devam etmittir. 

Gazeteler 
Dünya matbuatı M. Briand'm 

ölümü münaaeberiyle hararetli 
neşriyatta bulunmakta ve merhu
mun meziyetlerini ıayıP. dökmek
tedir. 

~dliye ve ikhsat vekillerine 
teşekkür olundu 

Ankara, 8 ( Yakıt ) - C. H. 
Fırkası Meclis gurubu bugün 
toplandı. Adliye vekili Yusuf 
Kemal ve iktisat vekili Mustafa 
Şeref Beylerin icra vekili bulun
madıkları sırada hükumet talebi 
ile müdafaasını deruhte ederek 
sulhen devtet lehine kazandık· 
lan Haydarpafa infilakı sigorta 
tazminatı davasından dolayı mev· 
zuubabsolan 75 bin kilsur Jiralik 
vekfuet ücreti üzerinde tahakkuk 
eden haklarını müşterek bir ib. 
ranameyle ve bila ivaz hazine 
lehine bıraktıkları, Kütahya meb
usu ve C. H. fırkası Omumf ki· 
tibi Recep bey tarafından takrir
le bildirilm:ş ve bu umumi teşek· 
kür ve takdirle karşılıınmıştır. 

Adliyede yeni 
tayinler 

Ankara, 8 (Yakıt) Ordu ağır
ceza reis!iğine Şarkikarahisar as
liye reisi Cevdet, Malatya hukuk 
hakimliğine Milas hukuk blkimi 
Mehmet Ali, Isparta asliye reis
liğine Eskişehir asliye ma!ıkemesi 
azasından lbrahim Hakkı, Erzu-
rum ağırceza reiıliğine Ordu 
müddeiumumisi Sadık, Ankara 
asliye ceza reisliğine Ankara 
azasından Mustafa Asım, Balıke
sir hukuk hakimliğine ıabık as-
liye reisi Arif Sırrı, Istanbul sulh 
hakimliğine lstanbul mustantık 
azası Ahmet Cevdet, lstanbul 
aza mülizımlığme Ankara sulh 
hakimlerinden Ali, lstaabul aza 
hğma Diyarbekir müddeiumumisi 
Haydar Naki, b:mir asliye aza-
lığına sabık lzmir milddeiumumiıi 
muavinlerinden Suat, lzmir aiır 
ceza azalığına Muğla müddeiu· 
mumisi lsmail Kemal, Aydın 

Ağırccza reisliğine Nevıehir 
müddeiumumisi Ahmet Mithat, 
lstanbul sulh hakimliğine Bafra 
hukuk bakimi Mustafa Celilet· 
tin, Muğla müddeiumumiliğine 
Adana Ağırceza azasından Ali 
Sadi, Çorum müddeiumumiliğine 
Balıkesir sullı hakimi Mehmet 
Saffet, İçel müddeiumumliiine 
Urfa müddeiumumi muavini Ah· 
met Emin, Aksaray müddeiumu-
mi muav;nliğine Hasanlı sulh 
bakimi Mehmet Ali, Manisa 
müddeiumumi muavinliğine aydın 
müddeiumum~si sadık, Ankara 
müstantikliğine Ankara aza mü
lazicni Ferhat Refik, Ankara 
müddeiumumi başmua•inliğine 
Adapazarı müddeiumumisi Meh-
met, Yenicekoca sulh hakimli
ğine hukuk mezunlarından Sabri 
Dundar, Trabzon mUddeiumumi
ıiğine sabık adliye müfettişi Ek
rem, Bursa müddeiumumiliğine 

Urfa asliye reisi Sakip, Bahke· 
sir müddeiumumilığine sabık ad-
liye müfettişi Süleyman Faik 
beyler tayin edilmişlerdir. 

Hukuk mektebi mezunla
rin dan tayin edilenler 
Süğüt Sulh hakimliğine Edip, 

Cibanbeyli müddeiumumiliğine 
Hüseyin Hilmi, Bahaettin sulh 
hakimliğink Turgut, Bayazıt müd
deiumumiliğine Hayrı, Cizre müd-
deiumumiliğine Arif Hikmet, 
Sabanözü Sulh hakimliğine Nev-
zat, Van azamülizımliğen Hüse
yin Rauf, Gurun aza mülbimli
ğine Reyhan, Antalya müddeiu· 
mumi muavinliğine lbrahim 
Camal, Gedis müddeiumumili 
ğine Abdülkadır, Pervarisulh ha-
kimliğine Mehmet Fahri, Gevas 
sulh hakimliğine Halil, Ahlat 
sulh hakimliğe Mesut, Ergani-
osmaniye müddeiumumiliğine 
Tahıin. Baskalq sulh hikimliği-
ne Cemil, Mardin aza mOllzim· 

"* 

Çinde müsademe, 
Cenevrede müzakere 

--------
Çin kıt'aları Şanghaya 

tevcih ediliyor 
Şanghay, 8 (A.A.) -Vazıyet 

daimi müphemiyetini muhafaza e· 
diyor. Japon kuvvetleri gelmekte 
devam ettiği gibi, diğer taraftan 
Yang Tazenin ve Kiangsinin ti -
malinde bulunan kuvvetli Çin kı
taatmın da Şanghaya doğru tevcih 
edilmit oldukları da söylenmekte
dir. 

Çinli halk mütema'.diyen Şang· 
haydaki Japon tebaaları tarafın
dan taarruza uğramakta ve maa -
lesef bunun neticesi olarak da bir 
çok kişilerin yaralanmasına sebep 
olmaktadır. 

Japon bahriye erkanı vazıyet 
salah kespetmediği takdirde la -
zrm gelen tedbirleri ittihaz edecel~ 
lerini bevan ediyorlar. 

Şanghay, 8 (A.A.) - Çinliler 
Luiho'nun ıimalinde Japon kara
koluna taarruz etmiılerdir. Bir Ja 
pon tebliğine nazaran Japon kıta· 
atı müdafaa vaziyetinde kalmak 
için emir almııtır. 

Londra, 8 (A.A.) - Salahiyet
tar bir membadan ÖRrenildiğine 
göre, Çinli mareıal Chiang Kai 
Chek, yakında cepheye hareket e· 
decektir. 

Cenevredekl mUzekere 
Cenevre, 8 (A.A.) - Lehistan 

hariciye nazırı M. Zaleaki, kıaa bir 
beyanatta bulunarak 'uzak ıark ih
tilaf mm• huıuıt mahiyetine rağ • 
men Cemiyeti akvamın aulhü mu· 
haf aza için elinden geleni yapmı
ya .mecbur olduğu mütaleaaını ser 
detmistir. 

f nğiltere hariciye nazın Sir 
John Simon, Cemiyeti akvamın 
beynelmilel iyi münasebetlerin de· 
vam ve bakaamı temin için vücu· 
du zaruri olan bir müessese oldu
ğu kanaatini tekrar eylemiıtir. ........ _ ................................................ .. 
liğine Polat, Kara 3za mülbim
liğine Veli, Ürküp mOddeiumu
miliğine Hamit Macit, ÇcmişR"e· 
zek mnddeiumumiliğe Raşit, Se
rik müddciumumiliğice Nuri, 
Adana müddeiumumi muAvinli
ğine MUrüvvet Haoım, lzmir 
müddeiumumi muavinliğe Şevki, 
Ankara aza mülizimliğine Mef
haret Hanım, Gudul sulh ha· 
kimliğine· Raif, Osmaneli sulh 
hakimliğine Hakkı, Mudanya 
müddeiumumiliğine Sadık Tah
sin, Dörtyol müddeiumumiliğine 
Nejat, Magara sulh hakimlıiine 
Feridun, Trabzon aza müliıim
hğine Tahsin Abdülkadir, Gired 
sun aza mülizimliğine Zeki Riza, 
Ka•ak ıulb hakimliğine Zeki 
Riza, Kırkağaç milddeiumumili-
ğine Celal, Bursa aza mülizim
liğioe lsmail Hakkı, Adapa· 
zarı aza müllzimliğine Ahmet 
Tevfik, Gazi Antep aza 
mllllıimliğine Kemal, Balya mild· 
deiumumlliğine Tallt, Mecitözü 
mUddeiumumilığine Emin, UJu
burlu, mUddeinmumiliğine besim 
Ekrem, Urfa milddeiumumi m•ıa· 
vinlığine Ali Rıza, Çerkeı mlld· 
deiumumiJifrioe Kemal Omer, 
Tokat müddeiumumi muavinliğine 
Zinnur, Colemcrk müddeiumumi
liğine Mehmet Nuri, Karacavi
ran aulb bakimli{ıine Mehmet 
F ebmi, Saray mUdcleiumumıligine 
lbrahim Hakkı, Samıun aza mü· 
lizımliğine Ahmet Muhtar, Kü
tahva mUddeiumumi muavinliği· 
ne Mehmet Hayrettin beyler ta
yin edilmiılerdir. 

Adllye Meslek mektebi mezun• 
lar1ndan tayin edilenler 

Mumaileyn, heyeti umumiyeniıı 
ilk vazifesi bilhassa 15 inci mad • 
dede derpİ§ edilmi§ olan tavassut 
te,ebbüsünde bulunmak olduğunu 
aöyliyen M. Motta'mn bu fikrine 
tamamiyle iştirak etmekt eolduğu 
nu söylemiştir. 

Hala devam etmekte ve edecek 
olan muharebeler, tavassut mec· 
buriyetini ortadan kaldırmaz, bel· 
ki bu mecburiyetin müstaceliyeti
ni takviye eder. 

Heyeti umumiyenin tavassutta 
bulunmaktan başka bir vazifesi 
daha vardır, o da bir beyannallle 
neşrederek fikrini beyan etmek • 
tir. Bu beyannameyi azadan olaP 
bütün devletlerin tahkikat netice" 
sini beklemeden imza et,meleri ik
tıza eder. Bu beyanname, ihtila" 
fın esasından değil, bir hal sureti 
aranmasına müteallik usuller .. 
den bahis olacaktır. 

Çin, Japonya ve heyeti umumi• 
yede mümessilleri bulunan bütün 
devletler, Cemiyeti akvam misa• 
kının şikayet ve talepleri her ne o
lursa olsun hiç bir devleti muı· 
lihane usullerden gayrı usullerle 
bizzat ihkakı hak etmiye mezu11 
kılmamakta olduğunu beyan ede" 
cektir. Bunlar, harbin .milli t 
siyaset aleti olmasını takbih edeJ1 
Paris misakına ve mezkıir misa • 
kın cemiyet azasından olan bütüıı 
devletlerin mülki tamamiyetini ve 
siyasi istiklalini ilan eden onuncd 
maddesine telrr 'ı edeceklerdir• 

Böyle bir beyann:mı~ m~cle " 
nin esasına temas edilmeksizin vÜ" 
cuda getirilemez. Bunun faydaıi 
ancak uaalC şarkta sulh ve adalet 
teessüı ettiği zaman anla~ılacak " 
br. 

Bundan sonra reis, Kolombiı 
murahhasınm bir karar sureti pro" 
jesini oku.muştur. Bu karar pro • 
jeainde Çin, Japon tebaasını hi " 
maye icin bütün tedbirleri almı ~ 
ya ve Japonya da askerlerini Şa11g 
hay mıntakasından cekmiye davet 
edilmektedir. Müteakiben M· 
Boncur kısa liir beyanatta bulun• 
mu!tur. 

Mumaileyh, Fransanm bu ka' 
rar suretini ve heyeti umumiyeniıt 
ihtilafın halline matuf ve misa • 
kın muhafazasını ve muahedelera 
riayeti temin edecek olan her tüt' 
lü tedbirleri kabule amade oldu" 
ğunu söylemiştir. Mumaileyh; 
.meclisin icraatını ve faaliyetiıı1 

hatırlatmış ve başlıca gayretifl 
§İmdi mutlak bir mütareke aktiıış 
matuf olması icap eylediğini aöf' 
!emiştir. 

Tehlikeli bir vazıyette ve l>d 
kadar vahim meseleler karşısınd~ 
kalmış olduPunu bevan ve fak~ 
meseleyi halletmek kudret ve 1'1 : 

yasetini göstereceğini ilave eyle 
mi~tir. .1, Meclis, saat 19,25 e tehir ecl1 

miştir. 

Cemiyeti akvam tahklket 
komlsyono 1 

Tokyo, 8 (A.A..) - Cemietl, 
akvam tahkikat komisyonu te~,. 
rar Tokyoya git.mittir. Bu korlJ1

, 

yon Şanghava gitmek üzere cu~. 
günü Kobe limanından ayrıJacll 
tır. 

Yeni Mançurl devletlnd•Ci" 
Tokyo, 8 ( A.A.) - Sabık cJe1' 

imparatoru Puyi dün öğle.,,i11 
sonra yeni Mançuri devleti 1 , 
merkezi olan Chnn~ Chuna. g~ei' 
mi§tİr. Mancuri hükumetin•~•"• 
ıi sıfatiyle işleri resmi ve kat~ J1" 

• J ,-
rette deruhte etmesi merasııtl 

iğdir mllstantikliğine Hakkı, 
Kilis müstantikliğioe irfan, Gör
des milstantikHğine Mehmet Ra· 
miz, Mesudiye müstaotikliğıne 

Mehmet Emin, Kaj~uman müs
tantikliiioe Hasan Tahsin boyler 
tayin edilmiflerdir. 

rm yapılacaktn·. -"" 
111uıınıııııı11111nıııııırıııı111111ııııııııııııııııuıııınmııuıııııt .,,, 

Telgraf haberlerımız1n r 
kısmı 6 ıncı seyıfamızdod•;;ıı

mııı111111ııııunını1111111ııııııuıııı11111ııınııııııı111ııııııU111111111 



3- VAKiT 9 f/ART 19~ 3 ~ c .. , ... k·•·mlzden m•b··t] --

1 
--0- 1-.-1-.--.-.-b-

8
-r-1-8-r-1----1 

, Jnbl •• rıarda ~ 
Bugünkü Türk _ .. Umumi müdürlük 
Parası üç sene Florya plajı lmtı•hanlar Telefonda Fazlalık ihdas ediliyor 

Ankaraya ıa,ınmasına kanır 

Evvelki deg"" ildir Belediyeye mi, hususi Nafia vekAletl hadi- yerilen ıeşkuıı tecrube ıçın 
h it'> Bakalorya imtihan.. 1 t tklk ttl I bir sene şehrimizde kalacak 

~llbfbr. Binaenaley milli parayla eş asa mı a • sey e e r yor Tütün, tuz, buut ve milıkirat 
Qqiday ve alelumum qya fiyat· FJorya plajmın denizden dol· Jarına umumi bir Nafia vekileti, Yaver beyin inhisarları umum müdilrlerinden 
~ ara11ndaki nisbeti tayin eder- ma otduğu cihetle belediyeye mahiyet Verilecek fazla telefon mGkilemeıi yüzün· müte,ekkil olan komisyon dOn-
"tll paramızın kırmetinde ve ait olduğu yazılmaktadır. Maarif vekileti bakalorya im- den Müddei umumtliğe vaki mil· de tütün inhisarında toplanarak 
IDahiyetinde baııl olan bu eaa~h Halbuki burasının Yaktile b 1 b h" racaati üzerine i•zeteler tarafın- geç vakte kadar çalışmııtır. 
d ı~k· ·ıı· d ld .. b. ti an arına umumi ir ma ıyet d k efitikliği nazan dikkate almak em " ı mı ıyc en o ugu ve ı· an va i neşriyatı ehemmiyetle ta- Haber aldıaımıza göre inhi• 
ı.ı._ d JAhare Defterdarlık tarafından vermeyi düşünmektedir. k' t · t" V k .. I t t 1 f · 0 

'-Dm ır. ıp e mıı ır. e • e ' e e 00 ş·r· sarlar Yeka· leti dört inhisar iıroin 
P b .....n kü k t" satıhg" a çıkarılarak parça par· Bu itibarla lise derecesindeki k t" d. d k" k · · ... -aramızın U5 .. n ıyme ı e ı nez. an e ı omıserıne ver- bir inhisarlar umum müdilrlO.x.A 

hakkmd d h k b" f ·k· ça muhtelif qhasa geçtiği iıaret huıusi mekteplerle akalliyet mek- difri emirde, fazla mükllemc kay- .... 
a a a açı ır 1 ır edilmektedir. - ihdasına ksaHr vermiş, inhisar-

edinebilmek için üç sene eYYel- tepleri talebesi de bu imtihan- Jımn diger abonolerde de haki- -r-

ki vazıyeti bir kere diltünelim: Sabı muamelesi oldu;ju zaman lara girmiye mecbur tutulacak- katen vaki olup olmadığınm tet- lar da ayrıca müdür muavinleri 
iç sene eYvel paramızın kıymeti da burası belediye hududu ha· !ardır. ldkini bildirmittir. butunması münasip göri\lmllt-

ricinde bulunuyordu. Bu itibarla tü 
labit değildi. Her sene bu kıy- pliı· mahallinin denizden dolma Esasen, lise derecesindeki ec· r. d l"J.A• 
IDet albn esasına nı'sbetle ynzdc b" kt kl d h d Beledlyecle ı inhisar umum mil Or ua-e u olduğu cihetle belediyeye ait ol- ne ı mc e er en ş~ a etname ı k f · b ti 
OD' derecesı"nde a·alıyordu. 1 l d w d d .. D 'f l k ti 1 hususi müşavır i ' te bş eye ,.. ması li.zım gelecem hakkındaki a an arın ogru an ogruya a- ram vay ş r e y e l b b "dft 

Bu azalı' bütçeml.zı'n kıymetı• - •· fil k b me'ltur arı ve mu ase e mu ur-nok tai nazarm mahalline masruf rlll nuna a ul edilmeleri caiz 
ili de sarsıyordu. çnnki nç sene oımadığı söylenmektedir. oıamıyacağından geçen sene bu Belediye arasında leri ve bir mnbayaa heyeti batlı 
evvel •ektinu 200 miloon lira d bir lhtllAI bulunacaktır. ı " suretle arillfnnuna gı"renlerin, k ı k olan umumi varidatımız hakiki Selim S1rr1 berin konf1ransı VekAlet bu teş i itın An ara• 
İftira kabiliyeti itibariyle ancak Yann akıam nal sekiz bu· içindt11 bulunduğumuz ders sene· Çarşıkapıdan Emin&nüne ka- ya taşınmasından evvel tecrObe 

si sonuna kadar resm·ı bı"r lı"sede d 'd dd • t • · b · · d k 1 180 milyon lirayı temsil edi- çukta Selim Sırrı beyin radyoda ar 11 en ana ca enın amırı için bir sene şe rımız ea ma-
)'ordu. Binaenaleyh Oç sene ev· •ereceği konfran11n mevzuu (Is- bakalorya icatibanı vermeleri ve lazım gelmektedir. Belediye Tram sım muvafık bulmuf ve yeni Ya• 
~~~ 200 milyon liralık bütçe veç halk musikiıi) dir. liıe derecesindeki bOtOn mektep· Yay ıirketine bu caddenin tamir zıyete göre iıin bir kere daha 
uuikatte 180 milyonluk bı"r K fı d l lerin mezuniyet imtihanlarının bu ettirilmesini yazmıt fakat tirket de tetkik edilmeıi, ayrıca yeni t•~ on ans aruın a piyanoy a .,. 
b&tçe deme'-c. Tabı.idı"r kı" pa• seneden itibaren resmi bir lise- Tramvay yollannın tamire ibtiya· killtın kadrolarını hazırlamam 

ııuı laveç bayaJarı çalacaktır. • 
raınızın kıymeti fi'li surette tes· --·-..... , - .............. --... • de ve bakalorya imtihanı ıck· cı olmadığını ileri s6rerek bu için komisyonun raporunu sen 
bit edilince bu vazıyet tamamen mız ilz sene evvelki paramıza linde yapılması kararlaştırılarak yolu tamir etmenin kendisine te- gı5ndermittir. 
aksine dönmüştilr. Çilnki bütçe- niıbetle biç olmazsa % 30 ka· blltiln mekteplere tebliğ edil- rettOp edemiyeceiini bildirmiı· ----------
IDizdeki varidat rakamlan da dar fazla bir iıtira kabiliyeti tir. Şirketle belediye bu nokta· Aero kulUpte faali• 
~rbk yiizde on nisbetinde tarhı kazanmış bulunuyor. Şuhalde bu J•ŞSJ•zıer hakkında da ihtilafa dBfmOtlerdir. yet ve milsamereler 
ıca d b" k d ·ı sene 150 milyon lira olan bDd· 

P e en ırer ıymet eğı, d k Tah•ildarlaralll.10 lkraml•e f d k ta çe vari atının Qç sene enet i ·ı" 7V ~ Aero kulüp tara ın an çı an• 
L•IDamen altınla ifade edilebilir bQtre Varidatının 18(}- }90 mil• vı ayetin karan verilecek lacak "Çelik kanatn atlı mecmua 
Dil' kunet alllJlfhr. Paramızın T kay ti b" d 1 k yon Jira•m• muadil oldujıı iddia Villyet DçyOz imza ile verilen Belediye varidatının iyi toplan- için hazırlıklar yapılmaktadır. 
k ~! . tea ıt e i me le iştira ediline buna bak Yermek ilam masını temin maksadiyle bundan Kulüp idare heyeti milb tqek-
abıbyeb en aıaiı yilzde on 1 '? Ye it bulunmasını talep eden d kiillerle cemiyetler ve talebe blr-

derec••ı"nde yn•---'mı"ıtir. ge mezmı · t•d n • '-k d sanra tahsildarlara yOz e on ve· - ua11e1 B t d'k'--t h 11 ı a uzerıne ipizler ha11 ın a fı d · dll---•-Fakat paramızın vazıyetinde u Yazıye nazarı ı aa e a • rilmesi ve bOtün tabıildarlann Jikleri tara n an terbp e ~ 
b k. büt t n n yeni bir karar vermiıtir. Bundan · f t n l · kain.. İJilije dnöTn blaıl olan bu te- nınca u sene ı çe eYaz n mükffel olmaları kararlaıtırilmıı- zıya e ve m samere erın ..... 

.. -·-- ı · d ğ k t k ıonra it irin vı"l .. yete mnracaat b" d ·ımesı"ne m"-aade nül yalnız kıymetinin fi'JJ ola· mese esı sa ece açı ı apa ma T • u br. ınasın a verı '"' 
· · · "d t b t k edenlere matbu bir beyanname edecektir. !&k tesbit edilmiş olmasJDdan ıçın yenı varı a 11 ma mese- Kok kömUrU fabrlkası 

ıL-ret de;ı:,:'dır" • Alelumum eşya leıi olmadıg" ı anlatılır. Ortada verilecektir. Bu beyannamelerde B 1 d' 60 b" 1 f d k Aero kulübe bu suretle yeni 
.,.. 5 .. ht ı·f il d E e e ıye ın ira sar e ere d · · d"" il · b fi tlan d paramızın bugiinkll iıtira kabi· mu c ı sua er var ır. zcüm· vari at temını uı nccsı u 
• piyan a az çok farklar· 1iyetine YıilZaran banıt maaraf· le: Talibin evvelki İJİ, bu iti han· bir kok kömilrü fabrikası tuis kararın verilmesinde amil ol-

eacsaal .a.ittir. BaidaJ, lardaa ne ilacı. keamek- 1Dlm- si tarihte Ye nlçia terkejlediji etmek tasavvurundadır. muttur. Kulüp bunun için yuka• 
::r-t~fıtl, sfttd, ü t~1af, Buet Ye- koa olabllecejini tatla edebil- ıimdlye kadar nerelerde ne ı,Jer- ncla babaedilea teşekküllere, •e-
retle na an 'm flür. au- mek ı-'i"bi bir meaele daha var• de ı•lıtbiı, nereli olduğu, kaç GUmrGkte 1 recekleri ziyafetler Ye milume-

e .,._bulan fiat tenczzlilleri dır. akat bu meıeJeyı· hallede- k 0 

• • • b d 8 MUI tll ilki Vasati h 1 n-.:1 lflJI Jateye mec Ur bulun uğu 8Ş e Ş er reler için azami kolaylıklar gh-
. esap • en 8f81t y..-.e L.l•--k pek kanıık bı"r ı·ıtir. Ne- 1 kt d Jırm· 1 k k b 1 d·ı bT -.... soruma a ır. U\X. dildi terecek ve kulüp binasının yal• 

lthal~t o ear,,~sınd: da bu 
1 ~~e·:~ tekim bugOokft bDtçe tevaznnn- Viliyet evveli lstanbullu olan- f§ ve DiZ azaya mahsus olan kısmından 

...aı .. · ı · d ı la · b ı '- d Gümrükler umum müdürlOğü c.u vardır. nu temın mese e11n e görü en ra ıı u aca•, on an sonra barice olan salonlarını mllsamere 
Eıya fiatlarmda umumi olarık mlltkülitın kısmen de buradan imkan varsa tatralılarla da alaka- bundan iki ıene evvel yeni bir verecek teşekküliln emrine terk 

'11ku bulan bu tenezzOI milli pa· geldiği filpbesizdir. dar olacaktır. teıkilit yaparak 4 bat mllfettif· edecektir. 
~~uzan kıymetinde aynı nisbette Herhalde b6tçe tevaztlnl me- lik ihdas etmişti. Bu kere g(im· Bu karardan ilk istifade edea 
.,.,. tereffudan başka bir ıeymi· selesini tetkik ederken bagllnkll 'Uphell rangın rük ve inhisarlar Yekiletinden cemiyet Istaobul erkek lisesi me-
dir? milli paramızın iç sene eVTelki Şitlide izzet Pt. sokağında gelen bir emir Ozerine bq mil· ı.unları cemiyeti olmuştur. Ce-

Demek oluyor ki milli para- milli paramız ·olmadıtım dOtlln- lbrabim zade Liltfll beyin evin· fettitlikler lağvedilmiıtir. Milfet- miyet yarın gece Aero kulllp 
•111a kıymetini bir kere tesbit mek ve umumi varidatımızın se- den çıkan yangın şOpheli göıill- tiılerden Vefik, Sıddık ve Tab- salonlarında azasına mahsus bir 
tıdilmekten dolayı ' /, 10 nisbe- nelik rakkamlannda otuz be1w mOı ve müdde umumilikçe yan• sin Beyler mfifettit olank vazi- mlisamere de tertip etmiıtir. 
tinde; bir kerede etya fıyatların· k1rk milyonluk bir tenakut ,a- gın mabaUinde keşif yapılmasına felerino devam edeceklerdir. Tayyareci Vecihi Bey bu cu· 
da ı&1llen tenczzülden dola11 rtilOyorsa bundan dolayı Omitaiz· karar verilmiıtir. Keıif itine Bundan sonra bütOn müfettiıler ma gUnO saat 16 da Aero kulüp 
" 20 derecesinde artmıt oluyor. liğe diifmemek lizamdır. milddei umumi muavinlerinden vekilet teftiı heyetiyle muha- te tayyarecilik hakkında bir 
Bu suretle bug6nk0 milli para· Mehmet Asım Muhittin B. memur edilmiıtir. bere edeceklerdir. konferans verecektir . - .• .. 

Mahmut Nedim Bey 
( Son Yemen nllsl ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 

~ ....................................... ,TefrlkaıS8 ... 

..__ f.!ehmet Ali P&f& lıtanbuldan 

.....-eat etmeden eYVel bir gün o-
--- erkim barbiyei umumiye 
'-iaİ olan Ahmet izzet pqayla 
~~e Oıküdardaki evime gel
..:'lerdi. Uzun uzadıya Yemen· 
..._ bahsettik. Ben Yemen meb
~ olmak hasebiyle dairei intiha· 
~~in uzaktan da olsa ahvalini 
--.-ı faril olmuyordum. 
lalı-Mehmet Ali paf&yı, çok nazik 
!lea zamanda Yemeni idareye gi • 
L~ _ha zab dikkatle tetkik ettim, 
~e bıraktığı teıir ıu oldu: Te
Jr..t salıamak iıtiyen, doğru fa

.., bir kumandan. 
'1=Jmaet Ali P&flUUD yamna 
•--•11ındpı olarak San aü -

~ erlr&nı harp miralayi Fuat 
.._itlerdi. Bu zat lttiha • 

Tnt:llnw oe Uctlbaa hakkı mahlıı• 

dü terakkiye mensuptu Ye haber 
aldım ki bilh&11& bu intiaabmdan 
dolayi Yemene ıönderilmektedir. 
Ali Fuat beyden bqka ıene fırka· 
ya menaup birçok zabitler de Ye-
mene tayin edilmiılerdi. 

Böylece anlqılıyor ki lttiah-
dü Terakki Yemende yeni bir ıi· 
yaaet takip etmek emelindedir. 
Fakat bu siyaset nedir, ana hat· 
ları nelerdir. Emel ve ıayeai, he
defi ne olabilir, bu yalnız bence 
değil, fakat emindim iri fırkaca 
meçhuldü. Yeni bir ıiyuet. lıte 
okadar. 
KDçDk bir hadise •• takat 1 

Mehmet Ali pap San'aya ait· 
tikten biraz sonra Kevkeban b· 
zamıda küçük bir hadiae oldu. 
orada imam Yahyaya ait ahire 

kuyulan vardı. Bu kuyuları diıinin hoı tutulacaiı, artık eıki çare ve tedbirler aradık, fakat 
lmam boıaltmamıfb. Çünkü ge- taarruzların vuku bulmıyacajına, ben Mehmet Ali P&f&YI maiyetine 
rek Haaan: T ahı in p&f&yla gerek hukukunun tamamen mahfuz ol- kartı çok zayıf ve idaresiz bulu • 
yeni giden Mehmet Ali pqayla duiuna dair verilmit olan temina· yordum. Zaten Üıküdarda ilk 
-HükUmetle bir itilaf yapmamıı tı hatırlatarak bir daha tiki.yet görüıtüğümüz zamanda bu tethiıi 
olmakla beraber - aralan iyiydi. etti.. Ve nihayet kıyama hazır - koymuıtum. Tahminimde aldan· 
Mektuplqıyorlar ve iki taraf biri lanmıya bqladı. madığımı yüreğim sızbyarak bu 
birine emniyet telkin ederek kartı Eski hamam, eski tas .Me defa gözlerimle ıördüm. 
kartıya oturuyordu. lma.m bütün Ben tam 0 ıırada dairei intiha- Bu ıebeple Yemende bir it 
kabilelerine sakin olmalanm, hü • biyemi ziyaret makaadiyle Yeme· görmek inıkim olmadığım anlı • 
kamete muti ve munkat görünme- ne gitmiıtim. itlerin kanıık bir yarak ve imama sakin kalmaımı 
)erini emretmitti. aafhaya ıirdifini ıörünce lmama tekrar tekrar tavıiye ederek der• 

Kevkebandaki kumandan Ra- hemen bir mektup yazdım. Sab- hal lıtanbula avdet ettim. 
gıp bey imamın zahire kuyularım ret.meıini tavaiye ettim. imamdan Halli Ber 
bir gün açtırdı ve zahireyi aldı. aldığım cevap fU oldu: ''Doğru O vakit fırka reiıi Halil beydi • 
İmam bu haberi almca bittabi aöylüyonunuz ama, benim anla- ("') Yemen meb'uılan müıtere • 
memnun olmadı. Hem zahiresi dıiı mve ıördüğüm ıiz Türklerin ken hükUmetin nazan dikkatini 

t d·ı · h d h kuku bir darbı meselinizle ifade ede -zap e ı mıı, em e u na celbettik, meclise takrirler verdik. 
•---- ı R yim: Eski hamam, eski tu! Hani 
MaCU ~uz o unmuıtu. agıp beyi Halil bey bizi bir gün Yereba • 
vilayete tikiyet etti, ses çıkına. devri metrutiyet, hani adalet? tandaki bir eve davet etti. Ora· 
Yınca b ·ki:! t' • t kr tt• f lıtanbuld, a vana bilmiyorum, fa -u f 1 -.ye ını e ar e ı, a- da vazryeti olduğu gibi izah ettim, 
kat ıene tikiyeti mesmu olmamıı· kat biz bunları Yemende görmek Halil bey meseleyle alakadar ol • 
tı. Bu defa Hititliler de ite ka- iıteriz ve rliremiyoruz ... ,, d 1 1 k b L-•-• 
nıtılar: imam bunu yazmakla beraber u, not ar a ara ica ına oa&U& • 

- Biz sakin ve aakitiz, diye Hitit kabileleri rüesasından bir cağmı vadetti. Böylece dafllch1C. 
Fakat Yemende kıyam batla • 

hukukumuza taarruz edilmesini çoğunu da San'aya beni ziyarete 
hot ıöremeyiz. Zahiremiz ıeri ıöndermifti. Onlar da aynı teY· mıttı. 
verilain, diyorlardı ve imamı taz. leri IÖylüyorlarclı. 
yik ediyorlardı. Vali ve kumandan Mehmet Ali 

imam metrutiyet devrinde ken pqayla uzun mad~ ıöriiferek 

(Bitmedi)' -------
( •) Şimdi müstakil meb'us]u. 

dan. Esbak harici. ıe nazın. 
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f Adliye Haberleri 1 

Şeker niçin yükselmiş? 
Alpullu şeker 

kem esine 
fabrikasının muha
diin başlanıldı 

Ihtikar komisyonunun verdiği mazba
bata üzerine Alpullu şeker fabrikası sulh 
birinci ceza mahkemesine \'erilmiş ve 
davaya geçenlerde ba~lanılrnıştı Geçen 
celsede fabrii:a müdür muavini Hayd:ır 
B. mahkemede Lbaıı YÜcut edememiş 
ve d:ıva bugüne bırakı lmıştı. Dün Hay
dar beyin ve fabrika vekilleri Salih Züh
tü, hmail beylerin huzuriyle muhahmc
ye devam olunmuştur. 

Evvela, komisyonun gösterdiğ; 
vesikaların merbut bu!tınduğu 
kararname okunmuştur. Eu ka· 
rarnan:ede; 1913 numaralı ka
nunun ikinci maddesine teYfikan 
teıekkül eden komisyonun rapo
runda, Istanbul ve Trakya Türk 
anonim şirketinin bayramın dör
düncü g ününe miisadif 11 şu
batta birdenbire satı~ı durdur
duğu, şeker tacirları arasında 
heyecan husule getirdiği, kendi 
satış gurubunu teıkil eden 13 
tüccara birer vagon toz şekerini 
normal fiat 34 lira kırk kuruş 
olduiu halde 40 lira 20 kuruş
tan sattığı zikir Ye bunun şirket 
mümessili Haydar beyin, şirke
tin birçok müesseselere kartı 
taahhütleri olmasına mebni ya
pıldığını söylemesine rağmen şir
ketin 6 lira 40 kuruş fazlasına 
13 vagon cormal toz şeker sat
tığı kaydolunmaktaydı. Kararna
me şöyle devem ediyordu: 

" Hernekadar Haydar bey, 13 
vagon mıktarındaki toz şekerin 
lstanbulun iki günlük ihtiyacına 
tekabül ettiğini, bu şekerin Al
pullu mali degil Uı ak şekeri ol
duğunu ve Uşak şirketinin mali
ni bu fiattan aşağı vermemesinin 
bu tereff ua sebep olduğunu söy
lemifSede villyet ihtikar komis
yonu bu şekerin Alpollo malin
den ve lstanbulda mevcut stok· 
dan verildiğini ıirketin defter
lerini tetkik etmek suretile tes
bit etmiş ve 101 vagon normal 
toz tekeri varken satışı durdu
rarak fiah artırmış olduğundan 
dolayı şirketi mesul adetmiştir.,, 

lstlçvap 
Kararnamenin okunmasını mü

akip Haydar bey isticvap olun
muıtur. Haydar bey demiştirki : 

- Umumi müdür Hayri B. in 
gaybubetinde şirketin işlerine ben 
bakarım. Fiatları meclisi idare 
takdir eder, muhasebeye bildirir. 
~uha.ebe satışı yapar. Mecliıi 
ıdare on üç bayi arasındaki 6 
kişiden müteşekkil faal komite
sini. toplıyarak, bunlardan aldığı 
netıceye göre, cihan piyasaaında 
daima dun kalmak üzre fiah 
tesbit eder. Bu içtimalarda Hay
ri B. bulunmadıği zaman muha
sebe müdürü bulunur.,, 

Bunu müteakip Şakir B. , Anka
rada m -:cl isi idareyi toplamak 
için malumat almak üzre lstan
bula geldi. Hu sırada Uşak şe
ker fabrikası müdürü Remzi B. 
de buradaydı. Remzi B. bayileri· 
mizle temas ettirildi. Her birer
lcrine birer vagondan 13 vagon 
ve 40 lira 20 kuruştan Uşak şe
keri verilmesi kabul edildi Fa
kat Uşaktan şeker gelinciye ka
dar bu 13 vagona mahsup edil
mek üzre Alpullu malından ve
rilmesi takarrür etti. 
bizim elimizde 26 vağon vardı. 
Bunlardan 4,5 vagonu taabbü
datımıza kifayet ediyordu. 1 O 
vagonu 100 vagon küp şekeri
nin altına ist if edilmişti. Ancak 
11 vagon şekerimiz kalmıştı. 

Mamul şekerciler bizden şe

ker istediler. Fakat biz muka
velemiz mucibince bayHerimiz
den baıkasma şeker satamaz
dık. Bayilerle yeni bir itilif ya· 
parak avarya ve normal şeker 
satışı yapmak vazıyetioi elde 
ettik. Normal şeker satışında 
serbest kaldık. Hu vaziyeti 21 
Şubatta elde ettik. 22 Şubatta 
Şai<ir B. lstanbula geldi. Dübl 
rafine ve lüks şekerleri 34 lira 
40 !curuı üzerinden s:ıtmak ka
rarını getirdi. Şekercilere de 
avarya maiden ve 34 lira 40 
kuruş üzerinden yüz çu'fal ver
dik. 

Buhran başladıAı vakit 
Bu sırada hakim, Haydar beye 

sordu : 
- Buhran başladığı zaman 

elinizde ne miktar teker vardı ? 
- 75 vagon, 
- Bunları neye Istanbula cel-

betmediniz? 
- Bu buhran başlar başlamaz 

bütün Trakya şehir ve belediye
leri, bizim aksiyonerimiz olan 
Trakya köylülerinin ihtiyacını 
düşünmemizi bize ihtar etti. ,, 

Mahkeme heyetinin verdiği bu 
karara göre, avarya şeker alan 
Hilal şeker fabrikaıı sahibi kazım, 
Zafer fabrikası sahibi Faik Hüs
nü, Şark fabrikası sahibi hafız 
Hakkı, Muhittin beylerle bu işte 
malumatları bulunan ticaret mü
dürlüğU memurları şahit sıfatiyle, 
şeker fiyatının yükstilmesi mes'
elesinde alakadar oldukları ko
misyonun son gelen raporundan 
anlaşılan Agop lzmirliyan, Müte
velli, Sabuncidis, Manoel, Sapar
ta, Ak Osman zade Hüıeyin iz
zet, Arnapolos, Haci Süleyman 
zade Hayrettin, Simonidiı, Safo
idis, Mehmet Lütfü, Nimet T ev
fik, Vahap, deli kara zadeler, 
Teodoridis, Ha yık, Hariko, Faik, 
lsmail Hakkı isimlerindeki on 
dokuz tacir maznun olarak mah
kemeye ct>bolunacakdır. 

Muhakemeye 15 Mart Salı gü· 
nü devam edilecektir. 
Sandık dolusu esrar kaç1ran· 

lar1n duruşmaları yaplldı 
Bir sandık do!usu esrar ka-

"Beni komisyona maliimatıma 
mllracaat için çağırdılar ve tana 
mümessil olup olmadığımı, sala
hiyetim bulunup bulunmadığını 
sormadılar. Umum müdür mua
vini bulunmak sıfatile aldığım 
direktifler dairesinde haiz oldu

ğum malumatı komi~yona söyle
dim. Biz ıeker satışını l 1 de de
ğil 13 şubatb kestik. O zaman 
vazıyet şuydu: Elimizde! pek az 
normal şeker kalmıştı. Bayram. 
dan sonra birdenbire talep arttı. 
Merkeze gel~n haberlerden de 
piyasada normal şeker fiahmn 
tereffü etmekte olduğu anlaşıldı. 
Elde pek az şeker kaldığı için 
HaJtİ B. Htrşı muvakkaten tatil 
etti. Ankara ya giderek meclisi . 

l 
çırırla:rken meşhut cürüm halin- l 

idare reiai Şakir B. le konuştu. 

de yakalanan Panayot, lstafo 
ve kendilerine yardım etmekten 
maznun şoför F ehminin dün 
meYkufen duruşmaları yapılmış
tır. Maznun Panayot istiçvabın
da, esrar sandığını Italya va
purlarından biriyle Iskenderyede 
kahveci Mehmet Ali Efendiye 
yollamak istediğini ve sandığı 
gümrükten kaçırmak için güm-

1 Günün Muht.ırası 1 
Takvim - Çar,amba l 9 l\lart 3 

üncü :ıy 1932. 1 Zilkade J 350 :s enenin 
geçen günleri: :-o kalan günle!" 294 

GUne, - Doğuşu: 6,! 7 Batışı. 18,06 
Namaz vakltlerl - ~alıah: ~.:12 

Ogle: 12.25 ; ikindi 15.38. Ak~am : 18,08 
Yatsı: 19.35; imsak: 445 

Hava - Dun hararet azamt 10, 
asgari 1 I,5 derece idi. Bugün hava ka· 
palı \'e yağmurlu olacak, rüzg4r müte
te,·assiı şiddette poyrazdan esecektir. 

1 Radyo 1 --lstanbul - 18 den 19 a kadar 
gramofon 19,30 dan 20,30 a kadar Cen
net i l ve Yesari Asım beyin i~ti rakile 

sa?. 20,30 dan 21 e kadar gramofonla 
Faust operırn 2 l den 22ye kadar bedayi 
musikiye heyeti 2::? den 22.30 a kadar 
oı k: es tra. 

Viyana - 12,30 konser: Sidney 
Jones, Paul Limke, O tto Strausky v. s. 
nin t 5erleri - 13,40 Emmy Lelsner'in 
konseri - l 5 musiki - 16.20 keman 
ve taganni - 18 konser : ta~ann i, ke
man, pi)·ano - 18.55 Rus ve Tsigan 
musikisi - 2 l,45 ask:erf musiki. 

Heilsberg - ?,:)() cimnastik ve 
musiki - 9,30 cimna~tik - 12,40 mu
siki - 17,10 konser - 20,25 Brahms'
dan bir parça - 23,35 dans. 

BUkreş - 21 solo keman kon
seri - 21.45 piy:ıno konseri - 22,15 
cazban t : Arj11ntin ork estrası . 

Roma - 21 musiki - 21,30 
ı-por - 21.45 Kral tiyatrosundan naJ..il. 

Praga - I 3 saat b~ı - 13,45 
Bratislava'dan nakil - 16.30 konser -
18, JO kukla tiyatrosu - 21 bir piyes-
22,45 piyano konseri 

Budapeşte - 13,05 konser -
18 romantik konser - 18,25 salon or
kesrta kon sari - 19.30 konser - 21, ı 5 
yükse'< mu9ild mektebinden nakil. 

Moskova - 11 den 23 e kadar 
neşriyat 

Yarın 10 mart 
Viyana - 12,30 Konser - 13,40 

Plak konseri - 15 Plak - 16 39 Gi
tar ile Ispanyol musikisi - 18 Konser 
20,40 Plak konseri - 21 Berlindee na-
lıil - 21,30 Macar musikisi - 23.35 
<lans musikisi. 

Heilsberg - 7,SO ve 9,30 Jim
nastik - 13 Königsberg'den nakil -
J 6,45 Danzig'dcn nakil - 17, 15 Konser 
~0.45 Eski marşlar - 22,35 Piyano ile 
e5ki musiki. 
BUkre• - 20 Konser - 20,40 Plak 

21,20 senfonik konser - 22.l.'i Konser. 
Praga - 13 Saat başı - 13,20 

Plak - I 8,35 Çocuk musikisi - 20, 1 O 
Fransızca konser - 20,50 Keman kon
ser - 22,05 Konser, orkestrası . 

Budapeşte - 10,15 Konser -
13,05 Çigan musikisi - 18,30 musiki 
\'e taganni - 20,I O Salon musikisi -
2 1, 1 O Yük sek musi~i mektebinden nakil. 

Varşova - 13.35 Konser - 19,20 
Şarkı - 21.1 5 Hafif musiki - 2;3. 10 
Plak - 23,80 dans. 

BORSA ·-. 
8 Mart 932 A 

AçJdı Kapandı 

Kambiyo 
12l 1i3 Frnsız Frangı 

l Ingiliz lirası Kr. 751 75 757 
" T.r .. mukabili Dolar 0.47 ıı 34 0,47 1'.) .. .. Liret 912 9l1 40 .. Atlga ~ 39 21 339 

Drahmi 37 58 n;s . 
lı. Frank -;ı 144 43 2 ~4 62 

l.e\·a t 3 ıs S<: 63 14 .. 
~1orl n 117 57 117 53 .. Kuron ı :ısı 1 5~ Z . .. 
Şilin~ 4 ıı 37 4 12 ... Ptzeta t IS 5C t ıs 14 ... l\lark t 193 75 ı 19s 60 . • Zloti 4 12 37 4 12 .. .. Pcng'} 3~ ~ l9s 8C .. • Le\' 7E ~ı 7E 76 

1 Turk lirası Olnar 2tlô0 5( lt 53 
(en•oncc f\urus 14:l7 3) 14o<J 31 

1 Nukut 

" ,.,.,, l"""" ~ 16S 170 
ı !sterlin (ln Klli zı 1 754 

1 
7(XJ 

ı Dolu (Amcrllca) 1 209 212 
20 l.lret [ltııiya 218 22J 

BORSA HARiCi 

A luıı 9~-- 192~. l\lecidiye 4 4 50 
Hankonoı 2 23 

..._ ' 
ıük memurlarından biriyle 60 lira 
mukabilinde anlaştığını itiraf et
mış ve kaçakçılığı iki senedir 
yaptığını şimdiye kadar Mısıra 

10 defadan fazla kaçak esrar 

f Ticaret - lktısat f 

Buğday Meselesi Borsa haricinde 
lddihar ve fiatlarda 

yükselme yok 
Dün bir gazete, ekme!< fiatla

rma zam yapılması roesel eıi mev
zuu dahsolmıya başlayınca tüc
carların buğday iddihar etmiye 
batladıklarım ve bu yüzden buğ· 
day fiatlarının yükselmiye başla
dığını yazmıştı. Dün bu hususta 
piyasada ve zahire borsası ma
hafifiode yaptığımız tahkikata 
göre buğday piyasasında yeni 
bir yükselme yoktur. 

Dün, buğday fiatlan bilakis, 
geçen haftaya nazaran on para 
tenezzül ederek azami 5,35 le 
4,30 para arasında cereyan et
miştir. Esasen böyle bir hareke
tin tüccar için de faydalı olma
dığı da alakadarlar tarafından 
söylenmektedir. 

Afyon fiatları yUk
selmiye başladı 

Hamburg fahri konsofosumuz
dan ihracat ofisine Hamburg 
Afyon piyasasına ait bir rapor 
gelmiştir. Bu rapora göre Şubat 
ayı zarfında yüzde 12 morfinli 
malların kilosu 15,25 Isviçre 
frangına kadar düşmüşken bu 
seneki mahsulün az olacağı ha
beri üzerine vazıyet değişmiş 
ve piyata tedricen yükselmiye 
başlamıştır. 

Burada da 15 gün evvel 8, 
8,5 lira arasında satılan afyon
lar yükıelmiye başlamış ve eY-
velki gün 9 liradan ve dün de 
1 O liradan muamele olmuştur. 
40 sandık afyon için 10 liradan 
bir talep olduğu halde sabcı 
bulunmamıştır. 

Pamuklu çoraplar kontenjanı 
Niaan, Mayıs ve Haziran ay-

Jarmda pamuk çorap kontenjanı 
verilmediğınden gümrükte mal-
ları olan tüccarlar vadeleri ge· 
len bonolarının tecdidi için fab
rikalara müracaat etmişler fakat 
fabrikalar bunu kabul etmeye
rek malların iadesini istemiıtir. 
Bunun için tüccarlar Ankaraya 
bir heyet göndermek teşebbüsün
de bulunmaktadır. 
Bulgar ve Sırplar1n paralar1nı 
korumak için aldı§ı kararlar 

Bulgaristan hükumeti, elinde 
ecnebi parası bulunanları Milli 
bankaya beyanname vermiye 
mccburetmiş Ye Beyanname 
vermek ıçın son muddet 
11 mart tarihi olarak tesbit ve 
ilin edilmiştir. Bu müddet zar-

fında Milli bankaya malt\mat 
Yermiyenler mahkemeye sevkc
dileceklerdir. Bu iibiler 3 aydau 
3 seneye kadar hapsi ev bir mil-

yon levaya kadar da para cezasıyla 
cezalandırılacaklardır. 

Yugoslavya hükOmeti de ha-
rice her ne suretle ve nemik
tar olursa olsun dinar çıkarılma-
sını menetmiştir. Şimdiye kadar 
bir yolcunun beraberinde getir
mesi ne müsaade edilmekte olan 
2500 dinar da bundan son
ra çıkarıla mıyacaktır. Tica
ret için harice çıkması zaruri 
olan Döviz işi de tahdit edilmiş 
tir. ............................................................ 
gönderdiğini de ilave eyleriliştir. 
Diğer maznun lstafo. Panayoila 
aynı evde oturmalarına rağmen 

tanışmadıklarını, kaçakçılıkla da 
bir iştirlki olmadığını söylemiş
tir. Şoför Fehmi ise tamamen 
ademi malumat beyan etmiştir. 

Neticede kaçakçılık fi'1i iki 
kişiden fazla eşhas tarafından 
yapıldığından tetkik için evrakın 
müstantikliğe Yerilmesine karar 
vermiştir. 

Alım ve satımı ya
sak edilen: maddeler 

Istanbul Ticaret odası meclisi 
yeni bir karar vermiştir. Bu ka· 
rar susam, haşhaş, araşit, ay 
çiçeği, pamuk ve keten yağla· 
riyle haJaş tohumu, ve çayır 

peynirlerinin borsa baricinde ahaı 
ve satımının, mukavele ve taah
hüt edilmesini yasak etmektedir. 
spanyayla Karadeniz erassndll 

yeni vapur seferleri 
Şubesi Valansiyada bulunan 

Ellerman vapur kumpanyası ya
pılan teşebbüsler üzerine Mart
tan itibaren Karadeniz sahiliyle 
ispanya arasında 15 günde bir 
vapur seferleri tertibine karar 
vermiştir. Şimdiye kadar yalnız 
Cinoveza ltalya vapur kumpan· 
yası 15 günde bir Karadeniz 
sahilleriyle ispanya arasında 
vapur i~letiyordu. Fransa yumur
ta ithalatını kontenjana tabi 
tuttuktan sonra ispanya }Umur
talarımız için mühim bir mahreç 
olmuştur. Yeni seferler sevki· 
yatı süratle yapmıya ve ihraca
tımızı arttırmıya hizmet ede· 
cektir. 

Ofiste bir toplanma 
Yarın ofiste T el'iyo panayın

na iştirak edecek tüccarlar top· 
!anacaktır. Bu toplantıda sergi 
tertip heyeti tarafından memle· 
ketimize gönderilen murahhas, 
tüccarlarımıza panayır hakkında 
izahat verecek ve arzularını so· 
racaktır. 
Felemenk çavdar ve bu§day 

numunesi istiyor 
r elemenkte "Vayningen,, şeh· 

rinde kain nebatat enstitüsü A· 
nadoluda yetişen çavdar, arpa 
ve buğday mahsulü üzerine tet-
kikatı fenniyede bulunmak üzre 
nümuneler istemiştir. 

Yunanlstanda sigorta işleri 
Yunasistan hükümeti yeni bir 

kanun IAyihası hazırlamaktadır. 
Buna göre sigorta şirketleri yal
nız Yunan paıiyle sigorta yapa• 
bileceklerdir. Ecnebi parasiyle 
sigorta yapmak yasak edilecektir. 

Fransaya tonlarla buğday llzıll' 
F ransaya hariçten en ziyade 

ithal edilen madde buğdaydır. 
Fransanın vasati buğday ithalAtı 
senede 8,700,000 tondur. Yapı• 
lan hesaplara göre bu sene F ran
samn daha b ir buçuk milyon ton 
kuğdaya ihtiyacı Yardır. Bu ih~i
yaca karşı Şimali Amerikadan ıt-
hal edilen buğday miktarıSOObiP 
tonu geçmemiştjr. Binaenaleyh 

Fransa laakal daha bir milyon 
tondan fazla buğday ithal etme1' 
mecburivetindedir. 

itizar 
l\lünJericatımızın çokluğuna mcb~~ 

kalpte iğne tefrikamızı neşredemedı~ 
karilerimizJen öı.ü r dilcıiz. ....,;! 

Darülbedayide 
Bu akşam fstJnbul Belediyesi 

saat 21,30 da Sehir1i"ycıtt'OS~ 

f HIOUH lürtOS~ ı füJ!Jl!lfllllr 
Musikili Komedi 1 

Bestekarı : 
ili 

Hasan Ferit 

_I._Galip ~ 
Şehzadebaşı 

Raşit Rıza TlyatrostJ 
Perşembe giınü akşamı 21,30da bil)~~ 

gala Otello Şckspirin asanndan Sper 

2 tablo. l\Jahdut kalan biletleri f ioıdideıı 
gişeden tedarik ediniz. dl 

Kad•köy SUreyya sineması~ 
Raşic Rıza tiyatrosu san'atkArları 

Talik eGlenceleri 
\'Od\·il 3 perde 111 

Nal.:leden: r\lahmut Yesari -.·e ıJ• 
Fahri beyler. 
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Pamuklarla sarılı 
toparlak bir şey 

Mağlup olmuş bir Çinli muharip 
bir yaşındadır 

1 San'at aleminde f ---- Kel başlı Baron ! 
lnglllz komedi trupu 

şehrimizde 
Şehrimizde temsiller ver~ceği

ni evvelce yazdıitm1z English 
PJayers Ingiliz ko"Dedi gurupu 

Esrarını ele veren 
dava etti 

berberin\ 
1 • 

dün sabah Ankor vapuruyla Mar- Fransanın Britanya vilayetin- takma bir saçla örterdi. Uç tak· 
silyadan şehrimize gelmiştir. de oturan bir baranoo, pek na- ma saçı vardı. Bu takma saçlar, 

-------------~--------~··-LU Jurnalin Şanghay muhabiri yazıyor 
diren Parise gelmektedir. Zira, muhtelif uzunluktaydılar. Baron 

Heyet bu akşam Bernard artık ihtiyardır ve Parisin eğlen- önce, kafasina az uzunlukta ola· 
Sha V'ıoCandıda piyesiyle temsil- celeri artık ona birşey söyleme- nı koyar, sonra sanki saçı uza· 

"Journal,, gazeteıinin Şangha- ı Biraz ötedeki yatakta yalnız )erine başlıyacak ve şehrimizde mektedir. Esasen, büyük bir çif- mış gibi biraz daha uzununu 
Ya gönderdiği huıuıi muhabiri bir burun gözüküyor, bir kadın, bir hafta kalacakbr. Jı'k ifletmektedir ve çok ta meş- · · 'h t - J 
ccAlbert Londreı,, yazıyor: bir ıeyler söylüyor. Kocasını geçmr nı aye en gur saç ısını 

Şanghayda yeniden harp baş- süngüyle öldürmütler. Yamnday - götürüp altı yara gösteriyor. Bü- ~ufldur. d Bunbunla beraber son l<oyardı. Muayyen bir müddett~b~ 
laraa ıivil ahalinin vazıyeti ne o- mış. Ne anlatıyor, lutfen tercü - tün yaralar arka taraftan yapıl _ ha talar a aron muntazaman sonra da saçlarını kestirmiş gı ı 
lacak? İtte bütün dünya bu suali me eder misiniz? Beyninin üstün- mış. Yaralılar Voıung tarafından Pariıe gitmekte ve 48 saat kal- tekrar az saçlı takma saçı. ciö
ıoruyor. de bir timşek patlamı§, bir kılıç kaçıyorlarmış, daha çabuk koş- dıktan ıonra dönmektedir. Bu- ner ve kelliğini böylece gizlerdi. 

Geliniz, ıizinle beraber Şang - darbesi. Yaşını sorunuz, 79 ya - sunlar diye Japonlar süngülerinin nun da ıebebi gayet makuldür, Baron eYleneceği sıralarda, 
ray ıoltaklarında bir dolaşalım.. şındaymış. Şurada kolunu bir o - uçlarıyla dokunu dokunuvenniş _ zira, baron, Pariıte Etval mey· pek tabii olarak şı,dığına daha 
tte meıhur (Buda) mabedinin lukta unutmut genç bir kız, her ler. Bu gibi hadiselere resmi teb- danında oturan ve kendisile ya· çok itina ediyordu. Bunun için 
kartısındayız. Alelade zamanlar şeye rağmen tebessüm ediyor. He- liğlerde "Köyleri ve civarlarını şıt bir kadınla evlenmek niye- Parise indiğı za.maolar, takma 
da burası harikülide bir abidedir. nüz 18 yaşındadır. Yanındaki haydutlardan temizleme amliye - tindedir. saçlarını meşhur bir perukira 
Şimdi hastahane. komşusunun gözleri çok bulutlan- ıi,, diyorlar. Fakat son günlerde beklenil- götürür, tanzim ederdi. 

İçerde zorla gezilebiliyor. Ko- mış, göğsünde obüs parçaları var, Umumi harpte, hastahaneler medik bir hadiıe, ihtiyar baro· Tesadüfe bakınız ki, Baron'un 
ridorlarda, büyük salonda, yan b d d s· t kd" k l . . 1 l d k on eş yaşın a ır. ıze a ım aı er er ıçın yapı ır ve açı ır ı. nun saadetine az alsın mani nişanlısının oda hizmetçisi aynı 
odalarda yataklar, teskereler dolu edecek daha iyi şeylerimiz var. Şimdi ıivillere. olacaktı. Baronun batı keldi ve kA 'd' d B" .. B 
Şurada yatan kim? O kadar kü- l•te pamuklarla sarılı toparlak bı"r B k b' d peru ara gı ıyor u. ırgun, a• 

y af a ır o aya geçiyoruz. Bir bir tek saçı bile yoktu. Baronsa • 1 'k' t ht kafa çük bir vücut ki örtüler altında şey. Bu da magwlu"'p olmu• bir · ·1 · k b' bow · ron un saç arını, ı ı a a • 
,. ını tı, urumuı ır gaz ve şıf • kafasının bucası cavlak olucunu, ·· t" '- - d-IÜçlükle bulunuyor. Bu bir harp muhariptir, bir yafındadır. mit dudaklardan çıkan bir hırla_ T om uı une aı;oomuş gor u. 

Yaralıııdır. Bir çocuk. Karnı de- Bunlara benzer 120 yatağın ma. Bu sesin sahibi, bir hayalet, Dilnkil hava içinden, onları tanır gibi oldu. 
lik deşik olarak buraya getirmiş- batında daha durabiliriz. Bura - ,ehadet parmağİnı kaldırarak ha- Y eryer oda hizmetciıinin takma 
ler. Ölüyor, can çekitiyor. Ve ıı ıadece bir Buda mabedidir. Bu tına vuruyor, içinde kurtun var. Evvelki gün ilk baharı andı- saçlar karşısında durup seyretti· 
daha dört yaşındadır. Ya fU dakikada bu mabetten çok büyük iki yatak ötede 16 yaşında bir racak kadar ısınan hava akşam hini görünce güzel hizmetciye 
Öteöi? O biraz daha uzunca boy- yedi .müe11ese daha açılmıştır. Çinli ıon nefesini veriyor ve dok- Uzeri değitmış Ye tedricen so- kendini methetmek hemde san· 
la. Daha doğrusu sol tarafı daha yatakların üıtünden atlıyarak torla biz, iki ölü arasındayız. ğumıya başlamıftı. Gece geç at kudretini tanıttırmak için: 
Uzun. Hasta bakıcı örtüyü kal- ilerliyelim. Şimdi erkeklerin ya~ Doktor Alman, ben Franaız. Bu vakit başlıyan şiddetli bir lo- _ Bunlar, dedi, ... , Barona ait· 
~ınyor. Sa~ bacağı kesilmiş. Bu- nındayız. Şu adamın ayağı ke - nun için birbirimize daha derin dosla hafif yaimur çisintisi, ara tir. Bak, hiç sahiciden farkı 
da bir muharip: Yedi yatında. silmit, fakat doktor ayağının ke- bakıyoruz. sıra ziyadeleşmek suretiyle, dün varmı? 
Biraz ileride güzel bir tablo mev- J N J J Ç k lk" k d · · E silmediğini söy üyor. aıı o u - ı ıyorum. ı amyon yara- bütün gün evam etmıştır. v- Kadınlar boş boğaz olurlar. 
ZUu. yor, ayağı kesileli bir kaç sene ol - lı daha gelmiı, hep ıivil. Fakat velki gün azami 21 dereceye d h 
. Meseli. Cenevre müzesi için bir muf, umumi harpte. Şimdi 37 yer yok. Kamyonun üzerinde iki kadar yükselen sıcaklık dün Hizmetçi, yemeden içme en a· 

ıcadın, örtüden dı~arı sargılı kolu- yarası varmıf. Malüller bile kur- üç mezarcı da var, çağrılmalarını azami 15, asgari 11,5 dereceye diseyi hanımına yetiştirdi. Bu, 
nu.çıkarmıf. Yanında, başı sargı- tutamıyor demek. beklemeden gelmişler. dütmüştür. niıanlı madam için büyük bir 
lr Yavruıu, göğıünün üıtünde Bir yatağın batında Fransız Birdenbire aklıma geldi. Saat Rasathanenin verdiği mahi- teessüre sebep oldu iıe de Ba· 
Çinli bir yavru bebek. Annenin e- bir papu. Son nefesini vermek 5 te, Japon ıefiri tarlfından bey - mata göre bugün de hava ka- rondan ayrılmıya kıyamadı. Maa• 
linde bir tek parmak kalmıt, ço- üzere olan bir Çinliye dua ediyor: nelmilel gazetecilere verilen çay palı ve yağmurlu olacak, sıcak- mafih, Baron, perükir aleyhine 
culdann büyüğünün kafaıında - Bu Çinli katoiik mi? ve koktey ziyafetine davetliyim. Jık derecesi biraz daha azala- san'atının sırrını muhafaza etme-
'bir ı;__un yar• •ı var. En küçük H l b h il d Pek tab"" d k tr d a...-, - - ayır, ya nız u ma a e e ıı çay a or eı a ve anı caktır. diği için dava açmıştır. Eğer bu 
Yavrunun bir §eyi yok. Sade kar· oturduğumuz için arasıra buraya var. Her halde bombardıman ses .. _ ...................................... ·--·--··· b b 
nr aç, meme emiyor. Ve iki elini geliyoruz. Malum ya, felaket an- leri de duyulacak. Halbuki ben demiyeceğim. Vakıa nezaketsiz- davayı kazanırsa, her er, ir ay• 
hi- :.oğru uzatarak Çin - Çin larında bütün dinler birleşir. bir mabet.... hayır hastahaneden lik olacak ama, sefirden, burada, dan altı aya kadar mahkam ola-
)'&lttffl. Doktor beni yaralıların yanına çıkıyorum. Doğrusu bu çaya gi - alenen af talep ediyorum. cakmış. _ 

----------------·----------------------·------------------------------------

- 62 ----- TAR!H EL KİTABI 
Devlete ait olan araziyi de Patriçiler kiralarlardı. Patriçiler yavaı ya• 

vq Roma arazisine sahip olmrya başladılar. 

Kanunlar: 

Romada Pleplerin hak sahibi olmalş.rı için bazı kanunlar daha kabul 
edildi, bu kanunlara göre: 

A) Komüllerden biri Pleplerden intihap olundu. 
B) Borçluların feci vaziyeti tahfif edildi. 
C) Bir ,ahıa 125 hektardan fazla arazinin kiralanması yasak olundu. 

Ordu: 

Roma orduıu evvelce daimi değildi. Ordunun miktarını her sene Se • 
nato tayin ederdi. lıtiyenler asekerliğe girerlerdi. 

Roma geniıledikten ıonra daimi ve mecburi askerlik iısulü de kabul 
edildi. Fakirlere aıkeri teçhizatını hükUmet temin ederdi. 

Fakat arazi geniıleyip daimi askerlik devam ettikçe bir çok mahzur -
lar meydana çıktı. Meseli bir çok arazi ekilemiy.ordu. Aıkerlerin geride 
kalan aileleri fakirletiyorlardı. Bunun neticesi olarak bir müddet sonra 
fakirlerden mürekkep ücretli meıleki bir ordu tetekkül etti. Roma bu za • 
inanda ecnebilerden de ücretli asker kullanmıya başladı. Roma orduları 
dörder kısımdan mürekkepti, bu kııımlara Lejyon denirdi. Lejyonlara 
IConıül veya Diktatör kumanda ederdi. 

- Halk hakimiyeti -

Senato • Halk lçtlmaları • Forum : 

1 • Romada krallıktan sonra hakimiyet halka aitti. (İmperium)· yani hI· 
IClftıiyet ve kudret halka aitti. 

Sanato ı 

I Eski konaüllerden, Pretorlardan ve asil aile reiılerinden mürekkep o
-.. (Senato) krallık devrinde de mevcuttu. 

S.llhlyetlerl : · 

J,u Senato bütün halk içtimalarının kararlarını da taıdik ederdi. - (Tri• 
l' iller) in kararı (M. E. 287) tarihinden itibaren bundan iıtiına edilmit • .... -

B) Senato, harp ve ıulh hakkında fikrini beyan ed~r. 
C) Senato, Konıülleri ve Diktatörleri intihap eder. 
D) Ecnebilere kartı memleketi temıil eder. 
E) Harp ve sulh kararını halkla istisare ederek verirdi. 

F .... 111: 

idi. Senatodan batka halk içtimaları da yapılırdı. Bunların adı (Çentiyo) 

TARİH EL KiTABI----- 63 -
Bu içtimalarda efkarı umumiye siyasi ve umumi meselelere alaka göı 

terir ve gündelik meıeleler hakkında halkın fikirleri de hazırlanırdı. Bu 
halk içtimalan Forum meydanında yapılırdı. 

- Komada din -

Roma dininde Şark mabutlarının büyük tesirleri vardır. Roma itikadı 
Yunan itikadı gibi hayali ve ıairane değildi. Romada her mabudun mu • 
ayyen bir vazif eıi vardı. 

Sonraları Romalılara yemek, içmek, yürümek öğreten bu hususi allah• 
lar (Site) mabutları haline girdiler. Jüpiter sema, yağmur ve zaman al• 
lahı oldu. (Mars) harp mabudu telakki edildi. 

Eıki Romada ilk zamanlarda mabutlar iman şeklinde tasavvur edil • 
mezdi. (Mara) uzun za.man sade bir kılıçla temsil edilmişti. 

ibadetlere rahipler nezaret ederlerdi. Rahipler Patriçilerdendi. Kral 
Romada bat rahipti. Yanında beş rahip bulunurdu. 

- Roma emperyalizmi 

Roma emniyetini teıiı etmek içinAdriyatik sahillerini, ve Aödeniz 
cephesini tecavüzden korumıya ve kedisine tabii hudutlar vücud agetirmi • 
ye mecburdu. 

Bunları plan dahilinde tatbik etmeden evvel Roma Kartaca hakimiyeti 
~le kartı karııya geldi. 

Kartaca milattan evvel VI asırda mühim bir ticaret merkezi olmuttu. 
Kartaca Akdenizdeki Siraküz, Tor ve (iyon) müıtemlekeleriyle Mar • 

silyaya rakip vaziyetteydi. Bu rakiplere kartı Kartaca, uzun zaman İtalya 
ile doıt geçindi. Fakat aradaki menfaat zıddiyetleri (Pön) harplerinin zu 
huruna ıebep oldu. Kartaca ile Roma ara11nda ilk müsademe Sicilyaya 
hakimiyet meıelesinden çıktı. 

Roma donanmaıı adayı işgal etti. Kartacalılar adanın timali garbisine 
doğru çekildiler . 

Milattan evvel 256 da bir Roma ordusu Afrikaya çıktı. Fakat mağlup 
oldu. Sicilyada tekrar bir deniz harbi oldu, bu harpte Roma galip geldi. 
Bu birinci (Pön) harbinin sonudur. 

Kartaca Sicilyayı muahede mucibince Romaya terketti ve on senede 
ödenmek üzere harp tazminatını kabul etti. (M. E. 241) 

Birinci Pön harbinden ıonra Kartaca aıkerleri iıyan etti. Jeneral (Ha
milikar) iıyanı bastırdı. Ve (Sardinya) da Kartaca hakimiyetini tekrar 
tesiı etmek istedi. Roma bu hareketin harp ıebebi olabileceğini bildirdL 
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L s o N TEL o R "F LA R 1 Limanda bir kaza toliste: Mısır Darülfünunu 
_ . Nezaret altına T k ·· ı 

lsveçguı Ubuhükume... indbefgh'in ÇOCUğU <Üst tarafı 1 inci sayfada) Alınan ameleler dUn serbest e emmU 
tin teklifini kabul etti bala bulunamadı muş ve Aıyanın bacası yıkıldığı bıraklldllar Y of unda 

Ankara, 8 (Vakıt) - Ereğni 
hattını yapmakta olan lsveç gu· 
rubu tediye şartlilrını tadilcn hü· 
kumetin teklıfini kabul etmiştir. 
inşaat 934 yerine 935 de bite· 
cek, tediye yarı nakıt ve yarı 

bono olacaktır. Bu suretle tedi
ye 937 senesinde bitccel<tir. 

Bulgarlstanda e\·rak 
Ankar , 8 (Vakıt) - Bulga

ristandaki malum evrak 53 çu· 
al içinde orta elçiliğimize tes

lim edilmiştir. Bu meseleye dair 
ifabi suale maliye vekili bu 

hafta cevap verecektir. 

Formül eskidir 
Ankara, 8 (Vakıt) - Düyu

nu umumiyenin yılda beşyüz bin 
Ingiliz le ödenmesini istihdaf 
eden formülü yeni bir safha 
gibi gösteren Akşam gazetesi· 
nin havadisi eski bir şeydir. 

Küta ye - Balık slr 
ha tı 

Ankara, 8 <Vakıt) - Kütahye 
Balıkesir hattının İ4$1etmiye açıl
ması için son takviye ameliyeleri 
bitiriliyor. Açılma merasimi bu 
baharda olacaktır. 

Him yei etfal çocuk sar ylnda 
yeni bir kurs 

Ankara, 8 (Vakıt) - Yarın 
himayei etfalin çocuk ar yında 
yeni te · s edilecek kursun açıl
ma merasimi yapılacaktır. 

Dilsiz SıUu Ef. öldU 

Ankara, 8 ( Vakıt) - Büyük 
Millet meclisinin meşhur dilsizi 
Sıtkı Ef. romatizma neticesi kalp 
adalesi iltihabından dün vefat 
etmiştir. 

Nevv York, 8 (A.A) - Lind
bergh'in çocuğu henüz buluna
mamıştır. Biitün izler, biribirini 
müteakip terkediJmiştir. Polis, 
çocuğun sllr'atli bir kaçakçı Ya· 
puruna almmış ve Jersey sahil
leri açıklarına götfirülmüş oldu
ğunu zannetmektedir. 

gibi bordasında da bir yara açıl- Amele tarafından vilayete Ye• 
mışhr. rilen üçyüz imzali istida tahki-

Müsademe vapurda bulunan katı henüz bitmemiıtir, sekiz 
yolcularla rıhtımdaki halk ara· 

1 
d M h t A N · 

ame e en e me , rap urı sında büyük bir heyecan uyan· 
dırmış, bağmşanlar olmuş· ve Vahit evvelki akıam nezaret 
tur. Nihayet Asya vapuru ikinci altına alınmı~lar fakat bilahare 
bir manevrayla tekrar rıhtıma serbest b1rakılmıılardır. Verilen 

lfadabnm Lindberıh'in oğlunu 
başka bir yolda aramıya müsa· 
ade bahşolacağı söylenilen Muy 
Meslo isminde bir şahıs tevkif 
edilmiştir. 

50,000 dolar fidyei necat iı
temek için Lindbergb'e bir te
lgraf göndermİ§ olmak töhmetile 
iki erkek ve iki kadın teykif 
edılm!ştir. 

Nev-Jersey valisi çocuğun ha
yatta bulunduğuna dair kat'i 
hiç bir iz olmadığını beyan ey· 
lemiştir. 

Bir istifa 
Ankara, 3 {Vakıt) - Adliye 

vekaleti Hukuk işleri müdürü Sabri 
kir B. istifa etmiştir. 

yanaşmış ve yolcularmı cıkar· 

mışbr. 

Kaza hakkında Seyrisefain İş· 
letme müdürü Burhanettin bey 
ıunları söylemiştir: 

11
- Kazaya Asya vapuru kap

tanının suları iyi hesap edeme
mesi ve yanlış manevra yapmaaı 
sebep olmn§tur. Lodos o sırada 
kuvvetliydi, sular dışarıya akı· 
yordu. Aıya kaptanı bunları 
hesap edememiş ve Cilmburiyet 
vapurunun üzerine düşmüştür. 

Cümhuriyette hasar yoktur. Fa
kat zaten eski bir 2'emi oJan 
Aıyanın bacası yıkılmıştır.,. 

Dığer taraftan Asya vapuru 
nun ıahibi Cemal beyse kazada
ki mes'uliyetin tamamiyle Cüm
huriyet vapuru kaptanına ait ol

Hukuk FakUltesinde d&rsler ve duğunu iddia etmektedir. Bu zat 
imtihanlar Uç gruba ayrılıyor diyor ki: 

Darülfünun, Hukuk fakültesi "- Hadise de Seyrisefain 
imtihanları için yeni bir şekil dü- meı'uldOr. Bir Jiman tarife ve 
şünülmektedir. Bu şekle göre 'Hu- nizamnamesi mevcut olduğu ve 
okunan dersler Uç gruba ayrıla- milli vapurcular buna riayet et
cak, müdavimler her gruptan ay- tikleri halde Seyrfıefain idaresi 
rı ayrı imtihan Yerecekterdir. buna hiç e emmiyet vermemek

Bu gruplar unlardır: Hukuku tedir. Eğer Seyri ef in idaresi 
umumiye, Hukuku hususiye, Ik- nin bu kayıtsızlığı devam ederıe 

malumata göre istida veren i§çi

lerin komilnistlikle bir alakaları 

yoktur. 

M. Troçkl Çekosl,ovakyaya 
gidecek mi? 

Şehrimizde bulunan M. Troçki 
Çekoslovakya kaplıcalarında Uç 
ay geçirmesine, bu müddetin 
sonunda tekrar Türkiyeye dön-

mesi ıartile, Çekoslovakya hil
kiımetince müsaade edildiiini 
lngilizce Taymiı gazetesinden 
naklen yazmıştık. 

M. T roçki birkaç pn evvel 
bizzat Çekoslavakya konsolos· 

luğuna giderek ceneral kon
solosuyla görüımüştür. 

Fakat Çeko!llavakya Jeneral 
konsolosu bu husuta malümat 

vermek iıtememekte Ye şunları 
söylemektedir. 

M. Troçki buraya geldi, ken· 

diıiylc görilıtük. Fakat ne mev

zu etrafında görilştüğümüzü 

söylemi ye mezun değilim. 

Mamafih M. Troçkinin pasaportu 
bizce vize cdilmiı defıildir. 

bsat. Bu yeni şekil tahakkuk et- hergün böyle kazalar bekle· UakOdar hale sinemasında 
tiği takdirde her gruba dahil nebilir!.,, Maz:um tarihi filim 
derslerden verilen notların vasa· Ticaret bahrjye müdürlüğü Ye Esir Mellke 
tisi alınacak, talebenin vazıyeti liman idaresi tarafından kaıa Nazın dikkate izdihama m~ni olmak 

Kahireden Londra gazeteleri· 
ne verilen malümata göre Mısır 
Darülfünununun ilk defa olarak 
ecnebi profesörlere fahri unvan· 
lar tevcihi, büyük merasimle 
yapılmıştır. 

Bütün Darnlfünun heyeti, Mı
sırdaki bütün ecnebi sefaret 
heyetleri, hükümet erkanı ve ilim 
adamları Darülfünunda toplan· 
mışlar, Mısır kıralı da merasime 
iştiralt etmiştir. 

(Taymis) gazetesinin Kahire 
muhabiri bu münasebetle fU 
ma!ü;nah veriyor: 

"Mısır, Darülfünunuyla haklı 
olarak iftihar ediyor. MısırDarül
fünunu kısa bir zamanda Avrupa 
Darülfununlariyle kıyas edilecek 
asri ilim müesseıeıi olmuştur. 

Mısır Darulfünunu, ilk fahri un· 
vanlarını Londra Darülfünunu 
teşrih müderrisi profesör Eliot 
Smis, Paris Darülfünunu muka
yeseli medeni hukuk mOderrisi 
profesör Copıtaut, Roma Darül
fünunu Roma hukuku müderri i 
profesör Vittorio Scialja ve Ber· 
lin Darülfünunu müderrislerinden 
doktor ' Soverbruk,, e tevcih et· 
miştir. 

Bütün bu zevat Mısır Darlil
fünhnuna hizmet etmişlerdi. 

Vaşlngtonunu 

Yıl dönümü 
Vaşingtonun 200 üncü yıl dö

nümü münasebetile reisi cümbur 
Gazi Hazretlerile müttehit Ame· 
rika hükümetleri reisi cümhuru 
M. Hoover arasında telgraflar 

muştur. --- -·- - üzerinde üç not müf'sıir olacalıtır. hakkmda tahki~ata başlanmıştır. için bu filim bir hafta devam edecektir taati olu -·-··· ·-·-----~--···-··-··--··----·-·····-·····--·-·· ·····- ·--

rARlH EL KlTABI 

Kartaca harpten vazceçti fakat Roma Sardenya, Korsika adalarım zap • 
tetti. 

Romahlar Kartaca ile meşgulken Goller de Romaya hücum ettiler Et· 
rüryaya kadar zaptettiler fakat burada mağlup oldular. Roma bundan 
sonra bütün şimali İtalyayı zaptetti. 

. -- ikinci PUn harbi -

Kartacanın ispanyadaki hudutları Roma ile Kartaca arasındaki relia • 
bet üzerinde müessir oluyordu. 

Romalılar Yunan müstemlekesi olan (Sagont) u himayeleri altına al• 
dıluar. Kartaca kumandanı (Anibal) da harp istiyordu. Şehrin· yakıruna 
ddar. aKrtaca kumandanı (Anibal) etti. Roma Kartacanın talebini ka. 
bul etmedi. (Anibal) tecavüze başladı. 

Anibalın maksadı Romanın hakimiyetine girmiı olan kavimleri Roma 
hnkimiyetinden dişarı çıkarmak suretiyle Romayı yıkmaktı. 

Ani bal Roma üzerine yürüdü. T essin ıuyu civarında Roma ordusu 
mağlup oldu. (M. E. 216) senesinde Romalılar tekrar tecavüz ettiler Fa· 
kat Anibal (Kan) da muzaffer oldu. 

Roma, bu defa İspanyaya hücum ederek Kartacayı meşgul etmek isti• 
yordu. Maa.mafih bu harpte de Romalılar mağlup oldu. 

Bundan !:onra Romanın kuvvetlendiğini, Kartacanm büyük bir zafere 
mukabil zayıfladığım görüyoruz. 

Romalı Konsül Sipyon (M. E. 204) te Kartacamn §İmailnde Otik sa. 
biline cıktı. Bu harpte Roma muzaffer oldu. 

Sulh şartları Krataca için çok fecidi. Kartaca adaları Romaya terke• 
diyordu. Kartaca bu muahede mucibince silahtan tecrit olunuyor, donan• 
ması imha ediliyordu. 

Kartaca, Libyadan başka bir yerde harp etmemeyi taahhüt ediyor. Ya 
pacağı harpler için Romanın müsaadesini almayı esaslı bir !art olarak 
kabul ediyordu. (M. E. 201) Bu şartları kabul ettikten sonra Kartaca an .. 
cak 55 sene kadar yaşıyabildi. 

Roma bu zaferden sonra şarki Akdenizde, Makedonyada, Suriyede, 
muz00 ffcrane muharebeler yaptı. İspanyayı zaptetti. 

- 3 ün•~ü Pön harbi -

oma haricle meşgul olurken Kartaca Romaya İsyan etti. Ve üçüncfJ 
Pön harbi böyle başladı •. (Sipyon' un ordusu Kartacaya girdi. Ve şehri tah 
riP. etti. (M. E. 146). 

----·--- TARffi EL KİTABI -------61-
Kampani, sonra Latiyom, Samniyum zaptedildi. 

Makedonya kralı Pruale harbed ildi. Ve Roma galip geldi. Cenubi 
ltalyadaki Yunan müstemlekeleri elde edildi. 

- Romada kırallığın sukutu -
Dlktat8 rlUk , konsUllDk ve cUmhurlyet : 

Romalılar (M. E. 509) da aon Etrüsk kralını tahttan indirdikten, yani 
'(509) ihtilalinden sonra krallığı ilga ettiler. ihtilalin reisleri olan Bürütüs 
ve Kollatin Pretorlar (ukeri reis) sıfatiyle idareyi ellerine aldılar. Sonra• 
lan Pretor ismi (Konıül) e çevrildi. Konsüller (iki konsül) bir sene müd· 
detle senato tarafından seçilirdi. Vazifeleri askere kumandaydı. Konsül • 
ler birbirlerini de kontrol ederlerdi. itleri yaparken senato ile müşavere • 
de bulunurlardı. 

Harp zamanında hu iki konıül yerine bir Diktatör geçerdi. Ekseriya 
Diktatörlükle iki konıülden biri, senatonun intihabiyle altı ay için intihap 
olunurdu.· 

Senato servete göre tsanif edilmit Çentürilerden mürekkep olduğu için 
ekseriyet daima aristokratlann elindeydi. (Plepler) in siyasi hukuku he· 
men mevcut değildi. 

Bir Plep bir Patriçiyle evlenemezdi. Plepler borçlarım ödiyemezlerse 
Patriçilerin esiri olurlardı. 

Pleplerln muzafferiyeti = 

Nihayet Plepler kuvvetlendiler, siyasi hak istediler ve muvaffak da ol• 
dular. 

Plepler için Kiktatörden maada heyetler tarafından verilen kararlar hak• 
kında (veto) (ret) hakkını kullanmak üzere (tribün) adlı bir meclis te .. 
§ekkül etti. Ve milattan evvel (257) tarihinde bu meclis (Senato) gibi ka 
nunlar yapmıya batladı. 

On iki levha kanunu ı 

~amada iJk kanunlar dini mahiyetteydi. Hakimlik hakkı sade Patriçile'" 
·e münhasırdı. Nihayet Plep tribünlerinden biri tarafından bir teklif ya.• 
pıldı. (M. E. 461) bu teklif Plep ve Patriçi farkını ortadan kaldırıyordll• 
Ve Pleplerin Patriçilerle evlenmelerine müsaade ediyordu. Büyük müna• 
kaıalardan &<>nra kanun kabul edildi. Ve Forum meydanında 12 levhaY~ 
yazıldı. Bu ilk yazılı kanun (On iki levha - Deçemvirler) adını aldı. 

- ArazJ .• Kanunlar. Hilkftmet tesldUiU:ı -

Arazi~ 

Yeni zaptedilen arazi devlete ait olurdu. Diğer sahalardaki arazi Pııt
ricilere dağıtılırdı 



1 S P O R 1 
Bu haftaki maçlar 

1stanbul l•utbol heyetinden: 
11- Mart·932 Cumn günü T:ık:ılm 

Stadyumunda yapılan tık m:ıçl:ırı ~un
lıırdır: 

Süleymaniye·Kasımp:ışa saat 1 O ha· 
kem Emin B., Eyüp . Beylerbeyi sa:ıt 
l l,15 hakem Emin B Süle,·m:ınive Ana· 
dolu saat 13 hakem Rcfiı. . Osm.:ın l3ey. 
Beykoz·Vefı·Kumlrnpı sa:ır 14,15 hakem 
Arif Hey. 

Süleymaniye - Anadolu maçı 
birinci devrenin muhalefeti ha· 
vadan dolayı tamamlanmıyan 15 
dakika oynanmak suretile itmam 
edilecektir. 

Karneranın yeni maçları 
Londra, 8 (A.A.) - jeff Dik

son, Karnerayla Avusturalya'lı 

George Cook arasında 17 Mart'
ta yapılması takarrür eden bir 
nıaç tertip etmiş olduğunu be· 
Yan eylemiştir. 

Londra, 8 ( A. A.) - Larry 
Gainsin meneceri Horry Levine 

dünya şampiyonluğunun Londrada 
Vbilte City,dc yapılacağını bil
drimişlir. 

l_n_, _A_v_E_T_L_E_R_, 
Hicazda vefat eden bazı 
"atanda lar1mızın ver'sleri 

ça§r1hyor 
l:ıı:ınbul müddeiumumfliğinden. 

928 senesinde fiicnzda vefat eden 
l'ıtandaşlanmızdan· 

I - Galata da. Romanva Otelinde 
&•umlu Ahmet Murat. • 

2 Gatada: Romanya Otellnde La.dikli 
Bakkal Halı! oğlu Must:ıta. 

3 Istanbulda: llüdu·endigılr Otelinde 
Hü eyin oğlu Sarı Şaban. 

4 Sirkecide: Düzce 1 Iendek Otelinde 
Ahmet oğlu Seldnikli t l:ıcı Jbrahim 
.Hasan. 

5 - lstanbullu: ls mıil Efendi bin 
Osman 

6 Jstanbullu l\Iehmct Efendi bin 
Abdullah. 

Efendilerin müstabaı. kı tereke mlrıı5· 
alınnın veraset s~nctleriyle birlikte Is· 
tanbul Cümhoriyet MUddeiumumlliğinc 
ınlirııcaat etmeleri i[~n olunur. --·---
Ergani e-;k;;, TUrk Anonim 
· Şirketi Hlssedarlarına 
Şirketimiz sermayeıine mahsus 

Hissedaran tarafından tediye e
dilrniş olan mebahğa zamimeten 
Ye nizamnemei dahilimizin altmcı 
llladdesıne tevfikan, sermayenin 
Ylizde beş niliibetinde bir :nik
darın daha talebi, bu kere Mec
lisi İdaremizin S Mart 1932 ta· 
tibiodeki içtimaıoda karargir ol
düğundan, hamil oldukları hisse 
&enedatıoın yüzde beşini teşkil 
eden mebalığı 1932 senesi Nisan 
ayıom 1 O uncu gününe kadar 
Şirketin Istanbul'da, Bahçekapı'da 
Taı hanında kain İdarei Merke
ziyesi veznesine tediye ve usulen 
kayit Ye temhir edilmek üzere 
Yedlerinde bulunan senedatı mu
•akkateyi ibraz eylemeleri His
•edarandan rica olunur. (2582) 

l\ 1eclısi ldııre ...___ _________________________ __ 

~~ V AKIT ıın-~ 

~!~?.!. ~~!~ı~ı 
Yemur istiyoruz - Taşrada. 

lcıZalarda mal satacakur, hangi kazada 

&atı~ Yapacııksn o kazanın yerli ahalisin· 
~tı olması şarttır metrmpln müracaat ; 
!tanbul Postah:ınesi 400 

Doktor 

Hafız Cemal 
l>ahln hstahklar mutahassısı 

Cuınadan maada her gün öğleden 
~llra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan-
1llda divanyolunda 118 numaralı hu· 

.... kalıineainde dahili hastalıklan 
ll:l11a7enc \'e tedavi eder. Telef on: ls
°Caııbuı (2. 22398) 1 
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1 Mahkeme ve icra ilanları -------- 3. K. O. SA. AL Ko. dan 1 
Istanbul Asliye mııhkcmsi ikinci Ti

caret d:ıiresinden : 
Üsküdar - Kısıklı Halk Tram

vayları Türk. A. şirketi vekili 
Avukat Ahmet Ramiz Bey tara
fından lstanbulda Divan yolunda 
Çenbcrlitaş karşısında Osmanbey 
matbaası namına Osman Saim 
bey aleyhine tabını derubde ey· 
!ediği biletleri ademi teslim su
retile mukaveleye riayet etmedi
ğinden peşin verilen iki yiiz llra 
ile zarar ve ziyanın tediyesi tale
bine dair ikame eylediği davanın 
cari tahkikatında müddeialeyh 
vaki ilanata rağmen muayyen 
günde gelmediğinden bir ay 

müddetle hakkında giyap kara
rının tebliğine ve tabl<ikatın 10 
Nısan 932 Pazar günü saat on· 
dörtte icrasına karar verilmiş 

olduğundan müddeialeyh yevmi 
ve vaktı mezkfırde gelmediğ tak
tirde hakkında müamelei gıyabi· 
ye icra o!unacağ"ı ilan olunur. 
(2581) 

Jstınbul dördüncü icra memurluğun· 
dıın 

Tan.amma bin lira kıymet tak
d·r edilen Kartal kazasının Pen
dik kariyesindc Yah civarı soka
ğında 360-1 O r akkamı ebvablı 

bir bap ahşap hanenin. tamamı 
açık artırmaya vaz edilmit olup 
31 Mart 932 tarihinde şartna· 
mesi divanhaneye talik edilerek 
14 Nisan 932 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat on dörtten 
on altıya kadar lstanbul dördüncü 
icra dairesinde açık arttırma 
suretile satılacaktır. Artırmaya 

iştirak için °ı o 7 teminat akçesi 
alınır. Müterakim vergi belediye 
vakıf icaresi müşteriye aittir. 

icra ve iflas kanununun 119 
uncu maddesine tevfikan haklan 
tapu siciJJerHe sabit olmayan 
ipotekli alacaklılar ile diğer ala
kadaranın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarım ve husu
sile faiz ve mesarif e ait olan 
iddialarını ilan tarihinden itiba

ren 20 gün içinde evrakı müspi· 
telerile bildirmeleri lazımdır. Ak
si halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmayanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç lrnlırlar. 

Alakadarların iıbu maddei ka
nuniye ahkamına göre hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat 
almak isteyenlerin 931-786 dos
ya numaraıile memuriyetimize 
mürücaatları ilin olunur. (2578) 

ı:) tip lcrıı Memurluğundan; 

Tamamına beş bin iki yüz sek
sen lira kıymet takdir edilen fe. 
nerde fener kapucaddesinde Pa
tirikhane sokağında 27, 29 nu· 
maralı kargir üzerine bina edil
miş beş kattan ibaret olup beş 
oda ve bir hamurkar dairesi Ye 
elektrik tesiaah ile Terkos suyu
nu muhtevi üçüncü katta bir 
abdesthaneyi müştemil bir bap 
fırının birinci arttırmada dört bin 
Hraya çıkarak takdir olunan kiy: 
meti beş bin iki yüz seksen li
rayı bulmadığı cihetle ikinci art
tırmaya bermucibi kanun çıkarıl
masına karar verilmit mezkür fı· 
rının (4000) lira bedel Uzerin
den ikinci arttırmaya 31 - Mart-
9'.;2 Pcrşenbe günü saat 14 den 
16 ya kadar Eyüp icra dairesin
den bilmüzaycde J:laraya cevrile
cektir. Şartname : 9 • Mart - 932 
tarihinde Divanhaneye talik edi
lecektir. iştirak için yüzde on 
beş teminat akçesi alınır. Müte· 
rakim vergi ve tanzifat ve vakıf 
icarcsi hisslerine göre sahipleri
ne aittir. Haklar. tapu s:cilleriyle 
aabit olmadıkça ipotekli alacak-

lılarJa diğer r.lakadarının irtifak 
hakkı sahiplerine ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbiteleriyle bildirmeleri lazım· 
dır. Aksi halde lıakları tapu 
sicilleri}•le sabit olmayanlar satış 
bı:delinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. A!akadaranın icra ve 
ifias kanununun l 19 uncu mad· 
desi hnkmüne göre tevfiki hare· 
ket etmeleri ve daha fazla ma· 
lumat almak istiyenlerin 931-769 
numaralı memuriyyetimizde mev
cut dosyaya muracaat etmeleri 
lian olunur. (2586) 

Birinci ticaret mahkemesinden: 

lstanbulda Sultanhamamında 
hacapulo hanında N. 31 mağa· 
zada manifatura ticaretiyle işti
gal eden Mu tafa Nuri oğlu Ha
san ve şürekası şirketinin ala
caklarile icraen aktettiği Kon· 
kurdato evrakı muhakememize 
tevdi kılınmış ve emri tetkika
tın 17 mart 932 tarihine müsa· 
dif perşembe günü saat 10,30 da 
icrası mukarrer bulunmuş oldu
ğundan bu bapta alakadar olan
larm mezkür gün ve saatte mah
kemede hazır bulunmaları ilan 
olunur. (2503) 

Jstanbul Asliye mahkemesi 3 ündi 
hukuk Dairesınden 

Zehra hanımın Aziz efendi a· 
leybine ikame ettiği nafaka da
vası üzerine mumaileyhe gönde
rilen davetiye ikametgahmın meç
hul olduğu beyanıle bili tebliğ 
iade kılınmış ve bitalep ilanen 
tebliği tensip olunar:ık muhake
me 19 Mart 932 Cumartesi saat 
14 de bırakılmış olduğundan 
yevmü mezkiirde gelmediği tak· 
tirde rıyap kararı ittihaz oluna· 
cağı ilan olunur. (2580) 
------~~ 

lstanbul üçiincü icra dairesinden: 

Tamamına 4200 lira kıymet tak • 
dir olunan Kumkapıda Muhsine ha
tun mahallesinde Molataşı caddesinde 
atik 16 cedit 20 numaralı haıiieen kar .. 
gir maa bahçe bir bap hanenin 120 
hisse itibariyle 60 hissesi açık arttır
mıya yazedilmiştir. 2 - 4 - 32 tari • 
hinde şartnamesi divanhaneye talik 
edilerek 27 - ı - 32 ta .Çarşamba 
27 - 4 -32 tarihine müsadif ~ar~am 

1 ha saatten 1 f iliı 16 ya kadar Istanbul 
üçüncü icra dairesinde açık arttırma 
ile satılacaktır. Aıitırmıya iştirak 
için yüzde 7 teminat akçesi alınır. Mü 
terakim vergilerle belediye rüsumları 
vakıf icaresj müşteı;ye aittir. 

Haklan tapu sicilleri ile sabit ol -
mıyan ipotekli alacaklılar ile diğer 
nlakadaranın ,.e irtifak hakkı sahip· 
!erinin hu haklarım ve husucile faiz ve 
masarife dair olan iddialarını ilan 
taı•lhinclen itibaren yirmi gün içinde 
enakı müspitcleı'ilc bildirmeleri lfl -
zımdır. Aksi halele lınkları tapu sicil
lerile sabit olmıyanlnr satış bedelinin 
paylaşmasından haric kalırlar. Alfı .. 

K. O. ve 1 inci fırka hayvanatı! 
için kırılacak arpa münakasası bir 
hafta talik edilmi§tİr. ihalesi 9 
- 3 - 932 çarşamba günü sant 
15,5 ta komisyonumuzda yapıla -
cakhr. Taliplerin şartnamesini al 
mak üzere her gün ve münakasa· 
ya ittirak edeceklerin de vakti mu 
ayyende komisyonumuza müraca• 
atları. (106) (821) 

"' "' "' 
K. O. Merkez kıt'aları yemek· 

lik odun ihtiyacı için münakasa 
bir hafta talik edilmiştir. ihalesi 
9 - 3 - 932 çarşamba günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin şart 
namesini almak üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edeceklerin 
vakti muayyeninde komisyonumu
za müracaatları. (105) (820) 

ıı: •• 

Zafranboluda kıtaatm ihtiyacı is.in 
5700 kilo sade yağ kapalı zarfla mü
nakas.-ıya konmuştur. İhale tarihi 28 
- 3 - 932 saat U tür. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her gün mü
naka aya iştirak edeceklerin de iha • 
Je tarihinde Zafrnnboluda Sa. AJ. 
Kom. riyasetine müracantları. (114) 

( 99) 

İstanbul - Şehzadebaşındaı..; 
harita u-ıum müdürlüğünün ta.mir e
dilecek çadırlarının pazarlık mcrasi • 
mine rlevam edilecektir. Çadırları 
görmek istiyenleııin neyaT.Itta hari • 
ta umum müdürlüğüne Ye pazarlığa 
iştirak edeceklerfo 14 - Mart - 932 
pazartesi günü saat 15 te komisyonda 
bulunmalan Ye şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün komi~yona müra
caat etmeleri. (115) (900) 

* • cı 

Askeri müzede me\·cut olan 20 baş 
ve 20 el manükenleıi.n pazarlığına de
vam edilecektir. Pazarlığa iştirak e · 
deceklerJn. 9 - l\fart - 932 tarihinde 
çarşamba günü saa\ 13 te komisyonda 
bu1unmaları ve şartname ini almak 
isti'yenlerin komisyona mi.iracaat et
meleri. (116) (901) 

ıı: •• 

Asker ihtiyacı iç.in satın alınacak 
zeytin tanesinin pazarlığına deYam e
dilecektir. Pazarlığa iştirak edecek
lerin, 12 - Mart - 932 tarihinde 
cumarte i günii sa.at 14.5 ta komic:yo. 
numuzda hulunmalan ve nümune ,.e 
şartnamesini almak istiyenleıin her 
gün komisyona müracaat etmeleri. 

(117) (902) 
* ~ * 

Askeri tıbbiye mekt:ebinde mevcut 
olan 41 kalem köhne eşyanın müza -
yede merasimine devam edilecektir. 
Müzayede.re i tirak edeceklerin 14 -
l\tnrt - 932 tarihinde pazartesi günü 
saat JS,:i ta komisyonumuzda bulun. 
maları Ye esyayı mahallinde görmek 
için mektep müdürlüğüne, şartname
sini almak istiyenlerin her gün ko • 
mi yona müracaat otmeleri. (11 ") 

(90:1) 
* * • 

Konyadaki kıtaat ihtiyacı olan ' 'c 
evvelce miinakasaya konulan Ye bil~ 
{ıhara ihalesinden zarfı nazar edilen 
3-il.500 kilo un, bu kere yeniden ı~r.
pah zarf usulü ile münaka.c;ara vazc• 
dHmiştir. 30 - Mart - 932 çarşamha ı 
günü saat 15 te ihale edilecektir. Şari 

name ini görmek ic;tiyenlerin her gün 
... e taliplerin (1800) lira teminatı mu
vakkatc ve teklif mcktuplarile ,·nkti 
muayyen ve saatte J\onyadaki satm 
alma koll".isyonuna müracaatleri. 

(119) (904) 
* * .. 

No. 1 Liste 

Ustura 
Adet 
200 
50 Et makinesi (maa ye

dek parçaları) 
200 Et bıçağı 
50 Çamaşır etüsü 
No. 2 Liste 

Adet 
30 Sırlı berber leğeni 

I 00 Berber bileği kayışı 
100 Berber bileği taşı 
100 Berber önlüğü 
I 00 Berber havlusu 
Yukarıda yazılı bir ve iki nu .. 

maralı listelerde muharrer eşya .. 
nın aleni münakasayla. .mübayaası 
icra olunacağ1 ilan edilen bu eş -
yaya verilen fiatler haddi itidalde 
görülmediğinden aleni münakasa, 
bir hafta müddetle 12 - Mart -
932 cumartesi günü 1 numaralı 
liste saat 15 te, 2 numaralı liste 
saat 15.5 ta ihaleleri icra edil .. 
mek üzere talik edilmiştir. Talip· 
lerin şnrtnamesini almak ve nü • 
mune1erini görmek üzere ve mü • 
nakasaya iştirak etmek için yevmi 
mezkUrda ko.misyonumuza müra• 
caatları. (112) (866) ı 

"' * * 
Aleni münakasa ile alınacağı 

ilan edilen 100 adet sırlı ve kapak 
lı su kovası ve 2000 adet sırlı tük • 
rük hokkasına talip çıkmadığın .. 
dan 12 - 3 - 932 cumartesi gü
nü saat 16 da fiatlar haddi itidal
de görüldüğ tak-tirde pazarlık ıu • 
retiylc ihalesi icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak ve 
nümunelerini görmek ve pazarlı · 
ğa iştirak etmek üzere Kom. a 
müracaatları. (113) (864) 

:;. 

ı. Tayyare T. B. He tayyare 
mektebine ait ve Şişlide tram
vay garajı caddesinde Fort Ot· 
mürn ötür garöseri fabrikasında 
iki adet beş yüz yedi modeli 
müstamel 59. parçadan ibaret-
şase motör ve tefernıah aleni 
münakasa usulü ile ve 16 3-932 
çarşamba günü saat 15 te Kom. 
da satılacaktır. Taliplerin mez .. 
kur şase ve tef erruatmı mezkur 
garajda görmeleri ve şartnameyi 
almak Üzt!re KOM. a yevmi 
ihale günü münakasaya iştirak 
edeceklerin teminatı muvakka
telerile birlikte KOM.a müraca· 
atarı. 92 (687) 

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

vanab için pazarlıkla alınacağı 

ilan olunan yulafa verilen fiat pa
halı görüldüğünden 9 - Mart -
932 tarih Çarşamba gÜnü saat 16 
da pazarlığa devam olunacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak ve 
pazarlığa iştirak etmek üzere ko· 
misyonumuza müracaatlan. 

(111) (865) 

kadarların icra 'e ifl.~.; kanununun ş b k h l d 
119uncumaddesihiikmünegöretevfi e 1·n ara isarvi a"yetin en: 
ki hareket etn1eler.i ve daha fazla ma-

JUmat almak istiyenlerin 930 - 217 Şebinlcarahiıar Sufehri arasında \'e Kelkit ırmağı üzerinde 
dosya numarasilc memuriyetimizc alh bin yilz on sekiz lira muhammen bedeli olan ve kırk bıı 
müracaatları ilan olunur. <2584> metrosu münhedim bulunan ve halen üç yüz on beş metro tu• 

Beyoğlu ildncl sullı hukuk malı .. tündeki Tonuk köprüsünün ahşap ve demir aksamı 28·2-932 ta-
1.:cmesindcrı: rihinden itibaren yirmi bir gün müddetle ve kopalı zarf usulile 

Sadıı csbak Sait paşa Yeresesiylej müzayedeye vazedilmıştir. Bedeli ihale iiç ay zarfında iki taksit
Kö e oğlu Hamlambos veresesinin• te alına~aktır. Kevfiyet ilin olunur. (839) 
~y~n ~ mil~er~~ mu~arnf o~,---~~--~--~---~~~~~-~-~------~~-~---
duklnrr Nişa.ntnşıncla TeŞ'·ikiye ma • çuk nispetinde teminat akçesini ma.h·ı de gayri müseccel hnl{ sahiplerlyll" 
hnllesinin I\fi~ıthane ve tramvay cad- keme \'eznesine te..ı;lim etmeleri meş • ipotek alacaklıların ve irtifak lın!.1 t 

dc.c-inde atik 9 ve cedit 142 No ]ar ile ruttur. MiitaraJ.dm Hrgiyle va:kıf ica-1 sahiplerinin i !m hnkJarını \'e husu • 
murakknm Sait paşa konağı namiyle resi mü~teriye aittir. Mezkur konak siyle faiz ,e rna arife dair iddialan. 
maruf konağın müfrez büyilk kısmt iki kısım ve dahilin yağlı boyalı, ter- nı tarihi j),mdan itih:ırcn 20 gün 1.ar
şuyuun izalesi için açrk arttırma ile !rns ve elektrik tesisatı mevcut ve ar- fmdn mahl~em<>ye müracaatla cvarJ.., 
satışa vazedilmiş ve -:sartnamesi divan- kasındaki büyük hnhcesi ~am ağaçla- müsbitelerb Je ı a~ t ve tescil ettinne-
haneve taıı·k nd1·1erck 932 martının 31 n ı"le mÜle1.·1.·en ve ufak bir r-raraj"ı ve 

.; ._ .; .; ., Jeri aksi halde tapuca müseccel hak 
perşembe günü sant 14 ten 16 ya ka- bahçede büyük bir mermer havuzu sahiplerinden maadasrnın satış bede• 
dar Beyoğlu sulh ikinci hukuk mah- müştemil ve bahçesinin geni~ cephesi! 
kerncsinde en ziyade arttıran müşte.. konağın arka kısmında Nüzhetiyc cad· linin pay laştmlmasmdan haıiç kala· 
risin~ ihalesinin icrası mukarrer bu .. desi üzerin<le olup her türlü htşaata cakları 'e daha ffizla m:ılfımt tale-p 
lunmuştur. müsaittir. edenlerin 930 - 973 No Iu dosyasiyle 

AritJrma ikincidir. Kıymeti mu • l\lesahai sathiyesi seneden 4978 zi• mahkemeye mür.ıcantla ~artname , .• 
hammenesi 70.000 lira olup mü1..ayedel radır. icra kanununun 119 uncu mad- dosyasını tetkih. edebilecel.leri illD 
ye .iştirak edcceklerfo yüzde yedi bu- desine tevfikan mezkur gayn menkul- olunur. (2587) 
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öprü . nşaat münakasası: 1-l\-te-~-z~-c~-tasR_ı: G-~al-~a-~-~-liA_ba~-1 ~-.2-362-ll 
Şube A. Sirkeci Mühürdarzade a.2 Ho2:'40 

Nafia Vekaletinden: 
Çanakkale Yilayetinde Balya - Çanakkale yolunun Çandan iti

baren 49 + 700 kilometresinde kain Nişankaya mevkiinde inşasına 
lüzum görülen 2X 17,5 metre açıklığında betonarme köprünün 
inşaatı kapalı zarf usuli!e münakasaya konulmuştur. Köprünün 
bedeli keşfi 25,900 liradır. Münakasa 14 Mart 932 tarihine mü
ıadif pazartesi günü saat on dörtte Nafia Vekaletinde yapılacak
tır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarını sekiz 
gün evvel yoHar umum müdürlüğüne ve teklif mektuplarını mü
nakasa günü saat 14 de kadar . Nafia vekaleti müsteşarlığına 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekaleti yol
lar umum müdür1ügcne, lstanbul, lzmir, Çanakkale Başmühen
disliklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakı (5) lira bedel 
mukabilinde Nafia vekaleti levazım memurluğundan ve mezkur 
vilayetler Başmühendisliklerinden satın alınabilir. (634) 

• Cümhuriyet Halk Fırkası 
Manisa Vf la yet idare Hey' eti Rf yasetin

den: 
1 - Manisada inşa edilecek Halk Fırkası binasının ınşası 

(18315) lira (19) kuruşluk bedeli keşfi üzerinden kapalı zarf usu· 
Jile münakasaye konulmuştur. 

2 - Münakasa müddeti Martın 24 üncü Perşembe günüsaat 
on altıya kadardır. 

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

4 - Taliplerin bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminatı muYakkatelerini teklif mektuplarına leffetmeleri ve eğer 
Mühendis ve Mımar değilse:er inşaatın mes'uliyeti fenniyesini 
deruhte edecek bir Mühendis ve Mimar göstermeleri ve bunla
nn kAtibi adilden musaddak bir taahhütnamelerini teklif mektu· 
buna leffetmeleri şarttır. 

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

6 - Mukavele barcı, pul ve ilan masrafları Müteahhide aittir. 

7 - Evrakı keşfiye ve projesini görmek ve fazla malumat 
almak isteyenlerin Fırkanın Manisa Vilayeti idare Hey'eti Ri
yasetine müracaatları ilin olunur. (841) 

1 Devlet Demlryolları ilanlara 1 ---------
Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Doğançay istasyonu ci

varındn 147+750 inci kilometrede vaki taş ocağmdırn çıkarıla
cak üç bin metre mik'abı balastın ihraciyesinin kapalı zarfla mü
nakasası 23 Mart 932 Çarşanba günü saat 15 te İdare merke
zinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya sa
hlan şarnamelerde yazılıdır. (814> 

Ankara istasyonundaki satış barakası iki sene müddetle ve 
aleni müzayede ile kiraya verilecektir 

Müzayede 22/Mart/932 salı günü saat 15 de idare merke
zinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ellişer kuruşa 
satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (815) 

Kütahya Vilayetinden: 
1 - Kütahya Ziraat aletleri fabrikası için Türkiye dahilinde 

mevcut ve az müstamel olmak üzere l 1 Q(j lira muhammen be· 
delli bir adet Üniversal Fireze tezgahı ve 2000 lira bedelli bir 
adet kayışla müteharrik pires ve 70 lira bedelli bir adet elle 
müteharrik küçük pires ve 200 lira bedeUi bir adet vida tezgahı 
ve 350 lira kıymetinde oksijen kaynak cihazı ve 200 lira bedelli 
müdevver kulak makası ve 272 lira muhammen bedelli Dinamo· 
metre, sağ ve sol pafta ve eğe ve hava çeliği ve 1000 lira mu
hammen bedelli bir adet şahmerdan 200 lira muhammen bedeJli 

elle müteharrik keski tezgahı, 400 lira muhammen bedelli g 
adet çift mengeneli gürgen marangoz tezgahı şartnameleri mu
cibince ve ayrı ayrı münakasa kaimeleriJe 24 Nisan 932 pazar 
günü saat 15 te ihale edilmek üzere alenen münakasaya konul
muştur. 

2 - Şartnameleri Istanbul, Ankara, lzmir ve Bursa Vilayet
leri Ziraat Müdürlüklerine gönderilmiştir. Talip olanlar şeraiti 
mezkur Müdürlüklerden öğrenebilirler. • 

3 - He: makine için ayrı ayrı % 7,5 nisbetinde depozito 
Terilecektir. Taliplerin mezkur gün ve saatte Vilayet daimi En
cümenine müracaatları ilan olunur. (894) ................. _ ............ . 

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

Büyü~ i~ranıiye l~,111 liro~ır 
Ayrıca bir de 20,000 Liralık milkAf at 

Trabzon postası 

(CUMHURiYET) 9 mart 

çarşamba 18 de Galata Rıh· 

tımından kalkar. 

(INEBOLU) 11 Mart cuma 

10 da idare rıhtımından kal

kar. Mutat iskelelerden mada 

dönüşte Edremite de uğrar. 
il 

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

1 
As. Mk. SA. Al. komisyonu 

llinlara t - ---
1\:uleli lisesi için 1,1.lO takım maa 

s:ırpuş elbise pazarlık suretiyle imal 
ettirilecektir. Pazarlığı 13 - Mart 
- 932 pazar günü saat 16 ya kadar 
Ha rbiye mektebindeki satın alma ko· 
misyonunda icra krlınacaktır. Talip· 
lerin şartnamesini görmek i~in komis· 
yona müracaatları ve iştirak için de 
muayyen vaktinde hazır bulunmaları. 

(2.16) (908) 

* * * 
Konya Askeri Orta Mektebi 

için 900 adet filidikos fanila ale
ni münakasa suretile sabn alı
naca'<tır. Münakasası 19-Mart-

ı 932 Cumartesi günü saat 16 ya 
Harbiye mektebindeki sahn al· 
ma Komisyonunda icra kılınacak
tır. TaJipJerin şartname ve nü
munesini görmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
muayyen vaktinde komisyon ri-
yasetine vermeleri. (223) (692) 

* * • 
Kuleli Askeri Lisesi ihtiyacı 

için 450 adet karyola somyası 
efeni münakasa surutile satın alı-
nacaktır. Münakasası 19· mart· 
932 cumartesi günü saat I 6 ya 
kadar Harbiye Mektebindeki sa· 
tın alma komisyonunda icra kı
Jınacak~ır. Taliplerin şartname 
Ae nümunesini görmek için ko
misyona müracaatları ve iştirak 
için de muayyen vaktinde ko
mısyon riyasetine müracaatları. 
(22l) (691) 

1 ZAYILER 1 ---1929 senesi Sarıyer ilk mekte
binden almış olduğum şebadet
namemi zayı eyledim yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Sarıyer orta çeşme 
~ih:ı t 

§ 2304 numaraya kayıtlı olan 
tek byegirli arabanın plakası zayi 
olmuştur. Hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

D:ıvutpaşa iskelesinde kasap llyaa 
mahallesinde yokuş çeşme sokağında 

~5 numnrah hanede r\esimi 

1 ' Doğum ve kadın hastalıkları 
1 ' mütehassısı 

''ı Doktor 

Hüseyin Naşit 
11

[11 Türbe, eski Hilaliahmer binası 
No. Tel. 2262120 

-~~~~~~~~~~· 

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

Valm yurdu. 

Telefon : Yazı iş l eri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 

Telgraf: lstanbul Vıı. kıt 

Abone şartlar1: 

1 3 ö 12 
Dahilde 150 400 7 50 l 4-00 
Hariçte - 800 1450 2700 

Aylık 
Kuru~ 

Resmr 1 lu~u~ı 
Saurı 
San ti mı 

10 Kş. 12,50 Kş. 
20 .. 25 

KUçUk llAn şartlarımız: 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1-10 Defah ı. 

100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı 
ğı için bir defa meccanendir. 

B - 4 satın geçen ilAnlıırın fazla 
saun için 5 kuruş zammolunur, 

,.._ ________________________ _ 

V AKIT l\tatbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

nesri.yat müdUrii: Belik Ahm•t 

Istanbul Evkaf Müd"
riyetinden: 

Mahalle ve mevkii Sokağı No. sı Cin:i Müddeti Ecrimisli 

Beyoğlu Hüseyinağa 
,, Pangaltı 

11 Kamer hatun 
Galata Bereketzade 
Feri köy Rum kilisesi 

il 

Pangalh 
Arnavutköy 
halle 

Yenima-

Zambak 
Yunus 
Eteni 
Zürefa 
Arka S. 
Akasya 
Cedidi ye 

icar 
3.5 Hane 1-sene 

4-46 
" " 11- ı 3 
" " 18-24 il ,, 

22-1 2 
" " 

41-14 ,, il 

155-185 il ,, 
10-52 

" " 

Kadıköy Osmanağa 
Ortaköy 

Feridiye 
Taşçı 

Camıişerif 

19 il " 

19 ti " 

Haydarpaşa lbrahim 
ağa 

19 Muvakkithane ,, 

Şişli Mecidiyeköy 13·15-9-11 Dükkan 
ardiye 

Pangaltıda Çayır 53-63· 1 Dükkan 
Galata Bereketzade Yüksel< kal· 53 " 

dırım 
Taksim Firuzağa Sıraselviler 105 11 

" ,, 107 " 
Galata Arapcamii Mahmudiye 6 ,, 
Tophane Kılıçali Medrese 8-1 (l ,, 

Ortaköy · ı aşçılar 20 ,, 
Erenköy istasyon caddeslnde 1 ,, 

" " " 3 " 
il " " 5 " 

Beyoğlu Ferilcöy Akasya 14 Baraka 
Taksim Kazancı Çeşmearkası 87 ,, 
Erenköy Hatboyu 1 -2 - oda 
Şişli Mecidiyeköy 9-11 Garaj 
Ortaköy ·ıapur is~<elesi caddesinde 6-4 G azino 
Tophane Karabaş Mektep çık- 38·40 Arsa 

m3Zmda 
Kadıköy Osmanağa Haydarpaşa C. 1 Hane 

,, Y oguı thane 3 ,, 
Erenköy istasyon caddesinde 2 Dükkan 
Kadıköy Osmanağa Haydarpaşa C. 60 ,, 
Kadıköy Caferağa Ruşen 1 Hane 
Galata Y enicami Persembepazarı 16 Dükkan 
Galata Arapcamii Kalafatçılar 179· 161 Baraka 

,. Hacıama Şehit Mch- 6 Bodrum 
metpaşa ca-
mii altında 

Fındıklı Ayaspaşa Yeniyol 
Erenköy istasyon caddesinde 

,, 
" it 

71-81 
1 
3 

Dükkan 

" 
" 

maa ,, 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
tı 

" 
" 
" 
" 
il 

" 
" 

2-sene 

" 
" 
il 

3·sene 

" 
ti 

" 

" 
" 
" 

il il il 7 " il 

Lira 
40 
12 
26 
16 
10 
3 
8 
4 

21 
23 

2 

8 

5 
36 

6 
14 
9 

6,5 
8 

15 
17 
15 
1 
4 

10 
8 
3 
4 

2o 
i 5 
6 

23 
35 
70 

6 
3 

10 
38 
17 
18 

Balada mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak hizalarm-
daki müddetlerle kiraya verilmek lızere müzayedeye konmuştur. 
ihaleleri Martın 23-cü çarşamba günü saat 14 le yapılacaktır. 
Talipleıin yevm ve saati mezkfıra kadar Çemberlitaş'ta Evkaf 
müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatları. (812) 

Yalova Malmüdürlüğünden: 
Samanlı köyünde şarkan değirmen su bendi garben şose yolu 

şimalen değirmen bendi ve şose cenuben de Emlaki Milliye tar
lasile mahdut 60 dönüm tarlanın mülkiyeti müzayedeye çıkarıl
mıştır. Taliplerin 13 Mart 932 tarihine müsadif pazar gönü Ya
lova Mal müdürlüğüne müracaatları. (813) 

lstanbulDeniz Ticaret Mü 
lüğünden: 

•• ur-

Müdüriyetimizce mübayaa edilecek 20 - 30 ton benzin kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Şartnameye tevfikan vermek istiyenlerin yevmü münakasa 
olan 15 Mart 932 salı günü saat 15 te % 7,5 teminat akçelerile 
birlikte komisyona ve şartnameyi almak üzere her gün Müdü
riyet idare Şubesine müracatları (dördüncü) defa olarak ilan olu
nur. (636) 

Jandarma Satınalma Komis
yonundan: 

Tozluk ve serpuşile beraber on iki bin takım kışlık elbisenin 
imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin nümu
ne, şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak 
için de 19 Mart 932 Cumartesi günü saat On beşe kadar Ko· 
misyona müracaatları. (712) .1 
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