
Aziz vatandaşlar! 
Bayramda kendi mahsulümuzü kullı

aalıaı, Yerli mal yerli servettir. Yerli 
mabsnlanmızla birlikte üzüm, incir, ceviz. 
b.ıdeın, fındık ta jkrım edelim. 

Mllll iktısat ve tasarruf cemiyeti - -
15 ıncl Yıl * Sayı : 5120 
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Üçten yediye kadar süren iç
tima bugün de devam edecek 

Aukara 9 (Yakıt)- Grup üçten yediye kadar içtima ett. Bu 
içtimada 'muhtelif meb'uslar mutalealarını söylediler. Grup yarın 
üçte tekrar içtimaına devam edecekti'I-. içtimalar hakkında taf
silat verilmiyorsa da söylendiğine göre esasta hükumetin diva· 
nın noktai nazarını tasvip ettiği, mali membaları ıslah, tasarruf 
tedbirlerini ileri sürdüğii anlaşıhyor. 

Dün bildirdiğim yüzde on kadar nisbetinde hizm~t erbabın
dan buhran vergisinden başka fakat seyyanen alınacak muvakkat 
bir vergi bütçede muvazeneyi temin edecek hal çaresi olarak 
görülmektedir. 

Fırka tebliğinin maişet haddine işareti bunu müeyyit gö
rünüyor. 

,.. * .. 
Söylendiğine göre hükümetin yeni varidat teklifleri şunlardır: 
l - Geçen sene çok tenzil edilen musakkafat vergisinin- zi

rai musakkafat müstesna olarak - bir kısmının iadesi; 
2- Muamele vergisinin bir mıktar arttırılması ; 
3- Maaş, ücret, tekaüdiye gibi gelirlerden - mıktar nazarı 

itibara almmıyarak - telgraf haberlerimizde işaret edildiği veç· 
hile muvazene vergisi namile herkesten % 1 O nisbetinde vergi 
alınması. 

Kanlı bir şma! 
________________ ......., ____ ___;=-~ 

Pirede kıraliyetçilerle Venizelistler 
birbirlerile boğuştular 

Atina, 9 (Hususi) - Dün Pi
renin muhacirin m·aballesi olan 
Kb okünyada belediye reisi intiba

at · · 1 ıçın yapılmakta olan pro-
p~agandalar esnasında, kıraliyet
çılerle V · 1. "dd enıze ıstler arasında 
şı etli çarp 1 , 
Ja k ışma o muştur. Atı-

d 
nh u~şunlardan, bu mahallede 

meb'uslar bu müsademeden do
layı hükumeti tenkit eylemişler 
ve bu kanların dökülmesine Ve
n!zelistlerin sebep olduklarını 
söyJemişlerJir. Hükumet namına 
maliye nazırı bu tenkitlere ce
vap vermiş Ye mes'uliyeti Kıra
liyetçilere atfeylemiştir. 

e şeth b"ı "k r panı başlamış ve 
zabıta kuvveti · · · · Y B k · ı · .. . erı asayışı ıadeden unan aşve 1 1 
acız kaldılcl "h l 

arı cı ete, askerlerin Cenevrede muavenet' · · · .. • mı ıstemışlerdir. Bunun 
uzerıoe dördOncü alay efradı Atina, 9 (Hususi) Yunan Baş· 
derhal g·· d · l' ' vekili, Venizelos, Fransız Baş-

. 00 erırn ış ve kıraliyet-
çılerle V · ı· ı vekilinin daveti üzerine Ct:miyeti-enıze ıst er arasında baş-
layan akvam meclisinin ictimaında 
- çarpı~manın müşkü atla 
0 nü al b"l · hazır bulunmak için dün cenev-ına ı mıştir. Çarpışma es-
nasınd .. b" · p · reye hareket etmiştir. M. Ve-
L ... ırı ırepolism .. d .... ·· 
Kard · u urunun nizelos M. Tardiyö ile Fransız 
lef o~:u:lma~· ükz~~e iki kişi te· Maliye nazırının ve lnğiliz ve 
m tı ' ye 1 ışı de yaralan- Italya hariciye nazırlarının Ce-ış r. Hük-
hükü - umet halk arasında nevrede bulunmasından istifade m suren h , 
yandan d 1 eyecan ve gale- ederek Yunanistana mali mua-
dc · t"h bo ayı, mezkur mahalle- venette bulunulmasını temine 

ıo ı a at b .. 
etmi• p nrr-ayişlerioi yasak çalışacaktır. M. Venizelos hare· 

,.., ropagand k ı k t d k h t' · t' de kapatmıştır. a mer ez erini e e er en, seya a ının ne ıce-

M 1• · si hakkında, nikbin bulunduğunu ec ısı meb'usa d . k . . 
ıso =-~a ırahyetçı agzetecilere söylemiştir. 

-..;;;;;~========================== 

Pazar, 10 Nisan (4 üncü ny) 

Berlinde 
Dün müthiş pro
paganda yapıldı 

Kimin kazandığı yarın 
belli olacak 

Berlin, 9 (Hususi) - Yeni re· 
isicümhur jntihabah için bugün, 

şimdiye .kadar görülmemiş bir 
şekilde propaganda yapılmıştır. 
Bütün Bertin duvar ilanlariyle ör-

tülmüştü. Bugün bütün Almanya 
şehirlerinde 3(){) binden fazla 

propaganda içtimaı yapılmıshr. 
Reisicümhur intihabatının neti-

cesi yarın gece yarısı belli ola
caktır. Hindenburgun tekrar in
tihabı şüphesiz görülüyor. 

Mareşal 
Pilsudski 

Şehrimize geliyor bir 
kaç gün kalacak 
Bir müddet e\fvel tedavi ve 

istirahat için şehrimizden geçe

rek Mısıra giden Lehistan har• 
bi) e nazırı Mareşal Pilsudski 

Lehistana dönmek üzere Roman
ya vapuruyla lskenderiyeden 
hareket etmiştir. 

Mareşal Piltudski Pireye uğ
rıyacak oraya cıkarak Atinada 
bir kaç gün kalmazsa yarın bu
rada bulunacak ve kuvvetli bir 

ihtimale göre şehrimizdebir kaç 
gün kalacaktır. 

Mareşal, Vali muavini Fazlı 
Bey tarafından karşılanacakhr. 

• * * 
Kahire, 9 (A. A.) - Lehistana git· 

mek üzere hareket etmiş olan ::\fare • 

şal Pilsudski, Bükreşe gitmiştir, :Mu· 
maileyh, Londraya da gidecektir. 

Akisler: 

Güreş 
Cuma günü, lJlaksimde, Haliç id

man Ji;ırdunun pehlivanları güre§ti • 
ler. llfaalesef sporcu değilim. Fakat, 
gayesi, sıhhat ı·c güzellik olduğu için 
spor hoşuma gider. Seyredenlere 
merak ı·e heyecan ı.·erdiği için de gü
re.~leri, yart~ları sererim. 

·Cuma günl:ii güreşler alafranga 

VAKiT 1932 kuponu 
Bo kuponu kec1p saklayınız. 

ilk mclucp ttlcbcsin9en: 
50 tıncs nl getirene 1inci sınıf 

60 " " 2 " 
90 " 3 " 

210 n ,, 4·5 " 
kitaptan id re tarafındın bedi c edilir 

~ayısı 5 Kuruş 

Rıtıtım Şirketi mahkemede 1 
1 

Dün davaya başlanıldı 
Mahkeme maznun vekillerinin itiraz

larını rcdde~erek evrakı tahkikat 
hakimliğine verdi 

ô50 bin 85 liralık malın ziyarndan 
dolayı gümrük müdürlüğü tarafın • 
dan rıhtım şirketi aleyhine açılan da 
\-aya · dün dördüncü hukuk mahke
mesinde başlanılmıştır. 

Iık celsede rıhtrm şirketi vekilleri 
ilk itirazlarını yapmışlardır. Maznun 

vekillerinin iddiasına göre; 
rük müdürlüğünün arzıhall 

şeraiti cami değildir. Tazminatın 

hangi ewanın ziyamdan dolan iste 
nildiği meçhuldür • .tkincisf, vakıalar 

(Lütfen &::ıyfayı çeDiriniz) 

Tarihi · bir hadise 
Atilanın kabrini bulmak 

hafriyat başladı 
Bir kaç gtin evvel meşhur Atllanr 

kabrini keşfettiğini iddia eden bir A· 
vustur)·ahnm hafriyat yapmakiçinru'I:; 
ı:;at istediğini :razmıştrk. Son postayla 
gelen Londra gazetelerinin Viyana • 
dan aldığı malUmata göre yukarı A 
'\'Usturyadaki Orolsmunster nahiyesi~ 
de hifriynta bilfiil başlamıştır. Halk 
hiCriyatı derin bir merakla takip e
diyor l'e AtiHinm demir, gümüş ve al· 
tındanyapılan tabutunun meydana ~ı· 
karalmasını bekliyor. 

Rivayete göre Atila (Gal) memle
ketinin istilasından sonra güzel Krim 
hildanın kolları arasında ölmek üze.. 
re geri dönmüştü. Münrrihlere göre 
onun kabri Tunanın ~rkında bir yer
dedir. Yalnız ~n günlerde kabrin (),. 
rolsmunster nahiyesinde bulunduğu 
söylenmi§tir. 

Hafriyatın iyi bir netice verece • 
ğine dair kanaat o kadar kunet • 
lidir ki, matbuat mümessilleri der .. 
hal hafriyat sahasma koşmuşlardır. 
Bir çok gazeteler hafriyatın inkişaf ı-ı 
na ait mahlmatın neşir hakkını satın 

• • 
ıçın 

~/Urofe~~m~hqat~~ m=========================~==~ 

defa, alafranganın alaturkaya yenil- Himayeietfal cemiyeti rriükem-
diğini güreşte gördüm! 

Alaturka giireşteki inceliğe, maha rİ1e1 b İ r '' o Q ğ Um 8 V İ U k U rd U 
retc, oyun çokluğuna, harekete muka-

' bil, meğer alafranga güreş ne sade, 

· 
1 
Dün Baat on )'edlde Sovyet Jeneral kon-

80 oslut'llnda Türk matbuat mümC!!Slllerl te
re.flne bir çay zlyatetı ver1Im11ttr. 

Bll' ka ••"-
.ret htlki· ç ..... evveı tehrlnme ~elen Sov • 
M J\s UDetlnJn Ankara. ııetareti mtıat.e,an 

' tahol'la b:ı:nır Sovyet ceneraı konao • 

losu M. Slvillng'lıı Türk guetecllerlyle ta • 
nı~rmı temin nınkaadiyle verllt\P bu 
ıtlyatette latanbul Sovyet konsolosu M. l\la • 
ligin, koıısoıoaluk erkAru ve Türk mat • 
buat erklnı bulunnıu,tur. 

Besmımıı çay ılyafetlnde ıılUUDJ}tır• 

· ne geri, ne basit, ne durgun bir spor
muş. Bunu yalnız ben söylemiyorum. 
Alafranga güreşin nizamnamesi bile 
kabul etmiş: On dakika bir şey yapa
mıyan pclllirnnlar, kur'ayla birer 
kere alta yatırılarak müsaraaya bir 
az hareket re değişiklik ı·erüi11or. 
Flalbuki, alaturka (JÜreşte, rıücut 
bütiin uzudarıyla çalışır. Alafranga 
nın cimentodan imanlan, alaturkada 
cwadan adamlardır·' 

Cuma giinkil g;;reşte bir §CJI dalıa 
(IÖrdiim Çel'ik vücutlu lstanbul co-
cukları ı·c yontuk zekalı talrsil genrli· ~ 

~ mild~n~~~rlcrin~U ugwnd '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
•· ·;,.,lt llantal lrğı ·' ;~ 

r'oban llfehmrdi, küt kollan. tıkız 
qöı•desil}le farilıten cl'relki derirlere 
ait battal b;r mamut pihi J:rırşımda 

(lÖrdiiğüm :aman kendi kendime sor
dum: 

- Spordan bcUencn qaye bu mu-
dur? 

Yusuf Ziya 

Ilima~·cıcttaı cemiyeti BakıryöyOnde bir 
"Do&'11nı~\ ı .. kurnm,tur. Beş !!eneclenberl ta· 
kir ÇO<'uklara elbise \'e ~ıcla dağıtan, açbğı 
nakımc\1ııdc, çocutJaruı troaı.·Ucrlyl" mlin • 
tauım:ın m<"~gul olon, pıırasrı: lllç ı.·eren bu 
hay1r yurdu, Jl.:J a~-~ kacbr y:ıpııır blittl'l< 
olan "Doğıımevi,. ndıı de laklr kadınların 
nıt"(:Caııcn doğurnıalııruu temln edecektir, 

. 
ıtesmlnl gördüğUnüz "Dogumcl'l,., .. er 

tlırlll mWunnm!!l bir amcliyııtwı('yl, \C ya • 
tım odlllarım ihtiva ctınck~lr. 

Şimdilik altı yatağı olncaktır. Blnıı maa 

ytı ba,rnda mernsimle açılacak, \'e çntışmı· 
ya haJlıJııc.aktır. 

lllma;reletfııl C<'m!3 etini tebrik edC'ria. 
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Kitap kuponları- 1 
Da~~li 1 

_ Harlct _ Telgral Haberleri 1 
mızı biriktiriniz! 

,.e hadiseler tesblt edilmemiştir. 
Vekiller son bir iddiada buluna • 

rak demişlerdir ki: 
- Bu para haksız fiil tazminatı 

olarak isteniliyor. Borçlar kanunu 
mucibince müruru zamana tabidir. 

Binaenaleyh daav mesmu olnmaz. 
Gümrük vekili, rıhtım şirketi \'e • 

killerinin davaya mütea11ik itirazla. • 
rının varit olmadığını söylemiş \'e 
mfiruru zaman iddiasına ka.rşı da: 

- Devletin malı olnn eşyanın zi. 

yaa uğradığı tarihte mahkemeye 'mü 
racaat edilmiştir. Bunda müruru 

.zaman mevzuu ba.hMlnma.ı. Eşyanın 

bedel ve rüsumunu istiyoruz. 
Deml§tir. 

Sonra mahkeme heyeti kararmı 

lermfştir. Bu karara göre, davacının 
verdiği anuhalde vakıaların ve se • 
beplerln hulbası mevcut olduğu, \ 'B 

laaların tahkikat safhasında tafsi· 
Jltryle teati edilecek JAyihalarla tav 

zih ve ~rih edileceği ve esasen müd 
cleialey tarafından eeas davaya cevap 
verilmek üzere tayin olunan kanun 

müddeti de uıatrlm~ olmasına bina-

Hezimetten 
Sonra .. 
Dörtler konferansı 

dağı ınca •• 
Dörtler konferansı müzakereleri • 

nin neticesiz kalması üzerine, Almnn, 
İtalyan, Frans!'Z murahhas heyetleri, 
Londradan ayrılmışlardır. 

Konferans neticesinin piync. lize 
rindeki tesirleri ctrafınd:ı, dün Pa • 
r1sten şu telgraf gelmi,tir: 

Pnris, ğ (A. A.) - T .. ondra konf e
ran ının menfi neticeleri mütemadi -
yen düşmekte devam eden piyasanm 
saltıhına yardım etmemiştir. Birçok fi 
atlnr hi ~edilir derecede kapanış sıra
l'!ında hafif bir tereffü kaydetmi~lersc 
dıı hafif bir tereffü kaydetmislerse 
de umumt intiba zafiyetten ziyade a
demi intiz:ımın mevcut oldu~undl' te· 
m<?rl·üz etmektedir. Fransız rnntln • 
n az hareket göstermekte ve f cnn tu 
tulmaktadır. · 

Kömür İnaadini e~nmı ihmal e • 
dilmis bir v:ırlv~tte bult,.•mattta ve 
kim,•e,1 istih~nlı\t tnhvilfıtı dn cok 
hnfif olarak tutunabilmektedir. ·a -
kit müslakıtl' bil' va7:lvettE'dir. 

I"ort Grey'ln 
Nutku en dava arzuhalinin kanunf şerniti 

camı olduğundan bnhisle serd~di • IA>ndra. 9 (A. A.) - Reisi intihap 
len iptida! ftfrazatın varit oJmadrğı edilmiş olduğu Liberal meclisinin bu 

görülmü~Ur. gün Londradn aldetmis olduğu bir iç 
timad:ı hir nutuk söyliren Lord Grey 

Müruru zaman hususu dn hadi.c;c millf hfiktlrnetln icrıuıtınr Eenıt ettik-
şeklinde tetkik olunduğu ,·aldt da\"a· ten sonrn bUtçe.nin muvazenesini te • 

nmı rıhtrm ~i:rketinln smbarlanndn min için ittihaz edilmi olan tcClbtr
movcut olamsı icap eden eşynnın be· Jcrin memleketin haddinden fnzln 
del ve resminin istenmesinden ibnret tmrfiyat yapmış olduğunu ~östermek 
bulunmasma göre, haksız fiilden ad te b11lundui?unu iUlve etmf!;tir. 

ve itibar edilecek mevaddnn olmama J.ibera1 nazırlaıın milli l<nbinnle 
sına mebni, serdedilen müruru za _ teşriki me._oıafde dC\·nm etmek karnrln 
man iddiasının da varit olmadıl;rına nnı tasvin eden hn.tio, merked Avru-

pa devletlerinile hükiim ~ürınekte okarar verilmiştir. 
J:ın buhran do1a,,sıyle himaye siya.se 

Mnhkeme her iki itirazı reddede • tini tenkit etmiqtir. 
rek evra~, tahkikat hakimliğine ''U • 

miştir. 

muşlardır. 

Hadise, bütün Avusturyada heye
can ve merak uyandırmış bulunuyor. 
Meraklılar, hafriyat Mhasını yakın -
dan görmek istedikleri için Orolsmuns 
ter nahiyesine kolaylıkla gidip gel • 
mek, hafriyatı idare eden Her Bin • 

dubergerle görüşebilmek için tertibat 
alınmıştır, 

Orolsmunster nahiyesi Riea kasa. 
basma yakmdır. Deyli Ekspres gaze • 

teslnfn Viyana muhabiri burada ya • 
pılan hafriyat hakkın-da şu malClmatr 
veriyor: 

Hnfriya~ nahiyenin kalesi civa • 
rında yapılıyor. AtilAya ait tabutun 

kale cirannda bulunduğu kuvntle 
falunJn edildiğinden hafriyata devnm 
olunmaktadır. 

Yirmi sekiz kademlik yer kazıl -
mrş bulunuyor. Fakat hafriyatın dik· 
kate defer bir 11afhaya Girmesi için 
bir ka~ hafta geçecektir. 

Kalenin arkasında kambura ben • 
zeyen bir tepe bulunuyor, Atiltıya ait 
ilk iz.ter burada bulunmu~ ve yapılan 
hafriyat neti~fnde de bu sahanın bir 
Mezarlık olduğu anlaşılmı~tır. Bura
da bulunan kafawlannm Hunlara 
alt olduğun& da ~üphe yoktur. 

Bu Mhanın be§inci asıra ait hari
ta!ını tetkik eden, ve Hunların cen&
zelerfni na~ıl gömdüklerini tesbit e-

den Her Binduberger, Atilanın ota • 
ğını bozdufu yeri t~bit etmiş V(l bu • 
nun Uzerlne faaliyete geçmiştir. 

Her Binduberger tahtel!rz tetki • 
atta ihtisas sahibidir. Kendisi, al -

tını hl~eden bir fıletf yere daldırmı§, 
n etrafı iyice tetkik ettikten sonra 
Jntl'Ann bulunduğu yeri bulmıya mu· 
vaffak olmuştur, Bunun üzerine Her 
JJinduhergtr gUmüş hf!!eden bir 41e
ti yere d:ı1dırm~ ve müsbet hir neti· 
• aJdıktaa eonra hafriyat yapmrya 
bntT vemıt~tJr. 

Halihazırda bütün dünya neticeyi 
btkliyor .. 

Dunu müteakip Ott.oav konfernn • 
~ına fC'lmih eden l.ol'd Grey, tn~iltc• 
re hükOmetinin Avrupalılarm güm • 

riik rnanialımnı indirmek için izh:ır 

etmeleri muhtemel arzuyu yerine ge
tirmesine mAni olncak taıı.hhütlere r.i 
ri~mlveceirinden ümitvnr bulunduğu
nu sövlemicıtir. 

Viyana da 
Bir do andırıcı lık 
Yiyana, 9 (A. A.) - Prens Stha • 

renberg ailesinin avukatı olnn Rci.st
bauer Linz'dc tevkif cdilmiştil'. ıu • 
maileyh, bi:ızat ve?dli bulunduğu 

pren.~i ve yukarı Avusturya merhu • 
nat bankasını ynrım milyon şiling k:ı 
dar dol:ındırmak cürmünden maznun 
dur. 

Cenevrede ilk 
MüzaJ,ere nıevzuu 

Dondra, 9 (A. A.) - Reuter ajan• 
smın aldığı malftmatn. göre, cemiyeti 
nkvam mnlf komitesinin raporu Ce • 
nevrede ilk mUzııkere edilecek l'e 
dörtler konferansı ancak bu rapor el 
de bulunacağı zaman ictlmalnnna tek 
rar başlryacaktır. 

50,000 Dolar 
Bankl\ya yatırıldı 
Nevyoıık, 9 (A. A.) - Ne,-york A· 

merikan gazetesi, Undbergin çocu • 
ğnnu kaç.ırnnlar tarnfından talep e· 
dilen 50 bin dolar fidyei necatın ha
li hazırda londrnda bulunmakta o
lan binbaşı Ecccff el tarafmdan I..on· 
dra bankalıınndan birine tevdi edil • 
mi oldu~unu yar.ryor. 

Beynelmilel bir 
do1andırıcı yaka landı 

J.Jzbon, 9 (A. A.) - Lizbon zabıta 
sr, birçok memleketler tarafından a
ranılmakta olan beynelmilel Yunan 
dolandırıcısı Tanq Kavapolosu tev • 
klf etmi§tir. 

Meclisin dünkü içtimaı 
Posta memurlarının devlete ait blnAlarda 

ücretsiz ikametleri kanunu kabul edildi 
Anlrnra, 9 (A.A) - B. M. Meclisi buğün reis Tekili Refet 

beyin riyasetinde toplanar.ık kanunuevvel 930 şubnt 931 aylariy
Ie mart, mayıs, ağustos ve eylul, teşrinievvel 1931 aylarma ait 
hes p raporlarını kabul etmiştir. 

l 757 numaralı kanunun birinci maddcıinin tefsiri hakkın
daki mazbateı müzakere ve kabul edilmiştir. Buna nazaran .-cfat 
meb 'usların kanuni mirasçılarJna seneJik tahsisatın yarısı niıbe
tindc tazminat verileceği muıarrnbsn da mezkur kanunun hüküm 
ve maksadma göre bu tazminat varislere yapılan bir yardım ma
hiyetinde olup vefot etmiş bulunan meb'usun hakkı taalluk et
memek dolayısiyle terel·esindcn addedilmiy< cektir. 

Müteakiben posta ve telgraf ve telefon müdür ve baımemur
laranm idareye mubtas ve devlete ait icrasız binalarda aileleriy
Je ücretsiz ikamet edebileceklerine dair kanun müzakere ve ka· 
bul edilmiçtir. icar b deli devletçe verilen binalarda ancak va
zifede kendilerinden maada iki refiki bulunan madürler veya bu 
vaziyette olan hcşmemurlar aileleriyle oturabilirler. Bu hakkın 
istimali bir.anın müsait olması Ye vazifeyi işkal etmemesiyle 
mukayyettir. Oturu an kısmın tenvir, teshin ve masrafları oturan 
memurn aittir. Meclis pazartesi günli toplanacaktır. 

Düyunu umumiye hamillerine Türk 
lirası vereceğiz 

Ankara 9 (Vnkıl) - Dliyunu umumiye hamillerile olan mü
zakereler müsait safhadadır. Hamitlere tediye edilecek nakit 
Türk lirc:ı sıdır. 

Türk - ltalyan itilafı 
Faşist meclisi Kastellorizo itilafını 

tasvip etti 
Roma, 9 (A.A) - Büyük faşit meclisi Kastellorizo adacık· 

Jarı hakkındaki Türk - ltalyan itilifnamesine dair olan rapor 
tasvip edilmi,tir. 

H~ndenburg 
Lehinde nümayiş 

Bcrlin, 9 (A. A.) - l\lnreşnl Hi.ı!

denburgun yeniden intihnbr lehinde 
ustgnrtende halk tarafından bir nU 
mayiş yapılmı~tır. 

Graf zepelin 
Paris, 9 (Hususi) - Graf ze· 

pelin balonu bugün Bre%ityada 
Pernanborg şehrinden F edersi· 
ha fen şehrine hareket et ti. Ba
lon Snlı günü Almanynda bu· 
lunacaklır. 

Konle5 dCS Parl bir kız 
cocuk dofturôu 

Brlikıel, 9 (A.A) - Kontes 
dö Pari, bugün öğleden sonra 
bir kız çocuk doğurmuş ve lsa
bele tesmiye edilmiştir. 

Amerlkada hUkQmet 
mesrafler.nda tenzllfit 

Vz:shington, 9, (A.A) - Hü· 
kumet masraflarında tenzilat 
yapmak için mUcadele açmış 
olan bahriye nazırı M. Adamı, 
Keyvesl ve yeni orleanünü bah· 
rilerinde fevkallde tasarruflar 
yapılması hususunda emir •eril· 
miştir. 

Muazzam bir köprU 

Napoli, 9 (A.A) - Şimali ltıl· 
ya teşebbüsatı sınaive grupların· 
dan birisi münakaııt nezaretine 
bir proje tevdi etmiştir. Mühen· 
dis Calabrelta Antonionun eseri 
olan bu proje Sicilya adasını 
Mesina boğazı üzerinden ana 
vatana bağlıyan kısmmı Canıirri 
ve Pizzo üstünden atılacak bir 
köprü ile bağlamağı teklif et· 
mektedir. 

Bu köprünün genişliği 2000 
metre olacak, irtifaı 1 '20 ve arzı 
60 metreden ibaret bu:unacıktır. 

Bir tayyare faciası 

Paris, 9 ( Hususi ) - Bugün 
sabahleyin Bourget istasyonunda 
iki tayyare havada çarpıştı. Sır 
zabit öldü. Üç yolcu paraşütle 
kurtulmıya muvaffak oldular. 

Fransız başvekili 
Ve Romanya sefiri 

Paris, 9 (Hususi) - Bugün Ro .. 
mnnyanın Fransız sefiri ba§vekil 
Tardiyöyü ziyaret ederek uzun bir 
mülakatta bulundu. Bu mülaka • 
ta, Dörtler konferansının hezime
tini müterıkip V\:ku bulduğu için 
büyük bir ehemmiyet atfedilmek· 
tedir. 

Adeta bir şehir! 
Vatlkanda caddeler açılıyor 

Vatican, 9 (A. A.) - Vatican 
dahilinde yapılan ehemmiyetli 
me~ai neticesinde yeniden henüz 
isimleri konulma.mıı olan on üç 
caddeyle yedi meydan ihzar edil
miştir. lsim konmak için bu yakın 
hırda valiye bir proje verilecek • 
tir. 

Vatican'm en büyük meydanı o· 
lan Sainte W orthe meydanı daha 
fazla geni~letilmi§ ve Kardinal 
garayımn yıkılması üzerine daha 
muhte~em bir manzara almı~lır. 
Bu meydanın on birinci Pie mey • 
danı ismini al.mıısı ihtimali var • 
dır. 

Tavuk milyonerlni 
Vurdular 

Nevyork, 9 (A. A.) - Kuf, ta· 
vuk ve emsali hayvanlar yeti~tir· 
mekle tnnmmış milyoner Joaeph 
Cohen .. Brooklyn' deki evinin bal
konunda karııiyle iskambil oynar 
ken üç kaçakçının taarruzuna uğ -
re.mı tır. Kaeakcılar. milyoneri 
revnlver klırftunuyla ~"1eta delik 
de~ik bir hal"" ııetirdikten ıonra 
kl\rmu.lardır. R•, taarruzun bir in
t•t-rım eseri oldu$u zannedilmek • 
t• .. Hr. 

M. Mellon Londrada 
Londra, 9 (A. A.) - M. Mel .. 

lon, Londra'ya gelmiatir. Muma • 
ileyh Londra' da mali müzakere .. 
ler kras1 husuaund"' hükumetin • 
den hir. bir emir telakki etmediiYi· 
ni sövlemit ve Amerikavla büyük 
Britanva arasınCtaki münaıebatın 
eskisinden r.ok daha iyi olmasın -
dan dolayı h;ısettif?i memnuniye • 
tini izhar eylemiftir. 

Rusyanın Asya 
kısmı makine-

leştirilecek 
ikinci beş senelik 
PU\n tatbikatına son 
Baharda başlanıyor 
Rus,•anın birinci beş senelik 

planı . bu senenin son baharında 
ve onun neticesiyle ikinci bet se• 
nelik plan başlıyacaktar. 

ikinci beş senelik planın hede-
fi Rusyanın Asya kısmını maki· 
neleştirmektir. ikinci plan, birinci 
plandan daha çok pahalıya mal 
olacak Ye onun iki miıli masrafı 
istilzam edecektir. Fakat bu pi· 
lan ıayeıinde bütün Rusyada ya• 
şayış ıeviyesi üç misli yükıele• 
cektir. 
Rusyanın bllUin propaganda 

vuıtalara, matbuat, radyo, sine• 
ma, Irnlüp ve aahneler Ruıya 
halkına bunlan anlatmıya çalışı• 
yor, halkın plan lehinde faaliyet 
ı:östermesini iıtibdaf ediyor. 

Yeni planın eıaıları ıunlardır: 
Esaslı demiryol hatlarını elektrik· 
lendirmek, 25 bin kilometre yeni 
yol vücude getirmek, kömür is• 
tibsalioi iki misline çıkarmak, 
elektrik kuvvetini altı misline 
ibllğ etmek. 

Yeni pilanın hatlarından biri• 
de tarlatan kollektif bir hale 
getirerek ferdi çifçilere ait ara• 
ziyi tasfiye etmek, ziraati yfiı• 
de yüz maltineleştirmek ve pa• 
muk mahsulünü iki misline f eker 
kamııı mahsulünü fiç misline 
çıkarmaktır. 

Yani yeni pilanla ameleye 
yeni mesken inşası vadolunuyor 
merkezi tevziat nihayet vermek 
için bir çok tev:ıi yerleri ihzar 
ediliyor. 

Esrarengiz 
Kadın! 
Madam Hono, ecnebi dlplo• 
metlerle niçin görUşUyormu, 

Tevkif edilen Madam Hnnau hak • 
kında maliye nuınna u,·di edilmek 
üzre ihzar edilmiş olan rapor, maznu 
nun matbuat ajanlanyle yahut ecne 

bi diplomatlanylc Yukubulan bazt 
mülfLlrntlnrını kaydetmektedir. 

lianunucvvel tari.hJi olan rnpor, es 
ham borsasında Fransız tasarrufatı 
na zarar irns edecek ~rait daire!in 
de meydana getirilmesin ~alışılan fa 
aliyetleri menuu bnhis etmclttedir. 

Aynı rapor, l\ladam Hanıın'nun 

Fransız smnt ,.e emUıke ait esham 

Ye tahviH'itını kıy.metten düşürmek 
için snrfet:miş olduğu faaliyetleri de 
iznh etmektedir. 

Kendisi, itham edileceğini bildiğin 
den, tevkifinden evvel gazetecilere vg 

ki olan beyanatında hiç bir §ey çal· 
mamış olduğunu fÖylemlştir. 

Tevkifinden sonra, sirkatin tııebep 
ve saiklerini yakındnn bilen polÜI 

(Gazette du Franc) idaresinin e9ki 
binasında tahıırriyata başlamıftır. 

Poll8 krsmı ııdU dtıiresinde bulu • 
nan Madam Hanau, kendisine tevcih 

edilen ımallere avukatı yanında ol • 
madığından dolayı cevap \•ermekten 
imtina etmi tir. 

Emir Faysal 
Hicaz krahnın o~lu, memle• 

kelimizi ziyaret edecek 
Akbıer, 9 (A.A) - Hicaz 

krahnın ikinci oğlu emir Faysalın 
gelecek hafta Avrupa da bir de
vir seyahatine çıkacağı ve ibniı· 
suudun kralhğını tanıyan Tilrkiye, 
ltalya, Almanya, Felemenk Ye 
Lehistan hükümetlerini ziyaret 
cdeceii haber ahnmııbr. 
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Ola la Ballerlerl lktısat 

Son günlerde hakikaten Türle in· 
kr1tbının dönüm noktaıııı olabilecek 
bir mesele yalnız kulaktan kulağa söy 
lenın~kJe kalmadı, sütunlarda müda 
faa edildi. 

ŞUphe ve tereddütle ka?§JJanan 
her ~yin açık konuşulması, insan • 
ların önünde açıkça münakaşa edil • 
mesi, miinakaşınrn edebini, erkAnını 
hilen ve hakikatten başka hedefleri 
olnuyanlar için daima hayırhdır. 

Tiirkiyenin iıııtikraz prensibi etra -
fında son günlerde yazılan yazılar -
dan bahsetmek istiyorum. 

Kıgg sUren bu münakaşalara (Mil 
llyet) refikimizin bir makalesi ıııebep 
oldu, Milliyet ref ikimizde bu sene 
bii~e açığı kapansa bile gelecek ~ne 
hiitçe müşküJUrnrn artacağı ~öyleni
Yor. Bütçe meselesinin halli için u
cuz faizle para bulmak )Azım olduğu 
İleri sUrUIUyordu. Aynı mesele hak· 
kında (Akşam) bir makale ne~retti. 
(Haber) ve (Yenigün) de de bu me . 
sele hakkmda mütalealar yazdılar. 

Biz de bu sütunlarda iktrsat me -
Beletıi hakkmda filcirlerimizi sö .. ·le · 
dik. ~ 

Maarif veklleti mlisteşan Sa· 
lilı Zeki B. dOn Ankaradan gel· 
mittir. Salih Zeki B. bir muhar
ririmiıe demiştir ki: 

- Bayram tatilinden istifade 
etmek maksadiyle geldim. Bay
ram ertesi gene Ankaraya gide· 
ccğim. Tahsil miiesseselerimiz 
ve buna meıısup ıençler her 
zamanki gibi istenildiği veçbile 
çalışmaktadırlar. Heıiran yaklaş· 
tığı cihetle mekteplerde im· 
tihan hazırlığı faaliyetine ba~lan
mıştır. 

Bu sene tahriri ve •lfaht 
yapılacak imtlhanlar 

Bu sene liselerde yapılacak 
bakalora imtihanlarından riyaziye 
ve tabiiyat puroplarının imtihanı 
tahriri olacıkhr. Eunlara ait ıu
aller vekllelten gönderilecektir. 
Bu guruplardan baıka JiıeJer

deki dığer beı puıuptan biri 
daha tahriri yapJlacak mütebaki 
dört ıurubun imtihanları tifabl 
obcıktır. 

Fırka divanının, ve mes'ul hükQ -
illet erklnının kararlan da bizim nok 
tai nazanınrıı teyit etti. 

Biz, Lozandan beri Türkiyede si· Pn1 *P t 

~~t ınenfaatıer kovalamıyan, bizi, Q . • t • 
ustaki] Türkiyenin çizdiği müsta demlf CIDaye 1 

!~ iktrsaı pllmndan alıkoymıyan. ı~ Failleri va kalandı 
anılarına, sermaye kuvvetJenne ' . . . 

ıttemJeketin kapılarmı kapamadığı • Geçenlerde Ödemıştc fecı bır 
•ızı fakat. son senelerde sermayenin cinayet oldu~unu ve faillerinin 
akıt istikametlerinin yakın şarktan yakal:ındıklarmı yaımııtak. lstan
hll§ka noktalara geçtiğini, Avrupa bul z~bıtası, büyük bir maYaffa
:ftleınJeketıerine bile Mrmayenin bil- kıyetle, canilerden ikisini dün 
Yiik sfyaıııt hedefler takip ederek gir· lstanbulda tevkif etmiş ve adli
difini mis21.1lerfyle gösterdik. ye vermiştir. Bunlar Cafer ve 

Dünya hf:ı:im nnularımızdım, ha • Hüoeyin ıstlarını taşımaktadırlar. 
Yallerimlzden h b k b' . 
aı a.m a~ 3 ır şey • Bir kadın 81U olarak bulundu r. Sermavc hareketi · d b 
dil · erı c u aynı Evvelki gün Samalyadı Ka-

nyada, ne dini ne ima d ' 
merhameti olmıv ' t b" nkr, ne e tina isminde bir kadın odasında 

~an a ıat anunla· C . 
rına tabidir. nız sadece bugünkü ölü olarak bnlunmu,tu. esedı 
dünyadaki sermaye vazı t• • bir muayene eden :rabıta doktoru 
kaç sahrla hatırlattık. ye ını ölümü şupbeli görmüt ve cese-

J .Etrafımızdaki manıaraya ve söy- din morga kaldırılmasına Juz:um 
;;ışe. nazaran istikraz mesele!ini görmllıtür. Zabıta ve müddeiu-

rk ınkılA.bı için bir dönüm nokta _ mumilik tahkikata baılamııtır, 
81 

addettfk. Çünkü Romanya ve Yu· Katinanın neden · öldüğü henüz 
COSlaTyan kabul ettirilen rtl anlatılamamıthr. 
TUrkiyenin hakinaiyeti i1e uy::n :.;; Rakı kaçakc;ısının metresi 
!lladtık. Lord GU--nun .. 1 .• h Rakı kaç•kfıh~-ndan dolayı 

·'""' soz erını a • . d" . .1 tırladık, Türk inkıl!b tevlııf e ılen ve a lıyeye verı en 
da b' 1 ının esasların • k f·•-· t . 

n ır nin de yarı naüsteınleke ol • meşhur kaça çı tev ı"ın me reıı 
•aına.k olduğunu bir dda d h t k _ Agavni de polis tarafından yaka
J'ar etıney1 borç bildik. a a e )anarak isf cvaba alınmııbr.Agav-

T ..... ii 
liyet •rkad r ederiz, ne.~~iyatiyle Mil· 
yor. llflnıız da hızı takviye edi· 

Ttlrk lllatbuat 
ının bu vahdeti de 

aynca bir k&7.ançtır. 

SADRI ETEM 

ninin, Tcvfikin ıenki cnrmii olup 
olmadığı tahkikat netic~sinde 
belli olacak ve kadın neticeye 
göre ya tahliye edilecek yahut da 
adliyeye verilecektir. 

Ell blçakh kadını 
Hafize isminde bir kadın clDn 

doıtu fof6r Rıza ile lcaYra etmit 
ıııııımanaııaımoıımlllllUiiıiilii 

M h auııın11111nnıırnrnrninııııırıııınıınrnıınmrnıın•nrımnııııaııı mmııınmımn ıınınınnıoı 
a. rı-ıut Nedim Bey 

30 Senelik 
if~a 

( Son Yemen Vallal ) 

Siyasi Esrarı 
Ediyor! 

Şehir meclİSİDde Belediyede: 

Direkler tahtadan 
On dakikalık 
Bir celse olamaz mı? 

Jstanbul umumi meclisi dnn Eıektrik şirketi, Büyükada 
birinci reis vekili Sadettin Ferit elektrik tesisatını bitirebılmek 
beyin riyasetinde on dakikalık için Büy\ikadava elektrik direk-

b Jeri dikmektedir. Fakat demir 
bir celse akdehniıtir. E5kİ ıa ıt direkler kontrata tabi oJduğu 
okunduktan ıonrı Refik Ahmet 

cihetle gümrükten çıkartılmadı-
bey IÔE ah!Uf, (eÇCD celsede ğından şirket tahta dırekler kul-
meclisin kendisine verdiği vaıi- lan ıııak istemiıtir. Fakat buna da 
feyi azadan rabatsıı bulunan belediye mani olmuştur. Bu su-
Hacı Adil beyi ziyaret edip ar- retle evlerinde tesisatlarını biti-
kadatlınnın selAmlarını ve sıh- renler elektriksiz kalmıılardır. 
hat temennilerini bildirmek su· Şirket bu vaziyet üzerine Na-
rctiyle ifa ettiğini, Hacı Adil fıa veklletine müracaat ederek 
beyin meclisin bu alikasmdan ya tahta dırek kullanılmasına 
metehaasis ve müteşekkir oldu· mOsade edilmesi yahut ciemir dl-
iunu s<Sylemiı, "arkadaşımızı rekler için gümrüğe emir vcril-
kıaa bir zaman içinde tekrar meıini istemiıtir. 
aramızda 1arebileceğiz,, demiıtir. Kazanılan da va 

Meclis, bu temenniye i~tirlk Belediye umuru hu1rnkiye mü-
etmİf, ondan sonra ruınamadeki dOrü Mu!ılis bey Ankarndan 
maddelerin müıalıı:ercıine geçil- danmüıtür. Malum olduğu üzere 
mittir. Cafer bey iıminde biri belediye 

Üsküdardaki Bulgurlumescit aleyhine 300. 400 bin liralık 
mahallesinin Evliyaboca mahalle- tazminat itası bakkmda ,uriyı 
ıine raph hakkındaki teklif mül- devlette yer açmıştı. 

d·ı · Davaya sebep, belediyenin 
kiye encümenine havale e 1 mış- mezbahadan almaktı o!duğu kc-
tir. Ruznamenin difer Oç mad- sim, avanfriko ve ahır ücretle-
desi de hesaba ve masrafa taal-

rinin gayrı kanuni olduiu iddia-
Juk eden meStlelerdir. Bunlar da • 

ı sıydı, belediye kesimden ıeneyı 
bOtçe encümenine havale 0 un· 900 bin avanfrikodan 300 bın 
muılur. ve ahır resminden de 200 bin 

Encümenler ayn ayrı saplana· lira varidat alınıyordu. Da•a 
rak blitçenin kendilerini alika· beled ye aleyhine neticeleom · ~ 
dar eden fası Harını tetkik etmek- olsaydı hem belediye senevi 
tedir. Umumi meclis önümüzdeki 1,400,000 lira'ık varidatından 
perşembe günü top1anuak en- mahrum kalacak, hem seneler-
cilmenlerden gelen evrak bak- denberi aloakta olduğu ve ye-
kında kararlar verecek, bayram kônu milyonlarca liraya baliğ 
ertesi de vHAyct ve şehrin ha- olan bu resimleri alakadarlara 
ıiranda tatbikine başlanılması ia- iade etmiye mecbur kalacaktı. 
ııın gelen yeni btuçesini müza· Binaenaleyh Cafer beyle bele· 
kereye b1tfhyacakhr. diye arasındaki dava b:r ıahsi 

1 Gelenler, gidenler 

Millno sergisine ittirAk eden 
mili! iktisat ve tasarruf cemiyeti 
Ankara mildürii Vedat Nedim 
B. dün şehrimize dönm":i,tür. 

ve cebindeki ui'ak traı biçağıyle 
doıtunun çenesini parçalamııtır. 
Rıza ağır yaralı olduğu halde 
hastahaneye kaldınlmı,, kadın 
yakalanmıştır. 
Alır •urette yaralanan çocuk 

Beıikhıf belediyeaine menıap 
Hasanın idareıindeki nezafet 
arabasının beyfiri Beıiktaıtan 
geçerken ürkerek kaçmıı, Dere 
boyunda Mehmet Ef. nin çocufu 
14 yaıında Nevvare hanıma çarp· 
mıı ye aiJr surette yaralamııtar. 
Azgın beygir henüz yakalanma• 
mıttır. 

davayı halletmiı olmaktan ziya
de bir prensip mesel esini teıbit 
ctmiı oldu. 

Davanın deYlet sarisında tam 
beş saat müdafaa edildiğini, 

müteakiben ıurAnın belediye le
hine olan kararını tefhim ettiğini 
evvelce vnmııtık 

Anneler birliğinde 
Anneler birliği dün Himayei

etfalin Veznecilerdeki yeni mer-
kezinde bir toplanıı yapmıştır. 
Z3 Nisan çocuk bayramında 
çocuklarımıza Himıyeietfal tara-
fından verilecek hediyeleri ha
zırlamak ve çocuklar jçin yapı
lacak müsamereyi tesbit etmek 
üıere hanımlardan mOrekkep 
bir komite teıkil o!unmuıtur. 
Komite bu gDnden itibaren her 
filn toplanarak çalııacaktır. 

-

luıup bu dertlere bir çare bulma-
mız icap ettiiini yazıyordu. Ben 
de zaten o fikirde ve kararda 
idim. 

miyet atfettiiinden onu z~y~rete 1 
gitmeden ıu borç . meıeleıını de 1 
halletmek icap edıyordu. lstanbu 

1 
la yazdım, vaziyetin nezaketini, 1 
imamı bilhuıa fU ıırada hot tut-
mak lazım geldiiini, bahusus bu· 
nun taahhüt edilmi, bir borç ol -
duğunu anlattmı· Nihayet güç hal 
le para seldi. Ben de bütün birikı 

LiiZ&&•ımlllBllllllllllllllllt'-lllRı•h • Tefrika ı 88 _., mit itleri ıörütüP halletme~ üze-ı 
N 

~ ercam':'":'':tıbu hakkı nuJlıfuz re yapacaiım (İmanı) ı zıyaret 

ldriı, bu bir türlü r::ıhat ve 
huıur bilmez, yerinde duramaz 
adam anlaıılmııtı ki biıe nefes 
aldırmak niyetinde değildir. 

Erklnı harp Kadri beyin [2] 
bir mektubundan alacağım sa
tırlar Idrisiyi daha iyi anlamıya 
yarıyacaktır. 

e yapsın parayı severdi H b 1 f ıeyahatine hazırlandım. 
ta tam o cünle de garip b" • at da yılan ıaırnııı ve ayvan te e Tam yola çıkacağım zaman 
da cer-an etmr• t" l ır ~ak'a olmuı. imam da kabahat bay - k 

-ı · ıt 1. mama hır ee t d d" h b d ı· · bay imamdan da m6ıtacel bir me -mile olsun d" b b" ar a ıye ayTanın e e ını 
memurlar v ıye. t~kzı Bza ıltan "e tardan istiyor ve Sabit beyin ma· tup aldım. l:Ju ft'!ektupta ldriıinin 

ermıı ı . un ar ille k • iti anttıgıv nı, hatta dotrudan doi-ydanında ba.ytar binbatı Sabit bey •tınBı eaıyorm.uhtt·. i ou··1dum·· Sa b dk 
e vardı t S b" b d en gayrı ı ıyar o ' ruya imama mer ut Ye sa ı 

d • mam a ıt ey en bit b ( ı} ·· hiddet bajınyor• b ·1 ü 
de Çb?k ~emnundu, Sabit beyin du. ey pur Zeydi kabileler arasına ı e n • 
~ ır fl~Ye\İ ~oktu. Fakat bir ·_ Ben vılan bekçisi miyim, fuzuyle onlara pıra, sillb, cep· 

::bi Sab~ beyi hıddetten kıpkmnı Peki ya im;mı yılan soksa bedeli hane vadederek ortalıfı allak 
1111 k çe reye yumruklarını sık - ni kim tazmin edecek? pu'lak ettiti yaz:ı!ı idi. Filhakika 

t arımıa çıkmrıtı· 1 d d ··ı·· ıe- imam mıntakasından akın akın - Beyfend' d" · b ğ d d" ınama &or um, o a gu um 
tiınd" • "f 1 ıye a rıyor u, ı: ldrisiye gideuler olduğunu ben de 

"Az zaman zarfında ldrisinin 
bet bilyUk kabileyi bilitma 
imam aleyhine isyan ettirmesi 
merkumun derecei tehlikesini 
pek ayan o!arak imam Yabyaya 
irae ve if bam eylemiı ve bunun 
üzerine mOtarOnileyb merkumun 
biran evvel izalei vlicudu için bü
tln iıtitaatiyle çahtmıya baıla-

Şeker 
ihtikarı! 

Ticaret müdürlüğü; son btr ka~ 
gün içinde şe.ker fiatlarının bir par· 
ça yUk~elmesi fizerine trtkikata başla 
mıctır. 

ilk tahkikat neticesind<' nisnn a), 
zarfında a \'&gon ~eker çıkardıkları 
halde ellerinde şekt"r kalmadığmı id 
dia tden birknç mücMese hakkmda 
gilmrük idnresinden malGmat isten -
miştir. 

Gümrük idaresinin 'ereeeği ce\'I -
ba göre; bn birkaç müesse!enin ihti· 
kar yaptıkları sabit olduğu takdirde 
derhnl mahkemeye verileceklerdir. 
Yumurta fhrecatımız art.yor 

Son hir aylık yumurta ihracn.tımrz 
geçen aylftrdan dahn çok fazladır. 
Hartının ~on hafht r.arfrndaki yumur 
ta ilııtihsa!Htı :>00 sandığı geçmekte -
dir. Bu miktar eckilerine ni!])etle <"ok 
farklıdır. 

Bu 500 ~andık dün Anupayıt gön
derilmi"tlr. Yapılan tahminler~ ,::ö
re. gelecek haJU!nrn i!ttihMlUı 600 
sandıkbm fada olacaktır. 

Ameriknhlar bu!jdaylar1 için 
propaganda yapacaklar 
Amerika hükfımeti mühim bir ye

k(ın tutan Jmğday etoklannı Avrupa 
da satmak için propaganda yapmrya 
karar vermiştir. Ilu i!; icin 200 milyon 
dr.lar tahsi8 olunmuştur. 
Yunanls an•a Mıs1r arasınd• 

UzDm mukavelesi 
Yunanisfanla l\fı~ır nrasındakl 

kuru \iıüm ve şarap ithali hakkında
ki müznkercler neticelenmiş, nisan • 
dan itibaren Mısır hükumeti Yunanls 
tandan ithal edilecek bu iki madde 
için fazla ı-ümrük re.5mi almamayı 
lcabul etmiştir. 

Tasarruf cemiyeti satı, 
evleri tesis edecek 

Aldığımız mallı mata göre; millt 
iktısat ve tasarruf cemiyeti lstıtnbul 
Ye Beloğlu cihetinde büyük ~ya sıt
tış evleri ıkurmıya karar ''ermiştir. 

Bu satış cl'lerinde, gıda maddelerin 
den mnnifahıraya kadar bütün yer· 
li mallan satılacaktır. Bu hususta 
yapılmakta olan tetkikat yakında bi· 
tirilerek tntb!kına geçilecektir. 

DUnkü konferans 
Şehrimizde bulunan tanınmıı 

tıp ilimlerinden CeneYre darlll
fünunu rektörü profes~r Dr. 
Rocb dün sabah Gülbane tatbi
kat mektebinde " Uremie on 
Azotemie ıons Nephrutte., mev• 
rulu Fransızca mesleki bir kon
ferans vermiştir . Konferansta 
tıp fakültesi mederrisleriyle dok· 
toriarımız ve Gülhane tatbikat 
mektebi talebeleri hazır bulun
muşlardır. 

Profesör bugün 11 de bp fa• 
kllltesiode " Kalbin ıedalan ,. 
mevzulu bir konferans daha Ye
r ecektir. 

terekei taarruıiyyeye intizar edil· 
rnekte idi. Filhakika ordu taar• 
ruza batlamış olsaydı, aynı za• 
manda cebellerden de aıkııtm· 
lacık olan ldriı içia fcliket 
muhakkaktı. Fakat o esnada 
merkumun birden bire afh iiiye 
nail olutu ve ba suretle serbes 
kalışı tekmil kunctini Ye toplannı 
çekerek kemali ~iddetle yalnı• 
kalmış olan imam üzerine taar· 
ruz ve biltOn mefsedetini sarfe· 
derek Haşit kabailini celp ve 
istiman ıevketti. idris ki lehli· 
keli bir düşman kar§ısanda ve 
Haşit'ilcrin malum olan tema
yü lcri arasında imamın ıu sıra
da yalnız bırakılması şimeiabt 
ve vefayla kat'~yyen kabili telif 
olamaz.,, 

(Bitmedi) 

.. 
1 lltı a ediyorum, bu ne ı"ıtı"r, N deci" dah f B "dd b h 

~maskaralıktır? '":-- e yapayım, ı, • u haber aldım. u, cı i ir te • 
~ Mt L__. • •• la dıkkat etainler diye böyle yapı- like idi. imam da mektubunda 

1 . a y ~ teıkin ettim, rneıe • v:oru-

1] Şimdi miralaydır ,.e zannederim 
mııtır. . • . Konyadıdır. 
Yemeaı babısı merkumun lev- t) •ı v U r ı · . ı K d f 

eyı an attı - .. . ı · •aa., k t. . b. k d b 
di"" ti ' ._eıer nnamın en ıev lıte i111aın, kaydettiiim fibi pa yaziyetia n~ıa • ını ırderb•al ab a 

Si a &rnıdan birini ıece ahır- ra meselelerine fazla ehem • tekrar ettıktea ıoara er u-

ü ve m r 11 va ı~ı o :m a r 
si vDcudundan tatbir için Vaı- ı paşa bu m~ktubu uzun bir dcvır ve tcf-

ıattaki kolordumuzla bareklb mUt· tiş seyahatındcn a\ deunde bana yaznuı .. 



[_a_ı_n_l_n_b_a_b_er_ı_er_ı ____ ] 
Barut inhisarında 

lnblsarın yeni müdüril ve eski komiseri 
Lutfi B. suiistimal olmadığını söylüyor 

üzerinden mal alınmamıştır .. Bunla
rın mübayMsmda inhi~nr işleten Ş.\· 

~-Takvim-...... 
Pazar Pazartesi 
10 nl-n 1t nisan 

4 Zllhlcce 5 Zllhlcce 
Gün doğu~u 5,29 5.31 
.. b:ıtı~ı 18,43 18.44 

Sabah namazı 4.29 4.32 
Ôğle .. 12.15 12,15 
ikindi .. J 5.57 l 5.57 
Ak~am " 1843 18,44 
Y aısı 20.18 20,20 
lmsak " 3,44 3.42 

Yılın geçen günleri 99 JOO 
.. kalan ,, 268 267 

HükQmete karşı olan teahhütıerini 
ifa edemiyecek bir vaziyete geldikleri 
için tasfiyelerine b:ışl:ın:ın barut ve 
fişek inhisarlerını işleten şirketlerin 
bazı yolsuz hareketlerde bulundukla
rı iddiasiyle Denizli mebusu Mazhar 
Müfit Beyin bir süal takriri hazırla -
drğını ve hükılmetten izahat istiyece -
ğinf telgraf ha~ri olarak yazmış, dün 
de vukuu söylenilen bu sufü;timal hak 
kında iddia edilen şekilleri makalemiz 
de işaret ctmi~tik. 

ket mutavassıt ve komi!~yoneu gör - _____________ .... 

mü~tür. 

Dün işletilmesi hükQmete intikal 
etmiş bulunan barut ve fişek inhisa -
rının yen umumt müdürü Lutfi Bey -
le görüştük. Aynı zamanda eski şir -
ketlerin komiseri olan Uitfi Bey de -
di ki: 

-Eski ~irketler her hangi bir ui 
istimal yüzünden değil, tamamiyle son 
senelerdeki ikfü;adt vaziyet yüzünden 
tac:fiye mecburiyetini duymuşlardır. 

Bu hmmsta yapılacak tahldk:ıt ha
kikati meydana çrkarmıya ltafi ge -
lir. İzahat vereyim: 

Bir kere eski şirketlerin le"·azımn
tı kasten fazla fiatla M. Hol din is -
rninde biri~iııden yaptıkları doğru de
ğildir. 

Holdin isminde biri~i mevcut deği1 
dir. 

Eskiden barut ve fi!"ek inhisarları· 
nı işleten Orientole industrie]{' l\f"lno
potis Lmt. Fransız şir:ketj de bu ne -
v.iden bir şirkettir. nu şirketin fabri
kaları yoktur. M:ıamafih belki bu şir
kete iştirak eden muhtelif sermayedar 
lann fabrikaları vardır. 

Şirketin ecnebi meclisi idare aza.
Jarına binlerce lira maaş ,·erdiğini de 
bilmiyorum. Meclisi idare azalarına 
verilecek hakkı huzur sermayenin ya
rıııırnr temin eden maliye n~kalctiyle 
müştereken tarin ve tesbit edilmişti. 
Bu da hiç bir :r.aman içtima için ;;o li
rayı geçmemiştir. 

Son zamanlarda 2:> liraya indiril • 
miştir. Meclisi idare ayda ancak bir 
içtima yapttğı i~in bir azanın ayda al
dığı ücret de 50 lirayı hiç bir zaman 
tecavfü~ etmemiştir, Fazla maa., al:ın 
yalnız bir ecnebi murahhas :ız:ı var -
dı. Ve ayda l:lOO lira alıyordu. Bu üc
ret son zamanlarda 1000 liraya indi • 
rilmiştir. 

F~ek ve barut muhtelif zamanlar
da ve muhtelif fabrikalardan alın -
mı~rr. Tabii her zaman da aynı fiat 

Fiyatların burada Avrupaya nau• 
ran fazla olu§U inhisar sisteminin ica
batındandır. . 

Fişek inhi~nnı işleten şirkt:t se-
nede 10 milyon fi~ek satrlm:m e~ı.ssı ü 
zerinden her !!lene hüktlmete dört talc· 
sitte ödf'nmek üzere 257 bin lira ver -
mc.ri teahhiit etmişti. B:ırut ~:.rketi de 
her sene a5gari GOO ton satı~ yapmağı 
ve bunun için hükumete 550 bin lira 
vermeyi kabul etmi~ti. 

Bilahare asgari hatler fişek için S 
milyona ,.e barut için de 400 tona in -
dirildi. Barut için hüktlmete verilen 
para kilo başına bir lira kadar tu -
tar. 

Sonra satış fiatini her sene hü· ı 
kdmetle mü~tereken ve hususi bir 
komisyon t.ı.rafından te~bit edilir. 
Binaenaleyh şirketin bir sui istimal 
yapma.'ltına imkan yol•tur. 

1926 sen~inde inhiMri Üzerlerine 
alan ~irltetlcre üç sene için hariçten 
mal ithal etmek mfuıla::ıdesi verilmiş -
tir. 

Bunun sonunda memleketimizde 
fabrikalar t~is edilmek mecburiyeti 
nlduğu i~in baıı maddeler mfüıtesna, 
haricten yük ithal edilmi,tir. 

Şirltetlerin neden hali arze dil~ -
tü!derini göstermek için !!!İze stansik 
baıı mıtlOmat vereyim: 

1927 senesinde 4J:>,!), 9:?8 sene~indc 
538,:i, 929 ~nesinde tistik 5707, 930 sene 
sinde 429 ton b:ırut satrlmr~, bu miktar 
931 senl!.!inde ~62 tona d~mü~ür. 

Gene 928 ı-enesinde 11 milyon 500 
bin, 9:?9 sene!linde 13 milyon 600 bin, 
9:30 sene~inde 7 milyon fi:ıek eatıldı -
ğr halde s..ıtış ge~en ~ene ancak 8 mil
yon fişeği bulabilmiştir. 

Halbuki şirket teahhüt mücibin -
ce satışı ne Jı:.ıdar az olursa olsun, ha• 
rnt için :l!lg:ırt 600 ton, fişek için de 
10 bilyon adet üzerinden hükdmete 
hwe Yermek mecburiyetinde bulunu
.rorclu. 

Bunun için f işck şirketi bu sene 
70 ila 80 bin lira kadar zarar etmiş, 
fişek şirketinin zaran da 500 bin lira· 
YT bulmuştur.,, 

1\fcmsuh §irketlerin hi~~darlar 
beydi umumiyt!'li bu perşembe günü 
toplanacaktır. 

Para basmak davası ! 
Hamdi Emin Beyi dava eden Ali Rıza 

Beyin muharririmize söyledikleri! 
Devlet matbaasında para bas

brmak isteyen, ve müracaatı 
red olunması üzerine matbaa 
müdürü Hamdı Emin Bey aley
hine daYa açan Ali Rıza bey 
iımindeki zabn davasma dün c!e 
bakılmıştır. Fakat Hamdi Emin 
bey gene mahkemede buluna
madığından, kendısine tebliğat 
yapılması için muhakemenin 
baıka güne bırakılmasına zaru
ret hasıl olmuştur. Ôğrendiği
imıe göre Ali Rıza bey onbeı 
kağıtlık bir iddianame hazırla-
mıştır. Dün dansını takibe 
gelen bir zat, sabahdan akşama 
kadar adliye kuridurlarında, 
mahkemede okuyacağı bu uzun 
iddianemeyi kendi kendine oku
makla meşgul olmuftur. 

Bir arkadaşımız dün mahke
me salonunun kapısmda Ali Rıza 
beyle kısa bir mülakat yapmııtır: 

rinioi toplıyarak cevap Yermiştir: 
- lnşallabü rahman... Bugün 

evJat... 
- Davanızı nasıl müdafaa 

edeceksiniz? 
- Gfüüyorsunuz ki . iddiana

memin esas hatlarmı hazırla
makla meşgulüm .. 

- Bu iddianamenin bir iki sa· 
tmnı gazetemize lutfeder misiniz? 

- Oooh ... Beni mazur görl.i
nüz . . . Ben çok, hem pek çok 
mütevali bir zatım ... Hem benim 
bütün meslekdaşlarım bana ga
zetecilerle göriişmeme mi her ne 
dense sıkı sıkıya tavs:ye ettiler .. 
Dostlarımın nasihatinde elbet· bir 
keramet var.. Buna ittibaa mec
burum ... Ve işte ediyorum da .. 

- Görülüyor, efendim. 
Ali Rıza Beyin davası yıkın 

bir günde intac edilecektir. 

Vali bey ne vakit gelecek 

Hava - Dün ~ıcaklık azamr 19, 
ugarr ro dereceydi. Bugün hava bulutlu 
olacak, rür:gAr poyrazd n e'ecektir. hafif 
yağmur çesintlsi mümkündür. 

Radyo 1 
ıstanbul - 6 dan 7 e kadar gra· 

:nofon, 7,30 dan 8.30 a kadar Bedayi 
musiki saz heyeti, 8 30 dan 9 :ı bd:ır 

lktıs:ıt ve tas:ırı'uf ha~kında ~ledıha ha
nım t:ırafından konfaans. 9 dan l O ı 
kadar l\emıl Niyazi bey heyeti, 10 dan 
1030 a liııdar tango orkesrra~ı 

VİY.~NA - 11 l\on!Cr - 12 Senfonll• 
konser - lS,16 Stramı konııert - H,SO Mıın 
d'>lln k'>nsel'I - 10,30 \'!yana mıısl~l -
19 Oda moslkbl - %1 Orkeatra konseri -
%3,%0 nlu,lld. 

HEILSBl!.:RG - 8 kon!E'r - 1%,SO Lelp 
zlgdcn nakil - U,10 kon~r - 17,16)'on· 
ltf'r - %0 orkeııtra kon-.erl. 

BÜK.nEŞ - 11,l;'S tocuklar tçln - 11,SO 
dini muıılkl - ıı konser -13 pllk - 18 
balU musiki - ın,ıo muıılld - ıı operet. 

RO:\lA - 11 dlnt mu~lkl - 12 bgannl 
- 1S,4t) hafif musiki - 1!1 ııenfonllt konser 
ve oda mlHlltf!ll - %1,45 konser. 

BUDAl"ıtı:ıTE - 10 dini musiki - U,2;'S 
konser koro ile - 17,45 mu!\lkl - ıo mo
slkl soma ea:r.b:ı.nt. 

OSLO - 1% klllse muıılkl!!l - 17,SO kon 
ser - ıı,so orkestra konseri - %S,i5 kon
~r ve dana moslklsL 

MOSKA VA - 10 dan %1 e kadar ne~rl
yat. 

VARŞOVA - ıs.ıs ~enfonlk konser -
15,20 piyano kon!'lerl - 18 kem:ıı.n ve piya
no - 18,4;'S konoıer - ::U,16 Kon!'l('r - ::?S 
kon9"r - H,O:S dan5. 

PAJll!'I - 14,SG konser ııenfonlk - %%,SO 
rıutyo konser. 

Yarın 11 nisan 
VİYANA. - 12,SO kon!lt'r - 13,40 kon -

ser - 16 konS("r -18 konS<'r - 18,60 ko -
man solo - 20,s.; muıılklll dram - 23,%0 
kon!'l('r. 

lll':tL~BEr.G - 7,30 JlmnAstl.k ve kon
~r - D,30 Jimnastik - U,40 muııllü der • 
al - 17,SO konser -18,65 ı;lgıı.a mwılklsl 
ıı,ıo konltf'r. 

Btrn:ıur.:ş - ıs pl&k - 18 orkestra -
19,10 orkestra - %1 BeUıoveıı - %1,ia ta
gannl - %2,l:S iki piyano ile konser. 

ROMA - 18,30 keman kon!lerl - %2 
konser Tlto Şlpa taratmdan - %3,10 kon
ııer. 

BUDAPl!:ŞTE - 10,15 erkestn. konııerl 
- 13,0;'S Bslalayka. konseri - 18 tlgan mu 
ıılklal - 19,115 salt'ln orkeıtras1 - 21,16 
;>1lkııek m1Hlkl mekteblnderı nakil ve dana 
moıılklsl. 

OSLO - ıa musiki - %1 prla ve ke • 
man - :%,15 piyano reııitah. 

MOSKOVA - O dan %1 e kad:ır neşri • 
yat. 

\'An,OVA - ıs,ıo pl~k - 18,33 kon
ııer - %1 operet - ıs.ıs orkestra konser 
- %3,0.; dııns. 

PAnts - !:S radyo konser - zı kon • 
ııer. 

BORSA 
9 Nisan 932 ı Açı dı K,.,.andı 

Kambiyo 
Frn~ız Fr:ınıı;ı 

I JngiliT. limı Kr. 
"TJ. mukııhlll l'lo1M 

.. ... 

.. .. 

.. .. 

.. • 

Liret 
Pthra 
l'lrahml 

Ts. Fr:ınlı 
Lcı·a 

Florin 
Kuron 
~ilin'? 
Pezct:ı 

Mark 
Zlntl 
rcngö 
1.ev 

ı ı·ark llrıı~ı Olnar 
( crvnnc~ 1\ uru~ 

Nukul 

Fransız Frangı 
Dolıtr 
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- Bunda korkulacak bir şey 
yok.. esasen müstahak değiHer· 
mi? Fakat zannetmem.. pek ali 
biliyorsunuz ki itiraf etmesi için 
Patris'e haber gönderen bizzat 
Elena dcğilmi? Ona, ıeriklerini 
söylememesi tenbih edilmiş, oda 
söylemiyor. Kasalardanda bahs
etmiyor. 

- Evet.. fakat ne aüıünüyor
sunuı? 

- Bu havadisi yazan gazeteci
nin aptal bir gazeteci olduğunu 

düşünüyorum Zira şu muhakkak 
ki Patris ne ıntikamdan, nede 
bir şeyden korkuyor. Bilakis ta
mamen emindir. Kendisine, ora
dan kurtulacağı vadedilmişi.ir. 
Oda inamyor ve itiraf etmek 
suretiyle vazıyetini ağırJcııtırıyor. 

- Fakat bu suretle, ihtilattan 
menedilmekten ve tazyikten kur
tulmuş 0

1ur. 
- Yani kolayca hapishaneden 

kaçırdılar demek iıtiyorsınız 
değilmi? Hayır. Ben hapiıhane
müdüriyetirıc haber verdim. Esa
sen Elena onu kaçırmak niyetin
de değil.. 

- O halde ne yapmak niye
tinde? 

- Bunu size beş altı gün son
ra söyliyebilirim l 

iZ 
Franoy haylurdı: 
- Artık hep bu taraflarda 

gezecek değilimyal. 
Lartig cevap Yerdi: 
- Esueo hep boş yere do

lathk. 
- E•et. 
- Peki ama, ne arıyoruz? 

Bana, tabii manzaraları ıevdiği
nizden bahsediyordunuz. 

EYet, doğrutlur. 
- Fakat hakikatte? 
- D' Oviyak'ın kasalarının 

ne oldujunu arıyorum. Şöyle 

oturalım, istermisiniı? Burası ıe· 

rin, su da berrak.. Kimse de 
bizi dinliyemez. 

- Önilmüıde üç gün kaldı
ğını her halde unutmuyorsunuz? 

- Ent, Üç gün sonra Patr!s 
serbest olacak ve Elena'mn da 
işleri halledilmiş bulunacaktır. 

Evet, bütün bunları düşünüyo· 
rum, aıiz dostum ve hiddetim
den çatlıyorum. Yalnız fUDU da 
ilave edeyim ki, yegane yapıla

cak mantıki hareketi de yapmı
yor değilim. Larşe, Patris'i ya
kaladı .. Güzel .. Fakat Larşe'nin 
her ıeyi bitmiş addetmesi doğru 
değil .. Zira netice itibariyle ne 
şeriki cürümleri öğrenmiş bulu
nuyor, ne de kas:ıların yerlerini. 
Demek, haki!<atte bir ıey bul
mu, değildir. Kendini gaHp te
IAkki ediyor ama, bundan da
ha pek uzak... F arzedelim ki 
Patris hapishanede olsun. Bu, 
olabilir değil mı? O zaman it
ler ne olacak? Adliye bir 
Arap SdÇI karıısında buluna
cak, şatodaki cinayetler, çalı

nan kasalar, Elenanın esrarı 

engız malları hep mechul kala· 
cak. Elena acaba ıatoya giren 
mccbul kadıomıydı? Şüphesiz 
evet. Ve hadise onun ziyaretin
den sonra başlıyor. Hadisenin 
sebeplerini şatoda aramak gayet 

NaFcleden : /a. 

basit ve ilk akla gelen şe 

halbuki, biz dı,arda arıyoruz. 
- Eğer birşey bulabilirsek 

ne ala! 
Evvela, nehir var. Kimseni 

nehri geçmediğini gözcüler t 
min ediyor, değil mi? Of.. Gen 
sinirlenmiye baş!adım, kalkahm 

Kalktılar ve yüriimiye başla 

dalar. 
Üç gündür, iki arkadaş, neh 

rin sahillerini dolaşıyorlar, he 
rast geldikleriyle görüşüyorlar 

Mükalemeler, havadan, suda 
başlıyor ve F rar.oy mubakka 
bir biçimini getirip şu sualler 
soruyordu: 

- Son zamanlarda 
fevkalade birıey görmediniz mi 
Yahut: 

- Nazarı dikkatinizi celbeden 
bir hadise o~du mu? 

Fakat her zaman aynı ret ce· 
vabıyle karşılayordu. Buna rai· 
men polis hafiyesi inat ediyordu. 
Bu usul, onu hiç bir vakit aldat• 
mamıştı. 

Nihayet ilk dikkate şayan ha· 
vadisi, o gün öğleden ıonra 
öğrendiler. 

Şişman bir köylüyle konuşu

yorlardı. Köylü, onlara şarap 

ikram etmişti. Sahilde balık tu
tuyordu ve Ron nehrine karşı 
pek büyük bir muhabbeti vardı. 
Oltasını tartarken: 

- insanın burada hiç canı ıı· 
kılmaz. Her gün, nehirde yeni 
bir manzaraya tahit olur. .. 

Bir bakarsınız, akıntı bir aan.-. 
dalı almış sürüklüyor. Birisi au· 

ya iirer, yüzme bilmez, buğul· 
mamak için bir ağaca tutunur. 
Karşiki aahiJse, av doludur. O 
kadarki, bazı akşamlar, hayvan· 
larm sahile in.ip ıu bile içdikle· 
rini görürüm. 

- Her halde ara sıra daha 
fevkalade şeylere rast gelirsiniz. 

- Hakikaten öyle, iyiki ak• 
lıma getirdiniz. Geçenlerde, iri 
bir bahk görür gibi oldum, he· 
men sandala atlayıp gidip bak
dım. Neymiş biliniz bakalım? 

Kocaman bir balık mı? Hayır. 
Sadece tahta bir uskur. Gülmek· 
ten katıldım .. 

Franoy da adama cesaret ver• 
mek için kahkahalarla iülüyor• 
du. 

- Ey? Dedi. Daha baıka bir 
şeyler ıörmediniz mi? 

(Bitmedi) 

Beyoaıu 

Fransız tivatrosunda 
Raşlt Rıza Tiyatrosu 

san'atkarlare 
Pazartesi. r 1 nisan a ş:ım 2 l ,30 dı 

OTELLO 
Trejadi 5 Perde 2 Tablo (Çhakeşpe

arı) (Kişe şimdiden açıktır.) 

SUREYYA Tiyatrosu 
t:Rrut:RUL !AOETTIN •• ARKADAŞLARI 

Pazartesi 
akşamı saat 

21,30 da 

~Hl I ~ 
ZHDllf ~ 
Operet 3 perde Bestekarı: 

Muhlis Sabahattin bey 
- Merhaba Bf .... Davanız bu

gün demek? .. 
Vali Muhittin bey henü~ An

karadan gelmemittir, kendisi 
otobüs imtiyazının belediye ta
rafından batka bir şirkete devri 
suretiyle kullanılması hakkında 

Ingiliz lira~ı 
Liret 

DiKKAT! 
Kendisini tabımıyan ve hiç 

görmiyen bir yabancının yanına 

yaklaşıp iımiyle hitap ediıi, Ali 
Rıza beyde iyi bir tesir yapmış, 
malıaQa bir vekarla, ıiyab pele-

teşebbüsat yapmaktadır. Salaya 
ıebrimize d6ne~ektir. 

Borsa harici 
Altın ı; 92, 
Mecidiye ı; 4 50 
Banknot 2 

Mili.TON 
B U B U L' un Ç E 1 E S 1 

(La Bande a Bouboule) 
ile Istanbpla Geliyot 
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MOnlr Süleyman 
Beyi kaybettik 

Yerli malı 
kullanmak lazım 

Şehri mirde F cansız bastahaoe
aioden kulağından ameliyat olan 
Hariciye vekaleti protokol umum 
müdürü Süleyman Bey dün öl
müştür. Mumaileyhin cenazesi 
bugün mutat merasimle hastaba
neden kaldırılacak ve Y abya 
Efendiye defnedilecektir. 

Adlivcde: 

Voronof aşısı 
Yilzilndeo açılan 
Dava 

Dört el kurşun ... 
MiJJi iktısat ve tasarruf cemi

yeti yarın akşamdan itibaren 
yerli mallarının tercihan kullanıl
maaı etrafında radyo vasıtas •le 

· Voronof aş;sı aleyhin.de Ak
şam gazetesi tarafından yapılan 

neıriyat üzerine Dr. Behçet Sa-

"Cinayeti yapan karımdır,sev
diğim için haber vermedim!,, 

Merhumun ailesine ve dostla
rına teessürlerimizi beyan ede
riz. 

Muhtelit mübadele 
Komisyonunda 
Kararlar 

Muhtelit mübadele komiyo
nunda M. Rivasın istifasından 
sonra iki bitaraf c;za kalması 

ilzenne tahaddUs eden vaziyet 
hakkında evvelce malu"llat ver
miş, Türk ve Yuna:J murahhas 
heyetlerinin ihtilnflı meselelerde 
şimdiki halde mevcut bulunan 
ilci bitaraf atanın hakem karar· 
larıoı kabul etme'c husumnda 
bir karar verdiklerini yazmıştık. 
Aynı karara göre iki bitaraf aza 
aralarında anlaşamadıkları tak
dirde şehrimizdeki hakem mah
kemelerinden birinin reyi alına
calctı. 

· propagandaya ba~layacaktır. Dı
ğer taraftan bu husu!lta gazete
lerle de neşriyat yapılacaktır. 

iş kanı111 layihası 
Mllnakaşa ediliyor 

Dün şehrimizde mevcut şirket 
mümessilleri ve müdürleri ticaret 
odasında bir toplantı yapmışlar
dır. Bu toplantıda yeni iş kanu· 
nu layihası konuşulmuştur. 

Oğrendığ'm.ze göre; layihanın 
amele mesaisine tem::ı s eden ba
zı kısımları etrafında münakaşa 

cereyan etmiştir. M.ıamafib neti
ceye varı'amadığından toplanh 
başka v.ü:ıe h rr .,l :ı l .... ,s i ı · . 

Vecihi 6ey mıskınah sal 
yaptmyor 

Ka'amışta bir tayyare hangarı 
vücuda getiren tayyareci Vecihi 
Bey işlerine büyük bir faaliyetle 
devam etmektedir. 

Vecihi Bey bir de su üzeı in
de büyük bir si!r'atle kayan ve 
"Hydro glisseur,, bir nevi maki
nelı sal yaptırmaktadır. Yakmda 
denize indirilecek o'an bu saJ. 
köpriiden Yalovaya 25 dakika
da ~idebilecektir. 

Bu mesele hakkında hazırla 
nan bir nota Türk ve Yunan 
hiikumetleri vekiller heyetinde 
tetkik edildikten sonra Hariciye 

vekilimizle Yunan sefiri M.Polihron· karariyle hal ve fasl~dılir,, kay-

. bit bey, kendisinin bu aşiyle iş
tigal ettiğini ve bu neşriyattan 
mutazarrır olduğunu iddia ede· 
rek gazete aleyhine yirmi bin 
liralık bir zarar ~iyan davaaı 
açmış fal .at dava mahkeme ta
rafından recldo'unmuştu . Temyiı 
red kararını nakzetmiş ve dün 
dördüncü huku!< mahkemesinde 
davaya başlanılmıştır. Dünkü 
celsede na!\z kararına itba edil
mittir. Mayısın 16 sında davacı 

vekili davsıoı anlatacaktır. 
Doktor Şlrinyan efendinin 

muhakemesi 

Melek hanım isminde bir 
kadının çuc1.3ğunu düşürtmek 
suretiyle ölümüne sebebiyet ver
mekten maznun doktur Şi rinyan 
efendinin a,ğırcezada devam 
eden muhakemesi dün bitiril
miştir. Maznun doktor hakkında 
ya!nnda karar verilecektir. 

KlSA HABERLER 

TOl'l.ANTIT.r\R - Bugün ııant ı.t te 
J\lilli SanB~·ı nır:lğl ı:ımumi heyl'tl bir top
lantı ~·npac:ıktır. 

Anlm rnyn giden heyrt yaptl:ın tcmaııbr 
etrnfııı ılıı lz.nhnt ı.·crr.celdlr. 

R UGtl NKÜ KOXIl'Efü\ . S - DarUlfü -
mın lrnnfemns !!:ılon•ın b Apttilhh Cevdc't 
Ucy tnrarındon bus-Un Glbtnv l,obon hale • Yadis arasında teati edilmictir. dı bulunmaktadır. 

"' kıncl:ı b ! r lumfcrııns verllııcel•tlr. Yalnız bu kararın mer'iyet Şevki B. yarsn Ankaraya gidiyor rm>FESöR l\lALŞ _ MUtrhAs..•ııı profı--
nıev iine iİrebilmesi için her iki Muhtelit miibadele ko:n is;ro:ıu ııör l\I:ıı,, o.ırıllfünun r:ııcUıtl'Jerı tıırnfınd:ın 
hüku'llet mebusan meclıslerinden reisler büronı dün toplanmıştır. ken<flıılne \:erilen raporıurı tetkike başlıınnş-
geçerek kanuniyet kespetmesi Dig~ er taraftan komisyondaki mı, · 
J RIR TAl'fN - l\llid:.teiıımuml muavin -

Pariste, müebbet küreğe mah· 
kum edilmi, o'an Şariycr fs\mli 
bir gencin üzer ne, karııı Jorjet, 
bap:s '1ane odasında görü,ürken 
dört el ailih atmış, fakat etraf
tan yetiıilerek silah elinden alın
mıştır. Meıelenin esası şudur: 

Şariycr 1930 senesinde yapıl
mış bir cinayetten müebbet kü
reğe mah!d'ı ın olmuıtu. Bir ıece 
Lögran isimli bir adım karnın
dan kurşunla vuru 'mu' ve kim 
olduğu şimdi ye kadar meçhul 
kalmış olan bir adam tarafından 
bir hastahanenin kapısına oto
mobille gef rilip bırakılmıştı, 

mecru'ı ölürken: 

- Beni öldüren " Kelebek 
Roje,, dir. 

Demiş ve lakabı Kelebek o'an 
Şariyer tevkif edilmiıti. 

Şariyer, küçiik isminin Roje 
değil, Anri o 'duğunu söyliyerek 

kendini tiddetle müdafaa etmişti. 
Bu esnada, metresi olan Jorjet 

Furel'de onu o kadar hararetle 
müdafaa ediyordu ki, bakim, bir 

kaç defalar, kendisini mahke ne
den dışarı çıkartmak mecburiye
tinde kalmı,tı. 

Bir müddet sonra, mahkeme 
Şaryer'i müebbet kü, eğe mah
kum etmiştir. 

Şariyer, metresi Jorjet'in ken

disine karşı gösterdiği muhab· 

betten o kadar mütcb3s,is olmuş izıtngelektedir. baırnurahhasınuz Şevki B. yarın Icrlnılm K!\ışlf Bı·y ağır ceı.a mahkemesi 

.Sünkü Ankara itilifname3inin komisyona verilecek tahs"sat müdıtrı nmıımtsı olmuştur. tuki, kendisiyle olan münasebe· 
dordUnc:ı maddesinde "ihtWfl 1 1 · 1 ı 1 k .. t cnA DAt nELEI!tl\'DE - A dlly1>: mu - tini resmileşdirmek üzere mah-
rnes 1 ' a ı meseı e er ı y e meşgu o ma uzre fetfüıcrı IGf? ~'liJ.çle '1 tdUşe 6.:\,ıamıştar- ' ' ' 
• .e e.er Uç 1>:tar3f hii~müa ' Ankday11 "idece'<tir. dır.· ' besindevken onunla ev!endi. Fa-••·- "' ··-------·---··-·········--·······----------····-······ 

kat kendisi bir aı: sonra, Güyan 
adalarına nakledilecek ve ölün .. 
ciye kadar orada kalacaktı. 

- Bir gün, hapishanenin gö
rü1ma odasında iken kürek 
mabk umu kansına: 

- Gelecek sefer gelirken 
7,65 milimetrelik bir tabanca al 
beni ö'dür. 
Demi şti, karısı da. 
- Evet seni öldüreceğim. 

Sonra da sıra bana gelecek, 
mademki bu dünyada bizi ayı .. 
rr)'orlar, ahrette birleşiriz, de
mi,ti. 

Bundan bir hafta evvel, Jor .. 
jet, gene hapisaneye geliyor, 
ve ortası bir telle ayrılmış olan 
bapitane görü9me odasında ko
casiyle karşı karııya kalıyor. 
Yanlarındaki nöbetçi biraz uzak
laşınccı çantasından tabancasını 
çıkarıp nişan alıyor, ateş ediyor, 
fakat eli tilrediğinden attığı dört 
kurşun boıa gidiyor. 

Derhal y.ıkalanan kadının üs
tünde çıkan mektuplardan, ko
caıının biiünab olduğu, cinayeti 
onun yapmadığı, kendisinin yap
lıiı yuılıydı. Kocası, onn mah .. 
kum ettirmemek için hakikati 
aöylemcmitmiş. 

Filhakika Şaryerin bapisanede 
odw:sında bıraktığı mektupda da 
şunlar yau l ıydı: 

"Cınayeıi y:ıpnn karımdır. O nu sev
diğim için ihbar etmedim. Bugün il.imiz
de ölecc~İ7~ Cenazemin onun y:ınına 
gömülmesini istiyoı um. ... 

Ş i mdi, bu iki aşık1ıp muh~ke- 1 

meleri y~ ni den görülece4tir. 
··············-
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YerinM~~~af.ih Gıyasettin de (1283) te İlhanın emriyle idam olundu. 
ti içi:de ı?cı Gıyasettin Mes'ut tayin olundu. Anadolu müthiş bir anar 
ord 1 ydİ« İsyanlar yalnız Anadolu halkından çıkmıyordu bazanllhan 
le ~ a~ı uınandanları da isyan ediyorlardı. Gıyasettin Mes'ut da böy .. 

ı~ısyana taraftarlıkla ittiham olundu ve azledildi. 
kat b' nun Yerine III üncü Alaettin Keykubat Selçuk tahtına geçti. fa .. 
d ır az sonra Keykubat Isfahana davet edildi. Bir llhan kuman .. 
anın · 

aonra 
1c ısyaı:ıına ittirakle ittiham olundu. ldam edildi. Bir müddet 

karıldı. ıyMet~ın Mes'ut hapisten çıkarıldı Kayseride Selçuk tahtına çı .. 
tadan k ld esi ut 1308 de Kayseride ölünce Selçuk sultanlığı resmen or• a ırı d. 

Jlhan Sk~~kil~rin yıkılışı hissedilmedi. Çünkü Anadolu epey zamandır 
Anadolu h~ anl~1:1 tarafından idare ediliyordu. 1303 ten itibaren 

ilhanı 1 ır vahlık haline girmişti. 
ı arın ··f 

pıyordu. k nu uzu orta ve şarki Anadoluda daha ziyade göze çar• 
tu. Anadol:rı~;:an ha:Val~sinde mahalli Türkmen bey~ikleri kur~~muş· .. 
nu uçlara kad n vahlerınden Emir Çoban oğlu Demırtaş bey nufuzu .. 
llhanlıların ~ra °bAat.tnı§tı. Fakat o da Mısıra kaçmıya mecbur olunca 

tihan Eh .. r .1 ;Anadoluda nüfuzları pek zayıfladı. 
usaaıdın ··ı.. .. 1 A 

doluya münhasır ka 0 umunden sonra !hanlıların nüfuzl~rı o~ta na: 
ba~larına müstakil kaldı. Ve Anadoludaki Türkmen beylıklerı kendı 

dılar. (1335) 

Anad~lu beylikleri = ikinci selçuk feodaJitesl 

' SelçukiJerin son zanıa 1 miyan E f H · n arında uç beylerinden olan Karaman, Ger .. 
, §re , amıt ogw il ' . · ld b l 1 dı Hatt b l d K u arı, yarı müstnkıl hır ha e u unuyor ar .. · a • un ar an ara G · 

w 11 • rnan oğulları Esref oğulları, ermıyan o-gu arı metbuları ıle mücad ı ' ~ M 

'

e ve Çand w il il e e hile ediyorlardı . Bundan sonra ente .. . ar ogu arı l e on d .. d ·· .. . d s· h l" 
aine yerleşen Ertena Alaet . or uncu asnn ılk msfın a . ıvas ve ava ı -
but ol k d k tın beyler de ilk zamanlarda ılhanlılara mer .. ara mey an!\ çı mıştır. 

Karaman o§ulları ı 

üç be ~~~anıan. oğul~arı. O~uz boylarındandır. Selçukiler tarafından 
Y ge tayın edılnıışlerdı. 1487 de O l T·· kl rı· tarafından yıkıl-lnı§tır. sman ı ur e 

• Germlyan ofiulları : 

çuk h~k~iyan oğulları, evvelce Malatya civarında yaşamakta iken Sel • 
ıniılerdi.unı~arları tarafınd~n Ankara ve Kütahya havalisine nakledi,1 .. 
m' • . 428 de memleketı Osmanlı ölkesine ilave edilerek hakı • 

ıyetıne nıhayet verı'lm" t" B h 0 'k" k d'. ~.. ·· tür. I§ ır. u u umct iBzanslılarla ço ogUfmuş .. 

• 

Monteşe o§ulları : 

Mente§e oğulları Ege denizi sahiclllerine kadar yayılmı~lardı. 
1300 de rumlardan Radosu hile zaptettilerı 1401 de Osmanlı memle -
hetlerine ilhak edilmi~tir. Timur harbinden aonra tekrar i3tiklal 
kespetmiş~e de bu h;ıkimiyet devo.ı.a e<lememi~ Osmanlı idaresine gir • 
miştir. 

Çandar oaulları : 

Şimali Anadoluda ehe.mmiyet!ı bir hükumet kuran Çandar oğul • 
ları 1lh.mlıların yardımı ile Kastamonu haavlisinde yerleşmişlerdi. 

Devlet bir müddet sonra üç~ bölünmüş 1459 da Osmanlı memlc • 
ketine ilhak olunmuştur. 

Aydın o§ullars : 

· Aydın oğulları, Osmanlı istilasına kadar (1403) mevcudiyetlerini 
muhafaza edebilmi ş!ardir. Bu hükumeti kuran Aydın oğlu Mehmet 
Beydir. Gcr.r.1iyan ümerasındandır. 1307 - 1303 senelerinde Ayasluk, 
Birgi, Tireyi zaptedcrek bir beylik kurmuştu. 

Saruhan o§ullars : 

Sarohan oğulları, devletini kuran Sarohan Bey de Germiyan beylerin .. 
dendi. Germiyandan hareket eden Sarohan Bey (1305) Bizanstan b ir 
haylı kasabalar zaptetmİ§, Manisayı kendisine merkez yap.mıştı. Foça, Me 
nemen taraflarım da zaptettikten soma kuvvetli bir donanma vücude gc • 
tirmİ§tir. 

.. Bu devlet (1410) da Osmanlı idaresine geçmiştir. 

Karasi Beyli~I : 

.-- Karasi beyliği Karaııi bey tarafından teşkil edilmişti. Kendisi 
Germiyan ordusu' kumandanlarındandı. Karesi Bey Anadolu fütühatmı 

· tamamlamak için garbi şimaliye doğru yürü.müı ~alı.kesir, ldincik~ Tu
rova, Edremit havaliaini zaptetmiştr. (1345) te kamıle? O~manlı ıd~ • 
reisine ilhak e flmiçtir. Anadoludı. bunlardan başka hır takım heylık· 
ler dnha teşekkül etmişti. Mesela Sinopta Pervane oğulları, Afyon 
Karahisarda Sahip oğulları, beyleri gibi .. fakat bunlar ehemmiyetli değil 
di. 

llhan ümerasından Ertena'nın teşkil ettiği beyliğe de (1398) de 
Yıldırım eByazıt tarafından nihayete verilmiştir. 

- Medeniyet -

Anadoluda teşekkül eden devletlerin hepsinde feodalite usulü ca· 
ri idi. İdarenin ba§ında sultan lakabını ta§ıyan hükümdar 'Vardı. Fakat 
Melik unvanını haiz prensler vilayetlerde yarı müstakil bir halde idi. 
ler. Kendilerinin maiyet orduları vardı. Hükümdar kuvvetli olduk· 
ça ancak devletin vahdeti tesis ediliyordu. Saltanat da vera•et uau • 



l_s_P_O_R_.I 
Milli takım 

BugOn ikinci talim 
Maçını yapıyor 

Muhtelif Şehirlerimizden Haberler 

Buğday meselesinin akisleri 
Fiat düşük olduğu için 

ekdiği haberleri 
köylünün az buğday 
doğru değildir 

Bir mesele 

Yakalanan kAğıtla 
Niçin yakılıyor? 

Millt rı~ım bugün Taksim ~tadında 
ikinci talim maçını Gal:ırasnray · Vefa 
111uhtclitiyle yapacaktır. 

Milli tahmın bugün daha ziyade 
esasa yıkın bir liadroyl:ı. çıkması bek· 
lendiği için maç haylı entresan olacaktır. 

Gelen haberlere göre Nabfu 
ta ya!" hn kaçakçılık mllcadele 
müsmir neticelerini Termiye ba 
lamı~tır. Şimdiye kadar yakala 
nan 4tO bin kaçak sigara klğı 

Buğday m~elesi münakaşa edilir· Vilayetimizin mühim ~ift ıı;nhip ·ı riyor, bankalıın mual'enete teşvik edi yakıimıştır. Ayrıca . yakılması 
ken köylünün fiatın düşüklüğünden !erinden biriyle geçen giln bu bapta yor. Çifçiliğimizi korumak için ne yap muhakeme neticesine bırakılan 
dolayı artık buğday ekmekte tereddüt müdavelei efkar ettik. Büyük çifçi mak faidetiyse onu teminden geri 1 milyon sigara l\lg"' ıdıyla kaçı 

Scbmellng ettiği ve ziraatin bu yüzden az oldu- bize dedi ki: durmuyor. ranlar altışar aya mahkum edi 

Amerlkada 
ğu hararetle iddia edilmişti. - "Onlar, hel>!'i boş iM ! En zen • Bizim iÇin bu himmete, bu ga)Te • len 190 bin ıigara k'mdı muha 

Halbuki muhtelif şehirlerden ge . gin çifçi sahibi bile ekecek talasını te karşı teşekkür etmekten başka ya- faza aJtına alınmıştır.&" 

Nev York, 9 (A.A) - Alman bok· 
sör SchemeUnr. 16 haziran tarihinde 
Shırkeyle yapacağı şampiyonluk maçın· 
da bulunmak üzere dün burayı gelmiş 
tir 

len haberler bu iddiaların aksine • müstakbel fiat .meselesini düşünerek pacak bir şey yoktur ve olamaz.,, 
d" / J J () I t VAKiT - Yakalanın sigara Uğıt· ır. boş bırakmaz, bırakırsa zararı kendi • Z 1 RDE KAHVE M ŞTER LER lannın yal,ldığını dair kayıt doğruysa 

Dünkü postayla gelen .. Amasya,, ne aittir. Fiat düşüklüğüne gelince: "Ana.dolu,, refikimizin yazdığına buna hayret etmemek mümkün değildir. 
refikimiz de E. Sami imzasiyle şu ma Beş altı sene evvel on altı okkalık bir göre İT.mirde kahve buhranı devam et Bu Uğıtlar Inhisı~ idaresine pek alt 
kaleyi gördük. Aynen naklediyoruz: ölçek buğdayı dört yüz kuruşa kadar mektedir. malcdilebilir ve bınnctice inhisar idaresi 

"Bütiln Türkiye matbuatı son gün• satabilne çifçi o zaman ye)icilere gü- Gümrükte avarya mah kah - bu milıtar kAğlt masrafından kurtularak Schemeling bu ayın 28 inci gününe 
kadar borada bir çok gösteriş mıçlan 
yapacak ve bu tarihten sonra ciddf ola· 
rak idmanlarına h:ı~Jıvacıktır. 

1 k . d' d k k k t k 1 . "th 1' .. d a·ı h k bir tasarruf temin etmi~ oluıdu. )erde bir buğday meselesiyle meş • er en şım ı e ır uruşa sa ara ve erın ı a ıne musaa e e ı mesi a ~;============;-1 
gul-.. yeyicileri güldürüyor, bugün hanay - kında müracaata henü.t cevap ge1me - D A y E T L E R 1 

Memleketimizin iktısadt hayatında sa, yarın sana!- · miştir. 
müihim tesirleri olması lamn gelen, Siz gazeteciler öyle her kafadan Tüccardan Şerbetçi zade Galip Be· GUlhane hastanesi mUsa• 

Celi At olmak adeta mmetin hayat damarı demek 0 _ çıkan sözıcre ku1a1c a.o;mayınız. çirçi )in elinde ı2s çuva1 ka.Jıve oıduğundan mereıerı 
Jstlyen k d 1 t lan bu maddenin uğradığı hezimetten işler, mahsulünü yetiştirir, ucuz, pa- bir çok kimseler ellerine birer torba Gillh:ınenln 93z r;enc5l eekhlncl m a ın ar. halı Mtar, geçimini temin eder. Va . alarak Galip Beye koşmuşlar ve bi- resi 10.' • 9SZ pıımr gllnil aaat "1'7,, 

B d onu bir an evvel kurtarmak için ne 
u apeıte hükumeti, Macariı· kıa ffat düc:üklüğünden hiraz sıluntr rer miktar knhve tedarik etmic:Jerdir. Jıyıunğından mUhte.rem mcslekdaflaı'm kadar çalışılsa yeridir. -s :.-

tan celladı Koıorekin vefatı üze· çeker, bu doğrudur, fakat ne yapalım, Galip Bey vesikayla dağıttığı bu kah· riflerl rıc:s. olunur. 

b Biz, sınat millet olmadığımız için ===========:::=ıt rine u iıe yeni talip bu makta her vakit alış veriş bir olmaz. Ham • ve~i llS kuru~t:ın satmış fakat pera- der! 
h 1 mahsuJAtı arzıyernizin krymeti bizre 
ayı sıkıntı çekmiştir. Son za· :ı; dolsun hükömetimiz bizi, bizden ziya- kcndedJer i~t-e!dfkleri fiat üzerinden Genç cahil kadın buna inanıyor, d pek yükselctir. Böyle olmakla beraber 

manlarda birkaç erkek ve üç de düşünüyor, bütün vcli(Lletler bu satış y:ı.pmı~lardır. Ticaret müdürlü • diği gibi yapıyor. Fakat zabita ha.be elimizde o1mıyan Amiller saiknsiyle 
kadın bu i'e talip olmu•lardır. meselenin halli çarelerini bulmak için ğü fazla fiatln mal alanlarm müra - alıyor. Ve kendisini adliyeye ,·eriyo~ ... zahire fiatJarında görülen düşüklü -
Kadınların biri, güçlü kuvve!li ğe !cil çareler bulmak imk!nı da geceyi gündüze katıyorlar. Elbette caat etmesini ,.e kanuni takibat yapı· PATATES GVNV 
ve erkekten farksızdır. Kendisi güçtür. bu buhran da geçecektir.,, facağınr iHin etmiştir. Gelibolu tüccarlarından bir kıs 

k işte en .sala.biyettar ve al!kadar a- KOCASIN/ BVYOYLE ÔLDVRMEK ticaret müdürlüğüne müracaat ede 
gücllne, UYVetine güvenerek bu Bazı gazeteler, fiat düşüklüi:ıii mü· /ÇIN ÇALl8AN KADIN.' r~1• Gelı'boluda bir balık kon .. e"""• fa "f • i · D k 1 ğızdan cıkan sözler... . , cm ., ...... 
Tazı eyı stemııtir. iğer İ İ ka n~ebetiyle Anadolu köylüsünün huğ- Buğday fiyatındaki düşilkliiğün "Anadolu,. refikimiz Tire muhnbi - rikası açacaklannı, bu fabrikaya lü 
dansa erkek dOşman ığı sevkiy.Je day ve a:rpa ekme!de tereddut ettiği- en büyük sebep ve amilleri dünya pi- rinden şu haberi almıştır: zumu olan ıuzun vergisiz olarak veril 
bu l·fe talı"p olm ı d ., ı· ni, e~er .. ·erlerde bu mahsullerin ze.' b" k d • d" u~ ar ır. oun a· J yasasında geçen sene elde C'diJen rnah Hatice isminde genç ır a ın var, mesini istcmışler ır. 
rın biri içtimai vuıyet itibariyle· rinden sarfı nazar edildiğini yazmı§· sulün ihtiyaçtan fazla olmasıdır. llu, kacası vuifeyle b~ka hir yerde bu- Diğer taraftan Adapazan tüccar 
de iyi bir mevkide bulunuyor. far. her sene höyle gitme:r:.. Baknrs·mz ki,I Junuyor. Hatice başka bir gençle !5C - lan da ticaret müdürlüğüne müraca• 
Erkeklerden dü~manlık gördüğü· Bu haber, hiç doğru değildir. Köy- bu sen~ ya Amerikadn, yahut diğer vişmiye bnşlndığı için kocMından ay - at ederek senenin müayyen bir günün 
nü iddia eden bu kadın, nıah· lü, çifçi tarlasını arazisini hiç bir ,.a ·j huğday yetiştiren bir krtada mahsul 

1 
rılmak çarclerini arıyor. Nihayet bir de bütün Türldyede "Patates günü" i-

k6m erkeklerin ipini çekerek kit boş bırakmaz, işliyecek, ekecek Ye· arızaya uğrar, dünya piyasa .. ınn az• gün ihtiyar bir kadına müracıı.dla der lan edilmesini YC o gün her yerde pa-
saiti varsa bir ~ün, bir saat bile vnkit h ı -.:ı·ı· r· ı ı lrk d' • ·· ili lht" r. d' k" ~-t ·ı · · · t · 1 d" intikam hislerini tatmin cdeceai- ma su arzı."Ul ır, ıııt ar umu mac ını soy yor. ıyar acuze ıyor ı: "" es yenı mesını ıs emış er ır. 

• gerirmek.!;izin onu eker, birer, ucuz. tt .. , .. l" l\1·· t hl"! "kt 1\1 k t k <::j d" b KO,..,YADA EK••EK ""'ARHI ni ılSylemiştir. Dığer kadın, va- 3 :ı; sure e yut\.c;e ır. us e ı i mı · arı - era e me ızım .. ,1 m ı en n ' u.ı n 

idesinin Çinıeneler tarafmdan pahalı satar, geçimini temin eder. birdenbire artamıy~cağından baş!m saM bir büyü öğreteyim. lki yumurta KALKTI 
öldürüldtıtunü, bunun için bir Bu senenin kışı hemen her tnaf· türlü olmanın da imkanı yoktur. ' alırsın. Dnnhrnn uçlannr iğneyle de • Konya belediyesi ~on zamanlarda 
Çtngeneyi ipe çekm'!k istedigwini ta zürraa göz açtırrn:ıdığından ihti · HUkılmetirnizin alakndar devairi lersin. Aklarını akıtırsın. içinde yal • ekmek narhmı kaldırmıştır. Ekmek 
.aylemiıtir. mal ki, bazı ha.valide kış ve ilkbahar! yer mahsullerimize yeni mahrcçler, nız s:mlan knhr .. Sonra bu yumurta. Konyada paurhkla satılmaktadır. 

zeriyatı nokMndır, fakat bu noksan · satış eahaları bulmak için ç:ıhşıyor, lan götürür bir mf'zarhğa bırakırsın. Konya gazetelerinin yazdıklarına 
ı ~· e~ a e ıat ş · 5u neticesi çitçilere bütçPSinin tahammülü nis : Sarılnn lrnrumıya bll§layınca, koc!\n göre, bu vaziyet haUnn çok lehine ol-ErkekJer arasında içtimai nıev· J k h h ld ı· dU iiktUır.11 t 

kileri yüksek olın1ar vardır. degıldır. J betinde yardımlar, suhuletıer göste . olac:ık adam ka•l(atı 'kurur~ öUir~ .gi ~ muştur. 
•••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••• 
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lünün nıuayyen olmaması yüzünden her saltanat tebeddülünde büyük ka • 
rıtıklıklar oluyordu. Harici dü§manlar bundan istifade edivorlardı. 
Maamafih bir taraftan iktıaadt zaruretler, diğer taraftan Anadolu 
Türklüğünün manevi birliği Selçuk devrinde Anadolunun siyasf vah· 
detini vücude getirmi§ti. ilhanların tecavüzü üzerine bu birlik par· 
çalanmıt bir müddet Anadolu vahdetsiz kalmı§sa da Anadolunun vah
deti Osmanlı devleti vasıtaaiyle tesis edilmittir. 

Devlet t•,kllAtı : 

• Anadolu Selç~~lerinin devlet teıkilatı tamamiyle büyük Selçuki· 
lerı~ . de':let tetkılatının aynı idi. Merkez divan teşkilatı askeri, 
malı ıdart ıtlerle metgul olurdu. Divana vezir riyaset ederdi. 

Selçuk ordusu : 

Selçuk ordusunu, 1) Merkezde bulunan doğrudan doğruya sultanın 
tah11na bağlı olan ordu, 2) Subatı kumandasında muhafaza kıt'ala
n, 3) Büyük timar sahiplerinin maiyet kıt'a1arı, 4) Uçlarda bulunan 
hudut muhafızları. Bunlar çok defa Türkmen kabilelerinden intihap 
olunurdu. 5) Harp zamanlarında ücretle tutulan efrat, 6) Selçuk sul • 
tanlarını metbu tanıyan devletlerin gönderecekleri yardım kıt'aları teş .. 
kil ederdi. 

Varidat menbalar1 : 

Selçuk devleti bir çok masraflara muhtaçtı. Fakat ona mukabil de 
Kösedağı mağlubiyetine kadar devlet hazinesi doluydu. 

On üçüncü asnn ilk yarısında memleket iktısat itibariyle yüksel-
mitti. Varidat da çoğalmııtı. Varidat membalnrı ıunlardı: 

1 - Zirai mahsulden alınan ötür, gayrı müslimlerden alınan cizye. 
Hayvan sürülerinden alınan resim. 

2 - Gümrük resmi, 
3 -Pazar yerlerinde alım satımdan alınan vergi, 
4 - Madenlerin, memlehaların itletilmesinden elde edılen varıdat, 
S - Tabi devletlerin verdikleri vergi, 
6 - Harplerde alınan ganimetlerin bette birinden hasıl olan yekUn. 

içtimai hayat : 

Biza111blar, Emeviler, Abbasiler ve nihayet Selçukiler aynı aahada 
dkğü~müılerdi. Muharebeler Anadoluyu harap b:r hale koymu§tu. 

Selçuk devleti kurulduğu zaman Anadolu tehirleri harap bir halde 
idi. . 

On üçüncü asırda Konya, Kayseri, Sivas, Niğde gibi tehirlerde ha -
yat yüksek bir s~viyeye varmıftı. Şehirlerdeki halk bir talam sınıflara 
aynlmıfb. Din &li.ml~ri, devlet memurları, ve askerler, tacirler, san • 
atklrlar gibi ticaret ve sanayi lonca usulüne tabidi. ' 

Köylüler ziraatle mefgul oluyorlnrdı. Öıürlerini ya mültezime yahut 
ela Tiınar sahibine verirlerdi~ 
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etti Mogollara kar§ı harbe gitti fakatSivasm 60 kilometre prkında bulu· 
nan Köse dağında mağlup oldu. (1243 de Sivas müdafaası teslim 
oldu. Kayseri mukavemet etti tahrip edildi. 
E:dildi. 

Giyaseddin mukavemetin imkansızlığını anladı seneden seneye vergi 
venneği kabul etti. 

Köse dağı mağldbiyeti üzerine Selçuk imparatorları Büyük Han 
tarafından intihap edilen bir memur haline girmişlerdi. Büyük han ta.• 
rafından intihap edilen (Gıyaseddin) in oğlu iV üncü Kılıç Aslan Ana • 
doluda hükümdar tanındı. Fakat lasa bir zaman zarfında büyük han ö
lünce vaziyet değifti. Çünkü Gıyaseddinden sonra tahta geçen il ind 
Keykavüs idi. Kılıç Aslan büyük han tarafından tayin edilmi,ti. Sel • 
çuk ümerası karde§lerin biribiriyle mücadele etmiyerek uzlaımaları • 
m talep ettiler. Rüknettin Kılıç Aslanın, Keykavüsün, ve Alaeddinin 
.müıtereken hükümdarlık etmelerini istediler. Büyük hanın yanma 
giden Alaeddin Erzincanda öldü. HükUmet izzettin, Keykavüs, Rük • 
neU!n Kılıç Aslanın elirrde kaldı. (1254) e kadar böyle iki batlı idare de • 
vam etti. izzettin Keykavüı kardeşini hapsetti yalnız baıma saltanat 

' sürmiye ha,ladı. 
Fakat Bayçu ordusu ile yaptığı harpte mağlup oldu. lznik impa~a

torluğuna kaçtı. Bayçu ordusu Hulagu ordusuna iltihak için dönünce 
izzettin tekrar geldi. Hulagunun da teıebbüsü ile memleket ikiye bö • 
lündü. 

Kızıhrmağın şarkındaki kısım Rüknettine, garbindeki kısımlar 
izzetine ait olacalrtı. lki kardeı bu esasta anla~tılar. Hatta HulagQ .. 
nun S11riyc ıefeı ine bilC' i~tirak E'ttiler. Fakat Rüknettinin veziri izzetti • 
nin (Memluklar) devleti ile gizli münasebetleri olduğunu Hulag\iya 
haber verince İzzettin lstanbula ka~tı. Devlet Rüknettine kaldı. (1261) 
ı-·akat hakikatte bütün nüfuz HulagUnun naibi vaziyetinde olan vezir Per 
vanenin elindeydi. Adeta Anadolu ilhanların idaresinde bir vilayet 
halini almıf tı. 

Rüknettinin kendisine iyi tasavvurları olmadığını hisseden (Perva • 
ne) Mısır sultanı Breybars ile münas~beti olduğu!].u behane ederek onu 
öldürttü. (1264) bundan sonra yerine (6) yatında oğlu 111 üncü Gıya • 
seddin Keyhusrev tahta çıktı. 

Bu zamanlardan itibaren İlhanların hakimiyeti daha fili bir hal 
aldı. Bu zamanda Selçuk emirlerinden bazıları ilhanlılara kartı isyan 
etti. Fakat muvaffak olamııdılar. Mısır sultanı Beybars da bu vazi • 
yelten istifade ederek ilhanlılara harp açtı. Ve muvaffak oldu. Fa • 
ı~at Kayseriden daha ileri geçemedi. Muharebede ilhan saflarında bu· 
lunan Selçuk beylerinin müdafaa etmeyip firar etmeleri ilhan Abakayı 
fena halde kızdırdı. Anadoluda iki yüz bin kadar insan kestirdi. 

Bundan sonra Abaka Gıyaaettini, ve Pervaneyi alıp Tebrize götür• 
dü. Pervane de Mııır sultanı ile gizli münaıebet teaiıi ittihamile idam O" 

lundu. 
Anadolada Karaman oğlu isyan etti ve bir Selçuk prensini Konyada 

Selçuk tahtına cıkardı. Gıyasettin ilhanların yardımı ile Konyayı zav. 
tetti. 
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~~~~3_._K~·-s_a_._A~l-._K_o_.~d-a_n~~~~~~~' 
Bulgaristanda Mali Vazıyet kut~f~.;~,;;::~·~:;::·:çü::: K. O. ihtiyacı için aMğıda cins ve miktnrlnn ile ih:ıle tarih ,.e saatleri 

yazılı üç kalem mutabiye ayn ayrı ~ırtnamelerle ye pazarlıkla satılacak • 
tır. Taliplerin §artnamelerlni almak ve nümunelerini görmek üzere her 
gün ve pazarlığına iştirak edeceklerin de 'nkti muan eninde komisyonu • 

Ticari mahafilde Rusyayla ticari mü· 
nasebata girişmek için cereyan vardır 

Bulgar hariciye komi~yonu, Sob • 
:ranya'ilaki son Orehovo intihabatı 
esnasındaki hararetli mÜ<:adelelere 
tesat te§kil edecek bir sukQn havruu 
tezat teşkil edecek bir saktın havası 
olduğu muhtelif hariciye İ§lerini tet
kik etti. Bu m~eleleri tetldk hueu • 
11unda, hükGmete, muhtelif partilerin 
'te bilhasM demokrat grubunun gös • 
termi§ olduğu hemen hemen umumt 
itimat da bilhMM §8.8Y,ıudikkattir. 

Hali ha~ırda, mali me!llelelerin, 
Bulgaristanın harici münMebetlerin • 
de ve bilhassa büyüık grup devlet • 
leriyJe olan münasebetlerinde ne de • 
l'eceye kadar mühim .bir rol oynadı • 
ğrnı söylemekle yeni bir şey söylemi~ 
0 lmuyoru:r:. Dunu, Bulgaristanın, ter· 
ki teslihat konferansmda alehlsul ve 
h.i~. Prensip meselesi olarak talep eJ• 
tıg~ ahııasker ust ]üne avdet etmek 
llllisaade.sini istediği :r:aman gördük, 
llalbuki o 1..aman, hük1lmetin bütün 
raneti ve e.fkArı umumiyenin bütün 
endişesi Bulgaristanın, harict borcla
ıını hafifletmek U:r:ere Cenerre ~alt 
~onıitesi nezdinde yaptığJ teşebbfü~at 
\lze&inde toplanmıştı. 

Halbuki bugüne kadar ne Cenevre 
.hlüıakeratı, ne Bulgar ha~ vekilinin 
M. T..aval ve M. Flandin ile olan mül~· 
katlan, ne de, Cemht'ti Akvam mu • 
l'ahhıuılannm Bulgarlııblnda yapt?kla 
J"J tetldkattan ıııonra Pariste yapılmış 
olan müzakereler bir netice vermi~ 
değillerdir. 

Bu milddet ı:arfında, Bulgar mim 
~nka.mndaki ecnebi döviz stoku git
tık~e azaldı ve gazeteler, mütemadi • 
:.en, Bulgaristsnın harici borçlannr 
0deyemiyeccğini, Romanyadaki Bul -
gar emlft.kine konulan hnczin kaldı • 

:•lınam ~in I.Ahide tMhit edilmi~ o •• 
•n t&kaitı de vere.miyeceğini yuı • 

Yorlar B' 1 bor 1 • • ınaena eyh, BuJgaTİ!ltan. 
b ç ulanyJe anlaşamadığı taktirde, 

ll~ı:U::~r ~ir itina ve müşkü • 
Morato-u ~1 .. ı~n ~alı~ıklan bir 

·J rn ı .. nrna 
eaktır. (•) mecbur kala • 

HükQ~tin te d" 
J!tı ı>ek Al! sa uf ettiği müşkü • 
lif partilere anladıklan iç.in, muhte • 
başka bir ~ensup hatipler, ~ıkar 
bu ha yo olmadığını da görerek 
bildlr~etf meselede ona itimatlarını 

r. 
Diğer taran h 

nuRun Tuna . an, . ariciye komieyc• 
zuu hah ıttihadı meselesini mev
Zira, birs;ı:me:ı de kabil değildi. 
Bulgarista a '' ziraat devleti ola.n 
zannın . nrn da Fran&z noktıı.i na • 
hulun- J§aret ettiği devletler arasında 

... ası, Prens' •t'b • hada ıf ıp ı ı anyle bu itti . 
E~rntesfni icap ettirdi. 

zeteciye :e ~·.;ıuşanof, bir ecnebi ga· 
din ile -.. ! 1 i beyanatta, M. Flan • 

ı._, oene'ni b 
di yanrrıda ita n, .u meseleye, ken-
U. Fakat, fil ret ettıklerinf 8<iylemi• 

en, Bul · :ıt 
me.Mleden resrn.e ga"8tan, böyle bir 

Bu proje taraft&rJaıı, h:ıttiıatında 
Rusyanın Hulgaristana bir çok mad • 
de idhal ettiklerini, bunu da muta • 
v~rtlar vasıtaaiyle yaptıklarmr, mu 
kabilinde ise, hiç bir Bulgar malınm 
Rusyaya gönderilmediğini ileri sür • 
mektedirler. 

Fakat bir çok Bulgar siya~ileri, 
Bulgaristanın Rusyaya ibra!: edecek • 
bir malı, olmadığlnd.an, bu müna • 
sebet tesisinin bir tllkım l!iyasi propa
ğandalara yol açmasmdan çekinmek
tedirler. Bunun i~in muhtelif siyasi 
partftere mentup hatipler bu husus • 
ta hüktımetin nazan dikkatini celbet· 
mi~1erdir. 

Nihayet Bulgui!ltanın hıtrici si • 
yMetinde gayet mühim bir nokta da· 
ha vardır ki, ibütün nazarlar bu nok· 
tadil hassaten toplanm&ktadırlar. Bu 
dl'l Bulgaristan • Yugosl&\'Ya müna!'le· 
betidir. Efı hususta, hariciye komisyo 
nunda bir çok noktai nar.arlar serde· 
dildi, büyük devletlerin iki memleket 
milMsebetini ne dereceye kadar dik • 
katle ta.kip ettikleri söylendi. Yugos. 
Javya.nrn hudut boyunda aldığı askerf 
tetbirlere i~aret edildi, ve ~imdiye ka
dar bir çok misallerine ı·ıu~t gelindiği 
komiteci ~uikastlannd&n birisini ve • 
sile ittihaz f'derek Mayişi temin et • 
mek hahan~iyle, Yugosla,·lann Bul
gar toprafma geçebileceklerj endi~ • 
si izhar edildi. Hakikatte, bu geçi~i 
haleti ruhuyeyj İ!'bat edecek bir ha • 
di~ de mevcut değildir. Bununla be
raber, bu, iki kom~u &1kan devlet • 
Jeri nasındıt ihdas edilen sui tefehhti 
mün elan şiddetle denm ettiğine de· 
l!let eder. 

Geoge Batean 
-

(*)Bu makale "Eenrope Ccntrad. Or 
ta Aurupa,. meemucunnın 19 mart ta. 
rilıli ttaf}i3ında çıkniı~tı, Hadi.8al, BuJ.. 
oari3tanın 'Mm-rıtoryortı ildn etmemi. 
ye, her ~eye rağmen muvaffak oldu • 
ğunu göatermi,.tır. 

iki mahkO.m, 
Serbest bırakıldı 

Ankara istiklAI mahkemesince 

on sene hapse mahkOm edilmif 
olan Saleyman Radi Efendinin 

hbbı adlice muayenesi r.eticesin· 

de ak ciğer vereminden musta. 
rip hulunrluğu anlaşılmış, •ltı •Y 
hava tebdiline ihtiyacı o'duğıına 
dair rapor verilmiştir. Bunun fize· 
rine altı ay için hapishaneden 

çıkanlmış, serbest bıri1n!ııuşhr. 
Ankzra istiklAI malıkes'nce 

yüz bir seneye mahkum olan 
Balıkes"rli Rıfat efendi de, sıhhi 
vaıiyeti dolııy:siyle üç ay için tah
liye olunmuştur. 

Hftva tebdili için tayin olunan 
müddetler reçince, ikiıi de tak-

rar hapsedılecek, mah\ıtımiy't 
mDddetlerini bitir~ceklerdir. 

değildir n bu h ~· haberdar edihni~ 
telerini bir "siya 

1
'tSede, Bulgar gıı.ze

fazla müfrit ga:!ıe~~crft,,_ den. hattA 
~biisü., nden hah eri, ~ır ''abluka 
m~ti. setmıye sevket.. Irak para8ı 

Her halde, siyası ınah . • Irak devleti tarafından hazar· 
1'ıassMiyete biraz dok afılde. mıllt lanan ve lngiliz isterJininc istinat 
kJei vardı ve, ikendisin:n;lrnu§ tellk eden para tedavülden çdcarılmıt· 
hakkında Bulgaristanın' bulna ittihadı br. Bu sureti.- lnkta Hiadiıta11 

r d .. ·· 
ıs~~ bir pil!~ı olmadığını 8ordo~nc~- parcısının kullanılm111ına nihayet 
Yllbek Bulgar ~ahslyeti: hır verilmiı bulunuyor. 

- Biç davet olunmanıı§ ol Yeni Irak parasının esaıı "Di· 
ziyafet iıçin elbise yaptınlı:r nı ~ıt bir nar., dır. Bir Dinar, bir lngiliz 

Demi•ti. ı · · 
:ıt isterlinine muadildir. 

Hariciye komisyonunda, ıtıuhtelif B . 
hatipler de, a:ağı yukarr bu halet· ağdatta bir ziraat ve 11anayı 
huye. içinde sözler söylemi§lerdi. ~: serrisi açılmııtır. Serılde Irakta 
tA hır çok kimseler, Bulgar zil'aat Yetiıen bir çok mahıullt •e ya
ma.hsUIIerinin M§lrea ithaUtrnı Ya • pılan bir çok aletler teşhir olan• 
ran Al~~ya olduğunu ~at etmi§ • nıuı, ve bir haylı alıınrit ol-
e.r, bu ıtibarla da. Bulgaristanın en muıtur. 

evvel ıneseleden haberdar edilmesi i- --::D::-e-rı_v_e_b_a_r_s_a_k_m_D_z_a_y_e_d_e_•_I_ 

cap ettifini ileri sünnü~lerdi. Tayyare Cemiyeti lıtanbul ıu· 
Bu Proje tarafblrları, haddizatında b 

Hukuk nalrf'sindcn : Bedia hanımın ko
ca~ı ~:krem be• aleyhine ikanıc e tı ij.ti 

boşanma dav:ısı iJzerine d:tvete :ıdemi 
icabeti dolıyı~ile gıyabında muhakeme 
icra kılır.mı~ \'e dava hiı1dim dcreccs'ne 
ıclmiş ve muhakeme +5·932 tarihine 
müıadif çarşamba rünü 5aııt 14 de bı
rakılmıttır Beş G'iin 1.1rfında gıyabında 
yapılan muamelelere irlrar; etmediği tak· 
dirde Ho\uk Usul Mubakcmekri kanu· 
nunun 405 ve 405 ve 408 nci mııdde· 

!eri mucibince mahkemeye hbul cdilaıi· 
yeceği ilin olunur. 

lstanbul mahkemei asliye ikin· 
ci hu!:cuk dairesinde11 = 

ŞukOfe 11. ve Ahmet Sadık ve Resai 
beylerle ve saire taraf arından Cerrah 
pa~ad:ı keçi harun mahallesinde kuyu 
sokağındı 24 No hanede sakin Ahmet 
Cevat efendi aleyhine i ı.ame edilen tıs· 
hihi kayıt da\·ısından dolayı mumıileyhin 
r;österllen mahalde btılunımadıgından ve 
lkameıgahı huırı da meçhul oldagundın 
tebligat icra L;ıfınamıdıgı olbapta verilen 
me~rolıııtın ınlışılmış \'e müddeiler \'e· 
iiilinin muvafıkı 1.:ınun g-örülcn talebi 
veçhile ilanen teblir,ır lcr~sı"a kırar ve· 
rilmlş olduıtund3n tarihi flandarı itib:ııen 
on sün z3rfınd:ı cevap vermek üzere 
esas dnt an:uhıli m:ıbkeme divanhane· 
slrıe talik ~ılınmış olmakla keyfiyet mı· 
lumu olmak üzere gazete ile de ilan olu· 
nur. 12767) 

htanbul ikinci icra Memurfu· 
ğundan: 

Bir borçtan mahcuz ve parı}·:ı çev· 
ıilecek iki bü[e ,.e bir çini soba 
1 S 4 93! tııihine müsıdif Çar~ıaıba gü· 
nü sut I 6· I 7 de Beyoğlu Timoni ~o· 
kik Kısmet apırtımanının kapısı önünde 
açık arttırma ile sınlııcııından taliplerin 
mahallinde 931 ·4869 dosya .numarasile 
memuruna müracaatıan illn olunur. {2765) 

ikinci 
den: 

Ticaret Mahkemesin· 

lfltsına kırar verilen Osman Pı~ı 
Z:ıde Abdulkadir beye ait olup, ~atılığı 

kırar ''erilen Kısım pıışı hılltbızdı ıdlc 
61 cedit ll7 temanu 350 lira kıymetin· 
de mukaddema turşucu halen boş dük· 
klnın üçte bir hissesi 50 liraya, \'e yine 
Kasım pışııdı } ığt11M sokaiında atik l 
cedit ve tılcrıbrn 771 arşın ve her arşın 
30 koruf kıymetinde bir kıt'a arsanın 
kr.zı Uçte bir hissesi 40 lirayı yine Kı 

muza müracaatları. (176) (1320) 
Cinsi l\tiktan 

Kadana yem torhnsı 600 
Kadana çulu 300 

lhnle tarihi 
11 - 4 - 932 
11- 4 - 932 

Saati 
14,5 

16,:0 
Kadana bellemesi 300 ı 

11 
_ 

4 
_ 

932 Beygir belleme!İ GOO ı 16,00 
1(. :ç. :,. 

Gülhane hastslıant'..si 6459 lira 72ku. , sinde bulunan bir adet tenvirat motö· 
bedeli keşifli kalorifer in~3atı pazar· ı rü He iki dinamo ve teferrüatı Çatal· 
lığa konulmu~tur. ]hal~ 12-4-932 sa· caya nakl ve mahalline konulacaktır. 
lı günü saat l!'i,!'l ta yapılacaktır. Şart- Nakline ve tesisatına ait pazarlık 13· 
nnme~ini almak i~tiyenlerin her gün 4-932 T 'e çarşamba günü saat 14.:'.i 
paznrlığ& i~tirak edccekJ,rin de vakti ta ihnlesi yapılacaktır. Taliplerin şart 
muayyenindt' komiııyonumuza mürn- namesini görmek üzere her giin pa-
caat1arr. (186) (13~5) zarlığa iştirak edeceklerin de ' 'akti 

"' * * munyyeninde komisyonumuza müra

K. O. ihtiyacı için benzin alına • 
caktır. İhalesi 11 - 4 - 932 Pıu:ar · t 
te5i günü ~aat 14,5 hl yapılacaktır. : 
Şartnam~ini almak İ!~tiyenlcrin heri 
gün ihaleye i~tirak edeceklerin mu • 
ayyen saatte komi~yonumuzn mürnca 
ntlan. (179) (1323) 

Ordu ihtiyacı için pazarlıkla dört 
muhtelif eb'atta filim alınacaktır. Pa 

zarlığı 11 nis.,n 932 pa:r:artesj günü 
saat 16,5 da icra edilecektir. Taliple· 

rin muayyen 
bulun malan 

vaktinde komisyonda 
şartnamesini almak is 

tiyenlerin de komisyona müracaat-
ları. (182) (1373) 

• • • 
Çatalca ~t Mv ihtiyacı için üç 

kaJem ya~ sebze alınacaktır. ]hale.si 

13 ni8an 932 çarşamba günü saat l~,5 
da icra edilecektir. Şartnamesini 
almak i.stiyenlerin her gün n pazar· 

lığa iştirak edeceklerin de muayyen 
saatte kom~yonumu:r:a müracaatları. 
(190) (1389) 

• " * 
26 kilo kırık bir pirinç saksı 

satılacaktır. ihalesi 13-4-932 
çarşambı günü saat 16 da 

yapılacaktır. S!ksıyı görmek 

isteyenlerin her gün alacak 

olanların da mu•yyen vakitte 
komisyona müracsatları. ( 191 ) 

(J 419) . "' . 
Çe.ngelköyündeki kuleli askeri Jise-

catlan. (183) (1374) 

• * * 
Müte:ıhhit nam ve hesabına alınacak 

10,000 metre keten knnat şeridi, 2,000 
metre murabbaı kanat bezi 2:; metre 
mukap kaplama tahtası 300 adet ke
ten makara paurlıkla aJrnacaktır. 1-
halcsi l~i-932 çarşamba. günü saat 15 
te yapılncakhr. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de vakti muayyeninde ko
misyonumuz.ı mliracaatlan. (184) 
(1375) 

,,. "' . 
Altıncı K. O. için 50 ton kok klSmü

TÜ alınacaktır. İhalesi 13-nisan-93Zçar 
~amba günü !at 16 drr. Sartnnm~ini 
almak istiyenlerln tıer gUn pazarlığa 
iştirak edeceklerin de vakti muayye. 
ninde komisyonumuza müracaatları. 
(189) (13 ) 

• * • 
Ista.nbul Levar.ım e~a amban f~tn 

bir adet elektrik tulumbaSt alınacak· 
fır. Pazarlığı 12-4-9.j2 Mir günü uat 
16 da yapılacaktır. Şartnamesini gör· 
mek istiyenlerin her gün par.arhğa 
iştirak edeceklerin de \·nkti muayye
ninde komi~yonumuzn müracaatları. 
(188) (1387) 

* • • 
Ordu ihtiyacı pazarlıkla 5,()()0 ~Jft 

mahmuz alınacaktır. İhalesi 12-4-932 
galı günü Mt 15 te yapılaeaktrr. Şart
namesini ,.e nümune.sini görmek isti· 
yenlerin her gün '\'e pazarlığa iştirak 
edeceklerin de muayyen satte komis.
:ronumuza müracaatları. (187) (1386) 

----------- ----------------
sımpışada ııtl•m:ı u~ı caddesinde ati < n > Dildüklil Tencere 
36 \"C uşını 30 ~uruş kıymetinde ulc· a· d b 1 . . ki 1 b l k 1 d r d 1 ır a a 11e meııne ım n o mayan u ııari u a e tencere er en 
riben 600 arşın usanın üçte biri 40 li· 1 
rayı ve ~.eıa Kısımpa~a atlım:t tıışı cıd bir adet olsun cdinmf'k istırahat sür'at ve temizliği ıeven aile 
destnde atik .~9 cedit 55 N. ıu ve arşın reislerine lBv.siye olunur. YeAaoe deposu: 

30 kuru' kıymetinde takriben 600 arşın !il••••• Emtn6nUnde lnglliz Meftazasındedır •-•••• 
arsanın sullus hissesi 40 lirayı. ve Ka· 
sımplşııdı dört kavuda muhddema 
dükkln hıleft SJ N. lu ve temamı 40 
llr:ı kıymetinde ır!ının üçte bir hisse:.! 
5 ]ıraya talebi uhte!inde bırakılmı, ın· 

cık \•erilen bedel hadi layikinde görül
mrmiş o'duğund3n tebar arıırma~a vız 

ed·lmi~tir. Amrın• 14 Mayıs 932 Cu· 
mırtesl fiinü saar 14 tc mahkemenin 
iOAs od~·ındı rıpılıcaktır. Talip olanl:ır 
şerayetl \'C her husus hakkındı rlf~ilAt 
almak üzere Tısfiye mrmur!arı Ce\·dct 
Fahrf, ,.e l\ılucfi beylere Büro uılm 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Alafıranga s·stem bin beş yüz geyim eıter ve on iki 
bin geyim at ki cem'an on üç bin beş yüz geyim nal 

ile dört yüı: dört bin yedi yüz mıhın kapalı zarfla 
münakasası 30-4-932 cumartesi giinli s,at on beşte yapılacaktır. 
Talip!erin fartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iş
tirak için teminat ve teklifnamelcrile mezkur günde muayyen 

saıta kadar l<omiıvonu!'Dun müracaatları. (1411) 
&er (Ün otleden sora muraeut etmılerl J E 
\C artırmadı takdir edilen kıymeti "le J0 • stanbul '4 vka.f f\1üdürlüğünden: 
nisoeti depnzito edileceği illn olunur Mahalle ve So~ağı No. sı Cinsi Müddeti icar Ecrimiıli 

Mevkii ~----·~~-~-~--~~~ 

ZAYILER 1 
Üsküdar ınalmüdürlüiünden 

almakta o!duğmn H!<eri tekaüt 

maaı cDı:lanımdaki tatbik mü· 
hürOmO zayi eyledim zuhurunda 

hDkm6 olmadığı gibi meıldlr 
mühürle hiçbir kimseye deyin 

senedim olmachfını ilin evlerim. 
Çımlıcada Bulıurlu cıdde~inde 16 
numır.1da mukim bahriyeden 

müttkait Bıhıettln 

§ 329 ıenesin~e Ha(!ikai Meı· 
veret Mektebinden almıt oldu· 

jum şnhadetnamemi zayi ettim 

yenisini çıkaracağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

192 Mehmet Tevfik 

Tophane Topçular .324 M. Dükkan 1 ıene 2 ay 25 lira 

B11lade mahalle Ye m~vkii yazılı o an Evkafı mülbakadan Ser 

tepı Abdülmümin ağa vakfına ait emllk hiıasındaki müddetle 
kiraya verilmek üıere müzayedeye konmu~tur 

ihalesi Nisanın (2U ci) Çarşamba günü saat (14 te) yapıla
caktır. Talip oJanlar Çcmberlibş' ta Evkaf Müdüriyetinde mül

hak vakıfklar kalemine müracaat eylemeleri. (1199) 

Gedikpafada Jandarma sabnalma komis
yonundan: 

Kırk adet tahta sandık pazarlıkla alınııcaktır. Taliplerin 12 
nisan 932 sah 1nnü saat on dörlten on bese kadnr komisyona 

mnracaatları. (14f Oı 
~~~~~~~----~·~~--~-------

Jandarma Satınalma 
garl.ann naı.arlannın Rusya) a çevril esinden: 
Jnesind e sebebiyet verıni§tfr. Mal:Om • 1 - nandı ınad:: kubıan deri 'e 

ur ip, b' ka barsakları müT.a\·edededrl. Nisanın 14. 

··~ü~r;·;i;:k:·;·;~~:i~~~k;·,~·.·-..................... . l{omis /Onundan 
Teferruatile beraber (340) yerli eğer takımının kapalı zarfla 

m\!nakasası 20 • Nisan - 932 çarşamba güuü saat on beşte yapı· 
lacatır. Talıplerin şulaamc ve nümuneyi g örmek üzere her gün 
ve müna.kuıya iştırak ı çin teminat ve teklifnamelerilc m~ıkfır 
rQnde muayyen aaatc kakar komisyonumuza müracaatları. (1239) 

ikt'--d ır ç aydı:r, Bulgar ticari ve · / 
- r ın-1.. f'l ftinü lhılesl "· apılacıkıır. a..ııa 1 inde Rusyayla ticari 

lftUnıuıehata t•k · · ~ - Eskife1'ıirde mtira\·edeye konu· "" rJtr ı-ın~mek içiıt bir ı 
~trtyaa lllevcuttur. I lan L.:urban duih~rinıPI beheri 13 bu~uk 

kuru~ta talibi uhtuiıuledir. Nislftın 11. 

3 - Gediz'de müzayedeye konulan 
kurban deri ve bar!aklarının beheri on 
kuru~ta talibi uhte!lrıdedir. Nisanı" 1 ! 
~,,a lhalesj yıpılııcılaır. Tılip'erin mez
lı:t\r Tayyare şubclerİP!e mtiracutleri. 



Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Yüz elli adet tevhit semerinin kapalı zarfla münakasası 20 -
Nisan - 932 çarşamba günü saat onda yapılacaktır. Taliplerin 
ıartname ve nümuoeyi görmek üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için teminat ve teklifnamelerile beraber mezk6r günde 
muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (1245) 

Tütün inhisarı Umur11i Mü
dürlüğünden: 

MOdiriyeti Umumiye gar•jında bulunan biri kapalı diğeri açık 
(Stud - Baker) marka iki binek otomobili ile Azap - kapı depo· 
ıuada mevcut (F ord) marka ve hurda halinde iki kımyonet 
satılacaktır. Taliplerin bunları göulükten ıonra pazarlık için 
25- 4 - 932 pazarttsi günü saat 10 112 da teminat akçelerini 
hamilen Galatada Mübayaat komisyonuna mfiracaatları. (1348) 

-------- ------ --------------
Istanbul Evkaf Müdürlüğünden 
Sayım Ocağında kilçük köy civarında mand1ra yerinde vakfa 

ait 34 dönüm tarla müzayedeye çıkarılmıştır. Müzayedesi 27 ni· 
san 932 çarıamba günü icra olunacaktır. Talip olanların lıtanbul 
eYkaf müdüriyetinde orman ve arazi idaresine müracaat eyle
meleri. (1413) 

fandarma Satınalma komisyonundan: 
Yerli mamulltı 4000 yün battaniyenin kapalı zarfla münaka

ıaıı 20 Nisan 932 çarşamba günü saat on birde yapılacaktır. 
Taliplerin ~rtname ve nümuncyt görmek üzere her gün ve mü· 
nakasaya iştirak içinde tcmioatlari!e beraber mczkiir gOniln mu· 
ayyen saatine kadar komiyonumuza müracaatları. (1238) 

Ist. Ziraat Bankasından: 
Kariyesi 
Maltepe 

" 

Sokağı 
Mektep 
Dörtyol 

it 

., Bağdat 
Pendik Arabacı 

Ginıi 

Dllkkln 
Hane 

" 
" 
" ., Hatboyu Tarla 

,. Tavşaotepe ,. 

No. 
13- 1 
8 
8- 1 

13 
93 

,. Çınar Hane 14-11 
,. Dere " 29 
,. Hatlıoyu " 42 
,. Refet Pş. " 75-80 
" Bağdat " 491 
,. Rasih Ef. " 16 
., Bağdat ,, 23· 79 

Kemer Burgaz Ayazma DükkAn • 36 
Ballda yazılı emllk kiraya verilmek lizere müzayedeye ~ıkanl

mııhr. Taliplerin yüzde on pey akçelerile 11·4·932 pazartesi glinil 
saat ikiye kadar Bankamıza müracaatları. {108o) 

Bayram geliyor: 
Çocuğunuzu Siz de 
Sevindiriniz ' 

Kumbara bütün bir istikbaldir 

l.T.ifrkiye-·Iş···eaii"iliis""ı-1 -·••H••••••••MeN•H•••••n•e ... ••••eeeeeeeeeM•-•= 

Gemlik 
MalmüdürJütünden: 

Dalyanların iami 
Tersane kolibasa 
Yalı ayazma 
Tuzla 
KaYak 
Amabiroz 
Narlı ayazma 
G6ztepe 
Zeytinburnu 
~rmutlu 

Kola na 
Miliso 
Koca çukur 

Gemlik körfe~nde meYcut ba
llda mevki ye isimleri muharrer 
on iki kıt'a dalyanın ihalesi 28 
Nisan 932 tarihine müsadif per· 
ıe•be gOnO saat 14 te Gemlik'te 
icra olunacaktır. (1397) 

jl V AKIT ın1::1 
:_K ~~?,.~üz~~!~~ 

Pa,. r•hut her nevi e•r•
Hük6met memurlınnı kefaleti mütcsel· 
sil eyle yahut ipotekle veri.lir ıaat 9 • J 2 
ıruındı mürıeaar: lstanbul Bıhçckapı 
dördüncü Vakıf hın umıkat 29. 12717) 

'ı ı ı ıı , , 1 r 
ı r ' ' : ! ı • 1 1 

' • ı , • 1 • • , r ı ' 1 r 1 ı / ı , ı ~ 1 ı ; ı : ı ı j ı " l 1 i il J ıl : 1 J 
1 

Ticaret işleri umum müdürlü&ündcn: 
30 ikinci teıria 330 tarihli ka

nun hühilmlerine g6re tcacil edil
mit olan ecnebi ıirketlerdea 
Fraaaıı tabiiyetli (Berliye-Berliet) 
ıirketi bu kerre ~OracaatJa ıir
ketin Türkiyedeki muamelltını 
tatil ey~di;ini bildirmİf olmakla 
mezkar ıirketle ,1Aka11 bulunan
ların ıirkete ve icabında · lttan
bul mıntakuı ticaret mildlirlli· 
tone müracaat eylemeleri illn 
olunur. (2596) 

f" •. ~n!}~Xfa$onu ı 
Levamn Dikim evi iht.iyacr için 

33703 çitt bibiik llo~ ve 32036 adet 
pantolon tokuı Dd prtnunede pazar 
hlda Atın almaeaktrr. Puarlıtı 13 
Nisan 93% çarp.mba günO. saat 16 ya 
kadar Harbiye mektebindeki sa.tın al
ma komisyonunda iera kılınacaktır. 
Taliplerin prtname ve nümunesini 
görmek i~in komifJyona müracaatları 
ve i~tirak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmalan. (262) 
(1420) 

Kadın ve dojum haıtalakları 
Mntehaısııı 
Doktor 

Hüseyin Natif 
Tllrbe, eaki Hillliahmer bina11 

No. Tel. 226 2120 

Doktor 
Hafız Cemal 

Oahllt hstahklar mutahaasısı 
Cumadan maada her ~n öğleden 

sonra saat %,30 dan 5 e) kadar lıtan
bulda divanyolunda 118 numaralı h111 
susl kabinesinde dahili hastalıktan 
muayene ve tedavi eder. Telef on: ls

1ürk 

lerinin en 

büyük ı'azilesi 

nedir 

Çocul<ların1 Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Yetiştirmek. 
Ohalde derhal 

Ziraat 
Baakaııadaa 

8 iH nunıı 

inşaat Münakasası 
Afyonkarahisr Vilayetinden 

Afyonkarahiaar latanbul iıtasyonu caddeaindeki Arsa,a inıa 
oluaıcak vali konatı inıaah 24-Nisan·932 tarihine müsadif pa• 
ur günil ıaat on beıte ihalei kat'iyeıi icra kılınmak üzere "25,. 
gtln mOddetle ve kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuıtur. 
Talip olanlann mezkOr konağı inıa edecekleri mıktar niıbetinde 
yüzde yedi bu~ak teminat akçeai veya mektupla beraber yevmi 
maayyende Villyet Daimi encümenine ve şeraiti anlamak isti
yenleria be, lira mukabilinde proje, ıeraiti inıaiye, münakasa 
ıarnameai auretini havi d09yayı almak için Encümen baş kitabe. 
tine mllracaat edilmeıi illn olunur. (1310) 

tanbul (2. 22398) 

,_._ya ı ı ı ___ Gedikpaşada Jandarma 
Adrese lstarıbuf .\nkırı caddesi Satınalma komisyonu riyasetinden: 

Valm yurdu. 
Telefon 1 Yazı ışlerf 2.4379 ve Dört bin adet ekmek torbasının ka11alı zarfla münakasası 20-Ni-

2.3872 idare 2.4370 san 932 çarıamba günfl saat on yedide yapılacaktır. Taliplerin 
Posta kutusu t 40· şartname ve nbmuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya 
Telgrafı lstanbul VakıL iştirak için teminat ve teklifnamelerile beraber meıkftr gOnOn 

Abone '8rtlar11 muayyen aaatioe kadar komisyonumuza mliracaatları. (1246) 
t !l h 12 Aylık .._ 

Dahilde ıso 400 7~0 1400 Kuru~ Harblre melctebl n.umandanlığından: 
Hariçte 800 145 0 2700 Askeri liıeler haricinde bulunan Sivil lise mezunları veya hu-
!!!.n prtlanmızı ıuıl tahsil g6rmOı fakat resmi Jiaclerin son sınıf bakalorya imli· 

Resmi 1 lususl ff-'- b H Sınn 10 Kş ı 2.so Kş. hanına dahil olup muva 11& olmuş sivil tale eden bu sene ar-
Santim1 !O . 25 biye mektebine girmiye iatekli olanların eYvelce teıbit edilen 

KUçUk Hin 9'rtlenrnız : ıartlan haiz ve talep olunan •csaiki hamil olarak latanbulda 
t "l. .1 4 1· 10 l>c falı, 

30 50 ,;~ 7 s ıoo Kuruş bulunanların en geç temmuz nihayetine kadar Harbiye m'kte-
A- Abonelerım ı zin her üç a\'h· bine latanbul haricinde bulunanlar~ temmuz nihayetinde mek• 

ğı için bir defa mecc.:anendir. tepte bulunacak veçbile bulunduklan meni aıkeri kumandan-
H - 4 sann geçen flAn~nn fızl• 
uun için 5 kurut znmmolunur. hğa Yeya Hkerlik ıubelerine mftracaat etmeleri lüzumu ilin 

V AKIT Matbauı 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

aepiyat mtidtirtl: Refik Ahmet 

olunur, 
Bu tarihten ıoora Taki olacak müracaatlar kabul edilemez.(1240) 


