
Roman yada 
Vahim hadiseler! 
DarUlfUnun kapabldı, 300 kişi 

tevkif edildi 
- lkinci sayfamızda -
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Sistematik bir tasarruf 
ve ıslihat 

Devlet merkezinde başvekalet 
müsteşarının riyaseti albnda 
muhtelif vekalet müsteşarlarm-

dan mürekkep daimi bir tasar
ruf ve ıslahat komisyonunun teş-
kiline Inzum vardır. Bu komis
yon on beş günde bir toplana
cak, hükumet teşkilatmın muh
telif şubelerinde tasarruf ve ısla-
hat esaslarının devamlı surette 
tatbikini tetkik ve mürakabe 
edecektir. Mali tasarruf ve idari 
ıslahat iş ini yalmz bütçe tanzimi 
zamanlarına mabsus muvakk ::ıt 
mesele olmaktan çı 'cararak mm y
yeo prensipler dairesinde fasıla
sız takip edilecek bir hedef ha
line getirecektir. 

Bizim bu tarzda bir teşkilata 
lüzum görüşümüzün bir sebebi 
şudur: Bilhassa iki üç seneden
beri devairde bütçe tasarrufu 
mevzubahis oluyor. Bunun için dü
ıüoülen çareler arasanda da mese-
la münhal memuriyetlere açıktan 
memur almamak kararı bir prensip 
olarak kabul ediliyor. Bununla 
beraber tatbikat şunu gösteri
yor ki bu yolda verilen kararlar 
bir müddet sonra unutulup gi-

şubeleri tasarrufa ait prensiple
rin tatbiki hususunda biribirleri
ni adeta murakabe etmiş olur. 

Çünki teşkil edilecek tasar-
ruf ve ıslahat komisyonu zaman 
zaman devairden ne kadar mün-
hal bulunduğunu ve bunlara açık
tan memur tayin edilmediği için 
ne kadar tasarruf yapıldığını so-

• rar. Bu suretle hesap sorulması 
ve her dairenin tasarruf prensip
lerinin tatbikinden ne derecede 
istifade edildiğini muayyen bir 
merkeze bildirmiye mecbur tu
tulması sayesinde tasarruf usul-
lerinin sözde kalmaması temin 
olunur. 

Sonra insanların hayat ve ih
tiyaçları nasıl mütebavvilse dev
letlerin de öyledir. Bugün şu 
veya bu zaruretten dola~·ı fU 
veya bu tasarruf yapılamu."en 
yarın hayati şeraitin tebeddülü 
neticesi olarak yapılabilir. Bir 
tarafta mevcut olan bir idari 
teşekklll nzifesini bitirdiği için 
kaldmlabiJir. Yahut daha faydalı 
bir tarzda çalıtması temin oluna
bilir. Merkeıde tetekkül edecek 
tasarruf ve 11lahat komisyonu 
on beş günde bir defa akdedeceği 
içtimalarda bu suretle bir taraf
tan yeni tasarruf, diğer taraftan ' 
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Bekirlardan vergi niç.in alınmalı ? 
Yozgat mebusu teklifini izah ediyor : 
Muhtaç ailelere yardım için .. 

TektU, hlr ıq ım &eliArBanımlardan da vergi alınmasını 
f t~ekte, maltll. ve lle geçindiren bekArlan 

idim tme tedlr 
Bekarlık verg;.i teklifi, bundan ev

velki teklifi takip eden günlerde ol 
duğu gibi, günıin, üzerinde bir çok 
münakaşalar yapılan bir meselesi 
haline girdi. Buna muvaffak olama 
dıklan, bekarlığın derece derece ol • 
duğu, aile geçindirmek ve yahut ev
lenmek için kafi varidat bulamamuk 
yüzünden evlenmiyenlerin ekseri •. 
yeti teşkil ettiği yazıldı, söylendi. 
Sorulanlar arasında teklifin bir tıü 
fus . meselesi mi. yahut hazine içüı 
varidat düşünceai mi istihdaf etti
ği noktalan da vardı. 

Bu mün.akaşalar karşısında evve 
lenıirde teklif sahibiyle konuşara .. 
vaziyeti tenvir etmeyi faydalı bul 
duk. 

Teklif sahibi, Yozgat nıeb'usu Sü
leyman Sırrı bey Ankara muhabiri • 
mize şu sözleri söyledi: 

- Memleketimizde aldığı ma· 
af le geçinemiyen çacuklu aileleri 
düşUnerek bunlara içtimai mua-

Toprak bayram~ 

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

Teklif sahibl Yozgat mebusl · 
SUleyman Sırrı B. 

venet temini makaadile bekar
lardan vergi alınmasını teklif et
tim. Böyle ailelere yardım hıf-

:mısıhba kanununda vardır. Tek
lifim bekarları evlendirmiye ic
bar değil tepiktir. Esaıı, kimse
ye bakmakla mükellef olmıyan 
bekarlardır. 

Köylüye gelince onlar on se• 
kiz yaşında evlenirler. Zannımca 
köylüden bekar fert bulmak 
zayrımümkllndür. T eklifimdeyıe 
ergi verecekler 25 - 45 yaş a-
sında tespit ettim. Bekarlardan 

:ergiden istisna edilenler de var• 
<l ır. Meseli ailesinin infak ve 
i aşesiyle mükellef bulunanlar, 
maluller, tahsilde bulunanlar müs
~eına bırakılabilirler. Devlet hiz
metinde, hususi müesseselerde 
çalışan ve kimsenin iaşesiyle mü
kellef olmıyan bekar hanımlar
dan da vergi alınmasını teklif 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Karla başlıyan bahar ! 
diyor. Bundan be~lenen fayda 
elde edilemiyor. Sonra yeni sene 
baıı gelipte yeni bütçe tanzimi 
ile meıgu1 ~· mıya başlayınca ye
niden aynı a.ararlara avdet olu-

muayyen vesaitle azami fayda ll!ll.llllllr;~~ 
İmroz civarında bir Fransız Trans 

atlantiki karaya oturdu 
nuyor. 

Bir kerre hükumet merkezin-
t.!c bu ıı~i r' r i, ·ni 
temin etmek için muhtelif idRre 
şubelerinin başları bir araya ge
tirilirse devairde tasarruf mak
sadiyle vazedilen prensipler de
vamlı surette ve umumi şekiide 
takip edilebilir. Muhtelif idare 

istihsali imkanlarım da araştırır 
ve bulur. i9ıl' • 

Muhtelif hükumet daireleri a. 
rasmda zararh bir talik i tarzı 

daha vardır. Her daire kendisini 
müstakil ve diğer daireleri ya
bancı bir teşkilat addeder. Falan 

Me~met Asım 
1 Alt tarafı 2 inci sayfaE\a ı 

Afyon ticareti için 
bir tasavvur 

Haltın- aldığımıza göre afyon 
ticaretinin devlet himayesine a
Jıaması hakkındaki tasavvur üze
rine son zamanlarda salahiyettar 
makamlarda tetkiklere de..-am 
olunmaktadır. 

Bu tasavvur' ar tahakkuk etti
ği taktirde aijon ticareti hü-

kiimet alakasiyle idare olunacak 
ve mütahsile mahsulünün muay
yen bedeli verildikten başka, 

harice satış tutarı ödeııen be
delden fazla olduğu takdirde o 
da mütahsillere hisselerine göre 
dağıtılacaktır. 

-

Balk lvlade 
içtimai yardım şubesi de kuruldu 

Muhtaçlar& geçici bir yardımdan ziyade 
ebedi ve şumullii bir muavenet lazımdır! 

Halk- evinde dOnkU toplanbda bulunanlar 
- Yazısı .ı üncü saylamızda -

Resimlerimiz Ankar;da "Top

rak bayramı,, intibalarını göster

mektedir. Bayram, şehrimizde 

olduğu gibi, Ankarada da ziraat 

mektebinde yapılmıf, Ziraat ve 

lktısat vekilleriyle birçok meb'· 

uslar bu güzel merasimde 
1 hazır bulunmutlardır. 

ispanyada 
Vahim hadiseler 
Başladı 
Lugo, 25 (A.A.) - Geee ya

rısında Orense'de umumi bir 

grev patlak vermiştir. Grevciler 
Orease citarındaki Saota Bar
bara barut deposuna hücum et

mişler ve bir çok infilak madde
leri ele geçirmitlerdir. 

Polis takviye kuvvetlerinin gel

meıı beklenmektedir. Bankalar 
askeri lut'arın muhafazası altın

dadır. 

Rasathalne, karın devamlı olması 
ihtimali yoktur, diyor 

Evvelki akşam birdenbire bo· 
zan hava gittikçe fenalaşmış ve ~ ·' ''l' .. ' 

dün sabah uyananlar bütün şeh
rin kar altında kaldığım hayretle 
görmütlerdir. Kar şiddetli bir 
rüzgarle beraber gece yarısı b;ı ~
lamışh. 

Karla beraber bışhyan bahar 
"Mart kapıdan bakbnr, kazma 
kürek yaktırır,, ıözüoü bir kere 
daha yerine getirmit oldu! 

• 

Kar dün hiç durmadan yağ
makta devam etmiştir. Fakat 
sulu ve hava nisbeten mülayim 
olduğundan bazı sokaklar çamur 
deryası halini almıştır. Saat yir- t 

d Şehırae dUn saban görUıen 
mi en sonra kar gene tutmıya manzara ve işler 
baılamışh. göre dün sıcakhk azami sıfır, 

Rasatanenin verdiği malumata ( Lütfen sayfayı çeviriniz) 

yavrularını ilk 
tahsil kitıplıtnru 
ders senesi ba-
şında parasız he· 
diye ediyoruz. 
Bu h~diyemizi 
almak için sade-
ce V akıt karii 
olmak kHidir. 

Ku~onlorınıızı 
lstedlft 1 n 1 ı 
gUnden iti• 
baran birik• 
tire blllrsl• 
nlz. 
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Kitap kuponları 1 ~:~m 1 
Herict _ Telgral Baberlerl 

f"'""T;~;"·i;tih';d;""""l Roman yada talebe nüma-
.ı:. ı.ı •• ::. :=:ı.: .. ( etrafında \ yişleri devam ediyor 

biriktiriniz ! 

meclis ayırabiJir. Mesela nüfus Ş Yakında bır konfe- ~ 
kaydından ve mahalle muhtar- \ rans toplanıyor l Romen hükumeti 300 kişiyı· tevkif etti, 
farı vasıtasiyle bekarların vazi- -

i Viyana, 25 (A A) - Başve- j d •• }f •• k tt 
yetini öğrenmek mümkündür. : - aru ununu apa 1 

ğ kil M. Buresch, Tuna memle- ~ 
Verginin tarhına gelince, kazanç a 3 ~ ketleri iktıs::di ıttihadı mese- f Bükreş, 25 (A.A) - Difer bazı merkez erde de talebe na-
müsakkafat, arazi vergilerinin - 1 kk k d mayişleri olınuştur. Bilhassa Ya9'da Tahim kanşt~hlıclar çıkmıthr. 
bir mislini esas tuttum. Bu tatil ~ esini teze ür için ya m a ~ 

} biiyük devletler murabhasla f As'•ert kuvvetlerin mildabalesine mecburiyet basıl olrnuştur. 
edilebilir. - = Biri :tabit olmak üıre 20 yarah vardll'. 

Memlekette on beş milyondan i rından mürekkep bir konferarıı ; H d iL.. k 
~ topJanacagw mı bildirm iştir. ~ ükftmet arü rnnunll apatmı~hr. 

fazıa nüfusdau en az vergi ver- - T 1 b d k n 1 t b 1 1 b I d 
meye müsait yüzbin erkek ka- % Belgrat 25 (AA) - Hari- i a e e e om D 8 eyaoname er U UD O 

d J riciye nazırı M. Marinkovi,. ~- Bükre•. 25 (A.A) - Talebe nümaviıleri milnasebetıle 300 ın bulunsa bunlardar. asgari - Yt " ,. • 

1 
~ ayan meclisinde iktısadi bir =-s tevkifat yapıJmııtır. Mevkuflardan bazdan üzerinde komitnist li-

onar ira alınsa bir milyon lira 
eder ki mühim bir yekundür. ~ Tuna itilafmın komşu memle- } derler tarafından yazılıp talebeyi isyana teşvik eden mektuplar 

Teklifim kabul edilirse fazla j ketler arasında her hanıi di- ~ bulonmuftur. 

varidat muhtemeldir. Teklifim ~ ğer bir ikhsadi iti ı l.f gibi vü- ~ ----------------------

fırka komisyonunda tetkik edil- j cude getirilebiJeceğini söyle· ~ D u·. nya buhranı ·' 
mektedir. Belki başka bir şekil \ dikten sonra, böyle bir proje- ~ 
bulunabilir • Dediğim gibi tek- § nin tahakkukuna yardım et- ~ 
lifimi yalnız mubtaç ailelere yar- ~ miye Yugoslavyanın hazır ol· { 
dım maksadile yaptım. Belki hü- ~ duğunu Fransaya bild irdiğini : 
kümet teklifi Yaridat ınenbaı şek· J ve fakat itilafm kadrosundan i 
linde kabule tarafh r ola'--ilir. ~ her türlü siyasi meseleleri ha- ~ 

ff riç tutmak Ji::r:1m geldiğini ilave ~ 
Bulgar kıraı ve k1rahçesl ~ etmişt.r. = 
Roma, 25 ( A.A. ) - Bulgar i Peşte, 25 (A.A) - Beyne!- \ 

Kral Ye Kraliçesi Paskalya yor· ~ ı:ıilel parlamentolar komisyo· İ 
tusunu alileleriyle bir arada ge- ~ nunda Tuna itilafı tasavvurun- j 
çirmek üzere Son Rossore'ye gel- ~ dan bahseden hariciye nazırı ~ 
miştir. \ M. Valko, Macaristanın bu 1 
asgari nakıs bir dereceydi. ya- ~ meselede iktisadi ve maJt ae· ! 
ian karın irtifaı beı santimdir. ! beplerden kendisini bir tran- İ 

Yeşi!köy rasat hava merkezi· f sit merkezi haline getiren j 
nin verdiği maiumata göre iz. J geografik vazıyetinden dolayı i 
mirde de dün sabah kar yağ- ~ alakadar olduğunu söylemiştir. } 
mıjbr. ~ V ~KIT - Bu mevzu üı:ı-rinde bir \ 

Denizlerde ~ tetkik yazımızı beşinci sayfamızda Ş 

Fırtına yüzünden Karadeniıde ~ bulacaksınız. \ 
bulunan Wr çok vapurların mub· ~1111ııımııı1111ııı11111111ııuırııımııııııı11ıııımıııı11111 uııı 1ıı1111...t 
telif limanlara sığmdıkları anla- Memur ar 
şıJmaktadır. Kooperatifinde 

D ün limanımıza gelmesi icap· Ankara, 25 (Vakıt) - Memur-
eden vapurlardan bir çoğu gel- lar kooperat ıfi şirketi umumi 
memiştir. Bunlardan yalnız Ne- heyet içtımaı gelecek cumaya 
cat vapuru milşkülatla boğazdan bırakıldı. 

içeri girebilmiıtir. Fırtmanıo mü- Fransız sefiri geliyor 
bim kazalara sebebiyet Yerip Ankara. 25 (Vakıt) _ Franıız 
Yermediği hak'<ıoda dün geç vak-
te kadar liman idaresine geniş sefiri Kont dö Şambron bu ak-
malümat gelmernişU. Yalnız lm- ,am lıtanbula hareket etOJiştir. 
roz adası civarında meıaıerı Moğlada Köy 
Maritimi kumpanyasının Provi- Yolları yapılıyor 
dans vapurunun karaya oturdu- Muğla, 25 AA.)- Vilayet köy 
ğuna dair haber gelmi~ ve der- yollarında faaliyet baılamıştır. 
hal Sezara ismindeki tabliıiye Villyet köy yollarının inşas:na 
gemisi gönderilmiştir: ehemmiyet vermektedir. Bir çok 

Karaya oturan vapur yolların inşasına başlanmışhr. Fe-
EvY ela "Bir zırhli., diye söy- tiye kazası yolunun inşası ikn:al 

lenilen bu gemi 12 bin ton hac- edilmiştir. 

minde bir Transatlantiktir. lz· 300 kilo 
mirden yol almıştı. Bugün lima- Kaçak şeker 
nnmza gelmesi bekleniyordu. im· Yakalandı 
roz adasının cenup sahillerinde 
oturan bu npurun Gelibolu kur-
bunun 14 mil açığında demirli 
bulunan Fransız bahriyesine 
mensup "Dordonyı,, nakliye ge· 
misile irtibat tesis ettiği haber 
verilmektedir. Geliboluda bu 'u
nan Livalet ismindeki tahlisiye 
gemisi de b~dise yerine gitmiştir 
Havalar dUzelmlş sayllabilir 

Rasatbanenio verdiği ma ıuma. 
ta göre bugün de hava bu utlu 
olacak, rüzgar orta kuvvetle poy· 
razdan esecektir. Bugün hatif 
kar ıerp:ntisi muhtemelse de 
kar yağmıyacaktır. 

Kendisiyle görGştfi&ümüz ra· 
satbane müdürü Fatin bey ha
vaların böyle birdenbire değiş-
mesi ve kar yaiması hakkında 
ıun!arı söylemiştir: 

-Bu kar, iki g ün evvel ajans 
ların haber verdığ i Balkanlardaki 
10iuk dalıa'erının netices:dir. 
Maman bunun devamlı olması 
ihtimali yoktur. Havalara düzel· 

~. 

miı nazuiyle bakılabilir. 

MuğJa, 25 ı A.A) - Marma
rise yarım saat mesafedeki kum
luk mevkiine Radostan 2 Mar
marisli tarafmdan çıkarılan ka
çak 300 kilo şeker yakalanmış 
ve failleri Muğla iblis s mahke 
mesine sevkediJmiştir. 

Yunan kabinesi 
istifa etmiyor 
Atina, 25 (A.A) - Siyasi ma

hafil, bir temerküz kabinesi teş· 
kilinde tesadüf edi:ecek müş1<ü-

lib derp:ş eylemekte ve M. Ve
nizelosun mevkii iktidarda kala
cağını tahmin etmektedir. 

Ayoı mahafıl, mali komitenin 
tatbikini teklif ethği tedbirJerin 
Cemıycti akvam tarafından Yu
naniatan lehine tadil edileceği 
limidini ızhar etmektedir. 

Atina, 25 (A.A) - Cemiyeti 
akvam malı komites:nin Yuna-
nistana mali yardım hakkındaki 
teklifıerine muttalı olan M. Veni· 
zelosun iıtıfasını tehire karar 
verdiği söylenmektedir. 

Fransada hariciye encümeni reisi 
devletlerin nasıl yaşadığını anlahyor 

Paris, (A,A.) - Ayan meclisinde, dftn biUçenin mftzcckeresi 
esnasında mazbata muharriri M. Gardey, Terki tnlihat konfe-
ranııoan aıkeri masraflar rakamlarının azamtli olmalı (bere 932 
bütçesindeki erkamı kabul eylemesi Ye ba hududun bundan 
sonra hiç bir veçhile geçilmemesi temennisini ızhar etmiıtir. 

Müzakerata iştir4k eden bafvekil M. Tardieu, bunun ı• mdiye • 
kadar Cene.-rede yalnn~ Fransa tarafından teklif edilmiı olduğu· 
nu ve bu hitabın itidileceği ümidinde olduğmm beyan etmiftir. 

Ayan me<'liıinin hariciye encDmeni reiı1 M. Berenger fU be
yanatta bu unmuştur: 

"Bütçe buhranı bilhassa ikhsadl buhraadan mntevell'ttir. 
Filhakika, bütün milletlerin bütçeleri arbk kıpalı bir kutu 

değil, fakat taşan ve ıirayet eden bir balitad1r • ., Amerikamn 
Avrupa'ya 1 l milyar dolar ikraz ettiğini batıl'latarak da demit· 
miştir ki; Almanya 100 milyardan ziyade ecnebi kredisini vnt• 
muştur. ltalyaysa ancak Amerikan kredileri sayesinde tutunabi· 
llyor. 

Jn Hte-r••_)le •lince; lngiliz liraaunn kı]P'Tl!e~ llır,-.r.ltııd~n cUSrUe 
bir derecesinde kaybctmeııne razı olmak mecburiye inde kalmıştır. 

Bundan batka Cemahiri Müttehid~ Cenubi Amerikaya da 
200 milyıtr franktan fazla ikraz etmit n bu suretle yekdiğerini 
takip eden hadiselerin lrnvvetile buhran Fransaya kadar .retmiştir. 

D&bili tedbir ve çareler gayn ktfıdir. Daba yiiksek bir ıiya
setiu takibi IAzımdır. Herşeyden .-•vel çok mOb•llğah gümrük 
milliyetçilıj'ioe kal'Şl harekete gtJ ! idir. lktısad1 buhran, bütçe 
buhranına hakimdir. 

Hoover mor atoryomunuo avakibini dtışnıımemiz, nazara dik· 
kate almamız icabeder. Mademki. emniyet ve itimat buhranın 
yegane ilacıdır; mahza 6ğrenmek makeadile, hftk6metten bu bap-
ta nasıl bir siyaset takip etmek tas.narnnda eldufunu ıonıyt>ruı. 

ÇünkO, mali ve iktı11adt siyasete hakim olan beynelmilel ıi· 
yaıettir.,, 

Gizli kararlar ! 
Akvam cemiyetinin mali komisyonu 

nihayet işini bitirdi 
Paris, 25 (A.A.) - Cemiyeti Akvamın mali komiteai dün 

mesaisini bitirmit ve bütün mfizakereleri 1tihapte kadar gizli 
kalmıştır. 

Komitenin son &tinOnün me11iıine ait rapor netredilmiyecek 
ve matbuata da muaiye dair biç bir nota tebliğ olunmıyacaklll'. 

Pariı, 25 (A.A.) - Le Matiıa gazetesiae nazaran Cemiyeti 
Akvam mali komiteıince tanzim edilen raporun başlıca hatları 
şunlardır. 

1. - Avusturya için harici borçların tediyesi Ye ıiliıı fiallnın 
muhafazası istikrazların faiz ve arnortismaııını temin edebilmesine 
mü1aıt oluncaya kadar muvakkat ve mahdut bir zaman için is
tikraz bedellerinin tediyesinin yüzde 50 ye tenrili. 

3- Yunanistan için Borç falzlerinin tediyeıini temin makta· 
dile bir muavenet istikrarının akti. fakat bilAbara takanür ede
cek müddetle derpiı edilen •mortiımanlann ilga11. 

4 - Macaristan için: Mezk<ır rapor zirat ı•tıhsalltın HbJı 
için dayiolerle toptan bir itilAf yapslmasına mftult ohıncıya ka· 
dar hali hazırda mevcut moratoryomun mubafaza1ı )Azım geldiği 
kanaatini l7h~r etmt" ı t.-tlir. 

Fraosada altın 
Gittikçe artıyor 
Paris, 25 (A.A) - Fransız 

bankasının haftalık pil~nçosu 
kasadaki altın mevcudunu l 
351,35 {.104 franklık bir tezayüt
le 76 milyar 541,637 franp ba· 
lii oleluianu aöıtermektedir. 

Çin· Japon 
Mftzakerelerl 
Şanghay, 25 (A.A) - Çinli~ 

lerle Japonlar orasında bir mü

tareke akdi hakkmdaki .nüzake

PC batla111ftır. 

Sistematik bir 
Tasarruf 
Ve ıslahat 

[Baş makalemizde11 mıtbaat1 

daireden çıkan bir fikri • haddi 
zatında doğru olsa bile • tenkit 
etmek, çürütmek yahut tatbiksiz 
bırakmak bir nevi muvaffakiyet• 
miş g'ibi hareket olunur. Halbuki 
hakikat bunun aksine olmak 14· 
:nmdır. Muhtehf daireler için 
tek hedef devletin ve memleke
tin menfaatidir. Her daire için 
bu noktai nazardan birbir1erile 
mütesanit surette hareket etmek 
en esaslı bir vu.ifedir. Binaen
aleyh muhtelif vekalet. erin mfis
teşarlarından mürekkep teşekklU 
edecek bir tasarruf ve ıslahat 
komisyonu bu cihetle daireler 
arasında ahenktar bir surette 
bareket vncude getirmiye hizmet 
edebilir. 

Eger mu11telif devair arasında 
mali tasarruf ve idart is1Ahat 
noldasmdan bu suretle ahenktar 
b ir teşriki mesai temin edilebi-
lirse bundan pek çok istifade 
edileceğine şüphe yoktur. 

Bilfarz: devlet bOtçesindeo her 
sene milyonlarca lira kırtasiye 
masrafı olarıık çıkıyor. Bu ma1-
rafın bu kadar kabarık olmasın .. 
da ber dairenin kendine göre 
mu~1telif cinıte, mubtelif büyük· 
tükte kAğıtl:ır ve defterler kullan
masımn, tesvit Ye tebyiz, dosya 
tutma busularında hukesin ken• 
dine göre bir usul takıp etme-
ıinin tesiri büyüktür. Halbuki 
bazı Avı upa devletleri bu gibi 
i~ 'erde tasarruf temin etme" ıçiu 
çok esaslı usuller bul mu ılardır. 
Bu usulleri bizim de alarak tat• 
bik etmemiz kafidir. Fakat ba· 
nt1n için berşeyderı evvel muhte• 
l ıt daıreler ar~stnd~f1nrrştere-ımıt 

çatışma esası kurmak, dediğimiz 
tarzda bir tasarruf ve islabat 
komisyooıyle o dairelerin tarzı 

mesailerıni devamlı bir surette 
tanzim etmek lizımdır. 

Mehmet Asım 

Hin~istn~a 
Medeni isyanı bir 
kadın idare edecek 

(Gandi) nin tevkifindenberi Hin • 
distan milli konğresinin riyasetine ge
len reisler İngiltereye ka~ medeni 
bı} ıın ı>h~bctini icf .ıl'f" ttlil.lrr ' tden. 
birer birer tevkif olunmq1ardır.Kong 
r "" .n rh· •~etı ·.e J,"t"t1r .ten 'le' ldna. 
Ebülkel!m Azat ma.rtm 12 fnd günü 
tevkif olunduğundan kon~re onul\ ye
rine esblk reislerinden Madam Nev • 
doyu entihap etmiştir. 

Bindistanın en me~ur h~tip ve 
§airlerinden olan Madam Nc.ydo, :ru· 
varlak maM konferanısma. iştidk e
derek Hindlstanm hukukunu müda • 
faa etmi~, daha. sonrn. Gandiyle bir " 
lfütt' memleketine avdet f!ttikten M't\• 

ra Cenubi Afrikaya giderek oradaki 
Hintlilerin hukukunu temine çaltşmış 
tr. 

lki hafta evvel Hindil!ltana avdet e 
den !\-fada•' Neydo Cenubi Afrika l!l8ıt 
yahati hakkındaki raporunu vermi" 
ve bir "tcaç gUn evvel milil kongrenin 
riva~etine getirilmi~Ur. 

Madam Neydo medent J.SYan hare
ketini ida.re iç.in Delhiden &mbav& 
~elmiştir. Onun da yakında tevkifi 
bekleniyor. 

Sert,est lrlanda devletl de 
istisnai gUmrUk rUsumu 

koyacak 
Bertin, 14 (A.A.)- Dnn ak

şam neşredil?n bir tebliğ ser
best Jrlanda dev'elinio bazı 

ziraat makina1arı üzerine 26 
Mart O'ece yar1sından itibaren 
yüzde 33 ve 3 çeyrek n;sbetinde 
jst · ına1 gümrük rüsumu v&R<lec:e 
ğini bildirmektedir. 
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Kontenjan usulü 
tadil edilecek 

Garsonlar 
Ayn . bir cemiyet 
kurmak istiyorlar 
Şehrimizdeki garsonlar yann 

Halk fırkaaı Beyoilu tubeıinde 
kongre halinde toplanacaklardır. 

Toplantıda garsonlann lo -
kantacılar cemiyetinde, ayrı 
olarak bir cemiyet kurmaları 
mevzuu bahsedilecek ve cemi • 
yete idare heyeti azalan seçile
cektir. Garsonlar lokanta ve bi 
rahanelcrde garson ücreti ismi 
altında nlınan vüzde onların 
kendilerine verilmemesinden şi 
ki.yet etmektedirler. Diyorlar 
ki: 

Kontenjan uıolünfin, listelerin 
muhtelif memleketlere taksimi 
IUretinde tadil edileceği haber
leri teeyyüt etmektedir. Hük<ı
met, bizimle ticari milnasebab 
olan memleketleri• mukavele ya· 
paralt, bizden fazla mal atan 
memleketlere kontenjan fiıtcsin · 

de daha fazla mal ithal c! nek 
hakkını verecektır. Yeni usulün 
tatbikinden ıonra Japonya gibi 
bize fada mal gönderdiği halde 
hiıden lıiç bir fey almıyan bü
kOme-tlerin ithalatı tahdjt edile· 
eekttr. 

Y e•i usul, bir ne•İ efYa mü 
l>ad 1el'İ olaeağl için kambiyo 
~ık•ann Jftıum kalrnıyaeak, iki 
tarafın heHpları bazı mali mües~ ,, 
IH'!lerin açaeağ"ı cari hesaplarla 

- Lnkantııt ve birahane !fthipleri 
1 ~11rson ücretinden bize ancnk yüz· 

idare elunacaktır. J 

de dört vermekte yiizde a.ıtryı kendi 
lerine ahkoymaktadırl11r. Bu tnhii 
h11hız bir har~kettir. Bizim bu • 
nunla mUcadele edebi1memiz için ay 
rr bir cemiyetimh:in olması JA.zımdır. 
Halbuki Jokanta.cdar garsonlarm 

Mo~a Kırali~esi 
Seyahati sebeplerinianlabyor 

Para kazanmak· 

M. weyl 
Şehrlmlzu geldi, 
Ankaraya gidecek 

Tramvay, elektrik ve tünel 
,irketleri konsorsyomu hissedar
lar umumi heyeti bu hafta için· 
de toplanacaktır. Bu ıirketlerin 
idare heyeti reisi ve sabık reji 
jeneral direktörü M. Weyl"Je 
idare heyetinden M. Salem Pa· 
risten ıehrimize gelmişlerdir. 

M. Weyl'in içtimalara iştirak 
ederek mühim bazı meseleler 
hakkında hükumetle temas et
mek üzere Ankarayada gideceği 
söylenmektedir. 

Liman mesele~i 

Tatbike başlanacak o!an yeni 
aml hakkında Ziraat vekaleti 
mftıt~an Atıf ve ihracat ofiıi 
mldnrn Cemal beyler · bu usu!ü 
tatbilı eden Italyı, Belçika Al· 
maaya Eibi memleketlerde tel· 
kürıt 1apacaklardır. 

da. Jokn.rıtnctlın cemiyetine yaııl • - Moda kırallçesl 

lstanbul limanı faaliyetinin gün 
geçtikçe bir az daha azaldığı 
hakkında AH iktisat meclisinin 
bir raporanun bUlasasJ neıredil

mişdi. 

Ahf bey dfin Ankaradan ha· 
reket etmittir. Bugün tehrimize 
l'elecek ve bir kaç gün içinde 
Cemal beyle birlikte' Avrupaya 
lıırelet edecektir. 

Mll•ne sergisinde TUrklye 
Roma, 25 t AA) - Türkiye 

ihncat ofııile lıtanbuldaki ltal· 
19a tiearet odası ırasında giri· 
ıilea 111ünkereıer netice.sinde Mi· 
)a11eda •fılacak on üçüncü ser• 

ye 'Tftrkiyonin resmen iştiraki 
dilı.n i 

T niye cümhuriyeti bu büyük 
ıet ıye ilk defa olarak iştirak 
et•eiltedir. Türkiyenin resmi su· 
rette nki olacak ba iştiraki ec. 
nehi htıkO:netlerin bu sergiye 
ı&sterdildtri ~iddetli alikaya bir 
de fildir. 

ee ıergiye iştira'" eden millet
leria adedi, Türkiye de dahil 
oldağ(I halde otuzu bulmaktadır. 
.A111erftr•tla tohum zerlyatrnın 

fa:ıtahAı 

Vacbi~gton, 2S(A.A)- Çiftçi
lerin zeriata dair niyetlerini bil
diren bir bükftmet raporu zer
edilen sahalann tezayüdüne ait 
atideki fazlahkJan glSstermekte
dir. Geçen senenin mısır hasadı 
için zeredilen saba nisbeti evvel
kileteı kıyasen yüzde 2,02' buğ· 
day hasadı için 34,08; diger ilk 
bahar buğday nevilerinin hasadı 
için y{)zde 53,03 den ibarettir. • 

ma~nnı ist~mekte ve bu maksatla te 
şehl>ü~lerrle hulunmaktıtdrrlar, Ni· 

ı tekim huı büfeei ıı.rkada~Ia.nmm 

JokanUı.cılar . cemiyetine yazdrrmıya 
muvıı.ffak olmu,ıardrr. Lokantacı • 
lu cemiyetlerine Jri:rereek bir g:u . 
8on mektebi aç11eakl&nnr 1!1Öy1iyerek 
bizi ıtvatmak istiyerlar. Halbuki yal 

' nız İstanbuld& 30ö0 pnıeR nrdrr. 
He'l' garsondan öç Ura toıtlryank el 

de edece~imiz dokaz bin lirı1.yla 
biz daha mü!<emrnel bir mektep a~ 
biliriz. 

Relediye • 
!\lem urlarının 
TekailtlilgU meselesi 

y • 
raya gilmiş'lrr. Hamifliey buğiln· 
lerde mec iste müzakere edile-
cek olan belediye memurlannı11 

tekaiitlüğfi mesel~ıi hakkında ala· 
kadar encümenlere izahat Yere· 
cek ve bu meselenin neticelea· 
mesini takip edecektir. 

Aero kulüpte 
Türk Aero kulübü umumi kd:tJp

liğinderı: 

25 • 3 • 932 tarihinde çatnlan u • 
mamt heyet ek!eriyet hlsıl olamadı· 
ğından toplanamamıştır. 
Nızamna~mizde ikfnei i~timıı. • 

m n11 kadar nma~ sonra yapılacağı 
hakkında sarahat o1madıfı l"e mesele 
ni11 uzun müddet tcn1ıhtıra tcl.'ıam • 
mülü görülmediği cihetle umumi 
heyetin bu ayın 28 inci pazartesi 
günü saat 18 de tekrar top1anmal!5l -
na karar verflm~fr. Azanm &'el • 
meleri rica olunur. Bu içtimada mev 
cudun ekseriyetiy1e karar verilecek • 
tir. 

-- - o 
ımımmumıııımnıımımıınıııımıııııımınmıılllll!l!llfllllrnınırııımımmınmmııımıııınnnımmnrınııımırnmınııir.· nııııııniıniiiniıi ~ 

Mahmut Nedim Bey 
(Son Yemen Vallsl) 

30 Senelik 
ifşa 

Siyasi 
Ediyor 1 

Esrarı 

DlliDlı11111nııınııııınmmıımırııııııııııırnmııımnmnıııuonınıı ~ Tefrlkaı 7 3 nınttıııımJ 
1'ercume ve iktibaıt hakkı 11Ullıfuz 

Bunlar etraf1D1zdaki bazılarını 
kandırmıya yaraybilir, Türkçede 
bir ıaı vardır: Kırk kişiyiz, biri· 
biriıniıi biJiri:, derler doiru de
li: ... ,. 

O. ,...., ed!yor: 

- P*'- ı ~aloe 1;":>-dt:l beni 
twa:.t,.,,,., 1a laıam Yahyaya il· 
bf,.,. ICIW.,-orf.sr? 

-· 'l a DMk• ;ahu ded:m, 
o-... naıı..kAfUJ uat\ ı6rer. 

- &.1nn1a, d.d\, &ıleCDt J6tÜ't
Dl4 i.a~orA. ~., 11*q PO•ta 

'V1.$ U liiiıırm• btDcnalerilı• ... o..,,. de 
_. • .,.., lıin nJııimn bir 
.... ,,,._.. ftlıDGria har-~ 

kadar müreffehen g6nderdiler. 
- Bunun delAfet ettiği mana? 
- Hep aynı fey, beni daima 

boş tutmak isterJer... · 
- Amma neden? 
O tereddüt etmeden: 
- Korkarlar, dedi. 
Bu defa kendimi tutamadım, 

gülmiye başladım, o kızmıyordu, 
ben devanı eUim: 

- Bunlan birakalım, ciddi 
konuşalım, 

Derhal s6z6mn kesti: 
- Ciddi konuşuyoruz nten, 

fakat daha ciddi k-onuıtnak için 
evvelA ıunu sGyJiyeyim kf, eledi, 

Hastalanarak Amerikan ha.stane
Biııde tedavi altına alındığını yaz · 
dığmuz lngiliz tayyareci Lady Chay 

ton hastanede iki gUn kaldıktan 
sonra iyileşmiş ve dün akşam saa.t ıs 
de Aero kulii)te bir konferans ver 
miştfr. 

Jngilterede moda kıialiçe!i diye 
tandan Lady Chayton Avusturalya 
y& seyahat etmiye ne suretle karar 
verdiğini anlatırken demiştir ki: 

- Evliyim ve en büyüğü erkek oJ 
mitle üzere dört ~uğum var. Zevci • 
miın serveti vefatından sonra Ingi • 

Ih kanunlan mucibince en büyük 
çocuğuma. kalacak, ktz çoe11klanm 
'eğer evlenmişlerse hiç bir şey ala. • 
mıyacaklardır. Bunu düşünerek kız 
çocuklarıma. terketmek tizere para 

kuanmttyr istiyordum. İyi giyinmek 
ltuwasunda ı<azanC1r~ q,cmretten İ8 
tüade ederek lfonferanslar vermek 
fikri geçen teşrinievelde aklıma gel 
di, A vasturalyaya. citmeyi ve orada 

Liman şirkesi müdüril Hamdi 
bey bu hususta tunları söylemit· 
tir : 

Ali iktisat meclisi raporunun 
intişar eden hullsasını okudum. 

Asri bir limana o 1an ihtiyacı· 
mız ıüphesizdir. Vmanın nasıl 
alması ve nasıl idare edilmesi 
hakkındaki fikrimi ıorarsanız bu· 
na vereceğim cevap çok basittir. 

Bütün dünya limanlan gibi 
olsun; derim. 

Nasıl ki bizde timendifer ne 
tarzda olmalı, telefon, elektrik 
tesisatı nasıl yapılmalı gibi bir 
suale ceYap vermek kolaysa liman 
da nasıl olmalı ve idare edilmeli 
sualine de aylece kolay cevap 
verilebilir. 

Doktorlar arasında 
verec~m konfennslarda U>ndrada. Etibba muhadenet cemiyeti dün 
ki bazı moda müesseıııe]erine rek1Am sabah Halkevinde aylık toplantısını 
yapmayı düşündüm. arkada • yapmıştır. Ekıeriyet olmadığı için 
şım M:r. Ric~ard "Gipsy Motthl,, mıır görütülmesi icap eden mesele-
kalı ufak hır t.ayyare satın aldr. • . 
Bununla pi1otluk öğrenmiye basla ler gelecek ıçtımaa bırakılmış, 
dık. Teşrinisıınide ben mektebi ter yalnız 29 nisanda senelik kon· 
kettim. Arkadaşrrn derslere devam ırenin yapılmasına karar veril
etti. Nihayet 8ekiz saat u~mak sn • mittir . 
retiyle ''Licencet,, ald1. 5 martta. Mr. ----------------ı 
Richard'la Londradan hareket ettik. 
Arkada~m henüz çok acemlymi. O 
n.mana kadar anatk 50 ıaat uçmuş. 
tn. 

Yollarda . tnUşkülU ~ektik, tehlike 
ler geçirdik. Mesel! Sofyada tayya 
re karlara ıömülerek yana devri1 
dl, pervane kmldr. Tırmanarak tay
yareden çrktık. Ben burnumdan ya. • 
ralanm~trm. Sofyada altı ı-ün kala 
rak tayyareyi ta.ınir ettikten sonra 
İırtnıtbula hareket ettik ve ' 8&at · 
te buraya aeldik. Seyahatimizhı 

ltalya büktımeti kendi riıa ve 
muvafakab mun%am olmadıkça 
.bük6meti Osmaniyeyle anlaşmak 
ve bir itilıif yapmaktan beni 
menediyor hatta Hüdeyde ltal
ya jeneral kouso'osunun hu işe 
tanısut otmesini istememi yaz
dılar. 

- Demek ki anlaşamıyacağız? 
- Hayır, bayır ded·, Ben 

ltalyayı ikna edebilirim... Yalnıı: 
ıartJınnııı anhyabilıem .•• 

- O tarafa bı ber vermek 
için mi? 

- O taraf, yani ltalya mı? 
Ben zannederim ki Roma bu ıe· 
raite vakıftır bile .. 

Bu bahis Uz.erinde faıla dur
mak beyhude yere sinirlenmek 
demek ti, lizım geldiği veçbile 
şartlarımızı anlatmıya başladım, 

o bunları sessizce dinliyordu , 
sonra: 

- Peki, sizce, ben şimdi ne 
oluyorum, yani liavanım, mevki
im ne olacak? 

bu kısmı ~k iyi geçti. Burada gör
düiümüz hii5nü kabule çt.k müte • 
pkldriz. lsta.nbulu cörmeyi ötedn 
beri ~ok istiyordum. Bu arzumun 
tahakkuku beni çok memnun etti. 
Burada ancak iki gün kalacaktmı. 
Fakat ha!talandım. utanbulu daha 
faıla l'Örmem imklnmı -verdiği için 
a.deta hastalıiımdan. memnun olaca. • 
iun geliyor. Kulübünüz henüz ~
nidir. Fakat memJeketfoiıde hava 
sporlanna verilen ehemmiyetin bü ·ı 
yük ctldufll muhakkn.ktır. 

- MeH)l, dedim, MüteıeJlim. 
Seyit idris birden bire deği§ti; 

ellerini dirlerine vurarak ve gü· 
lerek: 

- Mütesellim, mnteseflim .•• 
Aman Yarabbi .• Ben mUteseUim 
hal diyordu. 

- Niçin, beğenmediniz mi ? 
- Aman, vali bey dedi, çok 

rica ederim bunu kimse duyma· 
sın, kimseye söylemeyiniz, hu 
çok tuhaf birşey ... diyor ve mn
temadiyen (Mütesellim... Müte· 
sellim .• ) diye mınldaıuyordu. 

Diğer DnYanları c·. da beğen· 
medi. Onun gözü çok yilk1ek.te. 
büyük makımlardaydı. 

- imam Yahyayı bana tercih 
mi ediyorsunuz, dedt. 

- Seyit, onunla da a:alatacak
sm. onunla da kardeş olacaksın, 
neden bukadar buğuz ve kin 
besliyorsun? 

- Asli, dedi, as?l onunla an
laıamam, iiç sene evvel onunla 
hükftmet Osmaniye aleyhine an· 

Alman yada 
Fırkaların Vaziyeti 

Almaıtyada Yll:Pilan riyueticü.m 
bur itniha.bah ka.tı bfr netie. ver • 
meınio, n intihabı 10 nisa!lda yenile 
mek Jclmna-ehnif elmakla beraber 
bu intihıı.bat Almanyanm dahilt va 
r;iyetinl tenvir ve Almııı.n fttkalann
dan her biTinfn kuneti :hakkmda bir 
fikir vermit bulunuyor. 

Son in tihaba.tta reylerm Terilişiy 
Je 1925 intih11.batrftda reylerin veri -
lişi mukaye!e olunduğu takdirde 
Alman fırkalarmm s<ın yedi ıene 
r.:arfrnda geçirdiii inkip.f derhal 
meydana çıkar. 

19%:'i &ene!inde Httler cnıbunun 
riyaseti cümhar nı.ınzedi jencra.1 
Lüdendroftu. Onun aidrit reylerin 
sayrsı (!50,000) den bir az fzalaydJ. 
Halbuki bu defaki intihıtpta Hitle· 
rin kendisi on milyondan fada rey 
alm1ştır. 

192.i te mi1Jiyetpe"erlerin nanu:e
di on milyondan fazla, bu defayg 
aynı f rrkamn namzedi üç milyon • 
dan az re:v almıştır. 

Bundan Almanyada mi tarz mıı
havaukbhğın kunetini kaybed-rek 
Herhitlerin mil1iyetpener SMıyalist • 
lerine bll'aktığr anl~lıyor. Naziler, 
l!lon yedi 8ene zarfında son derece l.t:l" 
vetlendilrten başka 1930 senesinden be 
rl de kuvvet1erini inkişaf ettirmif lın
lunuyorlar. Nazid, 1930 da yapıla?t 
umnmt fntthapta reylerin yüde yir
mi!!ini kazanmışlardı. Riyaseti eUm • 
hur intihabatı, onların bu nis&eti ~k 
a.,tıkla.nnı göstermektedir. Bunun se. 
hepleri ~ok vıtrlhtır. Sosyalist lllilli -
yetperverler rejimi değiştirmeyi, L'a • 
hi tamirat ihtiltfmr reddetmeyi, bü • 
tün Alma.nlann billkaydii§art. müu 
heretlerini ka.zanaellk bir ıekilde 
Yüng pl!nmm bertaraf etme}i, At -
manyayr diğer deTletlerle müsavi vui· 
yete çrka:rmaytt. .Almllnyayla devlet
ler a.nı.smdaki m~elelerln ınfisavat 

e!uı d&hiliRde görüemeyi Ye bütlin 
bunlan bir hamlede yapm&yı istida! 
ediytnJardr. Onlarm, kuV"'Vetleriai mii· 
temadiyen yifüeelten Amfi budur. 

1926 intfhabatmda Almanlar ko • 
monist nıı.ınzede bir milyon 900 bin 
rey vermişlerdir. Ayni fırkımrn nam -
zedi olan Tahnan lmeefer, ltkriben 5 
milyon rey almı§ bulunuyor. Onl:ıtDt 
hedefi de, bu~nkü rejimi klmiJen de 
ğiştirilmektedir. Reisfeümhur Hinden 
burr ise, 170 bin rer daha. almıt olsay
dı, intiahln kan.nıntt olacaktı. 

O halde Alınan ek:l!leriyett. l.mf."Öıl· 
kit rejimi idame etmek ve fhtil!I ta
rafmt iltizam etmemek lehiııdedirler. 

Onun i~ill 10 1tİB&.!l& kadar Hi:adea 
lm~ ile Bitler taraftarta.n arumda 
aoıı derete fi.ddetli münakaşalar ,-e 
ınüsademeler vuku holn'lllkla beraber 
Ma:rqal Flinden1'ırrgua kazanmal!5l fh. 
tfmali ~ok kunetlidir. 

Fakat SOR intihabattan anJaşılaJl 

en m'Ü·him nokta, Alma.nyad& eski fi· 
kirlerin 1en dertte ufa uğramuı ve 
ileri fikirlerin citti!<~e kuvvetlenme • 
sidir. Yalım' ileri fikirlerin ınütedill 
terdh. olu:nmaktadrr • 

gw 
laşmıı, ahdü)'eyman eylemişdik, 
gl5rdünftz o sizinle benim habe
rim ve nzam olmadan itilAf a'kt
etti. ben bunu affedemem, bayat
ta kaldıkça onun adüntl ek.be· 
ri kalaeajım. ' 

Seyit idris Myle a5ylemekle 
beraber bize karıı imamla tek
rar birleşmek ve müıterek bir 
isyan ve kıyam hareketi yapmak 
için gizliden ~ıliye teşebbOnfta 
bulunuyordu. Baea, (imamla an· 
)aşmam) ve ben bu adam, bay• 
lece (imamla ••cak mıe karşı 
anlatabildim) tlemek iltiyerda. 

Durdu, bir haylı tUlfOndükten 
sonra; 

- imamla aizia itillf yapmış 
olmanıza da hiç aklım ermiyor, 
dedi, e Zeydilerin reiıidir. Zey
diyise daima, her Takit Sünni 
dümşanıdır. Ister istemez bu 
mezhep farkı onu bu hale koy
muştur. Onunla anlaşacak yerde 
ona karşı birleıeydik, Hatta bir
J~şae!< ! 

(Mbl .. ~i) -.-------[•J Haıdm, Mctasamf.. 
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IVIDd8 cu!:ı~.~i~azar 
çtimai yardım şubesi de kuruldu 
uh açlara eçicl bir yardımdan zlyado 

ebedi ve şumullü bir muavenet JAzımdır 1 

26 mart 27 mart 
18 Zilkade 18 Zilkade 

Halkevinin içtimai yardım şu
besi azalara dün s:ı.a t 1 S te top· 

lnnarak şubeyi teş i etmişler ve 

idnre heyeti azalaruu seçmişler
dir. Bu şubeye yazılan azalar d -
ğer şubelere nazaran çok oldu

ğu için Halkevinin toplanma sa

lonu tamamen dolmuştu. Başta 
vali Muhittin B. olma'ce üzre vali 

muavıni Fazlı, beledi} e reis mu

avini Ham t, polis müdürü Alı 

Rıza, belediye mektupçusu Ha

lü1c Nihat, fen heyeti müdürü 

Ziya, ol<trova müdürü Orhan , 

Beyoğlu kaymakamı Sedat, Bey

koz kaymakamı R şat, Em:nönü 

kayma.!<amı Raif, Fatıh kayma· 

kamı Veli, Tıp fakültesı r eis 

Tevfik Recep, şcair mec'isinden 

Avni, Ali Rıza, Necip, Gllip 

Bahtiyar, doktor Hıkmet, B can, 

ticaret mektebi müdürü Hüsnü 

.zah"re borsasından umumi katip 

Nız mettin Ali, esham borsasından 
Hu ti, lsmail Muşta)<, avukat Faru· 
ki, l eki, doktor Osman Ş rafettin 

beyler, Nakiye, Ranasani Yı:ıver, 
Lfıtfiyc Bekir hanım ar ve Halk 

fır ~sı hız:ı reiıleri, do ctor1ar, 
mu:ı.lim'er ve birçok gençler 

içtim.:ıa gelm ~lerdi. 

Nakiye hanım:ı da rey verilm "ş
ti. T asnıfi müteakip Cevde Ke

rim bey kürsiye gelerek: 
"lhtiMs heyetlerini ~imdiedn 5eç 

miye lüzum yoktur. Yalnız. ben şim
di lstanbul valh ,.e belediye rdsi 
Muhittin heyfediyle poli~ müdürü 
Ali ıtır.& heyi. bütün kl'lym:ıkl'lml:ırı, 
Halk fırka~ı reL~Tcrini, [l::tnnyi, tica · 
ret. ticareti b~hriye müdürlerini, bor 
sa ko miserlerini, mektebi mülkiye mü 
dürünü \'e G:ılip nııhtiy:u beyi ih • 
ti~:ı'5 heyetlerine n:ı.mı:et ol:ır:ık tek 
rr ediyorum. ldare heyeti bu ıe -
' :ı tı \'e hayır cemiyetleri ile k:ı.dın 

Hava - Dun sıcaklık azımf sıfır 

a<ı:;aıt naı.ı~ hir derecevdi. Hngün ha\·a 
bulutlu olac:ılc. rı.i7.r;~r mutavassıt kuv· 

veıte poyrızdrn e~ecektir Bugün b:ıfif 

kar serpintisi muhreme s~de fazla kır 

yağmı~ acak tır. 

1 Radyo 
te~e!d.ü llcrinden Caydnlı ofacak kir.1 ıstanbul _ 6 d:ın 7 e ıcadar 
seleri de aralarına alarak mü~taklı('! gramofon. i.!l•J d

1
n 830 a kadar Darüt· 

mesaisine göre lüzumu kadnr ihtis:!.s uliın musıki, 8;30 dan 9 :ı lı::ıd:ır Gramo· 
encümeni te~I.il et.sin.,.. fonla Ayda operası. 9 dan 1 a kadar 

Avu~at Faruki B., tıp fa\cütlesi Da imalım musiki. 10 dan 10.30 a kadar 
reisi Tevfik Recep beyle maarif orkeı;cra 
miidürünün de namzetler mcva- Viyana - 12.30 11on5cr - 15,25 

nına ithal edilmesini söyledi. Re- konst!r - 18 orkc~tra kon:>cri · 2~ 30 

is Cevdet Kerim beyin teklifini konser - 2.ı senfonik konser 
' Hellsberg - 7.30 konser - 9.30 

reye koydu, ve bu teklif ittifak- jimnastik - 12,40 Berlinden nakil -
le kabu1 o'undu. Bu:ıdan sonra 17,50 konser - 24 Berlinc.len n .. kil. 

Cevdet Kerim B. tekrar kürsüye BUkref - 13 plak - 18 askrrf 
geldi ve : kons'!r - 19 10 konser - 20,40 pl:ılc 

- Şubenin yapacağı vazife mü- 21 Göte'nin F'ausc'u. 
himdir. Şubemiz İstanbul ,·:ıli \"e hr• Roma - 13 plak - 13,45 ses ve 
lediyc reisi beyfendinin müzahereti . mu~iki konseri - 21 plak - 21 45 O· 

ne de istin:ıt edecektir. Huzurl:ıny - per:ı'dan nal.il. 
le "6izi ereflcndiren Muhittin bey- Praga - 13 c:ıu başı - 20 mu-

sil.i - 23 haberler ve muhtelif neşriyat fen diden belediyenin yardım husu -
!'lundaki fııaliyetlerinden bnh.~etmel~ - Budapeşte - 13,0.5 konser -

18.30 orkestra ııonseri - t 9.45 it on ser rini rica ediyorum. dedi. 

Eii"1 Sl981tfSild 
izmir muhteliti 5 Mayısta 

şehrimize geliyor 
Dün Izmirde at koşuları yapıldı 

Havanın müsait olmamasından d,,.ı 

layi dün şehrimizde futbol müsabak<t· 
lan yapılamamıştrr. Yalnız Galat:\sa• 
ray lokalinde \'Oleybol müsabakaları
na de,·am edilmiş, Halk fırkası ne -
yoğlu merkezi idman salonunda da 
güreş müsabakaları yapılmıştır. 

VOLEYBOL MÜSABAKALAR/ 

Ileşiktaş, Süleymaniyeyi l:'>-0, ı;;.:; 

yenmiştir. 

Yefa komkapı, Topkapı gelmedi •, 
ğinden hükmen galip sayılmıştır. 1 

Kasımpaşa - Eyübü ı:> - 11, l:J • 12 
yenmiştir. 

GÜREŞ MÜSABAl(Al"'ARl 

61 kiloda: Birinci, Tarık (I\uleli);; 
ikinci, Süreyya (Kuleli); üçüncü l\fus • 
tafa (Haliç). 

66 kiloda: Birinci, Macar Ilakuş 

(Ceşiktaş); ikinci, Mehmet (Vefa -
Kumlrnpı), üçüncü, SeUtmi (Kuleli). 
72 kiloda: Ilirinri, Nuri (Kuleli), ikin
ci, Mehmet Ali (1Ia1iç); üçüncü, Yn
maz (Bahriye gedikli m2ktebi). 

79 kiloda: Birinci, Yusuf Kenan 
(Vefa - Kuml\apr), ikinci l\fu tafa 
(Kuleli). 

Izmlr muhtelltl 
lzmirden gelen haberlere göre lz. 

mir muhteliti hcş mayi.c;ta şehrimiz~ 
gelerek lstanhul muhtelitiyle karşı • 
laşması kararlaştırılmıştır .. 

APOLLON TAf(Ilttl GELiYOR 

arap erkek n dişi taylara mahsustu; 
mesafesi 800 metre, ikramiyesi 300 li
raydi. Bu koşuya 9 tay iştirii.k etmiş 
, .e Fikret ve Ahmet Beylerin Yıldırı
mı birinci; F emal Efendinin Baskı• 
m ikinci, Fikret Beyin Dervişi ~üncü 
gelmiştir. 

ikinci koşu, üç ve daha yukarı yaş 
tdki halisl\an İngilizat ve kısrakla.ra 
mahsustu: mesafesi 1,000 metre \"e ik· 
ramiyesi 37:> liraydı. Ilu koşuya dört 
ha)•·an iştirak etmiş \"C Fjkret ve Ah· 
met Bey !erin Fikreti birinci; M. Yen· 
tesin \'erderu\'ası ikinci; Fikret ve 
Ahmet Beylerin Stromholisi üçünt'Ü 
gelmiştir. 

üçüncü ko'<u dört n daha yukarı 
yaştaki ,·e hiç lwşu kaaznmamış yer
li ve arap at ve kısraklara mahsustü: 
mesafe~i 1,400 metre ve ikramiyesi 
22:) liraydı. Bu koşuya yedi kısrak 
iştirak etmiş ve !c;mail Efetndinin 
Zeybeği biri:-ci; Halil Efendinin Cey· 
lanı ikinci: yüzba~ı Hilmi Beyin Gü • 
leri iieüneü gelmiştir. 

Dördüncü koşu dört ve daha yuka· 
n yaştaki haliskan fn ... ilizat n kls· 
raklara mahsustu; me.c;afesi 1.800 met 
re ve ikramiyesi 525 liraydı. Dört hay
van iştirak etmiş ve Fikret ve Ahmet 
Beylerin Drokurtu birinci; lzmir me-
bt•su Celrıl Beyin Kezbanı ikinci: l\t. 
Alyotinin Gösscri üçüncü gelmiştir. 

Saat onbeş buçukta Halkevı 
reisi Hamt B. kürsüye gelmiş 
ve şu sözleri söylıyerek celseyi 
açmışht: 

Bunun üzerine Muhittin bey 21 Oper:ı orkestıısıyla konser - 22,50 Gene lzmirden alınan mahlmata 
k 1 • .. 1 Tsigan musikisi. göre Yunanistanın ApoJion takımı 

Beşinci koşu: dört ve daha yukan 
yaştaki yerli ve arap at ve kısralara 
mahsustü: ikramiyesi 300 lira ve mc
saf esi 1,800 metreydi. Bu koşuya ye
di hayvan iştb1k etmiş ve Kenan B~
yin Sa dası birinci: Kemal Ef e11dinin 
Alder\'İŞİ ikinci; İbrahim Efendin;..
Tayyarı üçüncü gelmi~tir . ".Dun-ün içtimai yardım !-ıuhec:in i 

te ·ı için tonlanmış bulunuyoruz. 
Ilu • ube di.} cbilirim iti bugün bi -
zim en ço c al:ıkadar olacağımı~ ;ıir 
ubcdir. Çünl ü bu şube bugünün rn 

! a,iile çok )akından arnkadarchr. 

Bugünkü içtirnaın çok kalabalık bir 
heyetle .} apılmı~ olmnc:ı bize mü ta . 

kbel fnali et için büyük bir itimat 
'\Crmel\tcd r.,, 

Hamit bey bu söz e ini mütea

kip Halkevleri talımatnamcsin
den bu şubeye ait olan kısım· 
larını okudu ve içf m<ı:! gelıp de 
henüz isimlerini deftere yndır
mamış olanların intihabatta rey 

Terebilmeleri için deftere bizzat 

isimlerini yazmalarını rici.\ etti. 

Ce\.-rlet Kerim bey azaların in

tihaptan sonra .a ıs m!erini ya

zabileceklerini ve ·der hal inti a

bata geçilmesini teklif etti. Bu 
teklif reye konulup da kabul 

olununca Cevdet Kcr·m bey şahsi 
olarak idare heyetine, Dr. mü

derris Hamdi Suat, şehir mec· 

lisinden Avni, lsmail Müştak, 
belediye iktasat müdürü Asım 

' iktısat müderrislerinden Servet 

beyleri namzet gösterdi. Bu isim

ler tahtaya yaz ldı, azalam diğer 
namzet teklif etmeleri bildirildi. 

Başka nıımzct gösterilmeyince 
intfoabatzı geçildi. 

R ylerin tasnifi için Beyoğ:u 
kaymakamı Sedat, doktor 1 ısan 
Arif beyler şeçildi. Tasnif neli· 

cesinde Hamdi Suat, Avni, Asım 
beyler 149 ar, Servet beyin 147 
lsmaif Müştak bey 143 şer reyle 

idare heyetine seçildiler. Bu ara· 

da Galip Bahtiyar, Fazlı, Hü

samettin, Şükrü Huım beylerle 

L l AN E 

kürsüye ç1 tr ve şu söz en soy e • Moakova - 11 den 23 e kadar 
di: Karşıyaka spor kulübü ve Altay ta -

- Meselenin mevzu ve ehemmiyc- nefri) :ıt kımlariyle ü~ maç yapmak üzere I\ur-
ti derkc\rdrr. Bunun hakkında ha • Varşova - 13•10 plak - 21 •15 ban bamramında lı:mire gelecektir. 
Zlrllkll d"'ğllim. Yalnız. senelMin konser - 23,10 Chopln'den parçalar - Sovyet Rusyada 

Rlolz:.lr f .. ııı: 1 
"' 5 d . IZbllRDE SPOR FAALiYETi ,·e.rdiii tecrü~lere binun nUfBhl'.de _

2
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lerimi arzedeceğim. Şimdiye a • Dün İzmirde Şilt maç arına e-
Polirde: 1 dar \icCianımızı tehyiç eden bir ~e- vam edilmiş ,.e at koşularr yapı mış· Mos\cova, 25 (A.A) - Hüku

met, suyla müteharrik cesim 3 
elektrik fabrikası inşasına karar 
vermiıtir. 

fa.Jet m:ınz:ırası karşısında elimizi ce Bir kadın tır. 
bimiı:c götürürrüz. Muhtaç adami\ 
be, on p:ırıı nririz. Bu adamm istik Otomobil 
bnliyle al!kadar olmayız. Bu t:ırzı d k Jd 
h:ırekct J)l\r:tmızın heder olma!ın:ı, o Altın a a ı 
adamtn bir l\T. dahıı ~ürünme!inden Şoför Rızanın idaresindeki o· 
b:\~ka bir Şl'YC ynramaz. i<:timat yar- lomobil Aksaraya giderken Li
clım denince, muhfaç adama öyle bir 
yardım y:ıpılm:ıh ki, o adnmla bir d11 lelide Ayşe H. iscninde bir ka· 
ha kl\nılaşml'lmlllryt7- Geçici bir dına çarparak ehemmiyetli su
yardrmcl:ın ziyade ebedt ve şümullii rette yaralanmasma sebebiyet 
bir munenet l!z.ımdır. Bugün it · •ermittir. Şoför Riza yakalan
tim:ıi mmtvenet bir ilim halini almı~ 

mışhr. 
tTT. Y3J>ıt(lııım~ i~ i,eir.lere, i~ bul • k 
m:ık. s..ın'atk!r yeti~tiTmek, ~:ın'at Kavga ve urşun 
m0 ider.1t"rinden )'eti enl,.re pua nr Mabmutpaşada manifotracı 

mc'< ,.e buna miim:ıuıil hizmetlerdır. Enverle arkadaşı Mehmet kavga 
mıo: hundan sonra bu şeki1de çalı~a· etmitlerdir. Bu kavgadan Eove· 

c:ı.i!lz. rin amcası asabileşmiş, tabanca-
Muhittin bevin beyanatından sını çekerek Mehmetli öldiirmek 

sonra içtma bitti ve feıenlerin kasdile atmı,aada kurşunlar isa-

bir kısmı isimlerini deftere va- bet etmemittir. Kavgacılar ya-
zarak Halkevini terket~iler. Bir kalanmıştır. 
müddet ıonra idare heyeti iş SöndUrUlen atftş 
proıramını tanzim ve ibti111 bey- Mahmutpaşada Çinih hanın 
etlerini ıe~ecek ikiftci mr içtima- üst katında kunduracı s ·monun 
da umumi heyete bildirecektir. odasındaa yanJın çıkmış, sön· 
Bugün Halkev;nde kütüphane ve dür"i' miistür. 
netriyat 9ubesi anları toplana- Znhmetsiz para kazanmak 
rak şubeyi teşkil edecekler ve lclcmfş 
intihap yaµacaklardır. Çenberlitaşla furun~u Mustafa 

efendinin tezgahtan Öner, Ui· 
tasına ait 300 Lirayla ame!e!ere 

ait 250 lirayı alarak savuşmuş 
sJ d::ı ya 'rnlanmıştır. 

ÜLÜM 
Sabık iz.mir SeyrisefRin acen

tesi Haşim B. Boyacıköyündeki 
sahilhanes'nde dün vefat etmiş· 

tir. Cenuesi bugün öğle nama· 

zından sonra Emirgindaki kab

ristanına defnolunacaktır. Mevla 
rahmet eylesin. 

Yalova yolunda bir kaza 
Buna - Yalova yo!unda bir o 

tobüs kazası o lu u1, derin bir 

çukura yuvarlanan olo'liis tama

men parçalanmıştır. 22 yo'cudan 

bazıları hafif surette yaralunmış· 

H A J D Jardır, Yarası en ağır olan ıo· 

ŞiLT JUAÇLARI 

Dömifinale kalmış olan ikinciler · 
den bmirspor \'e Türkspor; birinci 
takımlardan da İzmirspor, Şarkspor 

takımları karşılaşmışlardır. 

Bunların mecmuu kuvveti, 
takriben bir milyon kilovat ola- , 
caktır. 

tkinci takımtar arasındaki müı:;:ı · Kıraliçe Helen 
baka neticesinde Türkspor => • 1 lzmir- Barışıyor 
spora galip gelmiştir. A ) p· d G 

lzmirspor - Şarkspor birincileri a· Piza, 25 (A. · - ıza an m, -
farakat eden kraliçe Helene ın rasındaki müsabakada da lzmirspor 

7 • ı maçı kazanmıştır. Romanya'ya döneceği ve Pas
kalya yortusu münasebe.tiyle kral 

AT KOŞULARI karolle barışacağı temın olunu-

Yarış \'e islah encümeni tarafından yor. 
tertip olunan ilkbahar at yarışları · _:_:;;====;;;;;;;;;===~===il 
nm birincisi dün yapılmıştır. 1 Kısa haberler 1 

Ilirinci koşu iiç yaşındaki yerli ve 

Isveç gurupuyla 
Milzakere 
Devam ediyor 

Nafia vekili Hitmi 8. be ya-

natta bulunmuş, lsveç gurupuy
la hükumet arasındaki müzake

renin devam ettiğini, inşaatın 

tatili mevzuubahs olmadığını, 
yalnız peşin para yerine bono 

verilecefrini söybm "şti r. 

T er kos işind e şirket n eski ta

leple ri tetkik edilmektedır. Ve

kalet, Sivas · Enrum hattının in

şası için d e m üracaat eden gu· 

rup'a rla müzakereye devam et

mektedir. 

I!'CNI':BI ~nrôr.T,EI? - Yeni iş 
kanununun ecnebilere menettiği me.s • 
]eklerde çalışanlara ait cetveler ha • 
zırlanmaktadır. lstanbulda 3459 eh • 
liyetnameli şoför vardır. Bunlardan 
yalnız 107 si ecnebidir. Bunların da 17 
si Yunanlı, 20 si İtalyan, 17 Fransız, 
4 ü Alman, 4 ü Sırp, 45 i Beyaz Rus 
mültecj ve 6 sı da muhteliftir. 

KAPTAN rE ÇARKÇILAR- 'Ye
ni hir birlik kurmıya karar •ermişler• 
dir. Yeni birlik kaptanları ve çark~ı
lan himaye ed~cek, mesleki menfaat· 
!erini miidafaa edece!<tir. 

itizar 
•·J\alpıe ij!;ne ... ··Jcr:ı \ 'C Hl~s.. yazı-

mı zın ç'"> luıtun:ı mebni bu;Lin dercede· 
mcd'.k K:ırl!erimizden özür dileriz. 

Bu akşam 
saııı 21 •. 30 d:ı 

Kurt Ağzın· 
dan Kuzu 

Ra~it Rıza 
TiYATROSU 
Sehzadebaşı 

SZAKE SAKALE - RALPH ROBERTS ve PUFFY fördür. 

inde sahilde baygın bır halde 

bir erkek bulunmuştur. Bu ada
mrn lstauoul i•m1t11 •1d:ı 3 numa

ral ı sandal sahibi Az z o1duğu 

ve p:ız:ır gu!lu Kadıköyün~en 
dönerken dal2alara kapılarak 
Marmaraya açı~mış ve iki giin 

iki gece dalialarla çarpıştıktan 

sonra bitkin ve baygın bir halde 

Bandırma sahiline düşmü~tür. 

1 edavi altına alıoao Aziz iyileş-

Vo h il 3 per,!e 

N:ıt,Ieden. 

1\13.hmut Yesari 
ile beraber temsil ettiii Kazaya otobüse fazla yo'cu 

alınmasının ve bilhassa ıotörün 
f K J K O C A L 1 (Double mariaıe) yanında 4 yo!cu bu:unmasınm se-

Filminde oynadığı asri ve eksantrik genç sporcu kızı bebiyet verdiği zannediimektedir. 
rolfü~de sizleri ziyadesile memnun edip eğlendirecek ve hay- iki gUn iki gece dalgalar 
rette bırakacaktır. ilaveten: Fox Moviton. Bu akıamdan itibaren arasında 
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Bey 
Gişe gün<lüı açık

tır. Tel. lst. 2205.1 
den tiy:ıtro gişesini isteyiniz. 

Economou Operet l lcycti 
Fransız Tiyatrosunda 

Bu a ıım aa l 3U da '"Tcbln Tehi la. 



Fransada iktısadi buhranın tezahuratından 

Başta Paris Operası 
Olmak üzere bütün Fransız tiyatro ve sinemaları 

kapanmak tehlikesi karşısında 
Paris muhabirimizden 18 mart · 

Paris operası müdürü Jak Ruşe _. 
nihayet istifasını verdi. Bu ha- 1 

dise ilk bakışta meıelenin içyü
zünü bilmiyenler için ehemmi
yetsiz telakki edilebilir. Fakat 
opera müdürünün istifası, umu
mi buhranın doğrudan doğruya 
Paristeki sahne hayah üzerinde
ki tahripkar tesirinin bir tezahu
rundan baıka bir şey değildir. 

< 

,. . 

5 -VAKIT 16 MART 1932 ~ 

Prağdan Belgrada, 
Bükreşe kadar o .. 

Fransız parası, Fransız silahı, Fransız za
bitleri, Fransız hegemonyasını t e sis 

için nasıl çalıştırılıyor ? 

Tuna devletleri federasyonu 
Avusturya - Macaristan imparator

luğu 1918 de yıkıldı ve onun par -
çalanndan mutat devletler vücut bu l· 
du. Sulh muahedeleriyle vücut bulan 
bu devletlerin hepsi de bugün f en& 
bir vaziyettedir. lktıısadl, zirai, ın -
nat noktai n~zardan 8e!alet içinde yü 
zen bu memleketleri buhra nların bo 
ğucu pençesinden kurlılrmak için 
bir takım projeler hazırlıtnm ış, Fr.ıı.n 

sa hükumeti bu işte ön ayak olarak 
bu devletlerden iktisadi bir federas
yon teşkiliyle onlarr.n derdine der • 

man bu 1 nuı.k İ!!Lemişti. ' 
'fuıut devletleri federasyonu namı

nı ~lan bu iktı~adf federa~.ronu mü • 
dllfaa eden Fran~a başvekili Tardi 
yö, Tuna nehr inin hu devletleri} le 
Balkan devletleri arasında t abii bir 
ticaret rabıtası kşkil ettiğini • o • 
nun için bu devlet mümessiJlerinin 
bir arayı1. K"elcrek aı-alarmdaki ma -
nnsız rcl<alıetlerini "\'e gümrük tahd i 
datını berta raf etmeleri icap ettiği -
ni, bu devletler tara(mdan ihtiyar o • 

( Lütf P 1f 3ayf ayı çevirin iz) 

ro müdürleri ve sanatkarlar ce- tedarik edileceğini sormaktadır
miyetleri toplanmış hükumet der lar. 
hal bu vazıyete müdahale etmez- Netice şu ki, Fransız hüku:ne
se hep birden tiyatroları kapa- ti ve belediyeleri tiyatro ve s i-

Jak Raşe uzun zamandır. O
pera müdiriyetinden çekilmek 
istiyordu. Fakat her seferinde, 
san'atma olan aşkı buna mani 
olmuştu. Zira, Ruşe, Opera mü
dir;yetini sadece tiyatro ve musi
kiye olan iptilası yüzünden ka
bul etmi4ti ve şahsen zengin o
lan bu adam, &on zamanlarda, 
Opera hasılatının yüzde kırk nis
petinde vaki olan eb.s i kliğini, 
kendi keaesinden ödüyordu. Fa
kat M. Rut,~ hu açıf;m kapat
mak şöyle uursun gittikçe yük
seldiğini görmüş, bu naz!k vazı
yete hükumetin derhal müdaha
lesini tern in için istifasım ver
mişt i r. 

.__...__ 
Paris Operası mıya kat'iyen karar vermişlerdir. nema grevine mani olaruazıa 

sada tiyatroların kapatılmasına ra, operanın yedi sekiz yüz ka- Bu karara, Parisin bütün sinema başta Opera olmak üzere bütün 
karar vermişlerdi. Bu karar ne- dar artist, kltip ve müstahdemi mtidürleride ittirak etmişlerdir. t iyatro ve sinemalar kapanac:ık 
ticesinde bütün belediye daire- var. Bunlara, bu kadar az tah- Tiyatrolar kapan1r kapanmaz ve bu hareket, şüphesiz Fransız 
leri, tiyatrolara tahsisat vermiş- sisat naııl yetişir? Diğer taraf- bütün sinemalarda kapanacaktır. edebiyat ve harsine biiyük bir 
1erdi. Bu neviden olmak üzre tan operanıo kapanması hem Zira, hükumet rüsumundan sine- darbe olacaktır. 
Operaya da 600,000 Frank talı- manen büyük bir teblilte, hem malarda müteessir olmaktadırlar Vekil - 13ir iki gün ervel *n' 

1 F k d b k d k V l. f'l" l · f"l" 1 teltrra[ları Fransız hüktlmecinin tiy:ıtro 
sısat ver i.m.şti. a at işin ~aribi de orta a u adar a am açı ta e ıes ı ı ım er, ıessız 1 ım er- "' 

- d f d b h 1 1 ve si nemaların kıpınrnası cehlil\e.;;ini ber-
şu ki, Opera, belediyeye bu tab- bırakacag~ ı için maddi bir ıa· den üç e a a a pa a ıya ma taraf eı me" için parlamentoya teldii edi-
sisatm iki misli yani 1,200,000 rardır. olmaktadır. lccek yeni bir kanun lfl.yihası hazıı la-

Pariste tiyatro buhranı daha 
geçen seneden baş göstermişti. 
Umumi buhran ve vergiler do-
1ayısile bilet paralarının yükıek 
oluşu, tiyatroları bomboı denile· 
cek bi r vazıyetc sokmuştu. Bu 
mevsim iptidasında Pari!in ve 
vilayetlerin bütün tiyatro müdür
leri kongre halinde toplanmışlar 
ve hükumet kendilerin~ 9hsis t 
vermediğı takd irde bütün FraT• -................. 

F rangım rüsum olarak veriyor. Fransa hükumeti ve maarif Vekiller heyeti hususi ıurette makta olduğunu bildirmi~ ti. Dlin :ıkş:ım 
Hükumet milli mus.ki akade- nezareti elbette buna bir çare toplanarak bu mesele hakkında bu bahis üzerinde ı;elen son haber de 

misine yardım etmiyor değildir. bulacak. Fakat nezaretin bütçe- görüştüler. Maliye nazırı M. şudur. 
Bu yardım senevi 4.800,000 sinin ipini de nihayet meb'usan Flandin, bütün bütçelerin tevzin Grev ilanına k§r~r verdiler 
Fran!dır ve gelecek bütçede meclisi tutmaktadır. edildiğini, yeniden birşey yap- Paris, 25 (A.A) - T iyatrolar 
buna bir milyon Frank daha Bununla beraber Ruşenin isti- mak ihtimalinin pek az oldu2'u- ve s inemalar müdürleri tatbik 
zam edileceği söyleniyor. Bu fası üzerine, müellifler ve beste- nu söylemiştir. Fakat tiyatrocu edilen vergilere karşı mücadele 
para Fransa iç1n biç demektir. karlar cemiyeti opera müdiiriye- ve sinemacılarda bütçeye bu maksadile bir grev komitesi t e
Zı ra , Almanyamn orta şehirleri tine müracaat etmişler ve tecs- müesseselerden tahsili melhuz sis etmişler ve bütün temaşa 
ynı mikdar pa:-ay1 bir ehir süfl erini l::eyan etmiş'erdjr. Bun- olarak konulan meblağın, tiyatro mahallerinin 29 marttan itibaren 

t ıy ~ tr ~sl' n~ ,.,s eh1 ekl ~ dirler. So:ı. dan ba?ka Paris in L itiln fiyat- ve s=nemalar kapanırsa nereden kapatı l masına karar vermişlerdir. ·············----··········------··----····------------··--·-
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Abbasiler devrinde Türklerin müslüman 
olmaları 

Türkler İslamiyeti mahkUm olmak için değil, hakim oldukları za • 
manda topluca kabul etmişlerdir. Emevilerin hücumları esnasında 
İslamiyet Türklerin arasında intişar edememiştir. 

Türkler bu zamanda iki düşman arasındaydılar: 
l) Emevi Arapları. 
2) Çin. 
Emevilere karşı Türk genci Ebunıüslim hazırlanıyordu. 
Çinlilerse başkumandan (Kan· Sien - Tche) nin idaresinde garbe 

cı~ru ilerliyoı·lardı. Çinliler Seyhun nehrine kadar ilerlediler. Hatta 
Çin kumandam Taşkent beyini tevkif etti idam edilmek üzere Çine 
gönderdi. Çinliler Seyhun boyunu kana boya_·ken Ebumüslim daileri 
(Ebumüslim propagandacıları) ile birlikte To • haristan ve Ceyhun 
Türkleri de Emevilere karşı isyan hazırlıyorlardı. Taşkent beyinin og• 
lu da bunlara karıştı. Çine karşı bir isyan çıkarmak istiyordu. Türkler 
Ebumüslim ihtila line hizmet ettiler Muzaffer oldular, muzafferiyet -
ten sonra Türk ordusuyla Çin ot·Jusu (Tolas) suyu kenarında döğüş .. 
tüler, o zanıana kadar Çinlilerle he~raber olan Karluk Türkleri kendi ka 
rdeşlerine silah atmıyarak Türk sa.f ·larma geçtiler. Çin ordusu mağlUµ 
oldu. Bu suretle şark ve garp dü~ ·manlarına karşı zafer elde edildi. 

Şarkta teşekkül eden Uugur devleti bundan sonra hudutlarını Çin 
içerlerine kadar ilerletti. Taharistan ve Horasan Türkleri kurdukları 
Abbasi devletinde hakim mevkii i şgal ettiler. 

Türklerin Bağdattaki rolü pek .mühimdi. İlim, san'at felsefe si • 
yaset itibariyle Bağdadı Emevilerin Şamına faik bir hal~ koyd~lar. 
Türklerin Abbasi saltanatı etrafındaki düşünceleri Arap düşünceler•n· 
den çok fakrlıydı. Türkler Haşimiler, aleviler, Abbasiler arasında -
ki ihtilafa eskidenberi devam eden Arap ihtilafı nazarıyle hakıyoı- .. 
lardı. 

Onların hedefi, isl8.m İmparatorluğuna hakim olmaktı. Abbasilerin 
orduları bile Türklerden mürek ·kepti. 

Halife Mutasım kendi elindeki büyük imparatorluğu idare edebil
mek için lazım olan unsurları ancak Türkler arasında bulabildi. Hazsa 
ordusunu Türklerden teşkil etti. 

Fergane Türklerinden birçoklarını Bağdada davet etti. (Tekin) 
beyzadeleri Iranda mühim memuriyetlere geçirdi. (Tarhan) rütbelile
re de hassa ordusu zabitliği verdi. Hatta Abbasi hizmetine giren, or • 
du kumandanlığı eden ve eski dinine merbut olanlar da vardı. 

Mesela Tüı·k kumandanı (Afşin) bunun en güzel misalini teşkil 
eder. 

Abbasi ordusunun en meşhur kumandanları: 

------- TARİH EL KİTABI --... --111 -
Afşin, Karabuga, Ferganeli Ömer, Semerkantli Haris, hah, Zey "" 

rek hep Türktüler. Şarktan garbe gelen Türkler, Anadoluyu Selçuki
lerin istilasına kadar da fasılasız bir surette işgale devam etmişlerdir. 

On birinci asrın başlarında Oguzlar Azerbaycanı, Diyarbekir ha .. 
valisini, Musulu işgal etmişler, ve Roma serhatlerinde yerleşmişlerdi. 

Onuncu asuda müslümanhk şarkta Seyhun ve Kaşgar havalisinde 
yerleşmişti. Oğuzlar, Karluklar arasında da intişara başlamıştı. 

Şark Türklerinden Karahanlılaı-ın, Efgan, ve şimali Hint ve Sevük
tekin oğullarının birer hükUmet kurmaları Türk memleketlerinin İslam 
memleketlerine akmalarını, ve islamlaşmalarına sebep oldu. Selçuki .. 
ler Abbasi saltanatının varisi olduktan sonra İslamiyeti tamamiyle be .. 
nimsediler. 

Hazarlar Emevilerin akınlarına karşı İslamiyeti kabul etmedikleri. 
gibi Abbasilerin akınlarına karşı da cebirle isl8.miyeti kabul etmedi .. 
ler. Musevi dinini tercih ettiler. Hazar hanları Bizansla ittifak ettik .. 
ten sonra hıristiyanlığı kabul ettııiler. Fakat aralarında İslamlık da intişar 

etti. 

Abbasi devrinde islam medeniyeti ve Tiirkler 

İslamiyet devrinde ilimle, teknikişlerle, maarifle, meşgul olanlarm 
çoğu arap değildir. İslam medeniyeti teesüsünü bilhassa Türklere ve 
İranlılara medyundur. 

İslam medeniyetinin her şubesinde Türklerin büyük hizmetleri oldu. 
Müslümanlarca kur'andan sonra en mevsuk bir hadis mecmuası olan 
(Sahih Buhari) Mehmet İsmail isminde Buharalı bir Türk tarafından te • 
lif edilmiştir. 

O devrin hukuku olan (Fıkıh) a dair eserlerin birçoğu Türkler ta .. 
rafından vücude getirildi. 

Hala islaıtılar arasında rağbetli bir eser olan (Hidaye) Mergin • 
lı) bir Türk aliminin eseridir. Türkler bilhassa felsefe ve müspet ilme 
ait bahislerde ihata göstermişlerdir. Türklerin meşgul olmadıkları 
ilim sahası yoktur. Eski Yunan usulünde ilk coğrafya kitabı yazan (Bel• 
hi Ebuzeyit) tir. Hint ilim ve felsefesini İslam Avrupa dünyasına tamtan 
Eburreyhan Biruni Harzemli bir Türktür. lalam dünyasının Aristosu 
İbni Sina Buhara yakınında Afşine köyünde doğmuş bir Türktür. İslam 
aleminin en büyük filozofu Farabi Türktür. Memun tarafından ilk <le· 
fa tesis edilen rasathanenin en yüksek mütehassısı (Merv) li bir T ürk 
olan Halit ibni Abdülmeliktir. Bnğttaki darülhikmenin en mühim uz• 
vu, Harzemli Musanm oğlu Mehmet de Türktür. Bu alim Hiat ve Yunan 
U3ullerini cami bulunan (Zayice) nin mucididir. Arap lugatini vücude 
getiren Cevberf Türktür. Farabfnin Esaiyasetülmedeniye adlı kitabı ik • 
tısac1i, siyasi bir eserdir. İslam aleminde bu mevzua dair ilk yazılan e· 
ser budur. Abbasiler za.manında t~1ekkül eden islam Türk devletleri 
nin merkezleri de birer medeniyet merkezi halini almıştı. 
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lunacak mukabil fedakblııklann l A eh m· Madde 44 _ lş müddeti ve istir& 
hepsi için iyi neticeler vereceğini iş kanunu ayı asının me 1 hat vakitlerine dair kanunda ya 
söylüyor ve Fransanın nüfuzunu 

.zıh hükümler müesseselerde itimat neşr ile ittiham olunmamıı.k için pro 
jesini bütün devletlere tebliğ ettiği.- •• Q mu·· ddetlerı· ve dı·nıenme vakitleri mevkiini işgal eden işçilere şamil 
ııi ilave ediyordu. y değildir. 

F~amsanın Balkanlarda büyük mc il d b 1 • • iL 1ŞÇ1LER1N SIBHAT, SINAT 
nafii haiz olduktan başka küçük iti· Haftalık ve resmi tati er en ir gün evve ışın EMNİYET VE TAHSİLLERİ: 
IU yani Çekoslovakya, Yugoslavya 17 d b•t • J A 

ve Romanya devletleriyle yakından a en geç saat e 1 mesı azım Madde 45 - Maden ve ~ ocakla. 
rmrn yer altı işlerinde, tütün· 1oy 

IAkadar olduğu ma!Qmdur. Bütün işçüerimizi alakadar eden mütalealar bir ay zarfında verilir. 
Fransa bu devletlerle olan alaka · bu kanun Uiyiahsının ba§ taraflcmn.ı Nizamnamelerin tadili de aynı 

Madde 37 - GUnüıt ortasına doğ • 
ru mah&llt !dete göre tayin edilmek 
üzere işçilere en az bir saatlik bir is 
tin.hat verilfr. 

ma yerlerinde, sağlığa ziyan veren 
gaz, toz çıkaran i~lerde sürekli 

sşndan istifade ederek Almanyanm dün neşretmiştik, bugün devam e - şekle tabidir. 
eenubunda ve İtalyanın ~rkmda hi· diyoruz: Madde 34 _ Yukarki maddede 
mayeye İ.'itinat eden bir sistem vücu ikinci bap ~ işin tanzimi derpiş olunan nizamıııı.melerde aı,a 

ateş karşısında. veya ağır cisfm • 
lerln kaldınlrp konulmruımda ve ta-

de getirmiş ve bu suretle Avrupa • ı _ iş müddeti ve istirahat vakti. ğrda zikrolunan hasmıat tesbit ed!Je 
nm büyük bir kısmında nüfuzunu Madde 32 - Sanayi müesseseleıin 1 cektir. 

Maden ocaklannm ~r a.ltı f~le· 
rinde çalışan ~iler için Jrayularm 
derinllti do1aY181Yle fetinı.hatin ma 
den dahilinde geçmesi lbtm gel • 
diği t:ıkdirde bu müddet yanm ısa 
at olabilir. 

~mMmda ve umumiyet itibariyle 
sıhhat için tehlikeli olan diğer i§leıv 
de çalışacak iı,.çi1er bu işlerde ça· 
bpı:rya vüeutJannm dayanıklı ol • 
duklannı belediye, hükdmet veya 
işçi te§ekküllerinin hekimleri tara • 
fmdan muayeneden sonra bedava 

neşir ve tevsi etmiştir. de çalışan kadın ve erkek işçilerin bil A) Kırk sekiz saatin haftanm gfln• 
Fransanın bu vaziyeti, Avrupa · fiil iş müddeti günde sekiz veya haf leri üzerine taksimi; 

nm cenup merkezi kısmmda bir Fran tada kırk sekiz saat veyahut hafta- B) HaftP.;..., gayrı olarak alınan 
sız hegemonisi vücuda getirmiştir. dan gayrı müddetler ıçın yevmiye miiddet devre!inde iş saatlerinin 
Prağdan başlıyarak ve Belgrada uğ vasatı sekiz saate muadil bir miktar sureti takıdmt; 

tş gfinde beş saatten fazla sür-

rıyarak BUkreşe kadar uzanan !!aha - ve hududu geçemez. C) Her smıf ı,te, hali haZJTdn. 
da' Fransrz parası, Fransız ~i1ahlan, Madde 33 - Yukarld maddenin blthik edilmekt~ olan i~ saatlerinin 
Fransız z;:ıbitleri, orduları teçhiz ve tatbik zamam ve şartlan, her sınıf bir vevıı birkaç merhaleyle &tuz Jdn 
terbiye etmektedir. i~e göre memleketin bazı kısrml.ın ci maddede tesblt olunan miktara 

Fransada umumun iştirak ettikle- veya her tarafı için, nizamnameler indirileceği tannler, 

mediği takdirde en u yanm saat • 
ilk bir ~tirahatle işin kesilmesi il 
zımdrr. 

&lacaklan bir raporla ispat et.me • 
dikçe bu işlerde çalrştın1maz1ar. 

her türlü. rüsumdan Dört ıııaati ge~mf:yen işlerde le Bu raporlar 
tfrahıtt vermek meebtni değildir. muaftrr. 

ri istikrazlar Çekoslovakya ve l\fa- le tayin olunacaktrr. D) Mfrtıs!esenin umumt iş eaatle • 
caristana para yağdırmış olduğu gibi Bu nizamnameler resmen yapı- rine tahsis olunan hudutlar haricln-

~ saati geçen geee işlerinde is- Madde 46 - lş sahipleri veya n-
tlrahat bir Matten a.pit olamu. killeri miie!(sese dahilinde ve ya iş 

merkczt Avrupayla Balkan devlet • labildiği gibi alft.kadar iş sahibi ve de icrası l!zrm ola.n ihıttrl ve yl'I. it 
}erinden birçoklarına Fransamn hu- ya işçi te,ekkülllerinin talebi üze • mamt mahiyette olan i~ler veya 
susf menbalarmdan pek çok para ve rine de yapılabilir. Her iki takdirde eısas itibariyle çalt~mıt ~kli ke.oıik 

Madde 38 _ Geee ve gilndiiz ardı başında işçiler tarafından hıtih • 
kMilmeksizin ~lrşınak mecburiye • lAk edilmek üzere her nevi ispirto· 
tinde olan müesse!elerde bir haftıı lu içki getirilmesine veya tevziine 
gece ~alı~an iMinin ertesi hafta giln mbi olmıya ve işçilerin iş yerine 
düz ça.hşmasına göre terlib&t alı • ısarhoş gelmelerine ve ikamet etme rilmiştir. de alakadar iş sahipl~rl ve işçi te~ek olan i-,Jerde ~al!.c:.an1ar i~in ks.bu • 

Fransanm hu devletlere bu kadar kü11erinin mütaleaiarr sorulur. Bu Jü icllp edecek devamlı i~tisnalar; 
alaka göstermesinin sebebi budur. ............................................................. E) Müe!lsese1erin tevkalAde ço • 
Faknt Fransanm bütün bu yardım tan iyiden iyiye ele geçirilmiş olıtcak ğalan işlerine, mfllt müdafaanm 
larma rağmen Avrupanın hu krsm•, tır. Tuna de-vlctleri arasında iktr- ihtiya~larma. ve ya vnkubulmuş ve 
malt. zirat, iktrsadt muv~zenesizlikler sadi bir federasyon vücuda getir • ya. vukuu muhtemel knalara. ka~ • 
ve buhranlnr içindedir. mek projesi Mösyö Briyan tar::ıfından Irk olmak üzere . kabulü icap ederek 

lerine müsaade etmemiye mecbur nrr. 
Madde 3! - Hllft&. htilitte daiT :2 durlar. • 

k!nunnsani 1340 tarihH kanun hü· Madde 41 - lş Mhipleri, şehir ha 
küm1eri bakidir. l'kinde bulunan iş yerlerinde ça • 

Çünkti sulh muahedeleri bu mem . düşünülmüş ve hazrrla...rımıştı. Mösyö muvakkat ie.tisrıalar; 
leketleri Ml fel!ketli vaziyete rtüşür Tardiyö bu projeyi tatbik ediyor. F) ı, veya i~tirahat !'!aatlerinin te 
mü.,tür. Avu~turya memJeket!liz bir lngilterenin Tuna devletleriylt' bir l dabiri tefti,in~i ve isticınalarrn ta 
devlet merkezinden ibaret kaldı. Ye • çok ticart rabrtalan bulunuyor. Al· nmm3 ve Irollanms. usnlleri; 

Madde 40 - Haftalık Tt Tesmt fa bşan işçilere ikametleri ve temini 
tillerden bir ~n .evvel i~in en geç istirahatleri için iktrsat vek!Ictiıt 
ıııaat 17 de lı-itme!ri lA.zmıdrr. ce tanzim edilen nümunelere tev• 

M'ldde .(1 - 32 inci nuı.dde hıtk . fikan i•çi evleri ve hamam inşa· 
nı.ü dalıa az i~ müddeti 1t&!teren mu !Tna mecburdur. 
kavele ve tes.m'fllleri Mntl&Z. Madde 48 - lş mahallerinin Te ni teşekkiil erten devletlf'T relml>et • manya Tuna federasyonuna kt)nt · G) Kııbili tatbik olan mmta.ka. 

Jer. kıskançlrkl&r, kir.ler lçinrle biri • şudur. İtalya roğraft vaziyeti ve Tu- Marlde 35 - Bazı sınıf i'Terde ı,ın Ms.dde 42 - t~~lerl lcanurıda b .- bunlara ait ikametg!h ve ısaire gi 
yin olunan iş müddetlerinden fazla bi müştemilıUm haiz olmruır lb:mı 
~l&ra.k, ketıdi ist.ekleri dahi olsa, gelen ııııhht vasıf ve şartlar ve ~ m& • 
bile ~ahştmn&k ;rt!aktrr. halJerinde kuJlamlan alU ve ede • 

birlvle miicaıieleye kovuldu bu vıı~i- na devletleriyle mevcut muahedeleri yaptld1ğı mahal veya çahşma ~ekli 
yet kıı.r~'r'mda Avu<ıturya A lmanvn dolaymıyle bn ittihat i!'1iyle c;ok ala· sekiz su.tlik mel'!ai zıımanının tat 
ile bi.,. ~ilmrük ittih~dı vürnrta l{etir kadar bulunmaktadır. Onun için me- bikiyle bile i~ilArin sıhhat ve h:ı • 
mek. belki de bu iktrsn.dt ittihatla si· sele bütün devletlerin nazarı rtlam& yatını tehlikeye koyacak mahiyette 
ya.cıf ittihııda varmak istemişti. nrzedilmi!5tir. Bunlar da ayn ayrı fi görüli.it"M iktrsat vekUetinin tale • 

Fran!a evvel~ buna m:hi olmuş, kirlerini bildiriyorJar. biyle icra nkilieri heyeti daha nz 

Madde 43 - 1~ ve istiTahat tarife- va.t, makineler ve iptid:ı.t maddeler 
si ıııalahiyett&r daire tarafmdan fos yüzünden zuhuru melhuz kaza, sa• 
dik edildikten senn ınftessesenln rl ve me15lekt hastalıklnrm zuhurun& 
~inde herkee9in gSnbfleeeti bir ye m~ni tedabir ve vesait Tımumt hıf· 
re a!ılır. t~bu tarif etıin sal!hiyet • ~ssıhha kanununun (179 uncu mad 

n bu hareketin tekerrii,. Pfmeme5i i · İngiltere hükdmeti ~imdilik fede • iş mtiddeti tesbitine ~ıtlt!.hiyetlidir. 
çin Tuna devletleri ittin:tdmr ileri rasyona tuaftar görünmektedir. Al· Madde 36 - Madenlerde ocs.k met 
ıııürmüş bulunuyor. Bu MyE'dE' hem m~nyayla İblya da .~~vapla.rmı verııl halinden girme ameliyatın.dan ~ık· 
Avu~turyft Alm~nnnm kur.ahna dli~ nuş bulunuyl)r1ar. Butilii bu cvaplnr mıya. kadar ~en za.ma.n ~ mUd • 
mekten menedilmi,, hem de MacarI~- kayıtlı ve ~rtlrdır. defidir. 

tar daire t&ra.fmdan tasdikr ZT, %8 d~inde derpi"I olunan niza.mnameyie 
.,.., %9 ' 'u«e'a Matl«l~leTıfe ''"bah!ielul'lan tayin oluna.ctır.) 
dahiıt talimatnamenin ta~dıla eş • ~·.=......-~~·-_._,,.(~D=-e ... v-am--"e~e--ce-;k;"',;)~.,~~b 
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Samaniler devrinde Buhara Bağdattan pek ileri bir medeniyet se • 

viyesine vasıl olmuştu. lbni Sina Buharada yeti~ti. O zaman devrin 
en mühim eserleri Buharada yazılmı§tır. Buharada Samanilerden (Mıh) 
tarafından tesis edilen kütüphane ıslam dünyuımn en mühim bir kü .. 
tüphanesiydi. Bu kütüphanede tabii ilimler için ayn bir kısım ayrıl • 
mqb. , 

Gazneviler devrinde de Gazr.e,ebri ilim ve medeniyet merkezi ha • 
lini aldı. Gazneli Mahmut devrinde bu ordu devrin en yüksek ilim aka• 
de~isi sayılabilecek bir ilim muhiti teşekkül etti. Firdevsinin beyne.l • 
milel bir şöhret alan Şehnamesi (Gazne sarayında yazıldı. 

Gurlular devrinde Herat bir medeniyet merkezi oldu. Umran eser• 
leri yükselmiye batladı. Ta[<.mHtır, Ab.•L Türkleri Abbasi ialam me. 
deniyetine büyük hizmetlerde bulundular. 

Selçukiler devrinde orta zamanın en mühim darülfünunları açıl • 
mıttır. Neysahur, Isfahan, Heı·at, ve daha bir çok şehirlerde Selçukiler 
tarafından açılan ve isimleri Nizamiye medresesi olan darülfünunlar o 
devrin en salahiyet sahibi Türk üstatlarını kürsüleri başına toplamış • 
lardı. 

İslam ilim kütüphanesinin en mühim eserleri buralarda yazılmıştll'. 
Selçuk veziri Nizamülmelik her sene maarif için yüz binlerce altın sar • 
lederdi. Rum Selçukileri devrinde de Konya bir medeniyet merkezi ha • 
lini almıştı. Mimari ve ilim eserleriyle Türkler İslam dünyasına müh1m 
bir mede~iyet kazandırmışlardır. Endülüsteki medeniyet hareketlerine 
bakılacak olursa, oradaki hareketlerin başında da ya §arktan gelmiş 
Türk alimleri vardır. 

Yahut da şimali Afrika.va y~rlesmiş (Berber • Hazar) Türklerinden 
alimler ve filozoflar vardı. iddia edilebilir ki is1amiyetten evvel arap • 
larm bir medeniyeti mevcut değildi. lslam medeniyetini vücude getiren 
ler bilhassa Türkler o1muştur. 

Emevi ve Abbasilerde devlet idaresi 

Emevilerde de, Abbasilerde de devlet idaresi mutlakıyet tekfin • 
deydi. Hükümdarın emirleri kanun yerine geçerdi. Valiler, kadılar, 
kumandanlar halife tarafından İntihap edilirdi. Emeviler devrinde ve• 
zirlik makamı bile yoktu. Vezirlik makamı Abbastler zamanında icat 
edildi. Bundan sonra biri maliye i~leriyle, diğeri halifenin muhabera• 
tı ile me~gul olan iki müessese ilave edildi. Ordu ayrıca bir müe111ese ta• 
rafından idare edilirdi. Davalar kaclılar tarafından hal ve faslolunurdu. 

Dört halife devrinde siyasetin esasını islam birliği, Emevile'ı" 
devrinde arapçılık, Abbasiler clevrinde arap olmıyan İslam milletlerle 
anlasm" aiyasP.ti t,..,ı,.:1 ,..0

: 

Em.evi aevrmca~ .u~~t mc:.r..,.c:~wm l"VUKun~aen -ıama. na~n vaP,-
- • ---- - . - ·- - • - J. • 
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Memun deninde, (821) de de Horasan valisi Hüseyin oğlu Ta• 

hir memleketin intiklllini il!n etti. Bundan yarım uır sonra bakırcı • 
lıktan yetİ§en (Yakup 'bin Leyı) -tarafından (Seistan) da Saffariye 
hükameti teşkil edildi. (888 • 908) Bu u tarihten sonra Abbast inhilali da• 
ha ıüratle inkiıafa başladı. Valilerin iıyam biri birini takip ediyordu. 

Mısır 'Yaliıi (Tulaneihı Alımet) isyan etti ve Mısırda Türk Tolan 
devletini tesis etti. (MS • 905) 

Bura mmtakumda harici bi; İranlı tarafından idare edilen zen • 
eiler isyanı Abbastleri 13 sene uğl'aştrrdı. 

Türk kumandanı (Musa) nm delAletiyle halife olan Mutenut devriu • 
de (870 • 892) Saman oğullan Maveraünnehirde kuvvetli bir Türk dev• 
Jeti kurdular. Halife Muktedir zamanında (908 • 932) devrinde Abba .. 
st devleti artık tamamiyle parçalanmıı bir haldeydi. Muktedir emirülü • 
merabğı icat etti. Bundan sonra bütün devlet hakimiyeti emirülamera • 
lara geçti. 

Busırada Afrikada Fabmiler de!evleti kuruldu. (910), Tulun devle-
tiyle F ahmtler arasında Ahııt unvanlı, Mehmet namında bir Türk Mı • 
ıırda müstakil bir devlet teıkil etti. (935 .. 969) 

Bu tarihten sonraki vaziyet daha dikkate layıktlt'. Çünkü yeni te • 
ıekkül eden devletlerden Fatımiler kendilerini Fatmamn nealinden ad• 
dediyorlar ve halife unvanını kullanıyorlardı. 

Sonra Endülüsteki İslam hükümdarı da kendini halife unvaniyle ya• 
dedi yordu. 

Bağdatta Abbaef halifesi vardı. Bu suretle üç halife bir zaman • 
da ya§ıyorlardı. AhbMt ıaltanahnm yıkılma seyrinde emirülüme • 
rala.r aruındaki mücadelelerin yeri v;a.rdır. Emirülürneralık mücade
lesi devam ederken bu fırsattan istifade eden Şii Ali Büveyh Bağdadı 
:raptetti. (945) Bu zamanda.n Selçuk oğulları Bağdadı zaptedinceye ka 
dar Abbut halifesi eıir halindeydi. Bağda.dm Selçukiler tarafından 
zaptından aonra Abbaailerden hakimiyet tekrar Türklere geçti. Bir &• 

8ır kadar müddet halifeler Selçuk h&kimiyetinin altmda yaşadılar. 
(1055 • 1152). Artık bu devirde halifelere cismant hiç bir nüfuz verll • 
memiıtir. Onların vazifesi Türk sultanlarının isimlerini hutbelerde o

kumaktı. 
Bir aralık Bağdat Selçuk oğullarının hakimiyeti~den çıktı.. Fa." 

kat bu zamand& halife (Muktefi ve Müstecnit) devirlerınde habfelena 
bütün erklnı Türktü. Cengiz oğullan lrana hakim olduktan sonra Bağa 
dada da bakim oldular. HulAgQnun Hemedandan yazdığı mektuba ga • 
tet müteazmrıane cevap veren ha.life Mutuım fatihler tarafmdaa 
öldüriildükten soma S08 wme de'ft'm e<ien Abbasi sül!lcsi münkari& 
eldu, 



J Memlekette VAKiT SEYRISEFAIN 

Yozgarta 
iskan işleri 

Altı aya kadar tama
men bitirJiecek 
HıuU&t Yozgat muhabirimiz ya.. 

rt.Yor: 
Baharın ne~ memlekette yeni 

hareketler doğurdu. Bu faaliyetler 
memleket h~bma büyük bir kazanç 
tır. Enel!; ağaç bayramı vilayetimiz 
de büyük bfr ehemmiyetle kutlulanı
Yor. 

Vali Ali Balip B. in himmeti ziraat 
memuru ve belediye reisinin gayre -
tiyle şehirin ortasından geçen çay ke 
nanna binlerce ısüğüt ve kavak fida· 
nı dikilmi§tfr. 

Diğer taraftan ~htrin §İmalinde 
Nuhutlu adlı dağa badem ekildi .. Bu 
21u:retle iç Anadoluda bir orman de • 
Jtizi olan Yozgat zamanla kasvetli 
~rplaklrktan kurtulacak, H zaman 
zarfında şen ağaçlarla sü~lenerek rü 
zelleşecektf r. 

Vil!yet maarif hayatında ehem • 
miyetU hareketler olmu§tur. Orta ve 
ilk tedrisat muntuam ı,ıediği gibi 
milJet mektepleriyle beraber köy i• 
mamtan kureu açılmt,tır .. Bu kursta 
köy imamlanna yeni hufleri ve köy 
hayatı f.çin fayda.lt bilgiler gösteril
miştir. 

Bu kursta mtınffak olan imam -
lar tayin edildikleri köyde hem i· 
ma.m. hem k!tfp, hem de mHIJim~iz 
köylerde muallimlik y11pmaktadrrlar. 
Yakında bir de muhtarlar kursu a
~lacaktrr. 

Bu kunta. d11. yeni harfler, köy 
kanunu ve köy}ii için fay dalı bilgiler 
rösterllecekttr. 

Valimizin ber ayın eonunda nn.lti 
ye müdürlerini Tflayet merkezine ~a
fırarak keylftnfln ihtiyacı, umumi 
dertle-r ebafmdan konnoeutmııktadır. 
Bu ay11k k"ntıpufor mü-.tenk i~te~· 
er i~n ~ok f v _ 

dır. 

Vil!yet merkezinde halk evi te~
kilttı tamamen hazıdanmıştır .• Ba~· 
ta Yozgadm münevver, genç ağabey
leri olduğu halde bu te~ebbü~e büyük 
ehemıniyetler ven1mf~tir. Bugün hnlk 
altkadar oJdukJa.n §Ubelere Aza ya
zılmışlardır. 

Bundan ba'ka merkez halk frt.. 
kası binasrn& halk evi içine müna~ip 
bir ~kil verilmi~r. 

VilAyet umomt ınecfüıi içtimai& • 
nna 11iha~t verdi. Hu~usı idareni11 
932 8eftt!8fne ait but~eyle mee!l.fıdnf 
tnazlm eden l"ilA.yet umumf mecfüıl bu 
devreye aft f~lerini ikm.a.1 ederek geçil' 
diğimiz perşembe günü dağdmr,ıar. 
dır. 

• 
lzmirde 
Ağaç bayramı 

Halk evi için 
Hazırlık bitti 

' 

Buıust Jzmir muluıbtrınq yazı.. 

Merkez a~ınası Galıtt a köprü!'ıa~1 B 2623 
Su be A, Sirkeci Muhürdar udc Han ; 2740 

t3üyükada iskelesinde 5 ve 

6 numarBlı dükkan müzayede 

ile kiralanacaktır. ihale 20·4· 

932 saat 16. Tem inat % 1 O 
dur. 

l 3· K. O. Sa. Al.Ko. dan 1 
yor: K. O. için 24,000 kilo yulaf alrna.-

lzmir belediyeet kudu!Ia MMlı n.ktır. ihalesi 26 • 3 .. 932 cumartesi 
bir §ekilde mücadele etmektedir. Dok gttnü 153at 16,30 da komisyonumuzda 
tor Behçet Salih Bey belediye :reisi ya.pıiuaktrr. TaUplerin prtname -
olduktan eonra. bu m~eleye ehemmi- Bini almak üzere her gün ve paza.r • 
yet verıni§, gerek ~irde., gerekse §ew lığa J§tir!k iç.in de vakti mua.yyenin -
hirin mühim bir lo811UN te~kil eden de komisyonunıııza müracu.tlan. 
Kar:,ıya.ka nahiyesinde (500) den faz (153) (1163) 
la köpek öldürtmüştür. Faka.t ~u ~ ti- :,. 

.,iddetli mücadeleye rağmell şehirde X. O. ve 1. F. Kıtaat ve müesse . 
köpek miktarı bir türlü azalmak • satı hayvanatrnın çayır1attırılma~ı 
tadır. Bunun sebebi arqtrnlmıt Tt! için K. O. ve 1. F. Garnizonla.nna 1f). 

her gün civar kaza ve köylerden lzml %5 kilometre dahilinde olmak ve ta.
re gelen oduncu, köınUrdl n denet.. akal 150 dönüm ıniktarmda çayın 

)erin beraberlerinde köpek getirdik • bulunanlarm çay,Tlıı.n ciheti askcTiye 
leri anlaşılmıştır. MUea.deleye ne kil· ee istica.r edUmek üzere bu bapta -
da:r devam edilse ~birde köpeklerlıt ki teklifna.:rneleriyJe 1 nisan 93.2 gü . 
tamamen imhası k&bil olnnya.eaktrr. nüne kadar Kom. a miiracaatlan. 
Bunu nazan dikkate alan İzmir be- (149) (1139) . .. . 
tediye reisi; köylerden ve kazalar-dal'I 
beraberlerinde köpek getiren köylüle İstanbul Levaztm e~ amban • 
rln tuziye ettirilmesini muvafık rör- içiıı motörlö bir adet elektrik tulum· 
müştür. bftsı pazarlıkla sa.tın alınarak bina 

Faka.t bunun da bil' fafde temin dahiline n.zedileeektir. Puarlıtı 
etmiyeceği nazarı dikkate alnunıı, • 28 mart 932 Pll.Zarte.!i giil'lü ea.a.t 11 
tır. Çünkü köylüler; vaziyetleri itiba· da. icra edilecektir. lştirtk edecekle

rin vaktinde koJhisyortda bulonmalariyle ceza veremeıtu~ktetlfrler. 
n Ye keşifnamt8ini 11.lma.k ~tiyenl" -

Bu hal kar§Jmtda belediyedeJt hti rln de komJsymıa mUncaatlan. (145) 
tün kft.ymakamlıklan. bir tall'!iın gön (1118) 
derilmiş ve Izmire relen k~ylülertn 

beraberleTinde köpek getirmemelen 
için tembihatta ve ihtaratta bulunul• 
mMt rica edilmi§tir. 

lskAn lşlert 
lzmirin senelerdenberl Mr tfirlii 

bitmiyen isk!n İ!}lerinfn nihft.yet altı 

aya kadu intaç edil~e~ anlaşıhu.k 
tadır. Dahiliye nk!leti; lr:mir nlt· 

* .... 
Selimiye kışlasındaki ıso araba 

ıtıbre satılacaktır. thalesf 26 - :J • 93! 
eumartesi liinü ısaat 16 da koml!!yo11 
da ya.,rıacaktrr. Taliplerin şeraiti 

görmek üzere h-er gün ve pazarlığa 
l§tidk edeceklerin de yevmi muay
yeninde komisyona müracaatları. 

(137) (lO!ft) 

* • Uğine gijn-derdfği bir tellftfta lsMıt 
1 - K:ımya \re Di;rarbekfrde bi • 

[~lerlnin .. p e M,dar P. .ıtıtda Mtttetf- da.yeten (150) ilra iieretle i!tihclara 
' • ~~. • ~ "JD ~ • 4J. e4fhnek bere iJlltihanla ffd ınfmar a-

rilm~ini emretmiştir. Altı ay zarbR lmaeaktır. 
da işlerin neticeleıaeeefi cevabı nril-
rniştir. ı - Mfüıabakaya iştirak edecek 

mima.rlann behemehal Güzel San'at-
İzmir isk!n mildUrlüğünde 9ôe lar akadembinden mezun olması 

muhaeir, mübadil ve harikı:ede ai1t• Te buna dair TesaHdn yedlerlnde bu
nin dosyım vardIT'. Bu temlik d~sya- ıunması ve aynı zamanda 118 numıt 
lann<Jan 300 tanesinin muameltı51 ke· ralı ordu cr.ıirnameı!inde yazllr 0 • 

11tyca neticelenecek kaidedir. Fa.kat lan prtlan da ha.iz elma11 JAzım -
diğerlerinin muamelelerini inta~ f~ln drr. 
muhtelif yerlerle muhabere edilmesi 3 - Mmabaka imtihanı Ankuad11. 
lbmıdır. MJlll Müdafaa VekAieti Emakin ve 

hMn i~lerinirı i!tÜr'atıe intat1 iı;i1t iıtpat şn~nde l maym 93% tıı..ri· 
müdür vekili Rü~tü Bey tarıtfI11dan hiıı.de i-era krlmaeaktn. I~bu imtihan 
alh ay tetkik mMa.91 t~ edihnf~ • da munffak olanlardan iki efe!tdi 
tir. &a kur'a ınezldlr mnhallere tayin olıı 

Bu ms~ memurJan temltk dM- naeaktır. 
yalannr tetkik ederek nob!a11 ftr!!l ' - İşbu teraitf haiz taliplerin 
ikmaJi için Hhipleriıd ~fmn11..lrta, ikinci maddede yazılı v~ika veya 

Meclis 93% seneı!fnin batçe.5inf 450 icap eden vesaiki kendi1erinden almak sureti musaddakal11.nyJe 30 nisan 
bin lira olarak tesbit .etmiş, bir çok tadır. Harikzede dosyalannın mua. • 932 tarihine kadar Ankara Emakin 
mukarrerat ara..qnda memleketin ih- meIAtı yakmda bitirileeektir. ve İnşaat ŞubMi J'tfüdülüğiine tahri • 
tiyacrna klfayat eedceI · b. h ren müracaat etmelerı' il!n olunur. 'Çi c yenı ır M • .................................................................. ... 

tane in~ ve rontgen alınmMmı ka• yapılnn intihapta. Tevfik, Şükril, Cb (139) (1048) 
bul etmf§tir. l lil, Kadir Beyler kazaıımr§lardır. • • ~ 

Daimi encüme11 balrklan için lluan Nuri Han. ktt11.atı ihtiyacı için kıtpttlr 
i:arf mrnWyle münakasaya konulan 
29 kalem muhtelif cins çelik ihalesi 
ll mart 932 tarihinde icra edilecek • 
ken icra 'ffkillerl heyetinin kanrıy 

le 7 nisan ,32 pe~embe günü sa.at ı:; 
tarihine tehir edihni§tir. Taliplerin 
Ankara merkez ~a.trn alm& komlsyo.. 
ınma mtincaatJan. (150) (1160) 

Pire lf manında da 
Faaliyet azdır 

• Yunaniıtaııın muhteJif liman
lanndaki faaliyet gün geçtikçe 
azalmaktadır. Geçeulerde SeJa
nik limaıııııın faaliyetinin aıaJdı
fını yazmıştık. Son şubat ayın
da Pire limanma ancak 498,247 
tona ~mi girmiştir, bu geçen 
ıenenın aynı ayına nazaran 
22.477 tona eksildik olduğunu 
~sterir. Pire Jimanıaa, ıubat 
ayı iç.inde 24,930 tonalı" Tiirk 
pmiıide uğramııhr. 

Şubat a)'lnda Pireye 106,551 
ton eıya ithal edilmiştir. 1932 
fllbat ayı ithallb, 1931 ıubat 
ayına nazaran 15,lS ton eksik 
göstumektedir. Başlıca ithal edi
len maddeler fonlardır. 16,535 
ton bağday, 23,979 ton kömür, 
4,817 ton mangal kömilrü, 6,434 
ton benzin Ye madeni yağlar, 
$.261 ton demir 831 ton şeker 
58,196 bat bayYan. 
Aynı ıy zarfında Pireden 

22,853 ton qya ihraç edilmittir. 

Roma.oyadaki 
Türkler 

Romanyada, Pazarcıkta, ~kan 
Romanya refıkimiz, oradaki eski 
cemaat heyelile yeni cemaat h~ 
yetini mukayese etmekte sabık 
heyetlerin irtical itlerini anlat. 
maktadır. Yeni cemaat heyeti 
vazifesini tam bir hDsnit niyetle 
ve mntevui bir robla ifa etmek
tedir. Bu heyetin ilk icraah sa
bık cemaatin kapathtı, Tilrk
lerin hal'i ymduau açmak, renç
liği bir araya toplamak olrnuı, 
az zamanda muamelatnıı yeni 
harflerle görftlmeaini ve yeni 
harfleri sancağın her tarafına 
tefmile ve tatbiki mecburiyetini 
temin etmiıtir. Bntün mekteple· 
re yeni barflerJe tedrisah idare 
edecek muallimler hazırlamış 
ve bunlan mes eki imtihana tabi 
tutmuştur. Türk talebe mevcudu 
üç misli artmıştır. Refikimizin 
takdirle bahsettifi ye11i heyetin 
l>aş1nda Aptullab Hayrettin isim
li bir zat balunmaktadll'. 

l\s. Mk. SA. Al. komsiyonu ı 
llAnları ·----Harbiye mektebi ihtiyacı için 

terzi ve kundura. dikiş makineleri 
le bunlara. ait muhtelif malzeme 
Alent münaka.M mıretile satın a
lınacaktır. Münakasa.sı 3 Nisan 
982 pa.za.r günü Mat 16 ya. kadar 
Harbiye mektebindeki satmalma 
komisyonunda. icra. kılmacaktrr . 
Taliplerin şartname!i11i görmek 
için komisyona müracaatları ve 
iştirak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

• • • 
(242) (937) 

Aıskerf mektepler ihtiyacı için ısnM 
kilo ~ker pazarlıkla satın aJmac:ı.k • 
ta. Pazarlıiı rT nuırt 932 pazarteei 
g'\infi uat 16 ya kadar Harbiye mek
tebillldek:i Satmalma Kemi8yonunda 

(V AKIT)ın küçük ilanları 
._ ______ 10 dafası 100 kuru4tur. ______ .... 

Acele sahhk ve klrahk mU· (80.000) llreya kadar aatı-
kemmel ktişk - Göztepede istas- hk maıazaaı olanlara - Be-y-
yona dört be~ daki!,a mrsafede, fevka· oğlunda JstikW caddesi, Galata~ lü-
lAde nezaretli bir mevkide, barem daire· raköy. l!t:ınbol eı"hetindc l!lahçcbpusu 
si (30) odayı. kül hanlı ve dört kumalı Sultanhımaım ve Balı~-pu:vı ıibi ea şe-
hamamı, ve ittisalinde mutbah•, çamaşır- refli mahallerde llO 000) lirayı lcadır ••-
haneyi, musluklu lcileri, iki yemek edası, ttlık mıfaz:am e1111lın11 ıut •R buçuktın 

terkos ve telefono. sel!mlık dairesi. iri· beşe kadar Gılateda MehtHt Ali P•~ 
~r it.i kattan ibaret ve üç klsmı kabili hanında (41) ırnmroya m~m:ıat eoyleme-
taksim on iki odayı. ahın. garajı, büyük Jerl. (Meıltdr eııbıllerde elma\: f:rrtt1e 
mutbak uşak edılın ile üç büyük bos- beherl yirmi h~er blw nyı dalıa futa 
ran koyosnno, vasi çamlıklı f27ı dönüm ı.ry1111tte c~ dört mı~nda elıbilfr). 
babç:yi ve müştımil!tı .!afreyi havi hı- -Acel• aatthk •P11rt111an-Ye 
rem ve 1eltmbk \cöşlclerı. olduğu gibi b'r dUkklrdar - Kadılcöyünde. Yelde-
kaç kısma taksim edilerek kira He de t irmeni Çıtf!ll?lda, dört yel ıpn~ 
verilecektir. Talip elanlın" Gılıtadı tdıtırıda: B~ cfükkt11., bir ecl1., halt n 
Mehmet Ali J'•Şı hırıırıd1. (4I) nomray a bodrumu fevkindr. Dön c!airell ve ÖC· 

!lllt On bnçuktaft be~o kadar müracaat 'feri e ir ıofa. (.'J OdL mutbah .. halA.)I 
eylemeleri. lıavi mıltk satılıktır. Tı1p elanlmn. en 

Klrahk kat - Jdarehane, muaye· 
nehan• veya ikıme.t için, iki oda An· 
h1'a. caddm11de S! nn•aralı eve •tin 
caat 

Acele sallllk - l"ındıkh dere içi 
Osmuı çavuş ;·okuşundı 15 r 7 ftUMI· 
rah evler ncu:tea. sanlıktır. De!\fze nen
retlerl vardır. içindekilere mürıeut(!66S) 

buçuktan 'bqı ndır Gılatıda. Mehmet 
Ali pa~ hanında, (41) ınımroyı müra
caat eylemeleri. 

T•bdlltıava etmek lstlyen• 
lere - Bahçeli ve dört odalı müıtakil 
koll anı~h bir yılı kiralıktır. .!u:cı ıeden
lır Beylerbeyhıdo iıhle eİTınndı be
desta'ftlı Hiinıü beyiA ! BUmıralı hane

sine mmeutlan. 

Devlet DemJryol1ar1 llen1A.rı J -------idaremize ait oulp H. P. Limanında çahımaktaolan dubalar
dan biri bil mfizayide aatılacaktll'. Mür.ayide 31. 3. 32 Per~embe 
rünft saat 14 de H. P. Mağaı:asında icra lnbnacakbr. Talip o
lanların her ıfin H. P. de Lima11 ve nbhm ser mtlfetti.fliiino 
müracaatla dubayı garebilecekleri Ye müzayide ıftnll Ye saatin· 
de mapn mOdGrlüğünde hazır bulunmalan icap ettir; ilin olu· 
nur. (1078) 

Ankara deposu kömtir tahmil n tahliyesinin kapalı zarfla 
milnakaNtJ 14 Nisa• 932 perşembe ıüail saat 15 te idare mer
k ui11de J"9tnlacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpa,a veznelerinde birer hraya aa-
talmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. (1149) 

atan bul Gedikli KtlçGk Zabit Mektebi MOdtirlüğGnden: 
1- Hniranda haılıyaeak ela• yeni tedris deneti i~in lshm· 

l ul Geclikli kllçük ıabit hınrlıaa mektebine tnlıhe almıeak. 
Kaydtl kal>ul teraiti 

1- Tftrlr el•ak •• Tftrkiye COmhuriyeti tahtiyetinde bolun-
ak (yedinde hiiviyet cüzdanı bulunacaktır.) 
2- Vücudünün teıekkülAh ve sibbali orduda Ye her iklimde 

faal hizmete miisait bulunmak (tam teşkillth sıhhi heyetlerin 
bir seneyi tecavüz etmiyen raporu ile) 

3- AbJlk ve ıtciye sahiH olmak ve ai~esi sui hal Ye şabret 
sahibi olmamak (bu hususta m•h.alle ihtiyar bey• etinden ahnacalc 
ilmlihaber zabitaca mosaddak olacaktır.) 

4- Yeni aşlandıiını ,CSsterir Bfl tahadehtameıi getirmek. 
5- Gedikli küçftk zabit n1duktan sonra orduda altı ıene 

&..jsmet etmeyi veliıi tarafında11 kabul " taahhnt o 'unmak (kati
bi adilhkçe mu1&ddak oJacaktll'.) 

6- 5ar'ah, uyku baliade rzer, sidikli, bayıJm•, ve marazi 
çırpınmaya mllplela oJmadığl ve evli bu'unmadığı hakkında ta
liplerin veya velilerinin taahhüt ıcnetJeri (bu taabhlU senedi 5 
.aumaradaki taabiıl'it ıenedile tevhit edilebilir.) 

7- Üçtincü, dörcthscD devrelere girmek için on altı, beşinci 
ve altıncı devrelere girmek için on yedi yaılarını bitirmiı bulun· 
mak ıarthr. Yirmi •ki Y•tını ikmai etmiş olanlara kadar kaytt 
muamelesi yapılır. Daha yaılılar kabul oionmaz. 

8 - Devre tayininde talebenin elindeki tahsil vesikaları ve 
imtihan derece:eri 'llaıan itibare ahnır. 

9 - Tedris.ta 1 Hıziran 932 tarihinde bıtlınacak ve esas 
t.:.,dtı lcabul 15 Mıyıı 932 de baeJıyıcak ve Mayıs gayesiae 
kadar devam edecektir. Taliı:lerin hiızat Zeytiahurnunda bulu· 
nan meklebe müracaatla muaU1elelerini ikmal ettirmelidir. 

10 - Taorada bulunınJar askerlik ıu1'e!erine mnracaat ede
rek ternite göre telıımil evraklarını itmam ettirdikten sonra şu
beler vasıtuile evvel emirde tetkik edilmek fiıere yalnız evrak
larını gönderirler ve mektepçe oubeferi vasıtasile kendilerine 
yapılacak tebligat dairesinde harel&et ederler. Daha ziyade llf
si llt almak iıtiyen)u Islaııl:ul'da l:u!unanJar mfktrl:e taşrada 

bulunanlar ukcrlik (Ul:elcıine miirıcaat etmelidirler. (1151) 

icra krlmaeaktır. Taliplerin prtna 
mesini l'Örmek içiııı komi~ona m·Üra• 
eadl:ıtn ve i~tirtk için de muayyen 
vaktinde komisyoi.lda haı::ır bulunma
ları. (254) (1145) 

* * • 
Dikim evimde mevcut Z4 kıtJem 

köhne eşya t:ılibi uhte.sindedir .. Ale -
nt müzayedesi 2'1 - 3 • 932 pazar rü • 
nü e!l&t 16 ya kadar Harbiye mekte -
bindeki satr:n alma komisyonunda ic
ra edileeektir. Daha faıfa fiatla ta• 
lip olanlarm ~rtnam~ini ıörmek 
i~in koml!yena milracaatlan ~e i.ştl

~k i~in d~ vakti muayyeıtinde ha.zır 
lmlu1nıuı.l&n, (1148) ·-

l~ınbui be~lrıci icra me8'urloğurıdan; 

Mabcuı olup aahh11a11 mukarrer 
bu'.unan n· eşyHı 28·3·932 ta~ 
rihine m~eadif pa:ıarteıi günü 

saat 12 deıı itibaren beyoğlu 

kule dibi bfiyük ve küçOk ban· 

dek cadduinde 23· 26 numaralı 
hane önünde birinci arttırma ya• 
pılacaktır. 

Taliplerin yukar;da yaula gUn 
•• aaatte mahallinde ha:r:tr bu
lunan memuruna müracaattan 
illa olunur. 



TÜRKİYEDE. VE TÜRK İŞÇİLİGİ İLE YAPILMIŞ 

FORD KAMYONLARI 

' 

f ORD kamyonları lstanbul'da Tophane'de Tüİ'k 

işçiliği ile yapılmaktadır. Yapılan müteaddit 

tecrübeler bu kamyonların Türkiye'nin nakliye 

ihtiyaçlarını en elverişli bir surette temin ettiğini 

isbat etmiştir. Bundan maada satın alınan her 

Ford kamyonu bu memleketin refahı noktai naza

rından ya pılnıtş enJaydalı bir teşebbüsün timsalini 

teşkil eder. 

Ford kamyonlarınınıfiatı ehven ve evsafı pek 

yüksektir. Bu kamyonlar o derece idarelidir ki ilk 

işletilmeğe ba~lnnrlığı günden_ itibaren sahibine 

para kazandırır. 

Yeni Forn kamyonlarının rffakasları, yük ne 

kadar büyük o!ursa olsun, arabayı daima yaylı 

bulunduracak bir tarzda yapılmıştır. 

Bir kamyon alacağınız zaman evvela Ford 

kamyonunu tetkik ediniz. Çünki iktisada son derece. 

riayet .edilmesi lazım olan bu günlerde para yatı

rılacak her hangi bir işin azami bir istifade temin 

etmP.sioi düşünmek- lazımdır. 

Fabrikamız mütemadiyen hall faaliyette._olup 

siparişleri~ derhşlJcsli~iAi taahhüt eder. 

FORD Kamyonlarının yeni fiatlarf 

t31 1/ 2 pusluk arka tek tekerlekli kısa şası: 1781 Lira 
157 » » n ,, uzun » : 1820 n 

t3t1/2 n » çift ,, kısa » : 1830 ,, 
15i n ,, n uzun n ı 1870 ,, 

A modeli tenezzüh şasisi .. _ ,, _ ............ : 1 :!18 n 

Bu fiatlar. standard JAstiklerle mücehhez olan 

berveçhl bala kamyonlarm her hanQl bir 

limanda Cümrilklenmit satış fiatlarıdır. 

LJNCfJLN fordson 

AIRCRAFT 

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

2500 lira mükif atlı 
932 birinci kurası 
1 Nisanda çekiliyor 

Birinci mOkAfat 750 llra 
ikinci mOkAlat 250 " 
tOklşlye tOOerden 1000 ,, 
tOklşlye 50 erden 500 ,, 

1 Türkiye İş Bankası 1 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 
r---YAKIT 

Adresı lstanbul Ankara caddesi 
Vabt yurdu. 

Telefon ı Yazı işleri 2..._,79 ve 
!.3812 idare 2.._,74 

Posta kutusuı 46. 
Telgrafı lstanbut Vakıt. 

lbône .. rtlanı 
l 3 n I~ Aylık 

Dahilde 150 400 150 1400 Kuruş 
Harfçıe - 800 1450 2700 

Hin tartlanmız1 
- Rcsıbı Hususi 

Sann 10 I\~ 12,50 Kt-
Santimı 20 • '25 

KUçUk Hin !•rtlarnnız · 
ı 't .1 " 1·10 lJefı'ı 

30 50 65 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimı.tln her Uç ayb· 

l'I içın bir defa meC\:&nendir 
K - 4 sann geçen ilAnLmn fazla 
nun için 5 kuruş zammolunur, 

VAKiT MatbaUI 

Sahibi: Mehmet _Asım. umumi 

neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

AH! AMAN! 

... DiZiM 1 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden 

1. - Maltepede l\aidat caddesinde vaki olup 1-1O-932 tui
hine kadar idaremizin tahta iaticannda bulunan Doktor Cemal 
Beye ait hane kiraya Yerilecektir. 2·4-932 cumarteai; 

2.- N&mane Ye prtnameaine tevfikan (SOOO) kilo yerli 61-
tDpil sahn ahaacakh1'. 31-3-932 perıembe. 

Taliplerin (% 7,S) teminatlarını hamilen yakanda pterilea 
gOnlerde ıaat (1 U) da Gala tada MDbayaa komisyonuna m&raca
atları. (979) 

lstanbul ithalat Gümrüğü mü
dürlüğünden: 

20 Ton tahminen mukana kutu Ye mukaYva parçaluı (trauit)'"' 
823 adet NOmunelik titeler { Şehre itbll 

14 Kilo Nilmunelik kumaş parçalan ıuretile 
BalAda cins ve euafı yazılı eıya 26· 3. 932 Cumırteai ıtml 

lıtanbul ltballt Gümriiğü satış anbanoda bilmilzayecle ıablacatı 
illn olunur. (879) 

(ABUK! SANCI CEÇTi 
BiR ALKOK YAKISI T OH, NE RAHATLIK 

A- ! .. •11n... - ilttra1t- Aoleta "°' .. ......,._ &...,.... w ...... c.k tillnlr in_., celı ..... a16 A1M1& yalı• 
._ alnra laale ..._.lııw S.C.lılilo •-.. ._......,. ..,_ 
- ........... fif ......................... _ ....... ..... 
Mit• .... .,.,_·- ........... - • ...nal Mra eltiti -

Tlrldye U•u•I Aceaa.lan ı 
G. & A. BAKIR Llcl . 

ina ... , .............. ........ 
Yeni. Delikli:'ALLCOCK"YAKISI 

SANCIYI iZALE EDER 


