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1 Kitap kuponarı
mızı biriktiriniz !

1 

... 

Cin· Japon 
Müzakereleri 

t 

Londra, 31 (A. A) - Şanghaydan 

Taymis gazetesine bildiriliyor: 
Japon askerlerinin geri çekilme • 

al hal<lrnıda bir anlaşma elde edil
mesine dair olan ümitler, tamaml"n 
zail olmu~ gibi görünmektedir. 

Çinliler, mütareke şeraitinden baş 
ka bir mesele hakkında ınlizakeı·cye 
giıişmeyi istemekte ve Japon ü~tiıa • 
srna sebep olan müşl{UIU hakkım!a 

ınUıakereden çekinmektedirler. 
Diğer taraftan Japonlar zaruri 

addettikleri teminatı elde edinceye 
kadar yerlerinde kalmak niyetinde 
olduklarını bildirmişlerdir. 

Çinliler, Japon mevzilerine hü • 
eum etmekle hiç bir şey kazanamıya 
eaklannı itiraf etmekte, Japonlar 
ise içinden birçok kanallar geçen bir 
arazi dahi1inde taarruz! bir h:ıreke 
tin kendileri için memnuniyeti mu • 
dp hi~ bir netice temin etmiyeceğini 
flmdtden bilmektedirler. 

Her hangi bir teahhur, ecnebi ti -
earetfne ve Japon sanayilne zarar ve 
receğlnden, memleket dahilinde si
yasi mahiyette olmasa bile iktısacU 
milşkUl!ta sebep olacağından bu <'ık· 

mazdan bir an evvel kurtulacağı ·il . 
mit edilmektedir. 

Şanghay, 31 (A. A.) - Çfn - Ja 
pon konf ernnsının talt askeri komite
ei bu sabsh toplanmıştır. Japon kuv
vetlerinin çekilmesi meselesinde e· 
~sh hiçbir terakki kaydedilmemiş -
tir. 

Talt komite öğleden sonra tekrar 
toplanacaktır. Heyeti umumiye içti
maı yann vukubulacaktır. 

Çinin Cem"yetl ekvdım mesari• 
flne iştirak hisse&I 

~nevre, 31 (A. A.) - Çin hükO -
metf, Cemiyeti akvam masarifine iı;; 
tırak hlMelerlne ait belcayaya mahsu 
ben Cemiyeti akvama 490,000 İsviçre 
frangı göndermiştir. 

W. ve Mme. Tchang·Kal·Chekln 
bir ziyafeti 

Londra, 31 (A. A.) - Nankinden 
Reuter ajansı·na bildiriliyor: 

Jeneral Tchang • Kal • Chek ile 
zevcesi, Mançuriye gidecek olan Ce • 
mfyett akvam tahkikat komisyona şe 
retine bir akşam ziyaf etı vennişler

cllr. 
--·-· ...... --·----•••-•••••••••••••nnmwqn 
cağı gün gibi aşikardır. Ve esa-
ıen beklrlık vergisinin evlenme
yi tefYik edemiyeceğini kabul 
ettikten sonra bu badiıeye mer· 
but bulunan teksiri oüfu· 
ıun da muayyen haddi aşamı
yacaiını kabul etmek zarureti 
vardır. 

Beo kadın olmam itibariyle eY

lenmeyi tabiatile çalışmıya tercih 
ederim. Vergi vermemek iç·n ev
lenmeyi, yabut, evlenmemek için 
Yergi Yermeyi gülünç bulurum . ., 

Bunlar evlenmiye can atarlar 
ama, ne yapsınlar ki Yazıyetleri 

müsait deiildir. ihtiyari bekir
laraa; hem sıhhatleri ve hemde 
malt vazıyellcri müsait olduğu 

halde ev?enmek iıtemiyen kim
selerdir ki; verginin bunlar lize
rinde de müessir olamıyacağı 

meydandadır. 
Diğer taraftan hu vergi evlen· 

meyi ~eşvik mahiyetinde de o a• 
maz. Bir kene muhakkaktır ki 
bekarlık vergisi vermemek için 
evleneceklerin miktara kabarık 
bir yekdn tutmıyacaktır. Esasen 
alakUllibil geçinen her bekarın 
hiç bir vakıt vergiden kurtulmuş 
olmak endişesiyle evleneceğini 

düşünmek doiru olamaz. Çünkü 
bu vazıyetteki bir bekarın ev
lendiği zaman omuz'arına bine· 
cek yük ıUpbe yok ki vereceği 
ver2inin sekiz on mi8Ji olacaktır. 

[ ;:;~~: f Te~gral Ballerlerl ] 
Urlada hAkiml öldürenler 

Ihsan Ziya beyin katilleri m1ıhtelif 
cezalarla mahkum oldular 

lzmir, 31 (Yakıt) - Efkarı ehemmiyetle alakadar eden Urla 
cinayeti muhakemesi neticelenmiştir. 

Urla hakimi Ihsan Ziya beyin gece evine giderken sopayla 
başma vurarak ölümüne sebebiyet yermekte• ıuçlu deiirmenci 
Mehmet 7 ıene, 4ay, 4 gün; Arif ve Muharrem 3 çer ıene 6ıar 
ay ve bunları suça teşvik ettiklerinden suçlu Tüccar Zeynel zade 
Hi.:seyin ve sabık mutemet Hüseyin Avni 7 ~er seneye mahkCim 
oldular. 

Merhum Ihsan Ziya beyin ırere•eıine 6 bin lira tazminat 
Yerilmesi kararlaştırıldı. 

Varidat bütçesi 150-155 milyon 
arasında tahmin edilmektedir 

Ankaka, 31 (Vakıt) - Vekiller heyeti bugün toplanarak geç 
vakite kadar biltçenin masraf kısmmın tetkikiyle meığal oldu. 
Bütün vekatetler maıraf biitçelerioi hazırla~aktadarlar. 

Bütçenın pazartesi günü başvekllete takdim edilmeıi muhte
meldir. Vekiller heyetinin de sahya kadar bü.tçe tetkikabnı 
ikmal ederek aon vazıyeti meclise arz etmesi kuvvetle muht~ 
meldir. 

Bütçe mecllıe verildikten ıonra geri ahnmayacak, icap eden 
tadi'lt ayrıca bildiril~cektir 

Varidat bütçeıioin 150 iyle 155 milyon lira arasında olacağ-ı 
tahmin edilmektedir. 

Sanayi ve Maadin bankası 
Umumt heyeti toplandı 

Ankara, 31 (Vakıt, - Sanayi ve Maadın banttasının kanunen 
hi1&edarlar umumi heyeti olan mecliı iktısat ve bütçe encümen
leri azalarından müteşekkil muhtelit kom ıyon bugün toplandı. 

içtimada, Uşak şeker fabrikasının lam kttıanç baıladıtı bfr 
sırada niçin tasfiye edildiği ve niçin tasfiyeden sonra yeniden 
ıirket şeklinini iht ıyar o unduğu soruldu. Bankanın idare meclisi 
tarafından izahat verildi. Bir şirketin sermayesi tamamiyle mü
tevazin olacak hale gelirse tasfiye kanun mecburiyetindedir. 

Limited şirketi de ortada yalnız mahdut alacaklılar kaldığın· 
dandır. Maamafi lim;tet hissedarları isterlerse biıseterini başkala· 
nna tevzi ve taksim edebilirler. Verilen bu izahattan ıonra 
mec!isi idare azalıklarına murakıp aıadan Mehmet Ali bey ipka 
eski Trabzon meb'usu ve sabık maarif müısteıan Abdullah bey 
le Beykozda ec1ac1 Fnit bev ve~;C'lerı int h~o erHldiler. 

Millet m·eclisinin dünkü içtimaında gene 
münakaşalar oldu 

Fakir muhacirlerden ta
biiyet harcı alınmıyacak 
Mübadillerin tapu senetleri harçları
nın bakiye taksitleri affepilecek 

Ankara, 31 (Vakıt) - B. M. 
Meclisi bugü reis vekili Hasan 
beyin riyasetinde toplanarak An
kara şehri imar mUdürlüğli 1931 
bütçesinde 5 bin liralık müna· 
kale yapılması hakkındaki kanun 
layihasını mizakere ve kabul d
mi,tir. Mezkur kanan layihe.smın 
bir maddeı"ne göre umumi p!i
mn tatbikindan ve imar kanun-

larının verdiği salahiyeti istimalden 
dolayı yaptlacak istim'lk bedel
leriyle her hangi bir suretle eş· 
hasa yapılacak zararlann tazmini 
için Ankara fehri imar müdOr· 
lüğünün 1931 senesi bfitçeıine 
merbut varidat cetvelinde göste· 
rilen karşılık harıci olmamak 
şartiyle mezkur sene içinde ka· 
nunen tahsil edilecek otan her 
nevi mebali cetvelinin yedinci 
faslına tahsisat olarak ilıiYe ve 
sarfolunacaktar. Belediye vergisi 
ve resimleri kanunun 31 inci 
maddesi muhtacı tefsir görüfo .. ıe· 
diğine dair bütçe encümeni maz
batası kabul edilmiştir. 

Jandarma kumandanlığı 1931 
senesi bütçesinde 300 bin liralık 
münakale icrasına ait kanunun 
müzakeresi münasebetiyle ı5z 

alan Sırn bey (lzmit) jandarma 
münakaleaiaiıı refiyle Jaaziacai11 

buhranlı bir zamanda masraftan 
vi~ayesini 11tedi. Reddi ic;in tak· 
rir verdi. Dahiliye Tekili olma
dığı için maliye vekili knrıllye 
geldi ve 0 istenilen paranın yeni 
alınacak efradın melbusatı için 
iıtendiğiai, eğer kabul edilmcu9 
yeni bntçeniıı kabulOnden ıonra 
kumaı abnıp dikilmiye kadar 
alınan efradın elbiıesiz ltalacağı-

nı s6yledi ve llyıbaıun ka bulfinU 
istedi. 

Hasan F elımi bey (Güm Oşha
ne) bütçe encümeni namına kür
ıüve geldi. 

Geçen sene istenilen tahsisatın 
aynen verildiğini, fakat busıünkft 
yazıyet kartı .. nda münakaleye 
lnıum olduğunu söyledi. Reis 
Sırra beyin takririni reye koydu. 
Bu ıuada bir ıes: 

- Sırrı bey de takririnin red· 
dini istiyor, dedi. 

Hakikaten Sırn bey reisin: 
- Takriri kabul etmiycnler, 

dediği zaman elini kaldırmıştı. 
Jandarma ıoförlerine maaı ve 

ve ücret verilmeıi konuıulurken: 
Sırrı B. (lımit) - Jandarmaya 

verilecek ücretle beraber nefer· 
liğe mahsus tahsisatın da verilip 
veril:niyeceğini sordu. Eğer ve· 
rilirse §O'.'ör neferin fazla bir pa· 
ra alacat-nı, biıtçede yijzde 
•bn, kırk derec .. huie teakilaat 

Altay bislklet~ileri 

Kublllyın mezarına çelenk 
getiriyorlar 

lımir, 31 (Vakıt - Altay bi
ıikletçileri yarın mevsim seya-
hatlerine batlıyorlar. ilk seyahat 
Menemenedir. Kubilayın ıneza· 
rına çe!enk S?etirecek!erdir. 

lzmlr afyoocuları 
heyeti geliyor 

lzmir, 31 (Vakıt) - Afyo'lun 
inhisara alınmaması için teşeb· 
büste bulunmıtk üzre Ankeraya 
gidecek olan heyet lstanbula 
bare'.<et etti. Heyet dört afyon 
tüccarından mürekkeptir. 
Ankara kooperatifi umumi he• 

yeti toplanıyor 
Ankara, 31 (Yakıt) - Ankara 

memurlar kooperatifi umumi he
yeti yarın 9,30 da toplanacaktır. 
lçtimaın çok münakaşalı olacağı 
.ıannedilmektir. 

.. -··· .... ·---··· .. ···~ ..... ·-····· ... ················ 
yapıldığı bir sırada ücretle müs
tabdim bir foföre Yer.len tabsi · 
satın da tenzil edilebileceğini 
bunun için kanuna lüzuıu olma
dığın1, zaten jandarmada o da 
kumandanlık emrinde olmak üz
re bir tane otomobil bulunduğu
nu söyledi. Dahiliye vekili olma-
dığından Hasan Fehmi B. cevap 
vererek kumandanlıkta hizmet 
vesaitinin bulunduğunu, teklifin 
yalnız kun:andanl.&k otomobiline 
mahsus o!madığını söyledi. 

Sırrı B. : 
- Jandarma kumandamn1n 

şahsına ait şoför diye söyleniliyor 
(gülüşmeler) ve Hasan Fehmi 
beye bıtaben de: 

- Nef'i memleket namına Ha
san Fehmi B. beaimle hem fikir 
olsun, dedi. 

Hasan Fehmi B. : 
- Memleketin menfaati tek· 

liftedlr. Biz memleketin zararmı 
düşünmeyiz. Lütfen Sırrı Bf. nef'i 
memleK:et nnmınıı t>ennnıe hem 
fıkir o!sunlar, dedi. 

Bunun üzerine Sırn B. : 
- Kabul ettim, dedi. Gtilü

şüldii. 
Temlik kanununa lcvfiken ve

rilen tapu senetleri harçlarının 
bakiye takıitllrinin affı hakkın
daki kanunun müzakeresi müna· 
ıebetiyle maliye Tekili Aptülba· 
lik be, ce•aben demiştir ki: 

Teklif edilen kanmı muhacir 
Ye mUbadillere v~rilen gayn 

menkullerin tapuya raphna dair 
kanunla üc; sene ve ilç taksitle 
alınan resimlerden tahsil edil· 
memiı, olanların affını istihdaf 
eylediğini söylemiştir. Kanunun 
birinci mUzakeresi yapılarak ka
bul edilmiştir. Buna nazaren 
mübadil ıarnmübadil muhacir 
ye 11ireye kanunlarına tevfikan 
teftiı veya adiyen tahsis olunan 
gayrimenkul emvalin tapuya rapta 
hakkındaki28mayıs 928 tarihli ve 
1331 numarala kanunu:ı 8 inci 
maddesi mucibince taksite rapte· 
dilen tapu harçlarından henüz 
alınmam11 bulunan taksitler af
fo unmuıtur. 

Kanonun diier maddesine gö· 
re de mevcut kanun Ye itilafoa
melerine göre gayri mübadil 
adedt lAıım gelen 1 ürklerin Tür· 
ki yede alacaklan gayri men 'rnl 
mallardan istihkak mazbataların
daki miktara tapu harcından 
müıteınadır. 

Müteakiben Türkiyeye muva-
saletlerinden itibaren bir sene 
milddeti geçmiş olan muhacir 
ve mfüteci erden fakirlıklerini 
bulundukları vilayet veya kaza 
idare heyetlerine tasdik ettiren
lerin tabiiyet muamelelerinden 
alınacak harçlardan istisnası 
bakltıodaki kanunun müzakeresi 
yapılarak cumarteıi günü topla
nılmak üzere içtinıaa niiuıyet ve· 
rilmiftir. 

Küçük San'atlar 
Ve Ecnebiler 

[ Baş makılemizden mabut ] 

yapmıı olmuyor. Belki şimdiye 
kadar başka memleketlerin ka• 
bul edegeldikleri bir ~sulü biraz 
geç kalmış olmakla beraber ken• 
di memleketimize tatbik etmit 
oluyor. 

Yalnız bu hususta bizim ileriye 
sürebileceğimiz mütalea şudur: 

Mevzuu bahis kanun aynı %aman· 
da b:r takım ecnebi tebaalarımn 
bayati meofaatleri!e alakadar ol• 
duğu için memnuiyet hudutlan 
çok sarih çizgilerle tesbit edil
miş olmak liı.ımdır. Çünkü biz 
kanun layibasınm tahrir tarzma 
bakarak bazı maddelerin tatbi· 
katta bir takım şikayetleri mu• 
cip olacaiına hükmediyoruz. 

Meseli layihanın birinci mad
desinde Türkiye de ecnebiler. için 
memnu olan itler birer birer sa
yıldıktan sonra " ••••• eakicilik 
ve örücülük gibi küçük esnaflık 
ve küçük tacirlik.,, tabiri il&ve 
edilmiştir. Acaba bu tabirin ill· 
vesinden maksat maddede zikre• 
dilen sı:ın'atlar Ye işler nevinden 
olan bütün küçük san'atların ve 
tacirliklerin memnu olduğu mu 
ifade edilmek istenilmiştir? Eğer 
böyleyse sütçülük ve yoğurtçu• 
Juk, maballebicilik, leb!ebicilik, 
past2cı!ık, kahvecilik ve gazino
cu '.uk, hakldikhk, aıçılık ve lo• 
kantacıhk, bakkalhk gibi işlerin 
de ecnebiler için menedilmesi 
lazım gelecektir. Eğer böyleyse 
buna bir diyecek yoktur. Fakat 
gene kanunun diğer bir madde· 
ıinde "bu kanunda Türk vatan• 
daflarma tahsis edilmemiş olan 
san'at ve hizmetlerin ecnebi 
tebaası tarafındanforası icabında 
icra vekiHeri heyeti karariyle 
menolunabilir.,, denilmektedir. 

Bu maddenin tahrir tarzına 
bakınca aa memnn olan sao'atla• 
rın birinci madde de sarahaten 
isimleri yazılmış olan san'atlara 
hasredildiği ve bunlardan başka 
olanlar ıçıo heyeti vekile 
kararı alınmak lazım geldiği an• 
laşıhyor. Acaba biı iki türlü tc• 
likkiden hangisi doğrudur? 

Sonra nazarı dikkate ·alınacak 
bir nokta şudur: Her tarafta bi· 
rer küçük dükkan içinde yapılın 
sütçülük ve yogurlçuluk san'e1tı 
o!duğu gibi bir de biiyük mik· 
yasta sütçülük snn'atı vardır? Kü• 
çük mahalle baka!ları olduğu gi· 
bir çok büyilk sermayeleriyle te
şekkill etm!ı bakkaliye mağaza• 
ları da vardır. Küçük sermayeyle 
yapılan çinkcgrafhk o:duğu ilbİ 
büyük ıermayelcrle yapılan çin• 
kograflık da vardır. Buo!arın ara• 
sı cassl t~frik olunacakhr? 

Binaenaleyh kanunda büyük 
san'atlar vo tacirliklerle küçük 
san'atlar ve tacırlıkleri daha sa
rih ifadelerle tefrik ve tayin 
etmek bilahare tatbikatta tesa• 
düf edi!ecek yanlıılıkları berta• 
raf etmek için Hizımdır. 

Mehmet Asım 

Mali anlaşmalar 
Hamiller mümcssillerHe yapı• 

lan müzakerenin intacı için Sa· 
racoğ!u Şükril bey·n yakında Pa
rise gideceği anla~ılmaktadır. Ilu 
itiıafı diğer bazı mali anlaşmala .. 
rm takip etmesi ihtimallerin· 
den bahso1unma~tadır. 

Kitapçllann murahhasları 
dönUyor 

Ankara, 31 (Vakıt) - Kitap
çıların murahhasları Jatanbufa 
'hareket ıettiler. 



Ailket 
• BugUn de dlrorlar kin 

mUnasebetlle 
Edebiyatımız ne ınıılarda? 
Buna türlü, tflrUi cevap verllebi • 

lir. Eier dünyayı kendi kafumdan 
ibaret sanan la kar§Jl&§ıİ-saıus size: 
Ya: 

•- Ne diyorsun ef endf, edehiyat 
.medebiyat kalmadı. Sen nelerden 
bahsediyorsun der. 

Yahut: 
"- Gül gülistan elendim hen ba

ğı edebin serefrazıyım, diye cevap 
verir, yshut d3 kafacığını füf yum • 
ruğu arasında 91kar yumrul(Jan bi • 
~~ havan eli gibi kelleeinj döğer, 
dofer, nihayet zeki ve niiktesi bur 
nandan bir ter damla!!ı gibf sızar .. 
Bu nsfleyle münşiyane bir e!cr 
bir nesir, örümcekli bir kafes gibİ 
ruhlann lnüne gerilir. 

Bunlarla edcb"yatımızın han~i 
salarda olduğunu tanıyama F 1 bak 'b' yız. a 

ar gı 1 tarih kitaplarının savf a· 
Jannı acıp da .. u 1 . · d . gun n vaz rttıni tayin 
e. emeyız. Günü tanımak için brih 
bıze belki bir usul 'erir. Fal•at bir a 
vuç hakikat vermez. 

Borsanın bu gUnkü halini fktrsat 
ldtabı izah etmez. Ordunun bugUnk5 
mevcudiyetinf tabiye kitaplan an • 
]atamaz. 

Kanunlann metni bur,ilnk6 hukuka 
nasıl yapdığını, nasıl kökle~tiğfnl bi 
ze söyliyemez.. 

ilmin. f e1sefenin söyliyeınediğf bu 
hakikat eskiden ilimle tezeyyün et • 
memi§ bir adam, felsefe abur giy • 
nıemi§ hlr çıplak telft.kkf edilir ve mfi 
femadfyen f1fm namına karanlıfa JUl 
lana ınkardı. 

Halbuki keJJi felll ilmin, bô'bUrle
ne, böbürlene ıöylenen felsefenin ih
mal ettiai bu hakilcat bizzat ilmin 
kunılması, felsefenin palavradan 
k~rt~lm~sr i~fn lazımdı. Bu, ancak 
ihm ıddıa!I olnuyan, felsefe hulyası 
.kurmıyan, h~tta kendisini bile in • 
klr eden, kendisini bir objektif hali 
ne koyan adamlann himmetiyle ma • 
Jdk~tıe~ Artık neyiz, nt :ılb 
yizın c.e.VJl].• ı-ı.:a.,,aır: ayahm 
oldugu gibi görelim r ' v~ 
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._ __ G_l_a_l_a __ B_a_IJ_e_r_l_e_r-=1 __ ____.] 1 ~ e!i :e ~ü~i2 
Rüstemiye vapuru Mersine giderken ~:~:1~ı~~ ~~~·~ .. 

k k t • t t ı d ? çıkan ıhtı Aflar ve lı ten çekilme hare· araya as en mı o ur u u • ~:\e~ t~"~:~~ü:r~~~~~:kb~z~~~~ 

Gümrük baş müdürü, yapılacak bir hilede 
muvaffak olunacagını zannetmiyorum, diyor 
Rüıtemiye Yapuruaan lzmirden 

Mersine riderken karaya otur
duğu ve kurtanlarak latanbula 
getirilmek Cıere oldup yaııl· 
mıfb. Vapur dUn limanımıza ııe?
me::mittir. 

Diğer taraftan vapurun kasten 
oturcia!dup hakkında dnn bir 
ıaJ•• ~ı\cmıthr. Fakat vapurun 
plınemiı olma11 yüzUnden bu 

cihetin tabi iki mDmknn o!ama
mışhr. Diln kendisile görllıtOğO
müz gümrül' başmlldiirü Seyfi 
bey bu hususta demi:,tir ki: 

.. - Vapur henüz gelmediği 
için karaya oturma itinde b'r 
ka1t o up olmadıgı hakkında 
bcnDr. bir 4ey saylenemeı. Va· 
purda latanbul ve lımir gümrü· 
RÜne trerımp muhafaza rreır:ur-

Afyon inhisarı 

ları oldu;;.undan bu işte yapıla

cak bir hilede muvaffak o1una· 
cağını zann~troiyoruın. Vapur 
buraya geldiği zaman dikkatle 
muayene edilecektir. lzm'rde çı· 
kardan gaz tenekeleri arasında 
henU:z kıçak havyara tesadüf 
edilmemi~tir. Gümrük idaresi 
kaçakçılıiın takibi için azami 
gayreti gösterm~ktedir. 

lzmlrden Ankaraya gidecek heyet buglln geliyor 

kul odu unu Ye muttefık lıalilplerin bta 
tı ıml• oynıyamıyıcaklannı bılclıren teb· 
lı~ evvel i ~un Pera "° Kurtaloş ku• 
lüplerfne nrı en .. mlisudeli.. ünv111lm• 
nın kaldınlırık kcndileıinht gıyn mütte• 
f k ıdded d lerine~ dair teblil takip et• 
d Dun ı şam da federasyondan yetti 
bir tehi t celdi ve vazıyeti daha ziyade 
tasrih •ttt Hu tebliğlerle Ot mplyat mec
m ı:ısı urıf ndan tertip edılen ilk, mhlll 
kalmımış hır tekle ~irm ı bulunmaktadır. 
Çilnkli bu lıkte yalnız Galatasaray, Fe
ner. Beş .. ıış kalmaktadır 

D ğer taraftan du~ doğam aza söre 
lik mıç anna me,·cut vuıycti telif ~de· 
cek yenı b'r şekıl nrilmek için allb· 
darlar nıeı ul olmaktadırlar. 

Uk mese'eleri hakkında düttiDetmbl 
yarın yaıaeağıL 

Pehlivanla boksör 
bugün karşılaşıyor 

Evvelce haber nrdilfmiz Ce..ı 
pehl van - Franki Mırten maça bagla 
saat üçte Tepebaşı tiyatrosunda Jlpl &· 

caktır. Malam olduiu üzere Franki Mar· 
teni yenmek için buyuk bir arzu d1IJlll 
Cemal peblh•an ıylırdanberl bota dtrır· 

Af)·on aahtıaıa iahiıar altına 11
- A yon ibracahnı mü9tere- kında g6rllfmek Uzere geçen leri almış ve mlımkiın oldota kadarı.. 

alıoacaia haberi eYve!ce yaı.ıl· ken yapmak Ozre Yugoslavyay'a hafta yaphldan bir içtimada Ya- zırlanmışur. Maçı11 hıyh şayanı "km 
mııh. Ba hususta Ankaradan re· bir itillfname aktettik. Kar .. ımız· goslavlarla Afyon satııında b:r olacağı anlaşılmaktadır Buıtift bu mqca 

7 baştı Yorgoylı Selimi. buJlik KelMI e 
len aoD ma 6mata a6re Yugos· daki fabrikalar bır kartel ba İn· anlt>tm• yapılması meseleıi de Saran~· ar11ında da indtam maçtan , .. 
laYyayla aramızda, 'her iki mem- de hareket ettikleı i için bu su- mevzybahsedilmiş, bunun doğ· pılıcakur. 
Jekette istıbsal edilen afyonun retle afyon ticaretini tevhit et- 1 . ou·· nku·· tebıı·g birlikte aatılması husuıunda bir ru o mıyacağı neticesine varıl· 

mek llzımgeliyordu. Yapılacak m11tır 
mukavelename ba11rlaam11tır. Ba • MUtteflk kulUpler gafrl mltte-
ıeneki fiat dOtkDnlBjOne rağmen olan aatıı inbiıan devlet inhisarı Tacirler hUkdmetin yeni mab- ilklerle maç J•parnazlar 
istibsallt azdır. Ve tababette olmıyacakbr. Bunun müstahsili•· aul zamanına kadar bir kanun lstanbul. 31 (A Aı - T. I C L 
kullanılan en iyi afyonu istihsal rin YDcude retirecekleri bir inbi· hazırhyaca§1 haberleri üzerine futbol federasyona umumi kltipliğiatltn 

d t k ti d Tü k. 1 11r olmasını dü•Dnüyoruz. A k H ı· C d t b . tebliğ edilmiştir : e en mem e e er e r ıyey e ,, n araya 8 ım ev e ıeym :\iemlekctimls dabılindt mevcut Glop 
Y~goılavyadır. Bu husustaki kanun layıbasını riyasetinde bir heyet gönclermi· hcniız müttefik olınıyan bazı spor k11· 

Difıer taraftan afyon aatııının yakında vekiller heyetiyle mec- ye karar vermişlerdir. lüplcriyle muttcfllt kuhiplerimlli• mtlta· 
deYlet inbiun altına ahnmıyarak lise aevke~ Bu itibarla bu lımirin Afyon fiyatım son baka )apmalarına mlisııa~• itası hattında 
ibracabn afyon mOatahsilleri ta· Bevnclm lel Futbol f.edUMJMU. ntJ"9· 

ıue elde bulunan mabıal için günlerde ynkselmiye ba~ladığı de yıpttğıınız teşebbüs üzerine mezkar 
rafından •lcude ıetirilecek ko- bw mesete yoktur. Bu it biraz halde iki sQa içinde tekrar dDt· fedcras on umumi tltipliğınden plea 14 
opg;ttiflrrin jpLiaaua•'"'ftrltme- d b dir m•rt 1932 tarihli me tupta bö•l• bir 

a ir zaman iti · . n '"ltftr. Bununla beraber hazır· :1 si tı~avvur cdildiii anlqılmak- müsaaden a itası mümkün olmadıltaı Ye 
tadır. lzmlr a•setelerlnln yazdıklan J " kanunun eldeki mahsulle Beynelmilel nizamnamenin 14 uncH mad· 

Jkbaat Tekili Mustafa Şeref B. Diier taraftan lzmir pzete!e- ali.ıı:aıı olmadığı içia fiyatlann desınin sarih olduğa cevaben bildiril-
bu huauata ıu beyanatta bulan· rinin yazdıtına gGre lzmir Af- tekrar yilkaeleceği tabii glSrül- miştir. 

Bir devrin edebfvatmr vaktiyle nti mutlur: yon tacirleri ıoıı yazıvet ha"· mektedir. • Binaenaleyh müttefik kuluplerlmilıia 
nekkitten dinlemeli derlerdi. Bir -~~;...-------------~==~---=--==============-===:::ıı:==-==-sl pyn miıtttfik kulüplerle temasını kat f· 
devri mUne• kitten dinlem ... k o de•· Tilrk edebiyatını blr objektif al • Ko t • Sınlflara taksim ecallen barlar yen müsaade edilmemeılnl " beynelml• 
ri ta "' • D CDJ8D B "k ıeı vısı~enıniz:in haleldar otmamaa içia nımak d ı:.:ıd· tmdaa ı..•-- -sc....--.1L On"• .. 2-.. -r • • eledi1e ı lasat mUdürJu"ğ" ' ld eK• ır. ÇünkU mfluek WMJ •-ııcK"• .... •""- .., mınrakalanmırın bu hususa uaml dere-

t kafa:nndakl hulyaya röre fırp dlği manzara.71 hiııe· ldıc bir mB· Ih t ll I 1 aebrimizdeki lokanta, bar, bira- ccde d kkst ve itina eylemeleri tamime• 
kullanan adamdır. nekldt anlatamazdL o devrinin fe raca uamze er D haoe ye emsalini ıınıflara takıı'm "t l f dl '> tebliğ olunur. 

Halbuki bir deni ancak 0 cin. toiraflannr ~ıkardL Bu fotofrafa mu eeSS r m e yor• etlemifti. Bu huıusta yaptığı pro- bugOnkU maçlar 
~ Ustilne 1lçılan objektifle tanıya • bir Terem m6tehusısı gibi bakarak Kontenjan aıulOalln, ihracat je bitirilmiıtir. Şehir meclisinin Kadıkoy P'enerbıhçe ~tadında bap 
:•liriz. Tabiat ilimlerinde banan a- hdakikate dair konapn.k bllklnı ftr- tacirlerini mutazarrır ettiji id· bu toplanma devresinde müza· yapılacak maçlar euntardır: 

tlı mil§ahede, içtimai hayatta anket L k k ekre olunacaktır. Sa:ıt J J Altınordu - Topkapı mınıallı 
r. Şimdi de Hikmet Feridun aon •. dia11 hak ında .. dOn tet ikatta Jik maçı. saat 1430 Moda • Amavutk6e 

ili NurJ tabiatı mtinekkftten ifrene- nelerde yaptıiı ecleblJ&t anketleri • bulunduk. Ald~gımız ~aldmata meıi biz de tatbikine başlanan yü Bırinci takımlan). ••t 16 Fenerbü· 
ah~ .cemiyet hayatını, zevkin, nl "Bugün de diyorlar ldtn namlle g6re ~a husus• ne tic~ret ye kontenjan uaulünOn dünya- çe (A) ve (B rak:ımlın kafl' ııarsıra· 
mil~ dilin ne halde oldufunu da bir elit halinde topladL Remzı kltüp aanayı odaıına ve ne do ıbraeat yı sarsan ilchsadt buhrandan Yunanldar Bulgarlarla ikinci 

Uen öireneme)'iz. hanesinhı basmakta o1duta bu ftfr ofısine bir mllracaat yapalmıf ve bunun neticesi olarak birçok maçta berabere kaldıl• 
edebtyatrmmn ne 111larda oldafuaa delildir. bükOmetlerin ithllah tabditctmek Atina. 3t (ı\ A - Bagfln MIUt Baf. 
anlamak f•ln ı..a bir m'..._...... Dig" er taraftan ı8ylendifine gö- h kk d d kJ k ıar n Yunan tıkı'lllan araP1tdı yaptl• 

Büyftk Ja 
l!&~===•=rp lrfnde Ruşen E"ref 

~ ya .. ,,.-M&, k a ın a ver i eri ararJardan ikinci futbol mıçı 2 • 2 ye bcraberll~le 
...... ...... re, ibracıbn durganlu g6ster- ileri ielmittir. netlcelenm·~tır 

J -·· L M ı•ı••-
8hmut Nedim Bey 

30 Senelik 
if~a 

( Son Yemen Yall•I ) 

Siyasi Esrarı 
Ediyor 1 

• 

ıım---•• Tefrlkaı 79 wrl 
~ ercume oe u.tiba lıak1a rıuı/llu 

- Fırsat ve yol derhal karar Ter· zayif .. Öyle ;8rflyonm ld koca tetan
lllektir. Hemen karar verin, derhal 'bal gflnden siine Yemen'• d&ntlyor •• 
Y'Ola ~•kmak için mı\ni kal~az. Yanmna doln pin dJjer meb'ue 
- Öyle, öyle dedi ve hazın hazı.a ba lama 18klaımalanndaa enel fikrini 

ışmı salladı: lyiee izah etmek ister ıihl aeele aeele 
Sonra aynltrken: deftDI etti: 
- Nedim Bey, dedi, borası da l>fr - Ne o latedftlnl blll:yor, ••• Ve lt.fe 

(Yemen). bu kubbenin altında ha• raf etmell ti, ne de biz yapaeafrmı 
başka bir Yemen •ar .•. Nasıl bırakıp zı. 
uzaklaşabilirim- Hem öyle bir Ye- Meb'aalar J&kJa,.lf]ardı. Hep •• 
men ki... tak. 

Ve Hakkt paşaya dönerek: Balnlll nfha,.t ..._.. ....... 
- Değil mi? dofnı değil mi Pap, nu glnderdi. ltiIUnamenln lmlUIJI· 

c!iye sonlu. dan llOllr& tpl düa kafi Ye resmi 
Sadrazamm gkJ8ğiiniiB aJtmda P. hlr pldl aı ... IPa ma• hana 1111111 

1Umsiyen g5z1ert birdenbire dddl btr ~ 
rftk alarak: .bta ....,.,... lltat ın..,.tana• 

- Ya!,.a 1nt l'·ı~-bl aiti..· eek ...... • • 11••• ..... 

(*) jandarma kumandanı Hilmi, ko. 
lordu kumaadaa vekili Hüseyin pa 
pnm oflu ytizJNlp Ihsan beylerden 
mllrekkep bir heyet bu men111ru res
metl imama ptilrdü. 

imam kendilerine btiytik bir i!tik 
bal merulllli J&Ptı. artık memnun ve 
daha ~ok millterlhti. Bilha888 ld • 
rlsbrin bizden y&V'a§ yant uzakla~tt 
lı ba gönlerde o, büsbütün bize ya. 
aapnak llatlyaenu duyuyOTdu. 

Heyet menpru imama gösterdik
ten 10nra - kendisine iade ediktek 
bere - San'aya getirdL San'ada rue 
raslml mahsasayla okunacak men
pnı hnamna 'bir Yeldli okumalıydı. 
imam bu hasut& bana yazdrtı meok 
tapta; -Kimi tevkil edebilirim. ka~ 
1enedfr blribirlmizf anlamıf, eevmiş 
olmak tlbariyle en tabii Tekilim an 
eak siz olabilfrsiııiz, lfttfen hu zah
metimi kaba1 b11J11TDrsanız mmnettar 
o1111'11m,, diyordu. 

Asker, mızıka. ms~tepler, halk, 
batla San'a o sfln toplanmıftr. Men
f111' olnmdu, kurbanlar kesfldl, daa· 
Jar eclllcll, ft ,Unlerle tenlikler yapıl 
tı. Halk, aftllr halk n .-ukerf 
• '" .... , •• ,.......... lalla" 

sökftna, rahat ve huzura o kadar 
muhtaç ve tqneydi ki .. 

Fakat ldrislyi yo1a getirmek, hiç 
değilse ürkütmek için istediğimiz 
kuvvet gelmiyordu, n gelemiyecek 
ti, para da yoktu. tdrhıl kuvvetimizin 
çok azaldığını biliyordu, buna mu • 
kabil etrafındaki kabileleri elde 
etmiştik, o da !'imdi tekrar bu kzı
bileleri baştan ~ıkarmıya ~lı§!yor • 
do. 

Çorluda karargillı umumiden şu 

telgrafı a1dıktan sonra ben de bil hfi 
tün - yeni kuvvetlerden - ümidi 1 e
serek nr kuvvetimi kabileleri el • 
de tutmrya hasrettim : 

~aziyeti giyaslye IAyıkıyl~ tanıı
ıuh etme:f'ni gibi Yunan'!bnls da 

henüz akti milenl ha edilmemiş el -
dufundan ldrisinf:ı tedibi iç'n . ..Ji 
lik o dhet1ere kanyı ees.fme seTki kil 
bil delildir. ldrisinfn nüfuı n :k· 
tidannrn heynelkaball pek ziyade 
azaldıtr bildirildiğine ::ıanran ,11 a -
rabk kunet enkine de pek o ka. 
dar Datiya~ blllanmadıjl anlaşılmak 
la ld..W alerllf•• hamle ı•tfrDn 
•iillafent .... ,,...ıanaı• .... H •e 

tevsii suretiyle merkumun biisbtlttbl 
kesri nüfuzuna pllpl .... lümeall 
ali) elerinden mantuırdu. Tuvlr 
buyrulan ahnle .,.. artık laakimJJe .. 
tı bahriyenin tarafnarza lntik&Hne 
nazaran jandarmayla tfmdJclm it• 
gali ve kanetlzzahır olmak ._,.. 

icap ed•ree bir miktar nlsaml7e u 
kerlnin de cezireye izamı mtlnult • 

Jacağı.." 
Baf'"""""""' Y ~ldU 

Alunet ı.w 

Hakimiyeti bahriye cleyfnet akla 

gelen §f-1 yanında bizfm haldmiJetl 
bahriyemiz bf r harikadır. Ktl~r 

gambotlarmuz Yemealn dHrt Jtb idi 
sur mil uzun1ufuudakl ftlatl aldla
ni akı!Jara hayret veren bir ini.,_ 
Ye meharetle muhafaza ecU:yorJartı. 
Zaman otuyordu ki bu k:ıydanla kq 
u~urmuyorlardı. A911 Ye mert 'bahııı 
riyelllerimizi de burada minnet Ye 
ftikranla yadederlm. 

(llltınetlf) -------(•) ~ı,,_,. A...,. .,,,, -•z M. 
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_ _ 1 lffH11 2 11loan 

Üsküdar tramvaylarında 
son vazıyet nedir ? 

24 Zlflnıul• SS Zlttcade 
Gün doğuşu 5.43 S.42 
.. batıf! 18,34 18,36 

~abae namız:ı 4.,33 4,4~ 

Ôf(e ,. l~,(g l!,fg 

hinei .. ı 5 ~3 15,-'3 
Ak~a.m .. 1835 18,38 

Umumi toplantı dtın ynpı!dı, bat bazı 
mıntnkalarda çifte çeYrllecek 

Y mı 20,07 20,08 
1msıık .. 4 01 3.59 

Yılın ır;eten günleri 91 ~2 

Üsküdar tramnylan Türk aıunt iM 
~Tketindt' UlnUMt he:nt i~tiMJU <1h 
f'.abaJıt Mat 19,5 ea, ~ ttill Ü*i · 
dardıı.ki binasmdıt yaıınlınrştır. P!TTc 
Ja idare meclil'i ve mvrakrp ra!)Or h -
n ekunmu~tnr. 

Idue me-cll8i ra MnıHtt. bildJriloıı 
şil'ketin bir l!!cn• nrrnulıl g8rdW~ 
işler uasrnda mtdtıı.mJ,. mnkfi ~!'ili 

edr, ~ift hat ameliyeleri, ibtirul h~ t 
lar, ııulı:Mlu teıııitıf sinyal t~rHh-ıtl -
nın te~miJj i~leri tfe vardrr. Mfin nka 
latı d:ıha iyi ve d~h:ı emin bir şeldl

de tam:ime matuf ofa.., bu te~ebhüs -
)erden daha emm bir ~ekHde f:uızi 

me matuf olan bu h·~ebbüslerden bil 
hassa önümüzdeki "tne idnde d -ıhn 

büyük fayd:ılar tf'min edileceği ı·k· 
rolunm:ıktadrr. 

Raporda verilen mnlOm:ıta r,3re; 
1931 ~ene~i içinde t:ı~n1"l.n ynlcu mik 
tan, 2,447,00S tir. l f'M !enc.•inin yedi 
ayhk devnsfrıde 1 .-4~.?.~0 yolcu t.il -
şınmış oldutu halde 19.11 yılmm ay 
nr aylara is:ıbet .-ıie" devre~inde, o
tobüs Tekabet ve faaliyetinhı artma
sma ve iktrs.'\df bnhnnl'J\ nerleme . 
sine ralmen l,-'>-40,Ml yelen ta~ -
mıı,trr. A radl\ !;1,~:\1 gibi yib:de :'!,S 
uispette hir fu;J~Jrk nrdrr. Mecliı:.i 
idare, raıtorunda, birinci meTl.i :ıım -
b1lam1 ildndye ç•nilme41lin i. mm t:t
ka ve tarifelerde yaprfan deği,ikJiı,.. 
leri, hntlann kr8men t:ıkviyeıııini bu 
artışta u~lı bir !mil olarak !.'\y -
maktadır. 

Raporda n~küdar ~ebekesinin tak 
viyesının, ı,elı el~ c ür:erinde otobü!I ha 
reket -re faaliyetıni krsmet'I nl~nıt bh 
dit ~debilmek iç.in hr.ı nuntahll\rıiıı 
hattTn dfte çevrilmesinin de dü'ii -
nüldüiü kaydedilmektedir. ~ir'cet, 
seyrü!lefer noktai nllzannd:n, f'ok 
mühim olan ltan!cıı.:ıhmf't - Fak.ül
te arasmdaki 615 m!trelfl< Jmnnm 
çifte çevrilmesi için IA'.rnttg~Jtn ııuı.l 
zemenfn tedıı.rildni te:ıttinn ~eMtit!I 
lenle bulunmu•tnr. An i.mt f'lli ~ 

.. kalaft • !15 !75 
ltill lirttyla yapılabi!eeeti nla11l • Çaylaıc fırtınası 

111f\riılr. Malt i•W.alar 1'11 lwneilliti ı-•-----------
talıuHTilt iııt •k .. ki MH i~aa Hava - ()fü, tııeaklılı: ıumf 7, 
pre,;. tatb~ l'lt.,1'Jdi1'e ke11U}aea...lt*n°. ISJ:i'rf 1,~ dereceydi. "Dgiİ" hh! 
Idare m~lim, Jt.ıı.ıbkiy ~bdteshd• açık o lacak ve ı fü~r:!r poyrudan ese
de bir an enel İl'!~"m\111 şirket İ(İ• ı-eL:rir. 

çek Mffit •l•~tı: kaaatınuledir. lh! 
hunmki ıweMLi Mbojtet n bit ve 
reef'1< bir ~ln1de nerlemektdir. 

Ü~l~fidu ~bekeebıin talmy@'sf 
,., Kıulık3.r ~nf'~ııriıtift iıı~!B i~ıı 

g ru phula yıtprlan rnür.ft.kereler ndi
rcr;'ıı clc te llit edilen m:ıll esaslar 
o0 le<liye)e bildiri1m:~tir. 

Ptnroran diier bir ktemrn•' ı ~ir\t 
tin pil!n~n·u hakkında m!llftmat n
rilmtkterlir. nu malftmathıı- anla~tl 

dığrna göre, ~irketin g~çen 1931 sc 
n~ine ait he!!tt, dene!!lfndek.i büttin 
ma .. r:ıfüm 18~,7~8 lfn M knru~. Z!l 
"'ıtnti"' Te ~yn ~an hıı.mlatı Hô,!'?O 
lir~ ~2 knrnş ;;o ıqııntim elmu~tur. Sn 
lı.e!llaha ~Jre hhtl eln1t 2',~r; 1irıt '7 
kura:, 7:i eantime. amorti btrle11Mi o
lan !?7,57~ Jira ~~ knrn~un ilhe-ıl ha 
tinde, ı,irketin imtly:1ı; muk:ı.nlen.8 

Metıil'lift ıs i,,t!f Mıtrld~~i ınucibince 
açılan ııı.demj Jri.fftyd hf'~l:nnm ge • 
çe-r. !'lt!\tı .!'ennnd:ı !l:i.'~ lira 36 ku
n:~ i :; e."ıntim ol:u:ık k:ıp:ıtıldrff 1'0-
rfi!mektetfir. 

ldl!.re mecli"l', raıtoronda bu.,,a 
19~ 192' Te l!l~O ~enelerinden mü -
clcn"er ~7.ım Jin 80 kurn~ 7:) san
timde.,. i'hrı rtt ademi kifayd h~~bı 
ilin erHJtiiii tıtktlirde U!,547 lirll 
97 kuru.~ 6(1 e't!ntiMİJ\ r,tleeek seneye 
dernni tekHf dmi~tir. 

rt:ııun·u" eknnm:ı:!Tıu miiteakil' pf 
Unt:n t~"' cHk eClilnt i ı, n oirketle İs · 
tı:ı.nbul be1er~ly«:i ve ~vkd nmum mii 
rlitrliif ii ua,mda 11.kt!cHlen :10 - & 
931 t:ırihli "-nlrn.vel~nin ~tbik:ttı için 
i dıu.? mec l":Jirıe ttııl~hiyet verilmi~fü·. 

İdılre mecfüıinde il'nilAl f'de:n iki 
ıt:ı:~lıia Neiıt v~ Trı~ur ~:1t, m11rttk~ 

· lrğe de 7.iy1tefün befler ~ihni:ıler -
ıi~T. 

• 

1 ~ııulyo 1 
; -

latenlıtul - 6 dan 1 e Kııdıır 
rrımof~n. 7.~0 ~an ~.~O ı kııdar Bedia 
l'tıT• hıırıırı ı" i~tı rııkrle sıııo;, ~ •• O dıırı g~ 
ı. :ıd:ır ı:r::ınınfonla opera, 9 dan 1 O a k a

dar lr. ci han ı mın i~ tir:1k ile saz, IO dan 
!030 ı hıdar tıtt~o 

Vly11r.a - 1 t mektepliler için -
12,:m konse• - 14 pin - 16,:JO ço
cuklar ı~ı n - ! :' 1 O kon er - 20 kon
~er - 2~.~5 dııns 

Hellsb.sr9 - 7 30 j ; mnasiiı< ve 
mosil.:i - 9,30 jimnastik - 13 konser 
17',40 Oınr.iKdrn nakil - !'0,20 trio -
21,15 kott,.r - 2!,fO Berlinden nakil. 

Blkre1t - 13 J'lık - '!1 se-s kon· 
!eri - !I.4.5 tiyıırro - 22,1.5 j ıı :zbant 

ftoma - 13 plıı f: 13,45 ses ve 
musıkı konseri - 1830 konser - 2145 
"l'C!l'ft 

atla11•~~· - 10.15 askcrt korı · 
ser -- ı;;,05 l:a; alııjka. l;or.!'eri - I~.30 

ı t'lns,.r - ~.<O fıl,trmoniı. kor.ser -
!3 Tsipl\ 111usir-iJı 

O.sto - !( ~O Hintli ter.N Ali 
Hın tarafından onser - 2.3 15 oda 
mus~i!l . 

Meakova - g 30 dın ~l e kadır 
nı:~~t 

Var.eve - 18.35 konser - 21,15 
filarmonik konsl'r - ~3,50 dans. 

Yarın 2 nitian 
Viyana - f! 30 konser - 14.10 

konstr 14 M konser - I 6,40 kon
"u - 1 ~.30 tonser - 20.3;, orkestra 
konseri - !,,45 dan5. 

Hellsber9 - 7,30 jimnastik ve 

musiki - 93 j rnnııstık - TJ plak -
ı.~ mas·ki - 17,15 musiki ~ 23,20 
danı 

ltfıncr~ - 13 plak - 18 konser 
l g ~e11ser - !0,4-0 · Tııs., operası. 

ihtisas mnhk 
dün veriler1 

melerinde 
kararlar 

HeMa - 13 plllk - 18 :'6 ses ve 
masikı l:on!eı i - 4::1,45 oper:ıdıın nakil. 

eudatıtefte - 10,15 Konser -
13,015 kmmr - ıa.~o T~igsn mll!ikisi -
2"',40 piyano korııeri - !1,30 ope~et-

Onnik iısminde biri tarttfmdtı.n ya. 
pılan bir ihbar üzeriııe Gedıfkıta,ada 
Garbisin btraluı.nesinde ıtrıı.şhTMtt. Jll• 
pılını~ ve birahanenin üzerindeki fi -

da.da 82,5 dimeın esı ~r ve .(~ biıt .,... 
rak 8fgara. klf!th yapıtbileeek klğrt 
bulunduğundan Garbitı efendi ıto . 
kuzuııeu ihtiısu m&.hkemeosine ?e -

rilnrlşti Dün Garhis efendinin m11 

hakemesi yapılın~tır. Dür.kil celse 
de maznu'ft Garbi• ka~k esnır ve l!ri 
gara ktğıdı çrkan odannı Onttik -çe 
an.nesine ait buhındui'unu. ıı.rı.l.a -
nndaki hueuınet dofayr~ıyle Onni -
ğin kendisine isna.tta bulunduiunu ili 
dia etmiştri.r. Bazı p.hitler dirılenil 
mi~ ve matı.keme Garbiı efndinhı 
ıser~t bırakılmıı.mna, Oııniğin mu 
ııun olar1lk celbine karıı.r verıni,tir. 

Tetik edilenler 
Ka:aköyde Ni~a.stacryan hanında k:ık 
ve <><:ağında 8,5 oklca kaçak tütü" çı 
kan Ropen dün ih~n· m~kenıe8in
de muhakeme edilııt Hr. Maznu" 
bulunan tütiinfin tütün tacirj İbra • 
him bey t:ıl"afmdan brrakı1dığ'ını id
dia etmi~, tahkik içh\ ınohl'lkeme ta
lik olunmıı~ttır. 

Ü!ıküdarda kıı.çak eroin, kokain, 
morfin Mtmakla nıaznun \7 icda.n, 
Namtj ve Enveriıı 111uhıtk~Meteriu 
ciün ihtisas mahkemesinde b~,ıanıl .. 
m1ştır. M8J':l'lu,,1ardan N:umiden Ma 

adMI gelmediğinden muhakeme baş
ka güne brrakrlm~tır. 

GDmrOk reaMlnl iki mlsli 
olarak 6deyecek 

Dün giimriik bqınüdüriyetindeki 
•kizind ihtfsu mahkemesinde b • 
marftt H6Myi11 efendinin ıtrnha.lreme 
siııe bakrl:nu~trr. Dava eVTakm:ıt gö
re ~ senenin ft'lart ~a Galata 

~nırü~il sa lo11;nula Y'ftpılıuı. mua.ye -
Re netice!Tntfe Rfi!lleyb dendinin ii• 
~mufe ltir kile iti yftr; ın,M Mr.rta 
nııda !ll.dft.kerla &ir h.eykel bulnnmut 
Te e utftllıtnda"' ttri mne.melesl neti· 
celtoıuUriltMtıHWi1ultt1' b~k~lık b. 
nunonu!l l\f'~İ ii!:erine bu Malıke -
meye eevkedf'lmi~tiT. Mamun. ime 
nbmda mınlzm Mı!lTdan aldtı°fını 
itiraf etmiş f:\kat bçmı:ra JcaMj ol -
m:ıtf1fmı ıııöyJemiftir. Ya.,rıu müda 
fıı.ıuftt 1'u ft'l~toJenin ka~ak~rJrk kunı 

~! T!fraıı nmt1lkisi. 
Oale - 17.30 konser - 19.15 

mnlf •tırilri - ~ı konııer - 23.15 tır· 

h - !Z.45 dans. 
Me•keve - 9 dan !l e kadar 

neşriy•t 

Vat',OV8 - 13.~:S pU.k 19.30 
kon!er - 23,10 konser - 23.50 dans. 

Parls - 7,~5 jimnutiı. - 8,45 
mu!lki - g l!abrr f 3 30 orkestra ve 
jaz - !0,45 matboıt haberleri - ~f.45 
şarla vı şılr - !1.1:5 ıkşım havadisi 

nunuıt l'l~rincfen eovTel eldu~anı1tP-• BORSA 
~öre ancak eeki kaırnn mucibin~e :mtı ... _...,.,... ___ _,,-"'f,_,.l"."'""...,,... • ...,ıı-"'il 
amele :raıtılabileeefıj iddia edilmiş - ~ ı ut '32 
tir. Kambiyo 

Neticede eski k:ınun nrneibince mu Frnsı~ Fran~ 
ıı.meJe yapıfarak eşyalann müsadere ı Ingi1iz lirası K.r. 
sine ks:rar l'erilntiş tt ma.nnn mi • ~ T .ı. nıahbnt "ola 
!lt'ldern edilen e~yanın giiın'ıriik r"mi r.ıret 
ni Pri mi~li olal"!.k ödc-miye mahl{Qm r.ct1?1 
edilmi;ıtir. ,. nrahml 

Is. Frank 

Parayı döverek mi 
a1dılnr? 

Enelki sece ~eye~lond;ll Ah
met ve Vehpi B. i•mir.de iki ar
kadat Hasa!' ~fendinin birQhane
ıi .. le l.ir •ltltl~t i~•iflet' ve 
V el.pi ~. i~lci ,ua.1•1 kendtsi11ilt 
vereceğini ıavlemiftiT. 

Bu"" ra(meR ~ece yansmdlln 
ıonra saat g,20 de Vehpi g. ieki 
pıras1111 venaeflie,. ıft•if Ye bi
r abaBe sahibi Hasan ~f de Ata
met !. den 30 lira ahnıthr. Ah
met B. in iddiasına ~&re bu İf 
ı:orla elmuf Ye bu sırada keadiıli 
de d~vlilmftJtftr. Zabıta tabln1rnta 
bqlamıştır. 

.. .. 
.. • .. • .. .. 
.... 

l.eva 
Flnrtn 
ı:i:oro11 

~lllne 
Peıec8 

Mark 
7.lon 
Pen~ 

l.u 
ı Tllrt Hra~ı Dinar 

Nukul 

P'ransız frangı 
Dolar 
Irı;ilız lirası 
Liret 

aorsa harici 
Aftın 
Mecidiye 
BJnknot 

- Bundan ne netice çıkarı
yorsunut? 

- Hiç .. Tamamen biç ... Yal
nız Larşenin sevincinden çıldır

driına hükmediyorum. l~in baı
lıcuı da canilerden birisinin ele 
ıeçirilmiı o!maaıdıt. fteıı size bu 
itte bir erkek var dememiş miy
dim. 

- Patris bu sırrın anahtarımı 
ncaba? 

- VaJlabi bilmem... Fakat 
kunefte de ıannetmiyorom. 

Mühendis ııkıhyordu: 

- Franoy, benden bir şey 
u~lıyorıonuı? 

- Hayır. Sadece cinayetin şa
tonun iç!nde yapıldığını görüyo· 
rom. Larıenin dedıji ıibi kali· 
tin, geçide ıelmcıine biç bir l~
zum yoldu. Asıl mesele caninin 
ele reçmiş olmasındadır. 

Otornol,il Elenanın kö}künün 
öntine ~elmiffl1. Franoy cümlesı

ni ~öyJe bitirdi. 

- 8ak. Mi7el de biu~ doiru 
ko~u~or. ~ilp 1>e8iz mftstakbel bir 
hııı,dut amtt ho~uma gidiyor. 
Mfithif fOtuk. 

ELl!NANIN EViNDE 

Mifel haykırıyordu: 

- Mesy8 F rarıoy .. Jan .• 
Polis hafiyesi ı~luek: 

- M.,allah dedi, si:ıi küçük 
İs:-n'ni:ıle çaiırıfor. Halbuki ba
na kar,, reımi.. 

Mtıel, mBbendise yaklaştı ve: 
- Ja,,, dedi, s~ni bütün gün 

gelinin diye beklcaim. Fakat 
art•k sıelmiyorl!luD. Esl<iden her 
gftn gelirdin. 

Fnnoy ~ülmiye bı~ladı: 
- "Eslriden., <Jıyor. Sanki se

nelerdir bu blSyleymit tibi. Hal
buki daha ftç ay evYel si:ıi ta 
nımıferdu bile. Çocukluk ne iyi 
ıeyl Aftnel'l burada mı yanum? 

- Burul•. Fak at hemencecik 
yanına fitmeyiniı. Ne olacPiını 
biliyerum. !awa 0 fit de yat., 
diyecek.. ~o lıa~ıır erkenden 
uyu11ur mu hiç? 

Çeeakla berader içeri rirdiler. 
Filhakika an11ui, Mifeli odasına 
gönderdi ve çocuk da suratını 

asarak r"tti. 
~011ya mtihendise bakıyor, o

nun yüz:ftndttn yeni bir kadiıe
nin olduğunu anlıyordu. Genç 
kız bu keıfinden hem korkuyor, 
hem de ıeri11iyorcio. 

F ranoy iki kız kardeşi tetkik 
ediyor ve içinden: 

- Ne huikalAde rüı:ellik, di
yordu, deiru!nı haMJ'ı!l1nİ'n ıtbel 
olduğunu tahmin etmek müıkül.. 
Fakat bu itin içinden nasıl sıy· 
rılıcaklar ? 

Elena onları gülerek karşıladı 
ve: 

- Umit edt>rim ki, dedi, ye

meic geldiniz? 
F ranoy cevap · nrdi: 
- Hayır Madam. Sadece d' 

Okiya•c şatc!lundan retirken tör
l~ce htf dakılcahk bir uiradık: 

- Ne iyi etlinir. Fakat m'~

teess·r oldom. Y o1cH hemen ı1-
fİip rtb;el Madam P'ranoy'a da 
ça§ır~ının rica edecektim. 

Lartig bir kelime söylemiyor
du. Ne yapaukh? itte, kendisi
nin ~o\rtan ınu dtiti saat, mtk
rimlerin adalete tev:li !l:H!tİ ret
mişti. ~onya'yı kardeşinden nasıl 
ayıracaktı? Zira, bu saatin ıel
difi şu dakikada mftbendisia 
içiDCle onu kurtarmak için bO-

Tefrka: 

48 

Na'<leden: ja. 

lar? .. 
Kendisi de bilmiyor. Zaval· 

la adam o kadar şaşırmış ki ..• 
Bu bir şey defil.. Şatoda da 

geri kalan son iki kasayı aşır

dılar. 

- Ne diyorsunuz? Güpe gün ... 
d ·:ı mii? 

- Tabii. Gece böyle bir 
leşebbti!te bulunmak güçleşmitti. 

- Göıciller bir fey görme ... 
mi§ler mi? 

- Hayır. Her ıey eskisi gibi 
olmuş, Markinin içinde ne oldu
ğunu a<Sylemek istemediği ka
salar gittiği gibi üstelik bir ci
naıyet daha oldu. 

Elena aapsarı olarak ayağa 

kalkmıştı. 

- Cinayet mi dedi.. Gene mi 
adam öldürdliler? 

Sonya, yı Lartig tetkik ediyor
du. Onun titrediğini görür gibi 
oldu. Franoy; Elenaya: 

- Oturunuz madam, rica ede• 
rim sakin olunuz. Yoksa aulıt• 
tamıyacağım. Asıl, meselenin 
sonu şayanı dikkat .. 

Elena yerine oturmuştu. Gü
zel yüzü bembeyazdı. Asabiye· 
tinden dudaklarını ısırıyordu. 
Yoksa, meselenin son safhasını 
6trenmekten mi korkuyordu. Ni ... 
hayct n.1ırıldandı. 

- Kimi öldtirdftler? 
- Kayıkhl'lneci Überi. Yalnız 

bir bıçak darbasiyle.. Ötekiler 

gibi. 
- Feci... Feci.. 

- Evvet.. Öyle. Polise haber 
verilince tabii gene Larşe geldi, 
fakat bu !lefcr tam bir muvaf

fakiyet karandı. 
- Ne r!cmek istiyorsunuz? 
- Yani katil teYkif edildi ma• 

dam.. Cınayetin deJillcri de bu· 
lundu. 

(Bitmedi) 

Darillbedayi temsilleri 
son haftası 

Bu akşam süvare 
21 ,;;0 d:ı C. H. F. 
Şişl! idnre heyeti 

hlm:ıye~lnde . 
8 H D t ~ 1 

Muai ili komedi 3 

perde 

Yazan: ve be~teliyen 

Ccl1l !!:.sat 

Auıı:ün m3tine s:ı:ıt 

I 5 de ,;ece 5:1 :ıt 

21,30 da 

ftf ftCftn 
Vodvil 4 perde 

N•kleden: 
M~hmnt Yesari 

Rey 

i~ı~nbul Belediyesi 
~ıhir1i"yatııosu 

11111111111111
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R4şit Rıza 
TiYATROSU 
Şehzadebası 



5 - VAKiT 1 Niun 1932 ~ 

Mimar Yansen diyor ki: Belediyede: Profesör Ismall Dervle Garbi Trakyadan 
Garaj davası B. in hastalığı neydi? ıskeçede bir tecavuz 

Bir şehri plan dairesinde güzel
Ieştirmiye parasızlık mani değildir 

Takıhn meydınının toprak tes· Ttp fakültesi mnderrislerinden Gazetemize yazılıyor: 
viyesi yapılırken eski Alkaıar lsmail Derviş beyin Berlinde öJ- 27 Mart cuma günü Yunan 
sinamatmıo yerine yapılan bir düğünü, hastalığının dıl kanseri istikl!linin ıcnei duriyeaine mü· 
garajında bir kısmı yıkılmışh. olduğunu ve l!toınbulda bidayet- sadifdi. Her yerde olduğu gibi 
Bu raraj sahibi belediyeden 15 te te,hiı olunamadıg~mı yazmıı- Iıke~cde de mutat ıenlikler ya-An.kartuu.n pldnını yapan Alman labilmesi için de o şehirde bulunan ~ 

'ehir mütehaım.&ı ı,ıe mimar profcfllör bütün binaların ayrr ayrı güzel ol bin lira .zarar ve riyan istemiş- tık. pılayordu. Sabab!eyin, bütün ka-
l"art3en diln ,Avrupa ek3pretJiyle Der- mast lazımdır. se de ehli YUkuf bu talebi red- Merhumu vaktiyle lstanbulda aaba mekttpleri fibi, Tlirk mek· 
lbıden ~ehrimizc gelmi~ ve akşamki Mesel:\, binalannm hepsi Sinanın detmittir. mu!lyene ve tedavi etmi' olan tcpreri de toplandılar v~ mual-
trerıle Ankaraya hareket etmi§tir. eserlerinin yansı kadar bile giUel Of obfisçfilerin hekimlerimizin verdikleri ma1ii· !imlerinin neıaret1 altında, çok 
Profesör Ankaraya hareket etme - olsaydı, İstanbul ideal güzellikte Prote#illto•u mata göre lımail Derviı beyin mükemmel bir aizam ve intiza-
den evvel refakatinde .deniz federcu bir -hir olurdu. Bunu temin i~in ° ıi;, d. · ._ l d'l' d. · t k l l 
gonu mi Ekrem Rüştü bey ol-duğu de ...-~hirde bulunan bütün bina.lnnn Belediye, ıon ıünlerde beledi ışı Ktrı mıf, l ı ııır:ıe a ı a m a reamt merHİmio yapılacağı 
halde ~ehirde bir gezinti yapmı!J ı·e büyük el ve kafa.lardan çıkması U • nizamata riayet etmedikleri an- takda yara ohnuı, difinden ıelen bftyftk kilise meydınma gittiler. 
Be§ik'*"•a 

1
giderek Çırağan sarayını •rmdır. Halbukı· t•tan"ulun mü~ - h.b. · kan uıuo müddet durdurularna- Meruim bittikten ıonra bütün 

"""S' ., ., u Ja,ılan bir ka~ otobüs aa ı ınıo 
geztlikten sonra lstanbul tarafına ne tesna tabii güzel!iğj evvelce de söy mtf, nihayet lsmail Derviı bey mektepler yanf yaY&f caddeleri 

·l ti! ı· d elinden vesikalarını ıeri almıştır. ~erek Mim.ar Sinan ı ı a ın e /ıa. ]ediğim gibi gayrı muntaz~m bir ~t- Fransız haat•hanesine yatmlarak doldurarak datılmaktaydılar. Bu 
.ıı b ı t .. .. .. l" b' Bunlar da belediyeye bir pro-r u unmuş ur. kilde yapılım çirkin gorunuş u ına • bir müddet de burada tedavi s ırada, kasaba Rum Jrimnuının-

Profesör Yansen dün kendı'sı'yle ı ı bo l t Istanbul beledi testo çekmiclerdir. Belediyt:, ver· 
ar =ı zu mu' ur. Y olunmuıtur. Ismail Dervit beyi yani idadi mektebinhı .. terbiyei 

görü§en bir mulıarririmize şunlan yeslnin pıtrasızlrğından bah:e.dili. - diii cenpta otobris sahiplerinin muayene ede-. hekimlerimiz mu- bedeDİya muallimi olan bir ef. 
söy~işür: yor. Halbuki ~ehri bir plft.n s.ıres-ıll eT'felce birer t•ahhölnam• ver- d '- cad.ı _ _;..1• •ol alıp ylrftme'-te olan 

T kı · b" ük. • • i 1 k a maileybin il 1ranserine tutulmut aea J " - ür erın uy · mımarl iistıtdı de gü:ı:eileştirm Y~ pa.raınz 1 ma.- nıiı olmaları dolayııile •imdi be· T 
Sinan için tertip edilen i1difalde hu· ni değildir. Venedik ,ehri de bun v olduiunun daha ill< :ıamanlerda lh-k mektebi talebeainin tberine 
lnnabilmek için bilhas.<5a bu gün gel dan 30 sene evvel aynı va.ıiyette ve tediyeyi protesto etmiye haklar1 anl1111ldığını, maamafih neticui atılarak hdeki hanım kızlardan 
dim. pa.rn!lrzdı. Halbuki şimdi şehre hu olmadıtını bildirnıittir. vahim olan bu hastahjıa keadi- hir h~ın Mçlannda11 çekmiye 

Bu memlekette mimari sahada ve ısene glen hinlrce seyyah mil • ıine ve ailelerine haber verilme- baılamıt YO bir muallim ağıına 
ya diğer bir sahada vucudc getirilen yonıar bırakmaktadır. Ticaret odası ve y•kJ'fmıyacak derecede müsteh-
b .. ilk ı · digv ini söylüyorlar ve diyorlır ki: 

uy e~r crın banileri için yapı - lstnnbulu bir seyyah şehri yap - doktorlar cen kll~rler ıaTiıtarak kıılardan 
l an tes'ıt m · ... _.. - lı:nail Deni• bey hekimdi, ' erasıminde bulunmnktan mak mükemmel bir fikirdir. ~Lanbul "' birini fena halde tokatlamıthr. 
lter medeni insan büyük bir zevi\ du Avrupanın en güzel bir yerindedir. Tıcıııret kastlyle açılmış olaıı hastahğının dil kanseri olduğunu Bu aralık ftrken yavrular ve bu 
yar. A!!!yanın da. kapısıdır. insanın ilk bastaneleriı:ı ticaret ve sanayi kendisi de bilirdi, bize de teeı· mflhcariz muallimden emir alan 

Sinan büyük bir adamdı. Fakat görüşte elde ettiği tesir en mühim te odasına yeızılmalan hakkında o· sfirle söylerdi, kendisini teseliye b 
aYnr znmanda taJı'Jı' ol'1 u"u d ·ı·rdı'r. lst•nbul bu nokt .. dan di""r d ı_ d 1'.- ı bftytık yaıta ~mnaı.: tale eıi 

' •
1 

,, a nıu · " " "" ~" anın noKtai nazannı odor ann etmfı olmak için "deiil!,, derdik. · · i ı · k hl\kkaktır. Çünkü bü,·ük adamlar 7.:a seyynh şehirlerine karşı büyük bir d mınl mın yanu arı ıtere ve 
manlarında t~l,dı·r edı'lrn"'cJı·•,cıerı· hal- verdikleri ceYıplar vazıyeti e- Hastalıı" ının burada da radiumla k .• yi . l d' 

- ' ".l faikiyeti haizdir. ezere , çr5 ne p geçmıı er ır. 
de o, :ıc,aheserJerı'nı· uu··cuda getı·r·eb·.·ı- d ğiflİrmİf deg" ildir. Oda fıkrinde tedaYİsi mümkündü, fakat mut- G '- T" k t' k • Ankaraya gideceğimi aha evvel b ereK ur cemaa ı, gere 
mek ·çi ht ld v 1 · musır oldu&undan bu gibi as· 1 k Al ı'tmek 1• •t d' 1 n mu a~ 0 ugu vcMite l nı - hük~ınet m~rkezine mektupla bildir· 5 ı a manyaya 1 "' e 1• mektep idaresi tarafından icap 
ma m~Iik buJunmu~tur. h tt '·- d A tane.er yaıılmamakta devam ettik- 1 'J D • beyı·n öJO-ü da ~ miştim. Bu seya :ı an ma~a ım n ımaı ervıt ... .. eden makamata ıiddetli ıikiyet-

Sinnnrn Edirncdeki e&erinı· biı·tu·•n k · · t w ı· t tb'k t leri taktirde haklannda kanuni ülf·· k d 1 t l b ara ı~ın yap ıgım p anın a ı a ı· r unun ar a aı arını •e a e e- lerde bulunnlmuıtur. Viliyet ve . 
diin~ :ı tanır. nr kontrol etmektir. Zaten bir 'ehir muamele yapılarak kayıt ücreti- sini bOyük bir eleme df)ffirmüt· f d ·dd l 

Buıriln Sinıın idn ihtifal .vapnnk pJ'*nr bı'r defa.da y•pılm:ıı•, bu 1 •• b•- . h .1. .b t' 'd' mlifettiılik tara ıa an fi et e 
- a .. "" y " nın cuaen ta ıı ı cı e ıne gt ı- l8r. Talebesi !e) otlu fotograf- Lk ı. b •- d Til '-

onun hlltırn!!ım ve e•erini fakdir de tan yirmi, otm; sene hile sürebilir. lecektir. tan iııroata •ı•ruıııııpa a, t~ 
mektir. Bunun mannsmr Tu'·ı·1c1"'ı·ı·n tıı ı JA •• • d d hanelerinden birinin vitrinine ho· h ı· • t ·- ıon derecede " c yapı an P cın uzenn e iler e tas ..................... " ............................. ___ a a ınm eenuıu • 
iyi ve güzeli bc:f.encJikJt>ri etrafla • hihat da yapılahilir. En miihim me· iştirAk ettiğimi söylemeyi lüzumsuz calarımn ıiyab matem çerçevesiy- dir. Söylenildiiine aöre, Anadolu 
rındtt her !!.ahadıı Sinanın escrlcri sele yapılan planın muva.ffakıy~tle buluyorum. Bu hMustaki noktai na le satıh bir resmini astırdılar; mnhacirJerinden biri olan mual-
g ih; mnYaffnk e~r1er görmek iste • t tb'k d ·-· • k d d Jfü d d h a · ı ı rr. nnmı dıtha evvel it:ah efımıv.ım. -ve ya m a ııırü "nun a a. mer u- ıı·m, bOk"·met tarafından azledi-mderi demektir. l u 

stan.hul planını ynpmaklrğrm ic;in hirde yapılacak i~lerin şimdiden plt mun hatırasını teıkar için bir len meıhur firari Ali Vaafi ce-
Bir milletin medent sahada ytik~eı·\ b b l d' t f d b' tek t ı· t -'- · l li tine bı'r - ana e e ıye ara ın an ır • nınr er ıp e m~ ımar aa ye toplanh yaph•caktır. ma.ati yerine yakında getiril· 

mmetıer sırMında bulunnbilmesi Jif yapılmı~ değildir. Yl!lnn Gazi stil vermek l!zrmdır. Öyle ~eyler 
için lhım ~ttrtJard:ın birisi, o mille· ha:ıretlerlnin lrtanbul plAnmın ya. vardır kit belki yirmi otuz se~e eon- miş olan yeni yerli Türk ce-
tin Y"Ph d ;c • 1 d d . Umumi maaş maatinin terakkiperverAne hare-"' r ıı.;ı ış er " nnna en iyisi- pılma.11111 ı:a.m:ınrnm çoktnn geldiği ra. ya.pılaca.ktır. Fakat onu oinıdi· 
nj seçm~sidir. fikrini ııhnr cttiklerhıi duydum. Bü den tanzim ve mbit etmek icap e - Umumt maatın dağıtıtmasına ya· kttını çe\cemiyerek, hakaret kas· 

Bir ~chrin tam m:rn:t~iylc gfü;~I o- yük rf'Hair:in bu ffüıine tamamiyle der. rın ba~l11nacakhr. tiyle bu teıavil:ıe dir'et etmittH".,, 
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Gazneli Mahmut hile ile Aslanı celbetti ve Hindİ3tnnda bir kaleye hap• 
setti. Ve Oğu:darı Hora5ana nl).klettirdi. Maıımafih Oğuzlar Gaz· 
nelilere itaat etmediler muhtelif rei,lcrin idareşinde lraka ve Azerbay· 
cana geçtiler. 

Selçuk devletinin kuruluşu : 

Maamafih Selçuk ailesine mensup olan Oğuzlardan kalaba!ık 
bir kısım Selçuk ailesinden Tuğrul ve Çakir beylerle yani Selçuk bey • 
lerinin idaresinde Maveraünnehh-de kalmışlardı. Bunlar yazın Duha • 
ra civarında Nuı·attat kı§ın, Harzem otlaklarında ya§ıyorlardı. Ni • 
hayet Selçukiler Gaı:nelilere müracaat ederek Horasanda (Nesa) ve 
(Ferave) vilayetlerinde yerle9mek için müracaat ettiler. 
G Gazneliler bu müracaatı kabul etmediler, Selçukiler isyan ettiler 
.1 azgelilerle çarpıştılar. Gazne hükümdarı Mes'udun ordusu Men• 
1 

e eı-has araemcla Dandanakanda mağlup oldu (1040). 

t tTkuğrul hey bütün Horasanı zaptetti. Artık kat'i surette Selçuk sal • 
ana ı urulrnu§tu. 

d i ~ğhl bey büyük bir sürat le Cürcan, T aberistan, Kahie~an, Heme • 
an, 8

3 b·~~~ Azerbnycaıı, Huzistam zaptetti. 
b . t'u. k'Yüb k devletin merkezi (Rey) şehriydi. Tuğrul Bey kendi met• 
uıe ~nı l a ul etmek muayyen bir miktar vergi vermek ve idaresinde 

ser es ~ mk~k tartiyle bir çok kücük sülS.lelerin hudutlan icinde yala • 
mauna :ı.m an bıraktı ~ ~ 

Tuğrul bey b : l .., b' · ı· · l " h l. . k . . d u ımpardor ugu ır ıs am ımparator ugu a ıne ge • 
tır~e u~tıy~r lİ" Bağdada gitti. Bağdat o zaman Şii mezhebinde ve 
(Buveyh), ogu arının elindeydi. Büveyh oğullan sünnt halifeyi iş • 
ten çeknu~ler, ~ısırdaki Fatımi halifesi namına hutbeler okutmuşlardı. 
Tuğrul bey Bagdaad girince halifeyi tekrar makamına çıkardı. Fatı • 
mil erin nüfuzu~a t~hi bulunan yerler müstesna. bütün isllm alemi 
artık Tuğrul bey.~n ~~~uzu altındaydı. 

Tuğrul bey oldugu zaınan (1063) Selçuk devleti gem~, kuvvetli 
bir imparatorluk halini almıştı. 

Alpaslan: .. .. 
Tuğrul bey oldukt?~ sonra yerine üvey oğlu Çakir oğlu Sü!ey • 

man geçtit faakt Çakırın öbür kardeşi Alpaslan buna isyan etti ve ha· 
lrimiyeti eline aldı. 

Alpaslan derhal fütühata batladı Şirvan Gürcistan sahalarım ve 
Bizanaa tabi Ernıenistanı derhal za~tetti. Alpaslanın en büyük zaf e .. 
ri, Bizans imparatoru Romanüs Diyogenisi Malazgirtte mağlup etmesi • 
dir. (26 Ajustos 1071) 

Oğuzların Tuğrul beyden evvel haJlıyan Anadolu taa~·ruzları bu 
zaferle kat'i neticeye varmıştır. Alpaslan, Nizamülmülk gibi muktedir 
bir vezirin sayesinde idareyi tanzim etti. Alpaslan Ceyhun civarın
da bir kaleyi zaptederken bir suikaste kurban gitti (1072). 

Mellk •ah : 
Alpaslarun oğlu Melik şah fütühata devam etti. Marmara kıyıla• 

rına kadar bu zamanda inildi. Anadolunun dörtte üçü zaptolundu. 
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Suriyede mühim muvaffakıyetler kazanıldı. 1076 da Kudüs Fatı• 
mil~rden alındı. 

(10e5) te Antakya (10:J7) de Urfa Bizanslılardan zaptolundu. 
Halep ve Şam !elçuk idaresine geçti. ... ... 

Melekqah zamananda hudutlar : 

Bu zamanda hudutlar Tanri (Tiyanşan) dağlarından Marm:ım • 
ya, Akdenizet Kafkas dağlanndan Y ement Basra ve Mısır mınte.kn • 
ama kadar uzıyordu. 

iki 811rn ; 
Fakat iki fellket biribirini takip etti. Biri, bir batıni tarafından 

Nizaınülmülkün öldürülme~it öteki Melikıahın 3~ yatında Bağdatta 
ölmesidir. Melik!ahın ö!ümüuden (1092) sonro. büyük imparatorluk ve 
rııset kavgalarıyle çalkandı. 

Sonkar devri ; 
Melikşahın ölümünden sonra cğlu, !lerlruyaruk devlet rcısı oldu. 

Fakat karde§leriyle ve amcalarıyle ufre.tınıya mecbur oldu. H~.;lılar 
acferi bn§ladığı halde bir türlü hal'ekete seçemiyordu. Yerine karde· 
§i Mehmet reçti, Mehmet Haçlılar ıeferine karır mukabele etmek istiyor· 
du. imparatorluk içinde mühim bir ftıtat ment,aı halini alan hatınil~
re kar§ı tiddetle harokete seçti. f'nkst 1118 de aldü. Yerine Melek,ahm 
Horasanda hA.kim olan oihı Sancar kendiıini büyilk sultan olarak ilan 
etti. Sancar dağılan ~elçuk ku.,,vct1erini Te Aıy& iıllMlarını ~elçuk ha
kimiyeti altında topladı. Gaıuııelilertı ıarlr: Te .. rp Karahanlılarına karşı 
harhetti muzaffer oldu. Karaluıtalara bl'J'I yaptıfı muhuebede kaybet
ti. Maveraünnehir elinden cıktı. ~tm-.ıde kendiıine (24) bin koyun ver • 
meyi taahhüt e!mit olan Ofut:lar da iaynn ettil~r. S:ıncar göc;ebe !Jfiuz .. 
larm eline eıir düf1.ü. Göçehelerin iıtill11 ÜHrme Horasanın Nı,abur, 
Merv ıibi büyük medeni !ehirleri harap oldu. 

Sancar Otuzların elinde üç sene esir kaldı. ~onra kaçtı. Fakat çok 
ya,amadı öldü. ( 11S7) Ofuı:le.rın uyaıunın sebebi Selçuk memu:lanmn 
Oğuzlara zu!üm ve ıadretmeleriydi. 

Selçuk lmpereiorıuıunun parçalanrnnsı ; 
Sanc~rdan sonra Sclçult imparatıorlufu parçalandı. 
Harzemıahlar Horaatmı elde ettiler. Irak ~e!ç~k sulteı.nh3ı Har • 

zem9ahhlarla l:ıir harpte inlnraz bu1du. (1194) Ç11.kırın oğlu Kavurt ta
rafından 1041 de kurulan Kerman Selçuk deYleti Ojuzlar tarafından 
( 1188) da yıkıldı. 

Alp&ılanm oflu T utuı tarafından kurulan !uriye Selçukt devleti 
dahi ( 1117) de nihayet bulmu9tu. 

lıunların içinde en deTamlı olan Anadolu Selçukilerinin kurduğu 
devlet olmuıtur. ltüçük 5elçuk de-vletleri kııa bir zamanda mhavol • 
muılar hu deTletlerin yerine Atabey llL.-altını taııyan Selçuk kumandan• 
larmın t~I ettikleri (Atabeyler) de.,]etleri kaim olnauttur. 

Bu deyJetlftden bazıları Haçlılar sel•i11de büyük hizmetler cör • 
mütlerdir. 



Kafalarinızı kaldırın ve bakın 1 
r Uca rarafı ı inci sayfada j 

)erle din phrlmize ıelen şehir mlite 
••- M. Yansen, vilAyet, belediye, 
fırka erUnı, tehir meclisi a.zaları.-d 
dıttlnaa, dzel san'atlar akadem"e 
•tilıenü meldebf talebe v m < e· 

Ben, b z, onl•r 

Darülbedayide 
DarlUbedayiia 19.;1·1952 ae

neaı temail menimi reamea bıttL 
Arbk artiatler turnelere baıbya· 
cakJar, Ye kıımea de latirabat 
ed~ceklerdir. 

Harp borçları 
Loyitcorç Amerikaya şiddetle 

hücum ediyor 
n.lerl, mimarlar, he) •tr -ı 

•IJlk bir halk kitlesi hazır bulı.: 
•uıtur. 

Minarelerln'n ·· t ' ~·reıeri b 
nklarla süslenen Süleyman iye " mi 1 
lllnla avhma daha erkenden dolruuş 
ta. 

"Sen ölmüşsiln! Fakat ebedi abi
delerinle lıer an oözUmıi::ün önünde. ... 
11in Ve yrzşıyorsun. Gd lerimlzi dol
duran her kubbe; bakı~lanmın giif.•· 
s iten het minare; golculan kucaklı

ıcr kcnan"aray ce han; l:fllala 
ren lıer kütüplırme; bağır • 

I n ·nı ten her au bendi; ufuklar 
c "tlen n lıcr yol; lltlelerl sırt. 

l yan her J.öprü senin uatalığının, 
11enln mimarlığının hatıralarını ta~ı· 
yor ve lıayalinıizde ıenin görmedi-

Bununla beraber, balkın "Sa· 
atçi,, is mli mus·ıcm komedıyi 
g8rmek için g8Jterdiği allka Ye 

arzu üzer ne, b~lediye, cumarteıı 
paHr Ye pazartui ıtın'eri t~ia 
de llç temııl daha •erilmea ne 
milsaade etmiıtir. 

lngilterenin esb!k bapeldll ve 
Ahrar fırkast lideri Lovirorç Amerl
kaya kar~ tiddetlf hficamlarla dolu 
bir eser neşretti. -Tamirat, n ha1'P 
bortlanna dair hakikat,, adını taşı • 
yan eserden Amerfkaya da.f r tD ah • 
ler söyleniyOI': 
Avra~ Amerika bankalan altın

la doloncıya kadar para ödedi. Ame
rika. harp bortlan mesele!fnde lngll· 
tereye karp ~ok kaba daV'l'andı. Şa • 
yet lngll tere alacaklı, ve Amerika, 
Fransa ve İtalya borçlu olsalardı bfı, 
liııan, tarih Te ırk nokfai nazannd~n 
merbut oldufumuz mllJete, bu tekilde 
muamele etmekteıt utanrrdık. 

ranm Amerikaclald eokaklan mtlfil• 
lerle doldurduğunu ve Amerika Ta • 
ridatını bu yüzden 1931 de 20 milyar: 
tenakus ve bu suretle bir tek senede 
harp borçlannın bütfln 1erma1esinfa 
Uç mislini kaybettiiinl anlatmakta • 
dır. 

Neticede Loiteor~ Amerlkamn bO
tUn harp borçlannı ilga etJMel leap 
ett"ğlnf sert biT lisanla söylüyor. 

ıstHdll marlJı ğim'z sevimli çehreni canlandın&'Or • • _ .................. --.. ·---·= ....... . 
Merasime saat 15 te ehir banl!o • Ne benim şu avuç içi kadar beynimin evkaf mildttritne gelen bir telgnfı o 

AD111l çaldığı istiklal marşnyla ba.. aczi; ne hcy.'J tli ve ince eserlerini tet k11mu7 ft deıal§tlr ki: 
Janmıttır. kik eden kfı 'nat:n hayretle a~ılan *Ge~ Türle dlmluırigetlnln genf 

Marıtan l!onra Halk evi namına ti gözleri: dürıkü ve bu gil.nkQ y~ni yaDrulan: 1'1uhtellt mahkeme
lerde earet mektebinden Şevki bey bir hi· aan'atın durmadan l~liyen malı.inalı Bütiln haJJatır.ca MlmCIT Sinan 111Jr 

tahe e6ylemlş ve mimar s·nanın mc eli ve azimkdr kalası: ben, blı De medi6i, ldlflk oldulu halde kenclllline 
arından b:ıhsetm•ştir. onlar aen:n yaratıcı mimarlık deha· verUmiycn bir la1,.meti. ıen göster • 

Şevkı beyde1t 90nra. tehir merlisi nzn uucalıi:ır.ı hakligle ölrmlge mnk din. Şimdi baıukUlmlz ismet ptı· 
Türk • lngiliz muhtelit hakem 

mahkeme.i dün toplanmıı 53 da· 
va hakkmdaki ~arannı bildir
mİftır. Bunlardan gayrimenkul 
luin iadeai haklcında •çılan da• 
valardan 18 i kısmen iade 20 Iİ 
tamamen iade karan almıthr. 
Biri bakkrnda ademi aa lbiyet ve 
diğerleri için de rd karan ve
ri!m '~tir. Leh miıe olarak redde• 
di.en davalar arasında lzmirdeki 
Ekol ve Engilikt tarafından açı• 
Jan ve 31 gayr menkulün iadeai 
ne dair olan dava da Yarda. 

uasmdan Ani bey, ~bir namın:ı. tedir değiliz.,. fa hcumlcrlruün ~len bir telgNılta 
.a7Jeditf bir hitabede Sinanın ha- Ilundan sonr3 mühendis talebe ce denUlgor ki: 

Amerika, harp borçlannm ilgası 1-
~in Avrupa tanfın-dan TUku bnlnn 
mtlracaattn mahiyetini yanlış anlamn 
malıdır. Harp bor<lan karşısmda ln
gfltıare, en çok laeakh ve en çok bGr~ 
la devlettir. Dn hu•u!IJtll mUV11z•ne 
onun lehindedir. Sonra lnr,iltert bey • 

7atlndan baJuıetmif Ye §Unlan söy • miyctf re: i Te\·filt b .. y ateşli bir JI. "300 bu kadar eene ihmal cdi-
lemlftir: sanla gen~ talebelere şunlan haykır len bu büyük san'atkAnn türbesi 

'.hır n.ml • mıştır: •. .. d to 1 1.-.- bt l h 11 n "Çocuklar, arkada .. lar.. onun e o anan ..,ı.an ı a ona 
-ıtahtenm efndiJer! Kafalarınızı kaldı~rın w bal.-ın! ve bütün Türkiyeye illn edinjz 
Binanı bu ~hrln mümeıııUl ola · Bizden üç buçuk aaır evvel gelen blr ki ; Türkiye cümhuriyeti bu tür

Ni ullmlarken ıan'atıyle her ~eyi 
_,, 6ntaral dmek latedlğine ifa • Türk ne eserler yaratmı~tır. Kabili beyi bu halde bırakamaz. Onu la 
1'd ftinelr laterlm. Bu biil}ük lnsa . yetiniz ve zekdndzın bir an bUe ek • yık olduğu şekle ifrağ edeceğiz.,, 

1'e1mflet Alemde en bf'vUk tfcare•ci 
mfllettfr. Onun lcin tn"nte"e hn bn~ 
tar ftzerlnde fııırar etmenin h"tttin tlitn 

.. -•·· ·--1-• aninden tam"a- "
1
1k olyduiiu.tnacablnanma/1111, arkadaf · Yeni tirit• •••11-r -~ .,_ .... .....,. ., • •• - yanm ~ haynh ıuınuna ne kııdar teh• 

~a göre, Sinan ne ı-aldt ar.. ara a ınu. Ba telsraf Uzerine nkaf mlman Jfkelf oldntunu bflfr . 
"da1 Braıu angalım. Deha nedir? bUmlyorum. Fakat derhal k-'f yapmıya bqlamtfhr. Si 

bUd··· bl d La • ~· Anop11.. bo~larm llga.,rw ister • Fakat laayır ! O, 6lmftll o. falıe • ıgım r ~eg varıa, " a gpnu;, nana tfbıel Te llyıt olan bir tUrbe k A f!T'I ,. L 

urlnfnln hn bDrellne, liyakatinin l11pinoza, Goethe gibi Slnanın rla yapıtaeaktrr: Ve seleeek 1ene bu • en, m lı:ttaan mernamet dileniyor. 
,,.,. noktuına defMdUdL Fakat etter· bir dahi olduğudur. gtbtkUntht Mrka~ misil bfT kalaba • An11payta Atmıtnya Tereee.Jfnf ver • 
ininin ftllılluısmdn l/flflyor.. iki halta evvel IJodhe ihtilalini hk haaırancla ttlrbenla reeml ~ • mlştfr. Fakat Amerikıtnm isran, hem 

Türk . Yunan muhtelit hakem 
mahkemesi dOnkU ce.lseıinde 25 
danya bakmıt alhıını talik et
mif, ikisi hakkmda ademi aall
hiyet kararı vermiş, 15 ıni red
deyl mi~tir. 

Şelılr ,..,,.,,.. Mnnd .,. tazimle • biz de gaptık w alkıfladık. Çok glJ - dmı yapaeafıs.,, kendi rdaltma. hem bütün dünyanın 
r1ın1 arttderlm... renlerden değUlz .. Fakat Sbuınlan ref11rna mA"li otoyol'. 

ko11feranalar unutmak da bir nankörllUr olur.., Huvn Moratoryomu, refnh k•ıpı • 
MDhendlaler nemıne Si 

8 
ta b 1 d Dün, aat 17,30 da, Halk mnin 8mı a,.mak üzereydi. Fa.'cat kapı a,. • 

Aml beyden llOllra mUhendlsler n n nın ' es n • gflzel an'atlar pbestnbt balanda· ~ ,. 
mimarlar namma mühendis mektebi Tevfik beyin sözlerinden ıonra lh Ju Alarkltkthtdt Mftclerrla Ahmet lamadı Te ba tettebbft& merkezi Av • 
maallfmlerinden Yuauf Razi bey de tffalln Süleymaniye avlusundaki kıı Refik bey tarafnulaa Slnanm ha • ,,.,,. dnletlerfn;n inhldammı yalnız Parlsle 1 elefon la 
Mr hitabe slylemt§tlr. Bana, Gü7.el 181 bitmiş ve srnanın türbesine gidJ yatı, ~ocukhıfa, --~lifi, f9er1.rf gedktinli. Onun i~n Monotoryum KonuşabUlrsfnlz 
ua'atlar akademisi, ateJye ikinci Jerek belediye, TilAyet, fırka, halk hakkında bir konfel'&ns nrflmf~T. mtlddett bittikten sonra ne olaeni!JN Ankara. lstanbulla Paria ara• 
mmfmclan t 8111et RIJrnU bevin ,iiz evi, tieant m~tebi, lstanbut Hset!ıf, R•fn.. '--den t10n- Celll z-t 8e'1 bfr ktmn ke.tfrem.fyor n ba tereddüt 

• ,.l; 1 ' ti ak d f-' ~ ıa uc, ... ... 11ndaki telefon hattı dünden iti-Jerf takip etmiştir. ismet HüsnU B. 5uze sana ar a em s namla • Mimar Slnanı aan'at aoktasmdan 1 • her teı}ebbtlsti felee afratıyor. 
8lzlne: nna birer ~e1enk konmuıtar. zah etml§tfr. Amerltra, rin8etl dlmhor lnt"h'\ • baren uıruma açılrcıştır. Muha-

"Blglllc MD, dllnDn De bugllniln aa,Yeklltmlzln telgrafı Geee de Selim !rm bey rad1"dn lt3tı işini bftlrd'kten !O:nnt ho ltlStfi bere Bllkrcı yo ivle olmakta ve 
.,. 6il!llk Mll'at O.tadı, kıoea ~ guca Ptferashn bitmeden eneı Cevdet Sfnandaa bahseclen bir konferanı nr işe riratle netfee vermelidir • üç dakıka içın 845 kurut ~cıet 8....., 'fifge bt:ıflamıf 1:1e dnnl~lr ki: Kerim hey l~d p:ı~n h~zrctlerlnd·•n mt~ttr. Lttyfteor~ ATI'Upadaki iktisadi b;ıh- ahn-rı ·tadır. 

~~·····-·········---------------·····················-·· . ~-·············--
-128----• TARIH EL KiTABI 

- Selçuk Medeniyeti -

DeYlet ld•resl ı 

Selçukilercle memleket bir çoklaımılara aynlırdı. Bu lnınnlarm 
'-tına Selçuk ailesine menıup pt'cmler getirilirdi. İdareye bunlar ba 
karlardı. 

Divan -.1111111 ı 

Selçuktlerde de diler Türk müalüman devletler ıibi muntuam bir 
merkezi idare vardı. Vezir hükümdar namına devlet itlerine riyaset e • 
elerdi. Vezirin maiyetinde başında nazırlar bulunıın divanlar vardı. 
Bu diwanlarda muhtelif memleket itleri görülürdü. Vezir divanların 
hepsine nezaret ederdi. Tuğrulun veziri Amidülmülk ye Meliktahın 
Yaİri Nizamülmüllr devlet idareıinin töhretli üstatları olmu~lardır. 

Aak6r le•kltlh ı 

Selçukllercle ordu mühim bir kuvvetti. Adeta Selçuk! devleti ordu 
elemekti. 

İmparatorluk kurulduktan sonra İmparatorun phama bailı bir hu
• OrclUlu t91ki( edildi. 
• Selç~kller ukerlere, Gazneliler ve Saman otullan gibi maq tah • 

111 etmeclıler. Onun 7erine muayyen arazinin varidabnı timar sahipleri• 
• bahtettiler. Bu 1Uretle timar ıahipleri kendilerine bahtedilen Yarida • 
tm artmuı İçin çıftçilcrin fazla çahtmaıma da ıayret ediyorlardı. Bu 
aretle devlet mükemmel bir ıüvari kuvvetine malik oldu. 

Melilqah zaPıanmda ordunun mevcuda 400.000 idi. Hükihndann 
laaua orclUIU olduğu gibi, prenslerin de, yan müstakil deYletlerin de 
ardalan Yardı. Hükümdar iıted:ii zaman o ordulan da emrine alabilir
di. 

Selçuk qrdulannda develerle tatman ıeyyar hastaneler de Ta'f'dı. 
Din al~•••tl 1 

Selçuktlerin din ıiyaseti gayrı müslimlerin dini an'aneıine milıa • 
mahayla m'Ukabele etmekti. Selçu til&r tebaasımn dinlerine kanımaz• 
clı. lıllm &leminde iıe ıünntliği himaye etmişlerdi. 

Bu himayeyle Suriyede, Mısırda kuvvetlenen Şit halifeliğini za:f. 
lettiler. Baidattaki ıünnl halifen;!lıe maddi kuvveti kalmamqb. Sün• 
81 biWeti himaye etmekle iılim dün ıaımm baıına geçtiler. 

UI• harab we kDtUphaneler 1 

Selçt.ıdlerde ilim hayab h ım 1 ihtimclma mazhar olurdu. Vezir 
Nhaaailmtllk maarif için ıenede 800,000 dinar aarfediyordu. Bu o za • 
~ mllhim lrir ,..kGnda. Nizunfilmülk yalım mflderriaı... ele • 

111, ilm llnmü:Je ,.ı..ı.. de •JnC& enak ........... .. 

------- TARiH EL KiTABI ---·--125-
1) Senyörlere hizmet etmiye mecbur olan ıerfler. Bunlar asilzad~l.

rin aruiıinin bir cüz'ü telakki olun urlardL Toprakla beraber alınır ve 
aablırlardı. 

6) Dere~ylerin maliki.nelerinde y~ıyan halktır. Bunlııra (Vileıı) 
ler denirdi. Bunlara mahsullerinden rahiple::-e ve uilzadelere yergi ve· 
rirlerdi. Bundan fazla olarak tato nun duvarlarını yapmak, maliki • 
nenin 1.0llarmı yapmak Ye her türlü anaaryalarını yapmak bunlal'ln va• 
sifeleri7di. 

- BOyDk ~elçuk lnıperatorluğo 

Clhe11 tarihinde &elçukl lmparatorıuıunun rolD ı 

Selçuk! impaartorluiu cihan tarihinde mevzii olmaktan ziyade d· 
hantümul bir teair yapmıtbr. 

Selçuktlerin tarihi rolleri, ne Cazneli?erle, ne de Knrl\hanlılar .. 
la mukayese edilemez. Çünkü bu iki devletin tarihi rolü pek mevzii 
lralmıttır. Halbuki Selçuk deYleti u zamanda 9ark Türk elinden 
Marmaraya, Akdenize, Kafkas dağlann-:!an Hint denizine kadar 
7a71lmıt yekpare bir devletti. Selçuk devleti bir taraftan mez• 
hep ihtiliflanyle, bir taraftan Bizans hücumluıyle kuvvetten diiplek• 
te olan illlm heyeti içtimaiyesini diriltti. 

Haçlılar harbinin akamete uğrama•..ı, bırlatiyan • iılam d•va• 
ımm hm.tiyanbk aleyhine bir müddet için tefenukunu te~;n etti. Cu 
neticenin elde edilmeıinde Selçuk devleti mileasir oldu. Anadolunun 
ıon defa mGtlUman Türkler tarafından fethi ıene bu devlet zamanında 
'f'Ulmbulda. 

Büyük Selçuk devletiyle alakadU" olan bu hadiseler orta za • 
man tarihinin eaub d6nilm noktalarını t~kil eder. •• . .-•4 

Selçuk alleal ı 
Selçuk Türkleri Oğuzlann 6ç ok kolJm& menıup Kmık l>oyundandır 

lar. Süllleye ilmini veren Dakak beyin o<Ylu Selçuk (Selçik) tar. Sa • 
batı yani kumandan unTamnı alan Selçuk bey halla ile ıürüleriyle Seyh 
an nehri kenarmda Cent nehri civarında yerleıti ve müılüman oldu. 

O zaman Saman otullan devleti pek zaifti. Müslilr.:ıan olnuyan 
Tilrk kabileleri gelirler milılüman Türklerden haraç alular giderlerdi. 
Selçuk bey Cent tehrine haraç almak İçin ge!en müalüman olmıyall 
Tilrk kabilelerinin tahıildanm kovdu. Ve ıehre yapılan alanlan dur • 
durdu. Mütecaviz kabilelere gahp ıeldi bu ıuretle töhreti arltl. Oiua 
kabilelerinden bir sata ıelip Selçuk Beye iltihak ettiler. 

(Selçuk bey) (Cent) de öldü. (935). Selçuğun ölümilnden ıonra 
aile reİli olan (Aalan) Clırail) Yapıu unvanım tq17ordu. Saman oju!• 
lan, Xarahanhlu. " Qanelil•le harbederkea Saman olullarm:l vap 
m .._ All•• Ma•eratilmehri auhafuaya manffak ol••adı. 
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.Matbaamıza gelen eserler: -San'atkA.rlar 
Muharrir Nahit Sırrı bey en ıfJze1 

h kAyelennden üç tınesinl bu isim alun
da bir kitap fe linde nc~retmiştir, 811 
gfizel eseri edebiyat lmilerine tavsi) • 
ederiz. 

işçi yerleştirme evleri kapatılacal< Kütahvada 
~~~----~-----~--~--~~~~ 

(Baştaralı dünkü aayımızda) 
'Belediye hizmetleri teknik muame. 

JcJcrinde bağlı bulundukları İ§ idare
hanesile temasta bulunurlar. 

Her vilayet i~ idarehanesi vll!yet 
dahilindeki diğer i~ idarehanelerile, 
başk& vila.yetlerin i~ idarehanelerile, 
müteaddit vilayetlere şamil i§ idart'
haneleıiJe İktisat Vekaletinde teşldl 
edilecek merkez i~ ofisi ile bilhassa 
arz ve taleplerde fazJaJrk bulanduğ11 
zamanlarda bu fazlalrğa ait malQm!lt 
teati."'i için muntazam surette daimt te 
mas ve münasebette bulunur. işbu i' 
idarehanelerinin aralarındak'i posta 
mohaberntt posta. ücretinden muaftrr. 

131 - Belediye işçi Yerle;tinne ev
lerinden. vil~yet i~ iclarehanelerinden 
her biri muayyen meslek ve san'nt 
şubeleri için hususi şubeler açmağa 
mezundurlar. 

Vilayet iş idarehanelerinde ziraate 
mahsus ayrı bir şubenin açılması mcc 
burldir. 

:&Jediye işçi yerleştirme evlerinden 
vilılyet iş idarehanelerinden ve lüzum 
' ·arsa terilecek mahsus kararla §ube
Jcrden her birinin yanında bunlann 
mua.mcJelerini gözetlemek Ye bun1ann 
inkişaf ve ilerlemeleri hakkında fikf r 
beyan etmek üzere bir idare heyeti 
tecıkil olunur. 

Bu idare heyctlcrj işçi n diğer ya. 
nsr iş sn.hiplerindcn (ereldcüp ederek 
Ye Uzanın mürn!din olduğu kadar jc . ~ 

evınin veya iş idar<'hancsinin tav:l.!Su· 
tuna en çok müracaat ed<'n san'at ve 
rnesJelc mensupJanndnn olma!&rma 
itina ediJecektir. 

142 - Her birliğin müessbleri bir 
liğin te5is olunduğu mahal, viHl -
yet valisine ~eya kaza k3ymakamlı• 
ıhn& birliğin yasasını nrmiye ve 
her hangi blr n&mla idare heyeti n 
ya müdürlük işleriyle mükellef ola -
bilecek kimselerin adlarmı bfldirmi
ye mecburdurlar. 

Y&.sllda ve idare heyetinde ve mil· 
dürliikte olacak her değişiklik aynr 
suretle bildirilmek lhnrıdrr. 

Yas& nlj veya kaymakam tarAfrn
dan müddeiumumfye tebliğ olunur. 
Birliğin ldıtre heyeti veya müdürlU
ğlinde bulnnahllecek ol&n uaısı 
1'Urk ve medenf h&klftrmıt 8ahip ol • 
rnak lbtmdtr. 

Snn'at icra eden evli kadınlar me~ 
lc!d birllldere girebilecekleri gibi ida 
re heyeti a,.1lhğında n miidürHik 
i~lerlnde bn.lunabilirler. 

On altı yaşım bitf.rmi~ küçtfklerin 
de mt.!lekt birliklere girebilmeleri 
caizdir. 

Ancıtk bun& baba, ana veya nsi
leri itiraz edebilirler. Bu kü~ükler 
idare heyeti aı:ahğma veya müdürlü 
tüne ahnamın:lu. 

143 § Meslekt birliklu hükmt şah 
ıriyetf, mahkemeler huzurunda· duruş 
ma ehliyetini h&foıdirler. 

İvazlı veya ivazsız menkul n ya 
gayri menkul mallar .iktiMp edebilir 
ler. 

Temsil ettikleri m~leğin topluluk 
ve mü~rek menfaatlerine doğrJ • 
dr.n doğruya veya dolayısiyle r.anı r 
veren fiiIJer hak.landa ~hsf müdde 
ilerin haiz olduklan her hr.kkı t1er 
türlü mahkemeler huzurunda. kra 
edebilfrler. Hareketleıi:li mer'f ka
nunun hükümlerine oydurmak prti· 
le azası nr&sında karşıhklı )'ardım, 
hastalı1c \'e tekaüt sandıklan tea!s e· 
debiUrler. 

Bundan başka gelirlerinin bir kıs 
mmı ucuz meslekler yapmıya, emek
çi bahçelerine lhım olan yerleri 
almıya, medeni ve arhht tubiyeye 
tahsis edebiJf rler. 

13.2 - Vilayet iş idarehanelerilc be
Jccliye işçi yerleştirme e-rJerinin n 
bunlara bağlr ub~!erinin ifa etmeleri 
lazım glen ,.e diğer şartlara ve hu~u
sile işçi ve iş sahiplerinden miitesavi
yen teşekkül edece!< olan id::ıre hevet. 
Jerinclcn ve ev idarehanelcr muam

0

ele
Jerinin meccant ve doğrulukla yürfi· 
tüJmcsine ve iti1ı1f h:ılfnde bitaraflı
ğın ter:ıinine muhtelif belediye evleri 
,.e vil~yet idarehaneleri uamndaki te 
mas Ye bağın idamesfne ait olarak alr
nacak tedbirler bir nizamname ne ta
:>in olunur. 

. l33 - ViJAyet •eya mahalli re!'mf 
ış i~arehanelerile meccant işçi yer· 
leştinne e'·Ierinin yalnız is arz ve tıı 
leplerini muhtevi duvar il:.anı damga 
resminden muaftır. 

LAboratuar, ~crflbe t.arlalan ilmi, 
ziraf, veya içtimai terbiye işleri, me~ 
leğe faidesi olan kurslar ve neşri -
yat gibi mesleğe ait tesisleri yaprp 
idare etmiye vey& yardıml&mıya 8a1A 
hiyet1idir. 

İstihsal -ve fstfhlA.k koftt)enttffleri
ne ianede bulun&bilirler. 

Bu birliklerin toplanabilmelerine, 
meslek tedrislerine muktazi eşya vr. 
em:ıkinle kütüph:ınelerindeki kitap • 
lar haczolunmazlar. 

Asayiş, yo•, su, zer'iyat, 
sıhhat, msarif lşlc~i 

Kütahya (Hususi muhabirimiz
den) - Vali Nusret Bey r icam 
Oz:erine vilüyetin umumi ahvali 
hakkında şu malumatı verdi: 

144 - Bu kanuna göre teşckkiil et 
miş birlikler iktısadf, .smnl, tieart ve 
zirnt topluluk menfaatlerini tetkik 
ve müdafaa etmek here aralarmd~ 
ittihatlar teşkil edebilirler. 

t~u kanunun şekle ''e e:;asa nit 
hükümleri birlikler ittihadr hn.kkınc!n 
d& nlduğu gibi tatbik olunur. 

Birlikler unlannda ittihat yap · 
tıkJ&n takdirde ittihadı idare he -
yetinde nasıl tem~il edeceklerini Yll· 
sa!nnnda tasrih ederler. 

145 - Her aza birlikten istediği ı:a 
mnn ~e1dlebilir. 

Bu esasa 11.ykın nlarak ko~ul;ı.cak 
h~r türlü §!rtlar hiikilmsüzdtir. 

Yalnız çekilmeyi takip eden altı 
aya düşen iştirAk hissesini istemek 
birliğin hakkıdır. 

Bir birlikten çrkan her kim e bir• 
liğin ygpmrş olduğu sandrklardan dn 
çe!dlmiye mecbur olmayıp iştir{tk 
hissesi vermiş olduğu bu snndrkl:ıra 
a:r.a olmakta deYam edebilirler. 

146 - Ausmın an:osile \"f! ya yıı -
8a mudbfnce ve ya mahkeme kı:rrari· 
le fe~!h vuku bulduğu takdirde ce -
miyetin mall:.n y:.ıs:ı.ya n ya y:ı!!l -
dan bir hüküm voluıa trmuml heyet 
tarafmiian tayin· edilen esaslara :ö -
re verilir. 

Bu mallar hic bir garetle unhıı· 
ara!lında tıı.!aJim olunnmaz. 

147 - Mtı h!ser:?elcr cümhurb et 
müddeiunmmfsinfn tnlcbi üzerinf' 
birliği feshe kanunun hfikümlerine 
aykırı olaral< yapılan gayrı ını-nkul 
iktisabınm hükümsüı olduğuna ka · 
nu \ierebilir. 

DçUnco bap 
Toplulukla iş ifttilcUlcm fJC ihfi · 

ldflann sureti halli: 

1 - Gr~ dair hüküm!er 
148 - J~iler ve,·n işsahipleri müş 

tenk menfaatlerini müdn.fna ~in ft• 

raJarmda uyu~rak k:ınun hü!~üm
lerine riayet etmek ~rtile birli!cte 
hareket etmek h:ı.kkınr haizdirler. 

( l)~vam ede:;ck) 

Akıl hıfzıssıhhası 
Kongre:;i 

1 - Vilayetin asayi~ vazıyeti 
tahmin edildiğinden daim mü
kemmeldir. Şakavet hadiseleri 
asla görülmüş değildir ve gö
rülmesi iml{anı da yo!ilur. Bir 

kıı çocuğu saatlerce yaluı:ı ba
şma gitsin kılana en u~:ık bir 
hata bile i'efmez. Tamamiy1e 
end"şeden, korkudan atade ola· 
rak yoluna devam edeb J r. 
Cümburıyctin feyzi, kudreti 
şlip~eıiz bunda müessir o!mu,
tur. Adi Yukuat da az.:fır. Hal
kın medeni vazı yeti iktisap lıu · 
susunda gösterdigi i11tidat, hü· 
f.u:nctic tedbirleri ittılıazdaki 

munffakiyctJi basireti ıayanı 
zi irdir. 

2 - Vılayetin yollan tama· 
miylc ikmal edilmiştir. Vilayeti 
kr.zalara bailıyan yoUarda bir 
aksaklık yoldur. Her mc\'Bİmdc 
ve her k<lzaya otomo~iUe git
mek da· ma im idi:'ı dabiı ndc· 
dir. Tamire ihtiyaç göııt~ren 
) erler vakit gcçinJmekdıin der-
1 ı? ve aciJen tam:r edıJme.<· 
tf:dır. 

3 - Memleketin iyi ıu ibtiya· 
cıoı tcmın etmek i• ph s:z en 
c:J'uh'm ış'erio baıında gelir, Bu 
m~ \salla ( 100000 l:ra acrmayelı 
ve Kütahya su firketinia 
müsaadesi :ı ındı. Belediye yar

chm edecek YC idarei hu:msıiye 
bu nz fcyi ifaya gı:yrct cy!eyc
celıtır. [Yecli honôo"k oren] mcv
kiındea retirıJccek o lao bu au 
Kütabynya altı J.;iJo metre meııs
fededir. Demir borularla ve her 
türlü ecnebi maddelerden al'İ 

o:arak getirilecek olan bu suyun 
şehrin •İhhati üzerinde müessır 
olacağı bedihidir, 

. l34 - Bir İ§çi veya müst?Jıd~e 
1§ bulan meccani iş idarehaneleri niü 
dür veya memurlannın her ne nnm 
altında olursa olsun gördükleri va 
zifeye mukabil ücret almalan y&sıık 
trr. 

ili işçileri tlc~etle Terle~tl~JM: 
135 - Kanunun mevkii mer'iye!e 

konmasrndan itibaren her ne nam al 
tı114a ve her hangi rMslek için olur -

Yasalannda mezuniyet nrflmlş 
olduğu takdirde hatta iade ~linde 
ols& bile temettü d&ğıtmamak prtiy
le aa~ğıda yazılı ~feri y&pahilfrler: 

1 - lpti-dat maddeler, atat, edevat, 
makina, gübre, tohum, h&yvan, hay. 
van yemi gibi mesleklerinin ierMına 
mahsus her §eYJ ualanna kintla • 
mak, ariyet TenMk ve ya azalan ara 
ımtda taksim etm~ üzere satın al • 

Akıl hıfzusıhhaıı cemiyetinin 
kongresi dün Hallcevinde cemi
yet reiıi do~tor Fabrettin Kerim 
beyin riyuetinde topJanmııtır. 

4 - Hav:aJımn iyi ı(tmcmo
sindca dolayı !Onbabar :r:er'iyah 
yapı'am:ımıştır. l kbııh1lrdn bu
nun tclafisı im1c5nları araştmla· 
cakhr. ÖnümUıdcki aene mah
ıu ihoın yüıdc 40 no .. san cl.:ı
caiJna şüphe yoktur. f .ububat 
ve afyon meaılcketi olao Küta -
ya iktasadi buhrandan miltecsıt'r 
olmuştur. F.ıatlerio düşi.ık olma
sı rençberin iktı di mLvazene
sini &:: çok ınrsmııtır. Geçen 
sene 20 liraya kndar s tı 1 a:ı "f
yonun f.nti f u sene 5 - 6 liraya 
dü~müştür. Bu:ıd3 bazı kimse e
r:n ma!Jarı ta~şiş eylemez nin de 
tu:ri vardır. ! uradı:m alınan bır 
mal, di· er bir yerde daha yfik
sek bir fıa tle sab'c~biliyor. Kn
ma.nın •e yerinde satı!ını.mm za
rarı buı;Jn_ m"in!ıı;sır kalmıyor. 
lıer"!cre kadrır tes·r g<; 4ermek 
istidndmı tebarüz ettirıyor. 

dsa olsun hiç kimse ücret mukabilin-
• i.-· 1 

onııır• Yer eştinnek üzere m~seM açan.az. 
136_ Ka 

konm&aınd nunun mevkii mer'fyete 
]eştirme an bir sene evvel f~çi yer 
mer'iyete ~ ~~mrş olanlar kanunu" 
hayetine ::.ıdiğı tarihten iki sene ni 
mıya mecbu dar müesseselerini kapa. 

:r Urlar. 
137 - Yukard· 

len müddet iç.i 
1 ntaddede bahsedi

\'akkaten müsa.a: faaliyetlerine mu • 
e olun&n • • ı tirme evleri 124 12r I§~ı Yer e§ 

dd h .. k . .' 
1 

;,, 138, ve 139 ., • 
cu ma e u um erille ..ı 
d . • kd" d ••ayet etme • ıklerı ta J r e, cezat htikü 

1 k" k k •. . 1 m er ha· 
ı ı alma uzere, ı~ el?tekten meno 
onurlar. 

138 - 1~ yerJe~tinne ~inf id 
•d · ~ ·· t ta J are 
'Ç enın alacagı ucre r fesi 'L-ı d" 

. ~ e ı -Ye tarafından fanZlm olunur. 

mak; 
2 - Birlik azasına işlettiklerindf!11 

veya §3hst çah§malanndan husule 
gelen mahsuJleri satmak i~ln beda 
va olar&k tavassut etmek, kendi nam 
ve · mes'uliyetleri altmda olmaksızın 
bu mah!u1lerin u.tılmas:ı, aergiler, 
illn1ar, 8ipui~Jerfn n irsal!tm t.,p 
lanmıı.st fibi t!luretlerde kolaylaşttr • 
mak. 

Birlikler, flrketler Te. t~ebbilsler 
le mukavele yap&bf!irler. 

Cemiyetin senelik faaliyeti 
hakkında tauıiın edi'eo rapor 

reiı tarafından okunmuş ve umu
m! heyetçe iyi bir ıekilde k:ırçı
Janmııbr: Bu rapora göre, cenı i
ydin bir ıeae zarfında yaptığı 
itlerden belli ba,lıları ~onlardır: 
Muhtelif yerlerde alul bıfııssıb· 
huı poliklikaileri yapı'ıcışhr. 

Mekteplerde ıekii ölçüsü ya· 
pılmıısı, çocuk mahkemeleri ve 
ıı!ihaneleri tu:ı için bıııırlıldar 

aörülmcktedir. Muhtelif eserler 
aeıredilmiıtir. 

Pariateki akıl reünyorıuna işti
rAk edilmiştir. Türkil·cdeki akıl 
hastabklarının vaz:.tyetl~ri hakkm
da bir rapor yapılmış Ye be)nel
milel lcomiteye gönderiJmiıtir. 

lttllıadlMflli 
Türk S igorta Şirketinden : 
SO l\Jart J 9J2 rıırıhinde alel.tde infkıt 

eden hissedarın heyeti umumiyesinde 
~irketimi:ı: bis!elerinin I 1 numerola ku
ponu mukabilinde ve kazanç vergisi hini 
tedi} ede tC\ kif edilmek üzre h sse bıtt· 
na 180 ı tıruş temettü rrvzii takurur 
rrm't olduğundan 9 ~isan 1932 tarıhiıı
den itıbaren Galatı'cıı Onyon Hanında 
Uin Sir J<etimiz veznesinden trdlyatta 
bu?unulacığl h"sscdarlanınızrn nazın ıtti
lAına arz olunur. 

Türk Çimentosu Ve Kıreci 
Anonim Şirketinden : 

1 LAN 
Ticaret k:mununun 361 inci mıdde

sıle ~ rket esı:s mukıı velen:ımcsl ahk4mı· 
nı te\·fihan 1 üı k Çimentosu n Kireci 
Anonim S rkcti hissedarları 1932 senesi 
Martının ~3 üacü günü şirket merkezin
de sureti adiycdc içtimaa davet olunmuş
l:ırdı. Mez Or içtimada nisabı ekseriyet 
hasıl olamadığından hisıcdarlar esas mu
kavclcnımenıl:ı:in 51 inci maddesi hiılc· 
mtine tevfikan onümüzdeki Nisan ıyınıa 
~l ine müs~dif Perşembe «{inO hat 
J 5 80 da Galata' da .Agopun Hanında 4 
cü kını kAin ~irlı'.ct merkuınde ikinci 
defa olarak aldAdc surette içrimu davec 
olunurlar. 

Ruznamei mnnkerat : 
J - Jdare Meclisi rapora ile 111ora

kıp raporunun kıraatL 
~ - 1931 senrsi muamelatına ait 

hcuplıınnın kabulü ve idare Meclisi ua· 
sının ibrası ıle mezkOr sene muıme1iıı 
ncrı) icinc dair idue meclisinin ttklifı 

3 - Muddetlerl hitam bulH Mechsi 
idare aza ının yeıinc intihabat ferası. 

4 - 'frcarct kanununun ~23 tiıca 
maddesine teyfık:ın ~irketlc muanıclei tİ· 
cariyedc bulunmak üzre idare Meclisi 
azasını ırıczun yet hısı. 

5 - 193! s:ncsi için bir murakıp 
rıyi:ıi ile ıud•tının tdpin ,.e mu~lffü'ıı 
mı:1.cretl h"linde Hıyı ttife ~aıt) 'Tiue 
d ğc:r bir zatıl\ intihabı. 

f~akal 250 hisse se11cdin• malık o
lupta içrırrm mczhOrda hazır bulonaıall 
i~te} en 7.cvat ric.net kınununun 3:' 1 in
ci mıddcEınc tevfikııı içtima ıarihindcn 
bir haha eni hisselerini şirket mcrkezı· 
ne te\·di ctmılidlrler'. 

Bar.hlırı tevdi edılccclr ıenedıt mat
puzlr.n firltct merkezine tevdıat mahlye
t'nde o1arak hbnl cdllcccktlr. 

............ ·-··-··························..... 1 • 

kibatıa vcrdiii 
müsbcttir. 

neticeler ço;c 

7 - Mnnrif iılerimiz yo!onda 
gidiyor. Vilayet dahifinde iki 
ot ta ı~cktebimiz vardır. Biri 
merkezde, di2"eri Uşaktadar. Si· 
m w lcnasında bir jkmal mektebi 
me\·cuttur. Orta mektepte idarei 
husu':iiye fakir talebeyi okutuyor. 
45 tclebe pansiyonda ibate Ye 

ia(ic ec!ılmc:{ted!r. Bunlar, Tcv· 
~•rn'ı, Kcdir, Emet kazalerı ta· 
lcb,s"dır. 

Vı !yet dabiJinde 152 ilk mek· 
tep v:ırdır. Beşi meıkeıdedır. 

8 - Memlekette bir aıitı • 
ziraaıye fabrikalarma lüzum h.a· 
ııl oJdu. Bütün ıletleri ah11d1. 
Pulıuk, tırmık, sapan, demir ala
lı, arz.ba ima'ih ehemmiyetli bir 
mevki işg~l edecel<tir.. Eu ba•a· 
ı:nin ihtiyaçlarına tekablil ede
ceiı derecede bir mahiyet arz 
eylcmes:ne itina olunacakhr. Bu tarif enin tatbrkı iş mfiretı· 

1 rince rle murakabe edilir. " e-
l:l9 - ücretli iş idarehaneJerirıdeı 

a1rıı3cak ticretler kamilen iş !!ahiJ>J~ 
ıindf'n tahsil olunur. ve i'çilerden bir "';r alınamaz. 
ikinci bap 1 Mesfekf blrllkler 

140 - Aynı .san'atı veya biribirfne 
benziyen veya biribirile bağlı olan 
ean'atlan icr& ederek muayyen mnh
suJJer Yetiştirmiye ui::'raşan şa~rslar 
araıannda birlik teşkil edebilirler. 

işin toplulufa ait mftş~rek prt 
lan üzerine olan her mukavele bar(
lar kantmunun 311 ve 317 inei mad· 
def erinde bahsoluna.n amumt moka 
vele hilkümlerine bağlıdır. Birlikler 
kanunl&ra tevfik&n birliklerine mah 
sus m&rkalar t~cil edebilirler. Bu 
takdirde. bu markalar üzerinde k&nu 
nl ~artlarma göre inhisula malik ol· 
m&k hakkını h:ıfz olurlar. 

Bu markalar ticari eşyanın men
şelerlni tasdik etmek üzere bu eşya. 
nrn iherine basılabilf r. 

~f&rkal&nn tak1ft n neV-i suibtl
maıterlne kuşı mevzu e~r.alu bu 
markalann mukallit ve sahtekArla· 

Dl!nyada bu mekarıtla le~ck
küf ıtmit muhtelif cemiyetlerle 
ınllnasebe tler tuia edilmi4lir. 

Eu rapordan ıtonra lürldye
deki intiharların eııbap ve ava· 
mili hakkmda mahalli bir mllna
lcata cereyan eylemiştir. 

Lisan derslerl 

5- Mcmle.<ctin umumi va~ı
yctıni ihlnJ cdt.cek uıahiye te bir 
bas~nlık yoktur. Yalntz mtvı m 
rnbatsı:ı1ı!darmdan grip tes;rıni 
gös>ermekledir. Sari hzıstnh1dar 
sa pek nıdır. 

Vila etin iki umumi hastaneıs: 
vardı:- biri u,akta, diğeri mcr
k"ıdcdir. Ellişer yata~ı ibtiva 
eylcmektcdır. D ... hili hastalı!dar 
mutahass·sıyle, Operatör, cezacı 

heyetı sıhhiye!erini teşki! eyle
mektedir. Pek yakında rontken 
sa'dnesi ve mutahassıs da geti· 

rilccektir. 

9 - Bir aygır d tpomuz var• 
dır. Burada on biri at, beıi Kıb· 
rıs mnlccbi olmak fiztre on alh 
hA~van Yardır. 3600 liraya iki 
at a!mmı:tır. Mevs"m1nde kaza
lara il tiy~ç nisbctinde gönderil· 
mcktcdr. 

141 - Meslek! birliklerin uğra~a • 
•ıan ı,ıel" nıünhasrrıtn fktısadf. 
8Inaf, tJcuf ve r.i~i 111efaatleriıt tet 
kik ft 111üdafauPdrr. 

n hakkında da tatbik olunur. 

Dirliklerden ihtisaslanna giren 
her türlü ihtil!f ve meseleler hak • 
krnda fatiprl surette mütalea istene 
bilir. 

Danlı i~1erde birliklerden alman 
mfitale&Jar fkı tar&ftan hır birinin 
dflefille hasır lnıhmar, 

C H F. Üs' üdır kıza merkezi hl· 
nasında Cumartesi, Pa~nes', Çıırşamba 
Jiinleri ak şamları saat yirmiden yirmi bir 
buçuğa kadar f<"rınsızc.t ve Ingili7ce ders 
verilecektir Arzu edenlerin her giin saat 
14 den 16 ya kadu Üı üdarda Fırka 
l\Jerke.zinı müracaatla kaydedilmeleri ılirr 
olun ar. 

6- Kütahyada kaçakçılık yok 
denecek dueced~dir. Şiddetli ta-

1 O - Biri merkndc, diğeri 
ked zde o mak üzere iki fidan
f ığır.ıız: v:ır. cura da eşçarı mü&
mire ve gayri müsmire fidan
ları yet "ştirilıyor. 

Kedizdeki fidenlıkta Amerika 
asma çubuklan yetittirılmektcdir. 

Omer Cea1111 



8- VAKIT 1 Nisan 1932 

' ıstanbul ecledlyesi 116.nl&n 1 
Ketff bedeH Tenrirıat 
Lira KunıJ Ura 

Bakırköy Litros mektebi tamiri: 2187 8 146 
Iıtanbul Befi!!cİ mektep " 9~ 4' 74 
J9tanbul Altıweı ,, ,. 1384 48 104 
Usküdar Üçli:,,cü ,, ,, 1846 27 1~' 
Kapalıçarp'da 44 46 N. lı dftklıls iun açık •lzayede: 1,80 

Ya.kanda ya'Pt'- •u k-apah n.r«a Nlaakaırtyt lut••1'fbır. 
Talip olllnlar tahillt atmak Ye keıif evukını l'örmek ftzere her 
gün Levu:ım MIJdürlüğftne Ye ihale gfınli olan 21 - 4 - 932 per
şe•be pnl ~e te•i•at •akbnı •~ra Mtkhıba ile te\tlif •elıc
tuplamn nat •• h11t katlar o-im! l .. cl•eae -.er•e1td'Mer.(128J) 

18tanbul Deniz Ticnrat Mü
dürlügünden: 

Bedeli haddi lAyik ıöıü:meciifindeft tekrar mnnakasaya ko
nu}aa ııo iti " T ea & .. ııi• ,srt•••••İ•• terifftaa .-e,..ek im
yellleriw tH•nuıh IW!tınkkatelerfle bir • e yeYmi flılale olan 11 
NinH 932 P.1rartui giinii saat on bette komiıyona mnra-
cutları. (1100) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma kominyonondan: 

Mevcut nftmunesı uçhile beş bin adet kilimin mOnaka1ası 

21·Niaan-932 Per~embe ıftnti saat on birde ykpilacaldır. Tattp-
1eria nthınnt• ~· prtnamt1erini rerırsek tiı:tt• iter .... 'f'• ....... 
kasaya iştirAk için temi11at •e t~klıhiamelerile beraber mMlc6r 

rftnde muayyen uate lcıu:lar komisyor.umoza •fracaatll!ln. (1262) 

Gedikpaşa'd Jandarma Satınalma 
Komi!yonundan: 

Efft ilA Hkseıt hin ıwetre yuM< .hakt ko:ıııaş kapalı zarf m~
nakasnsile ahnacal{tır. Taliplerin şartna:ne ve nilmuneyi görmek 
üzere her gün v~ münakaeıaya iştirak için teklifname ve teminat
larile beraber Niwanm lahııeı Çarpmba rftnü saat on bire kadar 
Kom'syoaumuza muracaat!arı. (1013) 

Ha.rblJ1e meh,ebi kumandanlığından: 
Askeri ·lıseler hartcinde bulunan Sivn lise mezunları Yeya bu

sust tahsil pmftt fakat rMmt föıelerin son sınıf bakalorya imti
banma dahil ofnp m•.Jnffak olmuş sivil talebeden bu sene Har
~iye mektabme ırfrmiye istekli olanllnn evvelce tuhit edilen 
şartları haiz ve talep o~unan -.esai\ci hamil olarak Istanbulda 
bulananların en geç temmuz nihayetine kadar Harbiye mekta. 
bine lıtanbul haricinde bulunanların temmuz nihayetinde mek

tepte bulunacak veçbile bulunduklan mem askeri kumandan-

lığa Yeya askerlik şubelerine müracaat etmeleri lüzumu ilAn 
ol D'B111", 

Bu tariltte11 ıonra vaki olacalıt müracaatlar kabul edileme%.(1240) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 
Yedi bia yftz kırk dokuz Gehre ve dokuz bin beı yüı yirmi 

yeeli kaşağı ve dokuz hin beı yitz yirmi yedi mça ft d<Srt bm 
yedi yib; altmıt attı •iı•ger ve iki bin ftç yfiz seksen tlç kıl kolan 
ve iki biB ft~ yöz Hirseı1 ftç Mz ıu ko.-aaı ve iki bin ft~ yftz 
seksen iıç kayıt yular b&fhtı ve bet ylz dMS•• ıekiı yem tor
bası ve iki bm ftç ytiz seksen iiç rp kolan •e dört btn iki yftz 
alt1D1ş sekiz yular zmem -Ye iki bin beş yib: keçeli bellemenin 
münakas2sı 21 Ni1an 932 perıembe gftnQ saat on befte yapıla· 
caktır. Her kaJeme de ayrı ayn talip o:unabiliı-. Taliplerin nlimu· 
nelerle prhlameyi r~rmek lbere her ıiin ve münakuaya iştirak 
için talip olacakları kalemlere ait teminat Te teklifnamelen1e 
mezkUr a-hde muayyen saato bdıır ko•isyonumun müra
caatları (1?61) 

lstanbul EvkatMüdüriyetinden: 
Uzanıecaetti• mahaftesiıtde Peyklıane caddeımde atik (43) 

cedit 24-1 No ile murakkam :;nanın mahltıl olan (576) hisse iti
barile (72) hissesi (77> lira (35) kuroı mukabifi11de teffiz edilmek 
ÜHre lıinedarlara lecletteblii hiasedartlaıt Nafiz bey tefeyyttza 
l<ıbtil eylemiş ve jş'an medrftre (56) hisse mutasamf Şakir Ef. 
ile (21) hine 111ut11amf Fadile haın111 İ1ıa•dp\n me~hül olduf'a 
mah1Uui1tee bildirHmif ~ldujuat!laa tariki Ht ... aa itibaren e~ ay 
zarhnda Istan9ul l!Ykaf ·Mlcfftriyeti Mt:lhlftllt Kaiemhle muncaat 
edilmediji takdirde hakkı tadiDerinin. iakat edilerek hissei mah
lülentn talip olan lııissetlar1111 teffirl icra k-ıhucaj't i~ln o'umır. (1270) 

Gedikpaşada Jandarma Sa
tınalma Komisyonundan: 

On ili On bir bin jandarma kap~tn ima?lyesi kapah zarfia 
münakasaya ç1kanh111fbr. Talipleri11 f arbıa111e ..-. Rtt..rmeyi ıör• 
mek laer• lav ıt- .,.. •ll11arn•1• i~ i.'k .._ t•~••• Ye 
emiaıtlarfte h~nıber Nka11n1 aıltmcı ç. ••• ,. ,onı saat O. 
bqe kadar Komisyoft1lmu:ıa mtbacaatlan (1M2' 

VAKITıı11:ı 
K~~?,~~· ~~.~2~ 
Klrehk k•t - İdarehane, muıye· 

neba veneya ilı:ımet lçil'I, iki oda An
kara. eaddesi11de !2 numaralı eve müra. 
Cilt 

Acele -tahk - P"t"dıklı den: içi 
Osmaıı ~Yuf roku,ur1ds. I 5 r 1 l'tuma · 
nh evler ueuz-ea ss.ııhktır. Deni%e nen· 
retleri nrtlır. iÇ11iiekilere mfirıeut (~666) 

-T.~v• elM•k lsflt•117 
l•e - 8ı:h~}; ve iört odah mömldl 
ktınll'ıışlı bir yııh kiralıktır. Aı z-o ederı

ler Beylerbeyiııde iskele civanr1d3 be· 
tleetuılı Htisaö beyin 2 rıumuılı hane
S'ine mtiraeaatiarı. 

Seyy•r memur 111dlyoruz -
Zablttl'lı •ennırlır Ye ıileleriw• ve 11ir 
ki111fflere ytor~ wıllu nt"lllt°k fiftrt ts
ti'Uı"' edı1etth1r 011 lira dtf'ofitle g. J 4 
n•!lııaa 5nlta11 hırumırıda Dikranyın 
knııiı lm •n••• •r• •ürr.cıı.n \!695ı 

Klrt1hk metıttlyttll hlr otla ara
nıyor ~ Bir DarülHinün talebesi Ak~a 
rı.y, Beya~n nva Sultınahmet tuuflann · 
aa ve !ıiltt şeniti hni tnobilyeH lı:ira· 

bk bir odı uuıuktulır. 

~f" _________ [)_e __ v_ı_e_t ___ e> __ e_fTl __ ı_ry ___ o_ı_ı_a_r_ı __ ı_ı_a __ n~ıll __ r~·------~' 
idaremiz için p•zarbkla Htın ahnacak olan 20 kalem parafin 

gemici feneri, dvata, kordon tel, kenevir, ip, kazmıt, çelik •O 

1aire gihi mubtel!fülcins malzemenin pazarbj'ı 4-4. 932 tarihine 
mDudif pazartesi ıtftnft icra kılınacafından hı.liplerin yevmi mez· 
lcftrda saat 9 dan 11,30 kadar mafazZ!da isbati vficut ederek 
tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzemenin müfredat listesi 
mıiara dahiline asıl•ıf, olup nUm11ne ıelirilmeıi icap eden mal
zeme için pHarhk siılft 11ılmnnelerinin beraber ıetirilmesi, nil• 
muneıiz vaki olacak teklifahn kabul edilmeyeceği ilan olunur. 

(1272) 

Yüksek · lktısat ve Ticaret 
1\lektebl l\IDbaynat komisyonundan: 
Kapalı urf osulile mftna\ıasaya konn?up 27 Mert 932 tarihinde 

iha?esi il!n edilen in,aatın ihale tarihinin 3 Nisan 932 pazar günü 
saat 14 de talik ~dildfji ilin olunur. (1215) 

J ___ ~ ________ .. ___ ~_k_•_ .. __ • __ Y_e __ ı_c_na __ n_a. __ ı_a_r_• __ ~--------' 
Iıtanbol asliye rıı&bkemeaı 6 rihinde n uat on dörtten on altıya 

18~1 t.ulr.u~ d•irem•tİ•• : kadar biu:at 've bilvekA.le ve fazla ma. 
Fatma Hadiye H. ile Kü~ükl'llOStıfa- ltmat almak mtiyenlcr do8yMmrn ita 

pa~ııda K!tip l Iüsr~T mahııneslndt 50 55 edileceği ilb olunur. (2725) 

No. lu hanede ma .im Bayram Hilmi /stanbul 8 inci icra nu:murluğun • 
efel'ldi aleyhirıe ikame olunırı. boşanın dan: 
dııvrnndarı dolayı müddetre tarafındın 

Ay<ıepa~:ıda. Gümüşsuyu hastane -
~ rkeeide Büytik [•tiidAI otelinde verılen i.sıida. suretinin mumaı!eynin ika· si kar~ı~da 43 numaralı ha.nede 

Menmet 511'1t beye mürıcaa.t eidlmest metgııhırıın meçhul bulunması b3seblle Celllettin bey ve zevcesi Nazima ha· 
ilal'le!I tthli• edildil~i halde tı.virı olul'l:tl'l 

t. ı; rırnuı.: 
hra ,..hat her nevi •wa- ,;ö11se eenp ltt edilme111.lf oldoJnnda Beyker §irketine olan 1300 lira. 

Hi.ı1:!met nmnurlanrıı k:efıleti mütesel- hakkında ittihaz ôlunın ırıya.p htartn1n 
siteyle yahut İf'Ote le veıilir saııt 9 - 12 
1•11111ca 111-frr ..... t: lstuıb11l Bıh~ekapı 

eij jijact Vıbf in ı,.tktt ,. t'n 7) 

fltlllmnll~;~~ 
[ 3. K. O. Sa. Al. Ke. tl•n 1 

borcunu:r:da.n dolııyr tanzim edilen 
d:ı il:ınen tebli~i kar:ıq~'ir olmuş ve mu· !fi - 11 - 931 tarih ve 8013 numara 
hakeme günü de 11 - 4 · 932 J'CT~cmbe it Gdeme emrine m«b~ir tarafındnn 
sut J 3,30 tayin kıhnı,.n' oldoto11dıın iknmet~ına; !l'le~1ıul bulundu'ru 
yevmü me~knrda uliye 6 ıncı lrnl-:nk l'ftf'Jrnitntiyle iado edilmiş ve öde • 
mahkemesinde iıpatı vueat cdilm,dilh . . .

1
..,n.. 4--'-liği k 

"'' rı'le eınrının ı n ...,n a.co ne arar ve 
tı · tirde tıbkf\atın rıyıben ıc a edileeefi rilerek bo bApte. bir Kt\na ttiru:Jıın 
mıinm olmak üzere keyfiyet illn olu- elduta halde bir ay r;arfrnda dalre-

M. M. V. ti ihtiyacı i~in lürom nur. (!724) mir;e milra.c:ı.ııt etmeniz: ödeme emri 
gösterilen bc-ş bin çift mııhmuz:l,h~ıl: --ls_t_a_n_b_u_l_l_k_i_nc_i_lc_r_a-~-~-e-m_u_r_lu--- tebliği nıaka..mrnn kaim olmak üzere 
münakMııyln ztlrnaeaktrt. ... ....... illn olunur. (27%6) 
? - .( • 9S? tarik eu11tartesi giinti 1.1aat iu•dan : 
15 te keınisyonomuzda yaprtacaktrr. Bir borçtan dolayı mahcuz; ve satıl
Talipleriıı ış::ırtnıımtsini almak ve nii- muı muknrrer (60) çuval Seksen ran:i· 

mnnesbıi grt;rmek üıere her gün mü mınhk birinci yumu~ık a11 9· 4 9.l2 ta· 

naka~a iJtirak edeceklerin de vak rlhin~ mti!adi{ eumıırteai ı:ünii sut JO. 
ti mnayyende kernisyonumuza. :müra- 11 de Us'&üdırda. Atla>rıa t•şında 34 

eutlan. (US) (~) 

• • • 
Dikim Evi ihtiyact için ao adet 

hulisos çorap makin~ aleni mün2l• 

kasayla alına.aktır. thale8i 2 • 3 - 93~ 
enmutem zijıiü saat 16 da komisyn
Jtumuzda yapılaett.ktlr. Sartnamesi.. 

Bi almak n id:aıtpa ntimuttfıl!IİJ\i gö!lo 

Mek tizer. k•r l"Üll miiJıa.kM&ya i§t:i

n.k etmek ~lerln de T&kti muay
yende komisyonumuza mürac:aatlan. 

(124) (959) 

• • • 
Beşinci layın T~ kışladaki elek -

trik tesisatı tamir ettirilecektir. Pa. . 
zarlığı 2 - 4 - 932 cumartesi günü sa• , 
at 18,5 da yapıJauktrr. K~fıuı.mesi
ıti gijnnek ~yenlerin iter gün pazar 

lığa i~rtk edeceklerin vakti maay • 

~llıİiftde kcnn~numn1.a ll'l nrac:rut.tla -
"· (18T) (124') 

* "' • 
60,000 kilo frrm odunun alınacaktır. 

Taliplerin §8.rfıname~ini almak ür;ere 
her gün ve ihaleye i~tirAk edttekle • 

rin de 2 - .( - 932 cumartesi gliuü 
Mat 15,5 da komil!yanumuıa mür.ı -
o· tlan. (lf8) (158) 

VAKiT 
Adres: lsra.nbul .\nkar;ı caddesi 

V ı klt pmhı. 
Telefon : Yızt işleri 2.4ı379 ve 

!.3!1! ldlre !.4370 
ftosta kutusu ı 46. 
Tel.rafı lm11bul Va kıt 

n;,n ... ;.w.1"., 
l 1 fi T! Aylık 

Dahnde ıso 400 7!0 l400 Koruş 
Harir: - lııoo J 4~0 2700 

!!!." prtlanStnWI 
Rcsmf Hususı 

~ıtıl'I 10 Ks l~.50 K:ş. 

~fl\tİ1'1 "' ,. ~ 
Klf!k llln prtt•nnuııı: · 

ı t :i • 1·10 Oe.a'ı, 
30 50 65 ~ 100 Kun:ış 

A - Abonelerim•r.in 1-ıer ft~ aylı 
tı i~• bir defa mecl.-ane,,rlir 

R - 4 S:!.tırı pçeııı ilt,.ı..n:l'I ful• 
satın iı;hı ! \:ura' 1!'111'1\1'!'.'>lal'nr. 

Y A'l:JT Maka• 
Sahfbi: Me;.llltt AMN. l!l'IUJMI 

neşriyat miidilrli: Refik Ahmet 

no-hı Uıteu dülcUııntdı sı"Jlıeııftndın 
talibi ot111laP'lft ytvnıtl medtftrdı ~uıi 

muayyende ~31 ~I do,ya. numarasını 

hamilen mıbılli11de huır bulonaeak me· 
mura müracutlın il!I\ olunur. 

fstanbul Asliye mahkemesi bi
rinci hukuk dairesinden: 

Müdılei Gılıtt Ôıtıorlblt ha11111dı !! 
Ne. lu yu:ılu.l\etle 1'tieeu Hıcı A-iil B. 
vekili ~evki beyin Mıidduleyh Galata.da 
Tophınede Mumhane caddc~inde eıki 

Sıllm\t irt caliruie I 6~ N<'l. in turund1 
mulcim fmtıftetı Yıhya ef. ıleyhiıte ila
aıe ey!ediği ılıcak dıvasHıdın doldyt 
mu.mıileyb Ya:hyıı ef nin mezk~r fuıunu 
terkettifi ve ilmııeq~!hı hatırı dahi meç
hul hulondotu anlatılmış eldoftı cihetle 
um111a tastit kılıun dıveflynı" H. U. 
M. li::. lltnt 141 inci mıdtiesi maeibirıee 

ilinel'I tcblii'f1'ı karar verllmif \'e rah İ · 
k-at günü ~ 4 t32 ~ıh saat 1 (. de fftU· 

ayyen boloııı~uş' oldııtondın mumıiley· 
hin me~r ,<in .,. sutte bil'ı!!ıle r;el· 
mediti Yeya b!r vekil göndermediği tak
dirde lııklnnda mnamclei ~yabiyc ifa 
edlleeeti teblil mık:amına. kaim olmıık: 

üzrre ilbı olonar. 

/3tubul dördüncü icra memurlu • 
ğuntl.tt1t: 

~atiye hanımm Hayim Mar~illi E· 
fendiden i!tilı:rztz eylediti para.ya ıııu 

kabil vefatın fenı.t Beyof hında Feri 
kiy birinri kmtM IlMkly e1lddtsi e~dd 
11 No.h bir kıt'a t1lrl&ıtl1l südüs h~ 

sesi e>tuz gün mUddetle i!!ıılei evve
Uye illnma vazalunarak (?eO) lira· 
da talibi. uft.testnde altrp bu kerre 

en ~ gii11. müddetle ft yihde be~ 
zammile ihalej kıı.t'iye müzayedesi -
:ne ken:nm~r. Mezkftr tarlıt h~len 

~ olu19 n hürriyet ebediye t~~i 
cival'l'ftdad.tr. Hududu eephe!i D:uü • 
Uceuye ~den cadde iki tarafı Bul • 
pr h.astanesı hahre9i ff baun Çifte· 
euir;ler uddeeiyle bir tarafı İngi
liz kulübü ile nıalıtdut alnp mesah11.51 
ta.ln111inen Mt yedi dinüm bir evlek 1~2 
&r§llt terbfüule eluıt kıymeti ntuha.m. • 

ıtHın!i1till tamamı altı bin liradır. Ta
lip olanlarm kıymetj muhıımmenem. 
1tbt stdiift kiı!Mye i~bet eden ınebll 

~· yfıadt w. •illpea-i•tl• ,.,. akıeteri 
ıti 111fteh8tti>ett ft 9!1 • 8390 tlMyll Kil 

ınara~e ,-i1"Mi ııeş 11.isa1t ım ta -1 

-- -·-----
Sekizinci frra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahçuz ve fü. 
ruhtuna karar vcıilmiş olduğundan 
bir adt'!t ay:nt\h dolap bfr ndet lfi.vıı

bo bir add karyoln n ~ire 4 - 4 
9~2 tarihinde ~aat 9 dan 12 ye kadnr 
lht1ıç-ekıtında fl:mlAk B11nkMt önün .. 
de sn.tılae!l.fı i!~n olunur. (2725) 

8 inci icradan: 
Bir borcun iıstifası zımnında E8eks 

markıılı bir huran oromobil Şi~Ji Tak 
!li mıı.hallinde 4-4-32 de 8ı!.nt 10 ila 12 
al'9.Yftda a~ arttırma ile satılaca -
fntda.n aheılann JnUl!.yY"n zn.ma:n1n· 
da mtmnnına mUncıtatlan na.n olu
nur. (2727) 

ı~tanbul üçüncü icra memurlut}rın· 
dan: 

Su!ığırlıJ.fo tüccardan helvacı za
de Mehmet Ef. 

Hfümü zadeler ve Şinasi ~irketj • 
nin zi'mmetinfr::de matlubu oldufu id
dia olunan 917 lira 11 kura~un maa 
nuıı!mlf huir; )"C'lnyla. ta.heili hakkın· 
da vıı\i takip talebi ür:erine tarafını 
u. gönderLl~ ödeme ~mrlne mftbıı~i
ri tarafmdn.n verilen me~ruhatta 
elyevm ikıımet~ft.hrnıvn meçhul bu 
lunduAu gÖ!terilmi} olm~ına bina • 
en ilan~n tebligat ier~ına karar ''e
rilm i~tir. 

Tarihi il!ndH itibaren bir ay r~r 
fmda. müracıı.ı.tla bir itiraz derme
yan eylem~r; ve tını tekip eden g ~ün 
içinde borcu eda veya borca kA.fi 
ınal ve saire gö~termeditinıiz ukdir. 
de hakkınrıda gıyl\~n muıımelatt 
icra.iyeye devam olunacağı me7.k!tr 
ödtıne emrinin t~lt1if makemına ka • 
iın olmak üzere il!n olunur. 

Beyoflu tklncl noterllllnden 
Galata Hezsren caddesi 22 N. 

da oJup ı Ziya Fil«ret elektrik 
T1caretbane ve Atelyesi) namı 
altmda teıltit etmiı oldufumuz 
~irkelimizde\ti bissui 8Mart·932 
itiharen Şerikim Ziya beye sa· 

t ıp devir ettim. artık bu 9irket
te benim alakam kalmayup ıc· 
rikim Ziya bey mftnferiden icra
yı ticaret edcceiinden 1irketi11 
bU:tnn borçları ve aracl'kları Zi
ya bey tarafından k2bul edilmit 
o1up keyftyet maltım olmak üze• 
re usulen illnın. rica ederim. 

Y ulnrnle Narh Kapı cadde· 
ai11de 90 No: fu haııede mukim 
Fikret. (2720) 


