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Tiftiklerimizi dahil! ihtiyacatta 
sarf edebilmek için ... 

YegAne çare makine ile iplik yapmak 
yahut yaptırmaktır 

Tiftikten iki türlü eşya yapı
Jır: Biri elbise astan, sof ve sa
ire gibi mensJcattır; diğeri şap
ka, ayakkabı nev'inden olan 
~~m~la~h.r. Birincisi ney'i eşya 
ıçın tıftıgın d ha evvel iplik ol
ması lazımdır, bir okka tiftik
ten. üç yüz dirhem iplik çıkar, 
rerıye kalan ve "Durak altı 
d . " enılen kısmı iplik olamaz:. Bu-
nunla da şapka ve ayakkabı gibi 
şeyler yapılır. Acaba tiftikten 
kendi memleketimizde kaullana
bileceğimiz bir çok eşya olabi
lirken timdi niçin yapılmıyor? 
bunun sebebi tiftiği iplik haline 
getirecek makine tesisatının 
memleketimizde olmamasıdır. 

Vakıa tiftikten el ile de iplik 
yapmak mümkündür. Fakat bir 
amele günde bu suretle nihayet 
yirmi bet dirhem iplik yapabilir. 
Randımanı fevkalade az olduğu için 
tabii bu iş bir ameleyi besleye
cek ücret getiremiyor Onun için 
de tiftikler· miz dahilde sarfedi
ı.e~iyor. Mutlaka hariçten milş
terı gelmesini bekliyor. 
Şu halde tiftiklerimiz harict 

piyasada snhlamaymca, bundan 
sonra satılması ümitleri de kai
m.ayınca yapılacak şey açıktır. 
Tıftikf erimizi kendi ihtiyacımız 
ı~ın makinayla iplik haline ge
tırmek ve memleketimizde bunu 
kallanacak tezgah ıahiplerine 
ıatınak .•• 

işte bu gün tiftik meselesinin 
düğüm noktası burada toplanı
yor. Bundan dolayı son gOnler
de tiftik müstahsilleri arasında 
bu maksada müteveccih bir ha
~aket peyda olmuştur. Milli 

f 
ankalarm Ye mitli mensucat 

abrik•I · t• '-" I d d •rının ış ıraıuy e oğru-

a~ ~oğruya kendileri memle
kebmızde tift•.. • l"'- h 1· =======- ıgı ı p IK a ıne ge-

tirebifecek fenni tesisat vucuda 
ietirmek çaruini arıyorlar. 

Fakat bizim bu hususta yap· 
tığımız: tahkikat bu tarzda te
ıebl:iüsata girişmezden evnl bir 
tecrübe devresi geçirmek lüzu
munu gösteriyor. Fiibakika mem
leketimizde tiftiği iplik yapabi
lecek fenni tesisat öyle 40 · 50 
bin lirayla olabil~cek birıey de
~ildir. En aıağı 500 - 600 bin li
ralık sermayeye ihtiyaç bulundu
ğu anlaşılıyor. Sonra dahilde 
ıarfolunabilecek tiftik ipliklerinin 
cinslerini tayin etmek de bir me
seledir. Onun için daha evvel 
tiftiklerimizi ham halinde lngil
tereye, yahut Almanyaya gönde
rip iplik yaptırmak, bunları mem
lekete getirmek, burada muhte
lif cins C§ya yapmak, piyasaya 
sürmek, bu ıuretle her bir cins 
eşyanın göreceği rağbete göre 
nziyet almak liumdır. 

Bu tarzda tecrübel_er yapmak 
için o kadar büyük fedakarlık 
yapmıya hacet yoktur. Bilakis 
memleka•:(\liz:ide bu tecrflbelerle 
klr bile temın edilir. Binaena
leyh tiftik milstabsilleriyle bir 
kısım milli fabrikalar kendi ara
larında iptida bu yolda bir te
Jekkül vücuda getirmeli, milli 
bank:ıların da icabında yardım
larım temin etmeli, bu tecrObe
nin Yereceği neticelerden sonra 
tiftiklerimiıi kendi memleketi
mizde iplik yapmak teıebbilıle
rine doiru gitmelidir. 

Bir de tiftikten yapılacak yerli 
mamulAtın memleketimizde rağ
bet bulması için reklama ehem
miyet vermelidir. Ankara, lstan
bul, lznıir gibi satıı merkezleri
nin en kalabalık yerlerinde hiç 

Mehmet Asım 
[ Alttarafı 2 inci 11ayfada ] 

Roına sefirimiz değişiyor-
• dAnk~rkat,• 3 (Vakıt) - Roma sefiri Suat beyin tebdili milli 
ıra eye ı ıran etti y . k' . t . d"I v. b 11· d • "ld' · erıne ımın ayın e ı ecegı e ı egı ır. 

Brezilya, Varşova Klb'J M d · ı "l"kl · • ·ı h d" · .. t kt .. ' ı ve a rıt e çı ı erının ı gası eva ısı teoyyut e me eaır. ,.. 
'""'---.-ları ızı 

ıuız .. 
Ders se 
ilk tahsil kit a 

Dikka 

aşında yavrularınız 
rınıı parasız alacak 
~diniz! 

Kuponlarımız numara sır 
için istediğiniz günden itı 

tabi değildir • Buuun 
biriktirebilirsiniz 

KUPONL~ 
Her gün gazetemizin 

sağ tarafındadı 

1 z 

Gazi Hz. aklanan içtima 
Çoban piyesinin tem- H k. I d.. H Ik . d I d I 

silinde butudular e ım er un a evın e top an ı 

rildi. Çolc kalabalıktı. 

Bu toplantıda TJcaret odasına kayde
dilmek meselesini konuştular 

Ankara, 3 (Valııt) - Bu gece 
Halk evinde çoban piyesi göste .. 

1 Bu temsil münasebetiyle Gazi ·.,.,...,._.,.,,._.........,.....,,.,.....,___,, 
Hazretleri de Halk evini teşrif 
buyurdular. 

Ankara cinayeti
nin failleri 

Mahlceme katiller
den ikisinin idamına 

biikmettl 
Ankara 3 ( Vakıt) - Ankara

nm ınyılı zenginlerinden Fahri 
efendi~1i öldfirenlcrdcn Baron ve 

Ankaralı Kımızın mubakemeıi 
ağır cezada bu günde devam 
etti. Saat sekizde heyeti haki-

me kararını verdi. Bu karara 
göre Kımız ve Baron idam edi
leceklerdir. K Amil :tO yaşını ik· 
mal etmediği için idam cezası 
4 sene ağır hapse tahvil edil
miştir. 

Gene bu fiille alakadar olarak 

firar eden ve Erzurumda tevkif 
olunanTosunun muhakemesi bila
herc icra edilec ~li.· 

Salih bin Ayyaz 
ıBeyin yarası 

• Snlih bin Ayyaz bey 

Halk evinde toplanan operat8rler 
Ettiba mubadenet cemiyeti 

azaları dün aktam Halkevinde 
fevkalade bir içtima yaparak 
doktorlardan alınacak olan yeni 
kazanç vergisiyle hususi hastane
lerin ticaret odasına kaydedilme-
leri meselelerini görüşmüşlerdır. 

Bundan başka daba evvel de 

opratörler bir içtima ve mealek 
hasbubalde bulunmuşlardır. Dün 

kn iki içtima hakkında müracaa 
ettiiimi:: cemiyet erklnı: 

11Huıuıl meseleler glSrDşDlmüş 
tür. Bir fevkaladelik yoktur,, ce 
vabıoı Yermişlerdir. 

Mehdi ormanı meselesi 

· rdir, ne keramet! . • 
esı 

~~~----~-----~------------~ 
Şenede 500 metre murabbaı kereste vere 

bir orman nasıl 30 bin metre murabbaı 
Jıereste verebilir ; gösterilmiş ! 

Ankara, 3 (Va!ut) - Ziraat 
müsteşar vekili ve Orman mü
dürü Bekir B. bana beyanatında 
dedi ki: 

- "Mehti ormanı hükumete 
aittir. DaYa temyizdedir. Avukat 
Galip B. vekilimizdir. Mumaileybin 
iazetenizde intişar eden ifadesi 
doğrudur. Ormanın içinde küçük 
bir yer bazı kimseler tarafından 
alınmı~hr. Bilahare orman hudu
dunu tecavüzle hilki'ımete ait yer-

Memleketimizin 

Jer de işgal edilmiştir. Billbare 
Avrupadan iki mutaha11ıs geti
rilerek ormanın senede otuz bin 
metre mik'abı kereste verebilece• 
ğine dair rapor alınmıı, bu rapor 
üzerine orman Tıcaret ve Sana• 
yi baakaaına 500 bin liraya ıa· 
tılmıştır. Halbuki kendilerine ait 
olan yerden mahrukat hariç ol
mak Ozre senede ancak 500-600 
metre milıt'abı kereate cıkabilir. 
Muelc mahkemededir. 

Akisler: 

h · · Tecvitll şarkı ava vazıyetı ~linarr.de beı vakit ezan okuy 
-- -- bazı müezzin efendilerin, yauuJa 

Ziraat vazıyetlmlz iyidir sonra da çalgılı meyhanelerde gaze 

Ankara, 3 et. A.) - Ziraat VEh okuduklannı lıayrellc görllyoruz. 
kaleti meteoroloji enstitüsünden Gündüz camide kur'an tüauet e 
aldığımız aylık zitaat vaziyeti hak derek alırctini, gece mcghan~dc ga 
kında.ki malumata nazaran bu se- zel söyliycrck dünya3tnı temrn eden. 

Dünkü sayımızda, Nis ıehrin 
de madam Marlusun isminde 
Finlandiyalı bir kadının sevgili

si Salih bin Ayyaz beyi ağır 
surette ~urduğunu, kendisininde 

intihar ettiğini yazmıştık. Salih 
bin Ayyaz bey, lstanbulda doğ

muş Beylerbeyinde otururdu. 
Salih bin Ayyaz bey bundan on 
iki sene evvel Franuya tahsil 

etmiye gitmiıti, çok yakışıklı 
bir gendi. Bu gün gelea son 

' ne ilkbahar hava vaziyeti zirai bu beecrikli zatlara kimin ne deme • 
· 1 · · b h d d h .. ye hakkı var? 

haberlere nazaren, Safih bin 
Ayyaz beyin yarası ağır olmak

la beraber iyileşmiye ba~lamıt· 

tır. Tehlike bertaraf edilmit 
gibi görünmektetdir. 

Ankara imar komisyonu 
Ankara, 3 (Yakıt) - Ankara 

şehri imar homisyonu toplandı. 

Mimaı M. Yansen şehir planmın 
ıon şekli hakkında izahat verdi. 

ı~ erme aıt son a ar an n a mu f • l t bcı§ka defteri «ey. 
sait şartlarla ba§ladı. Memleketin . De ten, ımena • 
h f d "lkb h · . yıat başka. er tara m a ı a nr zıraat ıs - E b' . ·ı· n•ınuz buna dcliU 
1 . d b . . k • •sasl'.n ızım r ır.... 1' • 

erın e arız bır hare et vardır. dir. Kim8cnin lıayatına ve maişetine 
Son hclı:r zeriyatmın ~o.k~an kal kan§mıya Jıakl·:ımız yok. Ancak, şu· 
mış oldugu yerler~e t~lafısıne .ç.~ • nu söyliyelim ki, hafız ağzında şar • 
lışılmnl{tadır. Eskışehır ha\'alun • kı paooğan gagmında sözden daha be 
nde çiftçi geceleri bile uğraşıyor. llD d;ğil .. Bu aşır ol:umıya all§ntış 
Kışlık zeriyatın büyüme ve kar - tecvitli dudaklarda en yeni besteler 
deşleme vaziyeti yani tenebbüt ve güfteler cenaze duasından farksız 
keyfiyeti iyidir. Eğe mmtakası bfr ahenk alıyor! 
bağlarında geçen sene mart ayı i· Maamafih, bu .netice, senelerden~ 
çinde donların yaptığı tahribat bu rl can çcki~t'n alaturl:a musiki için. 
sene mart ayı içinde vaki olmadı. tabü bir aldbetlir Her müslüman. 
ilkbahar hububat zeriyatma de • hasta, son nefesini, imam, müezzin, ha 
vam edilmekle beraber mıtakala· fız nev'inden bir dini müm<'Milin klJ. 
rında tütün ziraati işleriyle afyon cağında ııcrmcz mi? 
pamuk, patates ziraat itleri de fa. Yusuf Ziya 

aliyctle ilerlemektedir. ha vardır. O da Oiyarıbekir, Urfa 
Şeker pancan mıntakalarında !ahasıdır. Bu havalinin henüz yaz 

da pancar zeriyatJ ba§lamıştır. lık zeriyatı ve lu~lıklar için biraz 
Hava vaziyeti Uşnk mmtakasmda daha yağmura ihtiyacı vardır. Di
pancar zeriyatımn Trakyadan bir ğer mıntakalar umumiyetle zira .. 
hafta evvel bc.§lamasına müsaade atin muhtaç olduğu ıuyU toprak .. 
etmiştir. Yağı~ vaziyeti itibariyle larında bulmaktadır. Ziraat vazi• 
mü§kül vaziyette olan dar bir sa- yeti iyidir., '- .J 
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lngiltere ve 

V ekAletlerin yeni bütçele 
rinde · tasarruf 

iri anda . V k"" l t1 b ·· 1 · · f il d 
Londra, 3 (A. A.) _İrlanda- e a e ıer UtÇe erIDln ası arın a 

nın lngiliz notuına vermiı oldu • yu·· d · 20•30 d t f t ) ğu cevap, muhtelif tefsirlere yol z e arasın a asarrıı yap ı ar 
açmakta berdevamdır. Dublinde Ankara, 3 (Vakıt) - Vekiller heyeti 932 masraf bütçesini 
İ!1ti~ar et!'1ekte olan Press Ass~is: tetkika devam etmektedir. Yarınki içtimada bu tetkikatın ikmali 
tıon un hır telgrafı, cevap pro1esı ht ıd· 
·· ·· ·· d k. h f f d k b. mu eme ır. onumuz e ı a ta zar ın a a ı· .. 
neye tevdi olunduğu zaman bazı Butün vekaletler, maaıat, ücurat ve taabhüdat müstesna 
tadilat yapılmasının muhtemel ol- olmak üzere diğer fasıllardan yüzde 20 - 30 niıbetinde azami 
duiunu bildirmektedir. İrlanda tasarrufJa blltçclerini ihzar etmiılcr ve heyeti T~kileye te-.dı 
notaar, hafta nihayetinden evvel eylemiılerdir. 
Londraya gelmiş olmıyacaktır. Vekiller heyetinin bugünkit İçlimaında vel<ilet bütçelerinin 

Söylenildiğine göre M. de Va - t tk'kt • · 1 1 T tk"'- t . ._ d'td•v• t '·d· d 
le a, b t hh 'rü kah. . b ıon e ı en geçecegı an aıı ıyor. e ıtı.a ı~mal e ı ıgı an ır e 

r u ea u menın aş • . . . . . 
ka şeylerle i•tiğal etmit olmasına son vazıyet çarıamba gllnli Meclıse bıldirılecektır. 

haE'~:i.:_1ct5~~~dard, hafta bida- Yeni bir pirinç kanunu hazırlanıyor 
yetinde serbest İrlanda de-.leti ka Ankara, 3 (Vakıt) - Ziraat -.ekAJeti yeni bir girinç kanun 
lrinesi er~ı arumda bir iht~!if liyibasmı hazırlamaktadır. Vekllet bunun için Bulgar ve ltalya 
zuhur etmıt olması • dolayıııyle pirinç kanunlarını tertik etmektedir. 
İrlanda cevabının gen alınmış ol- 1 ·b "h t "d" · · ·ı·w• · k. f ·h h kk d 
d x.... d · ı h be . M V 1 stı sa a n ezyı ı -.e pmnçı ıiın ın ışa ı •e ı racı a ın a u.una aır o an a rı . a c... · • 
ranm kat'I surette tekzip etmekte kanuna bazı maddeler konacaktır. Eskı kanuna ıöre k5ylerden 
ofd,1iuftu Yazıyor. 3 kilometre uzak olan pırinç tarlalan yeni kanunda köylülere 

M. de Valera, kabinenin kıra - bir suhulet o1mak ibre birbuçuk kilometreye indirilrn'ştir. 
la sedakat yemininin müzakera • Memle'tette pirinç sarfiyab senevi 35 milyon kilodur. Bu mik· 
ta mevzuu teı.kil edebileceği .mü- tann ıO milyonu ecnebi pirincidir. 
taleumda olduğuna dair olan ha- F k b d bllt Ü k f 
beri de tc.,,~ip etmelı:tedir. ır 8 gr UD 8 çe m Z8 eres 
Maam~f;h, iyi maMm!\t almnk- Ankcra, 3 (Vakıt) - Salı günü fırka gıupunda bütçe müza-

ta olan bir cok mahe.fil, M. de Va- kere edilecektir. Ağlcbi ihtimal aym gün ismet Pş. ve Maliye 
Jeran~ lngil~ereyle dc•tane müna vekili Abdülhalik br.y varidat ve masraf bütçelerinde yapılan 
~bat ıdamesktı ardzusunda bulundu- tasarrufat bakkaoda izahat vereceklerdir. 
gunu ya?.ma a ır. 

lrlandanın cevsbı. hAIS 
hazır değil 

Londra, 3 (A. A.) - DubJ:n
Clen Sunday Dispatch'a bildirili • 
yor: 

İrlanda meselesine ka.J'!r gö•te
rilen aJ.;_1<a dolayıs"vle serbest h
landa devleti bir tebl" ~ neşrede • 
rek M. de Valeranın lnf!ilİZ nf'.'ta
sma verilecek ce..ap projesini haf 
ta nihayetinde tanzim ve salı v.ü
nü n&%Jl'll'.r merl"sine tebliğ ede -
ceŞiini bildirmi,tir. 

Tebliğcle deniliyor ki: 
Bu tarihten evvel İrlanda icra 

me~Hsinin bir ictima aktetmesi 
muhtemel değildir. Ve cevap pro
j .. inin daha !imdiden icra mecli
ainin ~kine ancdilm;ş olduğu 
hakkındaki baherler aıul ve esas
tan lridir. Simdive kı!\Clar cevabın 
ancak esaslı hatlan hakkında u -
mumt bir müzakere icra edilmiş -
tir. 

M. Tardleu tle M. 
Flandln l..ıondray 
Hareket ettiler. 
Paria, 3, (AA) - M. 'fardieu 

4e M. Filandin, beraberlerinde 
mDtebauıslar bulunduğu halde 
•aat 10 da Londraya hareket 
etmiılerdir. 
Franaıa Uratrolan açıhror 
Paria 3 ( Huauıi) - Komedi 

Fransez, Odeon, ve Opera ko-
•İk tiyatrolan yarından sonra 
açtlacaklardır. 

Moskovadakl hasta 
Stalln değildir 

Moakova, 3 (A. A.) - Auocia
tecl Preu muhabiri, M. Stalin' e 
bir mektup ıöndererek, hastalığı 
veAlman Pr. Dr. Zondek'in Mor 
kovaya daveti hakkında ecnebi 
memleketlerinde çıkan fayiaları 
tekzip etmesini istemittir. 

M. Stalin ıu ce-.abı yazmı,tır: 
''Ecnebi borjuva matb~abnın haı 
tahtım hakkındaki yalan neşri -
yab birinci defa olarak vuku bul-

1 muyor. Benim hic olmazsa ağır 
hutabfımdan menfaattar olanlar 
u delildir. Fakat maatteessüf bu 
efendileri memnun edecek hic bir 
aıhhl arızam yoktur. Sıhhatim ta
mamen yerindedir. 

Pr. Dr. Zondek'in °Moskovaya 
Clavet edilmit olmasma gelince 
M. Zondek; hatka arkadaşları .. 
IDlll sıhl.atble lf\Otgul olacaktır. 

Bulgar meclisinde 
Amele meb'usları üç gün içtimaa 

ietirakten meıiedildi 
Sofya, 3 (Vakıt) - Bugün Sobranyada gürültülü bir celse 

yapılmışhr. Kufarciyef isminde bir katilin anaamın da tev~if 
edilmiş olmasının sebebi hakkında sorulan bir suıle adliy veki
linin cevap vermesi üzerine meb'uslar arasında hararetli müna· 
kaşalır olmuş ve amele fırkaaın mensup hatipler haddı tecavüz 
ettiklerinden amele fıraksına mensup mebus1ann üç gtın için 
parlamento ictimalanna iştirlktf'n menedilmelerine karar verilmiftir. 

Belgratta kanlı ha~ 
diseler oldu 

Belgrat, 3 ı Vakıt) - 1 asar ruf do' ayısiyle darOlfOnun mOder
rislerinden yüzde on niabetinde tensikat yapılması hakkında par
limeotoya yerilen kanun liyibası üz~rine darlllfünun talebesi bil· 
yük bir nümayif yapmışlardır. Talebenin bu nllmayiıine halk ta 
ittirik etmittir. Nümayiıçiler, !ıabro ıun diktat6rlük diye bağı
rarak darülfünun etrafındaki soka klan dola~ mıılar Ye zabıta 
lruYve~inin gelmesi üzerine darülfilnunda toplanarak bir kırmızı 
bayrak çekmi9lerlerdir. 

Talebe geç Yakte kadar dartılfünunda kalmıı ve aaal c!okuzda 
toplu bir halde çıkarak eylerine daj'ılmıılardır. Zabıtayla talebe 
arasında çarı>ıtm-ılar o!mupa da vara~ana.,lar azdır. 

Almanya ve 
Sovyet Rusya 
Berlin, 3 (A. A.) - Ruayayla 

Almanya arasında cereyan etmek 
te olan ticari mübadeleleri teshil 
etmek için Almanya iktisat nazı • 
rı, Rus emteuı ithal eden Alman 
tacirleri tarafından Berlindeki 
Sovyet ticaret müme:ssilliğine 
mark olarak yapılacak tediyatın 
kontenjantmana tabi tutu]maşma 
ve bu tacirlerin hususi bir mezu -
niyet istihsal etmesine lüzum kal
maksızın Almanyada ki.in bazı 
bankalar namına mark olarak te
di •atta bulun.malanna k:ırar ver .. 
mis olup nihayet Rusyaya gön • 
derilecek olan bu paralan almak 
için de bu bankalara azami mik • 
tarlar tayin olunacaktır. 

Bundan sonra Sovyet ticaret 
mümessilliğiyle Alman tıcaret mü 
e9eseleri aııuındald tediyabn 
mark olarak icran ipil müzalre • 
rata ririıilmiftir. 

Mme. Curle, dOşUp 
yaralandı 

Paris, 3 (A A) - Le Journal, 
fen aleminin maruf ıimalanndao 
Mme. Curie'nıo laboratuvarda 
dOşürek sağ dirseğinden yara
lanmış oldupou haber vermek· 
tedir. 

Ceribada taaffQn basıl oldu· 
ğundan kend ıioe ameliyat ya
pılmıf ve muvaffakiyetle netice· 
lenmiıtir. MüşarUnilcyhanın ııhhl 

vaziyeti bidayette endiıeler uyan
dırnuşs;ı da şimdi memnuniyet
bahştır. Sekiz gün sonra bulun· 
makta olduğu kliniği terkede
cekt ir. 

Uşak belediyesinde 
U,ak, 3 (A. A.) - U§ak bele· 

diye bütçesi bu sene 61 bin lira o
larak teebit... kabul edilmiJtir. 
Cieçen MIMY• •••MB 3b bin li
ra .. ı...adır. 

Mançuri'de Sarfetmek için .• 
Tchang Tchoun, 3 (A. A.) - [Baş makıelmlzden mabaat J 

Tchang • Kai - Peng'in kuvvetle- olmana birer hususl dnkkln 
riyle mü~tereken dün sabah gay • 
ri muntazam kuvvetlere karşı ha
rekata bathyan Japon lataah 8 
ıaat uğra!mışlar ve öğleden sonra 
sant 2 de Noungan'a girmi!lerdir. 

açmalı, tiftik mamulat ve men
sucatının her ne•İ nOmuneleri bu
rada tethir olunmalı, muhtelif 
yasıtalarla halkın nazarı dikkati 

Mağlup kuvvetler ıimali garbi is- bu eşya üzerine celbedilmelidir. 
tikametine doğru kaçmışlardır. 

Berlin, 3 (A. A.) _ f rancfor.. Tiftiklcrimizi bam halinde sa-
ter Zeitung'un Changhai muhabi- tın alacak harici müfteriler te
ri diyor ki: mini meselesine gelince, bu hu· 
Japonyanın Changhaideki baş- susta da ümitlerimiz pek zayıf 

hca hedefi yalnız Chapeiyi elde olmakla beraber alınması fay• 
et.~ek değil, aynı zamanda Viso- da verebilecek tedbirler vardır. 
yü da zapteyleı:ıektir. Jnponla.r, 
bu suretle Yang. Tche _ Kiane va Mesela Ankarada da bir tiftik 
disiyle Hinterlandına gidecek bü- ıhracat kooperatifi vücuda geti· 
tün mahsüller icin birinci derece· rılcbilir. Bu suretle tiftik ibra
de ticari bir me~rkezi ele gcçinni~ 
olacaklardır. 

Visonun scvkülcev~ nokt:ıi na
zardan haiz olduwu ~hemmiyeti 
bir tarafa bn-aknlrm. Bugün en 
mühim unsur, Japonyanın iktısa
di ittisai ve bir Jaoon sehri hali
ne gelecek olan ChanP'ei'de yer
lcımelt ve Visoyü biiyük bir liman 
yapmak için eiri,miş olduğu mü· 
cadeledir. 

Büyük dcvletlet"İn ittihaz et -
mi! olduklan h3.ttı harek•te rağ -
men bu planın muvaffakiyeti, 
Chanı:rhai'a Jcarfı bir ölüm darbe· 
si te~Jt:l e-l""rektir. 

Almanyada intihabat 
MDcadelesl gene 
Başladı 

Berlin, 3 (A. A.) - Paskalya 
yortuları münasebetiyle yapılmı! 
ol:ın siyasi mütareke, bugün ööle
de hitam buluyor. Binaenale:vb, 
reisicümhur intihabının ikinci dev 
resine ait mücndele, hemen ve bü
tün ıiddctiyle tekrar ba,lıyacak -
br. 

Adolph Hitler, önfünüzclaki h ... f 
ta zarfında milyonlarca Almana 
hitap edeceğini çoktan ilô.n etmiş· 
tir. 
Almanvnnın her tarafında Hir .. 

denburg komitesiyle cümhuriveti 
müdafaa ve Tunç Cephe te~kila -
h da faaliyet sarfından hali k::ıl -
mak niyetinde değildir. 

Bu te kil: t, bilhassa vilayetler
de çalışmak tasavvurundadır, zi -
ra 13 mart İ!ltihabab Hitlerin en 
ziyade çe.ftçi zümrelerin reyleri • 
ni toplamış olduğunu göstermek .. 
tedir. 
Hindenhur~n taraftarları, Hit 

lerin köylerde nüfuzunu kırmıya 
~ah!maktadır. Bugünden itib ren 
Tunç Cephe te§kilab mensup lan 
otomobillerle en hücra köylere ka 
dar giderek müfrit milliyetper -
verler alevhindeki bevanname ve 
risaleler dağıtacaklardır. 

cata bir takım mutavassıtlardan 
kurtarılabilir. Sonra Ankara bor• 
sasında satılan tiftiklcrden bir 
resim almdığl halde mal lslan• 
bula gidince orada da ayrı bir 
resme tabi tutulmaktadır. Tiftik 
satışı bu mUkerrer borıa resmin
den kurtarılmahdır. Ankara bor• 
sasmda resim vermiş olan tiftik· 
ten artık l.stanbul borsa11nda ye
ni bir resim aramamalıdır. 

Nıbayet Türk tiftıklerinin ye
gane müşterisi lngiltere olduğu
na 2öre bu memlekette yeglne 
tiftik piyasa merkezi olan Brat
for şehrinde bir Türk ticaret 
mümessili bulunması faydahdır. 
Eğer yeniden bir mümessil 16~ 
dermek mümkUn değilse diğer 
yerlerde bulunan ticaret milmes· 
sillcrinden biri buraya g&nderi• 
lebtttr.' 

Tekrar edelim ki Türkiyede 
her sene en aıağı 4 küsur mil
:ı,ron okka tiftik çıkıy.or, Evve!ce 
bu miktar tıftilC en aşağı mem• 
Jel.ete 8-9 milyon lira getiriyor• 
du. fu gün 1 milyon lira bile 
getirmiyor. Halbuki bu mahıu• 
Ul kendi memleketimizde işledi· 
ğimiz takdirde bundan milli ik
tııadiyatımız sadece 8-9 milyon 
değil, belki de 50· 6U milyon li· 
ralık bir kıymet kazanmıf o'ur. 
T nbii devlet hazinesi bu aervet
ten kcnd si için muhtelif Yergi 
ve rsim şekillerinde o nisbelle 
fazla hisse alır. 

Mehmet Asım 

Vanın kurtuluş 
Günii 
Van, 3 (A. A.) - Vanın Kur• 

tuluş bayramının 14 üncü yıl dö • 
nümü dün bütün Vanlıların itti • 
rakiyle tes'it edilmi§tİr. Gece fe • 
ncr alayları tertip edil:nif, tenlik
ler geç vakte 1 adar ıürmü,tür. 

Almanyacla bugün intihabıo:t do 
layisivle 10,000 içtim~ aktedile -
ceği haber veriliyor. Hindenburg 
komitesi, paura kadu her flÜn 
takriben 8,000 içtim:ı aktedccek -
tir. Avusturya ve 

M. Brüning. münhasiren reisi - Mısır 
cümhur intihabatı mücadelesiyle 
meş'"1l olacak ve 8 n·san cumnrte Viyana, 3 (A. A.) -News Wie 
s· günü KnongbPrP"'de sövl;vece • ner Tageblatt, Avusturya'ya 11 
ği nutuk, ihtimal bütün .A lm:uı • bin balya Mısır pa.muğu vermek 
yada tel~iz!e ne~ro!unac"'klir. ıuTetiyle bir milyon dolar kredi 
Scıbık Alman veUahtl,"rUller'e açılm~sı için Avusturya ve Mı&U' 

re•ı veraceftlrn diyor hükUmetleri arasmda cereyan et• 
Breslnu, 3 (A. A.) _ Hali ha- mel~e olan müzakerelerin iyi bir 

zırda Silezyada Cola 5atoaundıı o- yolda oldutunu ve bu müzakere • 
turmakta olan sabılt Almanva ve· lerin ba ay zarfında bir itilafa 
Jiavti, su beyan~tt:ıl bulur..~uıt+ur: müncer olmasının muhtemel bu• 

Reisicümhur intib~batmın ikin· lunduianu yazmaktadır. A~ıtur
ci devre3İnde rey vermekten ict:~ ya devleti, bu ticari muameleye 
nap eylemek Herzbury cephesi - kefalet edecektir. 
nin umdesiyle kabili telif de~ilcHr. 18 nisanda ictimaa davet edil • 
Çünkü son derecede müttehit bir mit olan mali kontröl komitesi, bu 
cephe te!kil edilmcsin;n zaruri ol- meseleyle me~f:'ul. olacaktır. Ko • 
duğuna kaniim. Binaenaleyh, i • mitenin bu itilafı nktetmek için 
kinci devrede Hitlere rey verece- Avusturyaya me:runiyet verme • 
ğim. sinden riinhe edilmektedir. 

Berliner TaReblatt, bu bevaha - ===========ıı===--=-• 
tın H:tlerin milletin namzedi ol • hiç bir güna siyasi faaliyette bu • 
madığını göstereceği mütaleasını lunmamak suretinde namusu Ü • 
11erdetmektedir. Di~er taraftan zerine verilmiı olan s&ü tutma• 
bu gazete. &u heyanntın sabık ve- mak oldujuau illve .,ı..ekte • 
liaht tarafıadan M. Stenmann'a dir. 
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Dün Istanbul Afyon tüccar
Jan ikinci defa olarak ticaret 
odasında toplanmışlar ve inh sar 
meselesi etrafındaki müzakereye 
deYam etmitlerdir. 

Bu müza1tere neticesinde Is
tanbul tüccarlarının da lzmirlile
rin noktai nazarına iştirak ettik
leri anlaşılmış, ve bu heyete Iı
tanbul Afyon tüccarlarından Na
fiz, Şerafeddin ve Abdülkerim 
beylerin iltihak etmesine knrar 
verilmiştir. Heyet bugün Anka
raya gidecektir. 

Mısırda sigara fabrikası yap .. 
mak lstiyen şirket 

Britiş Amerikan kumpanyası 
Mısırda bir sigara fabrikası yap
mak ve manıu'i!tını Türkiye fir
ması altında satmak imtiyuını 
istemişti. Kumpanya uyrıca Mı
ıı~da r:vkalade rağbet gören hüs· 
nu keyıf tütünlerinin s:ıtılmasının 
da imtiyaz şeklinde verilmesini 
ve hatta bu nevi tütün zıriyatı
nın bile kendisi tarafından ya
pılınasını talep etmiştir. Tü
tün inhisarı zeriyatıo verilmesi 
meselesini kabul etmemiş, diğer 
satış işi hakkında da tetkikatı 
müteakıp bir karar vereceğini 
bildirmiştir. 

r..ehrstenla Yugoslavya arasında 
Leh tütün inhisarı Yugoslavya· 

dan bu sene için bir mil} on ld
lo tütün almak üzre bir muka
Yele yapmıştır. Mec'Du kıymeti 
iki buçu'.! milyo:ı lira etmekte
dir. Kilosu 266 kuruştur. Yalnız 
alışveriş parayla o 1 mıyacak, Yu
goslavya Lehistandan telefon ve 
te~graf alat ve edevatı, tuz, dc
mır, mensucat alacaktır. Halbuki 
b~gün piyasJda en iyi tütünün 
kılosu 120 kuruştur. Bu muka
veleye. naı.:rao Lehistan ço~ 
fada fiat!a tütün almıçtır. 
Yu,:,anll!arın aldıklara Mısır 
Odaya gelen m:ıliimata göre 

Yunan hükumeti son zamanlar
da fazla miktarda ıthal edilen 
mısırı Romanyadan almı§hr. Alı
nan bu mısırların ratıp oldukları 
ve kolay'ıkla bozularak ins ın ve 
hayvan tarafından yenemiyecek 
~le gelecelderi anlaıılmışhr. 
1 

da bu vaziyet karşısmda mem-
cketten mısır ihracı imktinını 
aranıaktadır 

crdfllnsadn kullanılan un 
F aya gelen malumata göre 

tansada m I dd 1 .. d 
7 

u <a erna un.arın 
ykuzdek. O nin yerli olması bak
ın a ı me , . 
.. d 

60 
c;;,urıyet bu defa 

yuz e e tenzil ed"I . t• 
ı m ş ır. 

Belediyede: 

Otobüs imtiyazı 
Tramvay şirketine 
Verilecek mi ? 

Otobüs İ§letme imtiyazının 
kendilerine verilmesi için bazı 
§İrketler yeniden belediyeye mü -
racnat etmİ§lerdir. 

Bunlar arasında Ankara oto 
büı imtiyazını istiyen gruplar da 
vardır. Bazı otobüs sahipleri 
dün belediyeye gelerek beledi -
yeye verilen otobüs imtiyazının 
ne suretle kullanılacağı hakkın· 
da izahat iatemitlerdir. Fakat 
belediyece bu husuıta henüz bil' 
karar verilmediği için kendile -
rine cevap verilememiçtir. Oto
hüsç\ileJ', belediyenin ellerinden 
otobfülerini pek ucuz fiatla a -
lncağı haberini de işittiklerinden 
bu hususta da p:ndre uğraı::ıamala 
rı icin te§ebbüsatta bulunacak .. 
lardrr. 

Aldığımız maldmata göre, be
lediye otobü:s imtiyazım tramvny 
~irlcetine \•ermek ttı.ııavvurunda -
drr. Bu takdirde tramvay !İrke 
ti, Üsküdar tramvaylan hisse se
ned:nden 500,000 liralık kadar 
bir kıl".mını satm alacaktu. Yal· 
m:z hükumet belediveye otobüs 
iıntiyezmı bir ecnebi firkete dev 
retmemck ve mali taahhütlere 

girillmemek kııydıyle verdiği için 
bu imtiyaz trnmvn.v sirketine ve· 
rilememcktedir. ve;ilen mP..lu • 
m:ıto. göre Hamit bey Ankarada 
hu ka•ntların tadili meselesiyle 
ele m" .. ·"-'tll olm Yştur. .. 

Muhittin Bev 
Ankaraya gitti 

Dünkü nüsha.mızda yazdığt -
mız vcehile bdedive rej3j Muhit 
tin refakatinde hukuk İ§leri 
müdürü Muhlis bey olduğu halde 
dün akşamki trenle Ankaraya git 
mi§tir. 

Muhit İ'"l hev mezbaha. yüzün
den belec\iyc idaresi aleyhine a • 
çılmış olan bir tl:ıvn~a ;t\rayı 
dev et hazu ·unda belediyeyi mü· 
dafaa edecektir. 

Balıkları tefti• 

Belediye memurları ve doktor 
ları dün Y emiıtcki balıkçılan 
tefti§ etmi9ler ve dükklnla -
nnı ve tablıılArınr pis bulduk!arı 
balılı::çıları cezala."ldırnıı~lardır. 
Bu tef tİ§ esnasında. bir balıkçı -
nın da hilesi ı=ıeydana çıkarılmı§ 
tır. Bu kurnn3 b~lıkçı bayat balık 
ların t\l'l\sır.a bir kovadaki su -
dan çıkarttığı canlı balıklan kG"" 
yarnk müşterilcTe satmıya mu -
vaffak olmu'J ve h-.ı usulü bir 
kaç l~ere tatbik etti~i anlatılmı~· 
trr. Bundnn bMh Yemİ§teki ko.
r.aliza8yon delil:lerini kirleten 
dükldncılar da ce:r:~la.ndmlmıt • 

( Son Yemen Valisi ) 
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Siyasi Esrarı 
Ediyor! 
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önu:;eıa 
1
Sdal brı bey , goz,eriOJin feci akıbet!n sebebi ne olabilir-

ge , narnus.u, gayyur, di? 
çalışkan d- ·· 5ı. bir memurd · · 
Y . • uru " ld .. _ d u, Muhadır, lb kaıa11na tabı bır 
emenın nad'r bu U"U mu ür- · · · ı d . . 1

• 0 
• - nabıye merkezıdır. Burada vak-

er en bırıydı. iş ve gucund ... n t' 1 G . Ah M h P 
ba k b. l d·J H lk ıy e azı met u tar f.Dın 

ş ~ . ır şey bi meı ı, a a Haıitten getir'p iskln etti~i 
k~ndını ıevdirm:şti. Yalnız ver- Zcydiler vardır. Bunlar yllkıe\( 
gıler! muntazam, vakit ve za- dağ tepe!erindeki kale!erinde 
ın:ınıle tahsil etmek busu- adeta nim vabşi, bayat sftrerler, 
•unda taassup dereces·nde bir vergi vermeılcr, hatta hliktımet 
gayreti vardı. Bu, b:ıl<iimct için meınurlarını yanlarına yaklaıtır-
n_e kadar takdire şayan bir me- mazlardı. Sünnilerin de dağınık 
ı~yetse, ha k içinde o derece küyleri vardı, mezhep ihtilafı her 
şıkayeti mucip bir haldi, fakat cahil muhitte olduğa gibi bura-
~u~a r11 w,men () f!Cne hnlkn ken• da da • bütQıı pyrdinti:re nfr· 
ını t•k ıevdiı nuıti. O .halde bu men - lıul ltir ıekfltl•yGli. 

Adllyed~: 

Babası mı, 
Annesi mi? 
Kızı fuhşa teşvik 

eden kim? 
Dün ağır ceza mahkemesi, kızrnı 

f ohş."\ sürüklemek ~ürmündcn maz -
nun bir b:ıbımrn muhakeme.sine baş -
lamr~tır. 

Şeref oğlu Kenan ismini t"'tftY&n 
bu adam evvelce üçüncfi cezıı mahke
mesinde muhakeme altına. almmıo, 

fah"'2lt cürmUn mıthi.reti itibn.rlyle da· 
nnın ağır ceuda görillm~s·nc karar 
verilerek mn:nun ~.: r cezaya '\"eril • 
mit-ti. le;trnfol 11,"ı.kimliğinin kaTilrma 
göre. Aynalı ~şmede .Aşıklar meyda -
nmda otuTiln Rennıı Ef~"'ldi, on :.eldz, 
ya~mda bulunan kızı Sebıth:ıti fuh~ 1 
t~vıK etmt~tir. Maznun, Sehahati 
f uh~ te§vik edenin kendisi değil, ka· 
nm Saliha olduğunu iddia etmi!'I -
tir. 

Anlattığına gön, kendisi hııpiM -
nede mevkuf bulunduğu ~ır:ıdn kan· 
tır ~nliha, kızlan Sebahati Gilrt Na • 
dir diye ~nılan birisinin yanına. gar -
eftn vermi§. Gen~ kıı burada baştan 
çkmrş ve 1dhayet kırk yaşında bulu • 
nan Nndirin metrt"Si olmuş. Sonra bir 
aralık Sebahat bir Tersmıeliye kaç • 
mı~ Bil!hare c!e Tersımeliyle Nadir 
uynşnm~lar. Amlnrnıdald udaşma 
ne'tioeaiıtde, 1'e~neli Sebahatle ge -
eeyj ı:eçirir, erte~ günü Sebahati bu
hındufu odada kilitleyip a.nahtan Nn
<lfr2 götürürmüş. N::ıdir ancak gün -
düzleri 5eba.hatle k:llabilirmi~. 

Müddei umuminin t:ı.lebi ü:ıerlne 
mahk~me, Tarla başrnd:ı Ziba soka -
ğında annesinin yanında oturan Se • 
hahatin mU;ıteki ı..,zlı:arde~i Uitfiye • 
nin ve Malan SaJihanrn f.ahit sıfa • 
tiyle celplerine knnr Termiştir. 

Muhakemeye !?,t nisan pazn.r günü 

lnhlsnrlerdoı 

Tasfiye kanunu 
Dün tebliğ 
Edildi 

inhisar idarelerindeki memur
ların taıfiye kıı.nunu dün inhisar 
müdürlerine tebliğ edilmi,.tir. 
Tasf\ve işlcriııe 15 nizandan iti ~ 
bnren sureti kat'iyede ba,Iana
caktır. 

Evvel5. tul!, müskirat, tütün in 
hisarlarmdaki mt1murl~rm kad 
rola.rmrn sureti hazırhmacak, 
&onra sicilleri itibariyle bir lis 
te yanılacaktır. Eu I" :5teler inhisar 
müdürlerind~n rnü .. eldtep ko -
m · s ·ona ve··ilecel·, l·om· ı!yon tct 
kika t yaoac k, h :ıı:irana kl\chı.r 
tasfi ·e · l\ • hil · rih,.. '".f;... Hazi -
ran bird"'n it;b r n inhi~ar]ar mü 
diriycti umumi·r~ emrinde çalı, -
mıya ba lıvacaklar.d·r. 

Evinde ölü olarak 
Bulunan kadın 
Fenerde Tahta minarede otu· 

ran 80 yaşlarında m3dam Harik
liya dnn evinde ölü olarak bu

lunmuştur. 

Cesedi muayene eden :zabıta 
doktoru lSlümü 1üpbeli görmüş 
ve morga kaldırılmasına lüzum 

gCSrmüıHir. 

iş ban!tası umumi mUdilrU 

iş bcınlc:ası umum müdürü 
Mahmut Celal bey dün Anka
radan şehrimize gelmiştir. CelAl 
bey, lskenderiyede te'siı edilen 
iş bankası ıubesi açmak üzere 
bir kaç güne kadar Iıkendcri
yeye gidecektir. 

evinde bulnnan eşyanın bin lira mu-
devam edilecektir. l;;abilinde Bünyamin Levi isminde bir 

Te1efon şirketi eleyhlne l\fnc: .. r iar:tfmdnn kendisine terhin e-
açılan dava 0 

T~lefon ~İTketi aleyhine açıbn d:ı- dildi11i h:ı!<"ndald iddiası 8~bit olma -
va tft.hldkdnıa müddei umumllikçe mrş n hadise de e5ki kanunda meri -
devam olunmaktıvhr, Şirket t:ırafrn· yette bulunduğu tarihte olduğundan 
dan kendilerinden mükaleme fazlalr- mnhkemc, &uçlol:ırdan Ug11rdo Efen· 
ğı istendiğini söyliyen Kadri Raşit diyle Ko~o Ef'enclinin keblli temyiz 
Pa~:ı, doktor Fn.Jırcttin Rerim ve Ap· olmak üzere onar gün hap~lerin~, 
tuJJah Cevdet Beylerin de ifadeleri - tutulan ~~y:ınrn müsaderesine ve l\fa. 
nin ahnm:ılarm:ı Uizum görülmüş - dam Ugardonın da ber~atine karar 
ffi~ nrm~~ 

Tiltü. TkDt~~ kı ~çekçıskı lpekll koryo!a ıs~msn kaçıranlar 
n :ı\ ...... 91 ı,.,. yapma tan maz-

nun Cemal dün doku%Uncu Htt1~ms b:mir npurundan çıkar'kcit üze • 
mahkem~!inde muhnkeme ve altr ay rind~ ipekli bir karyola örtüsfi bulun 
hapge mahk<tm edilmi;,tir. duğu için mahkcr.ıeye sevkedllen Re -

Onar gUn hapis eep Efendiyle, Rttep Efendinin bu 
Evinde kaçak ipekli ,.e kadın mu- örtüyü kendisinden aldoğını iddia cy

~ambaJnn bnlundutundan mn.hkeme· 1ediği Tapurun nteşçi Mustafanm dti:t 
ye seTkedilen ttnlyan teb'Mrndan ko - gümrükteki ihtfa..ıs ır.ahkem~inde da
mi~ontu Ligardo Efendiyle Madam vn.lnnna halalmış ve örtüyü Recep E
Lignrdo ,.e bu e~yalann $1tllma.sına fcndiJ e l\fustaf:ının ''erdiği t.abit ol
cclAlct eden J{oçoncn <Hin gümrük muştur. Radi .. enin ~ski ka.nur.un me
baş müdüriyetinde!ii gezikinci ihtfa:ruı riycti zamıınrnda oldufunn na~.an i
ma.hkeme,,inde davalannın riiyeti • tib:ıra ııJan mahkeme. suçlulardan 
ne deTam olunmu~ ve mahkeme kanı· Recebi bir haft.a ve ate~çl Mustafayı 
nr.ı Tenni~tir. d:ı. dokıız ay hıtp!e mnhk!ım etmit -

.Mu:nunlardaR Ligardft E!endinin tir. 

Ahmet Muhtar pnfa yüz sene 
evvel ateşle barutu yan yana 
getirmek ka"ıilindeo bu ~ev?il~
ri niçin buralara yerleştırmıştır, 
Akıl erdirmek ınöiküldür. 

I,te zavallı n:ıbiye müdürünün 
ailu"yle beraber başım yiyen fa
cıa gene bu mezhep ihtilafı ne
ticeıi olmuştur. 

Nahiye müdürünü uçuranlnr 
Zeydilerdi, çünkü onlar orada 
düıman addettikleri bir Sünni -
nin kendilerine amir ve b:ış ol
masını aasen çekemiyorlardı. 
Bilhana bu amir Ve be, iyi bir 
memur ve binaenaleyh vergile. .. 
rivakti zamanında tnhsil eden, 
ri vdrtü :Eamamnda tı.hsil eden, 
lığa mô.ni olan biri olunca ar -
tık onu hüdaya uçurmakron bn~ -
ka care yoktu. 

Zeydilerin bıı hareketi sünni-
leri harekete :;etircli. Zaten bir 
türlü dinmek bilmiyen mezhep 
ihtil!fı tiıııdi hfübiitU:n &levJen • 
•İ! buluauyor<lu. Mı·hit öyle ltir 
..W.ilıti L.i ıillhları11 patla•a11, 

lnlı~larm çarpı~mr: sı için bu ha -
c:Hsenin onda biri dereccı:inde 
bir vak'a bile kafi ve vr:.fiydi. i
mam bir taraft~n Zeydifori ida -
re ederken ben de sünnUeri t~~ 
kir.e çahşıyordum. 

N;hayet bir cok ta.kib t ve 
tahl-ikı-.t:tan &onr;. fo;ller ya.imlan 
dı. Bir tar~ f onları tekrar kacır -
m::;rn çnh11ırk n öte tr.raf dikltl!t 
ve itinnyla f1sebiliHih bekçilik 
edArck r.ı~ ı f "'t\ cd"vnrdu. 

FaiHer n1~',kerr-~i ~er'iveye 
sevkediJ,liJe::-. Fo~t kadı cfer.cli 
·e d!~erlcri J1er f'Ün, lıer ~ruıt ,ııi)y 

le te~rlit ırel'hmları r-lıyorlnrclı: 
"Eğer bu arkadaş!anmı?.:ı her 

n~ t•ı-:-et'e olnrr-:. olıun mahkum 
~.J .... r-r'"':fr~ Hl"nb: .; r-limi.,.cl'm 
i..."lırtt•lern ~ .. m,z, tıpkı n::hive 
rnü#lürü gibi r?z] de ev'!dü aya i
n" :ıle. rviniıı: 1--ark!nrz'ıı ucuru M. 

r,,.,.. Bu hu:ms!'- a!1tii peym .. n et
tik!. 

Tam bir r,.-ne hu tıalıdtd1't vü .. 
"üt'ld~:ı m"-lılct>r•u,.tu Fr 'tirt·; bir 
h'i1 ·;:'"(l vu~mt-Ni'ı" ... , İMr-n Ynl~. 
ya bile ke.dı efendiyi temin ettiği 

4 Nisan 1932 

1-Ii ndistanın 
l(avgası inkişaf 
Ediyor 

(GencH) yunrl:ık ımuakenfe 
sından m~mlcketine avdeti il 
yeniden rnedeııt kyaR hareketi 
r ye lJ4 .. ]am21• iiılerlnt tc'fkif el 
mu~ o uurıanduı bu &'tine bda 
kif olunıı.n Hintli mlJJfyet]MnOT 
ısayrr;ı, en sahili rlnyete lire el 
nt varmr~b. Fakat elli bin mfl 
pcrverin hapi&hanelıre aiılJllUI 
distımm medeni faya.ıı hareketi'lti 
~runı~ ve onun deYanuna r.lAni 
m:!)tır. Bilik'tis JIW:dbta• am 
pcrverleri ıün<Ien libıe ktt 
mi~ \'C her ~ün yeni ımsltl'lar, 
kenetler kar.anarak dattlarmı 
etm~h yolunda ilerlemftlerdb. 

Mesela bir tarattu Hiadis 
ki bütün &anayi ,.. if lleai, mntı 
re?.~te t!ıraftar o1dufuırn l'örie 
ten bnş1 a Hindl.5tan Mfllfyaı:p. 
lcri mllı51fimanlarm mftmbtfttln 
fuız:t.nmı1'1ar; 80!1 Jtn.ftalar za 
Hindistan mtielilmanlan mUit 
kefo iltihak ederek lftlillf. nttf 
na kalJI borfıt•j htltllıılH 
mıoln.rdır. 

Dir blraftan lR1Hteftni11 btl 
tazyik n ~ddet vesaiti bütün 
tiyle hareket ediyork41ft dif81' .ta 
tan HlndiıtAR mfllf;retper'ftrUfi 
dent isyan ~anm ~fbfk etm 
ten geri kalmıun~ bir1b"ırt;r1e m 
RMI edH ba iki klt'VWltteft 
nin daha e\Yel y~ileeetlni ay 
mek bütün dil:nYA i~n meJ'aklı 
hadis2 olmuştu. 

İngilizler yentt~ek olurlal'88, 
]ilerin lınkbnnı tanımak ve ()nl 
milll ınet&llbini kabul etmek lca 
decek; buna mukabil Hintliler 
) ik ve "iddd myuetinden yılacak 
lngili.dere boyun @iecek elurl 
lngi1iıler bir r.nm."" için Hindi~ 
dn vaıiyetlerini karuya'bOectkl 
dir, 

Şayaıtj dikkat o1an bir nekta 111 

IObiyetin miiliyetpe.rverler tanfm 
his.solunncağma, lı.gfllzler tara 
hwednm·ye bft'lMna•ulııır·. 

Çünkft emt gblerde hgU ' 
Hind~tandalrl htmı:Qmeti tarafın 
sulh rıöılerj ileri ıüı1Umektt ft 
için çalrpl'IMktadır. Buna bilh 
mUslümanlzırm lngiltereye karfl 
Jcotaj harclı.""etine ~mamiyle htziın 
için verdiklm kn1't\rl1'T Tt bu kara: 
l3Tı intaç icis HtndS.tanm milli k 
resi n-isi Madaın Neydo ile mh 
liderleri arumda •~enler va 
dur. 

Btmaıt lmeriM l~ieHnin H 
distandn.ki nmumt valiai LoPil Ver 
don miIU konı-re reiaestyle mtvn 
ınüf uzlu uzvu ola.n Malarlya n. lll • 
mkere kapım a~mak ip1' fkİllllli ( 
li) ye davet etmiıtir. İki taraf 
rJa!d müuke~lcr aüebM bir 
Yerdiği taktirde (GmdO ile bit 
milliyetpt"erleria 7eıtld• ....,.. 
r.akılmalan bekle.niT. 

Sulh talebinde hiik6111et ta.raf .. 
(Lütlne atfllft1111 r•r:irbdz) 

halde, korlru her ,eye plip ıeli 
yoı· Ye mahkeme uzayıp ridiyor 
clu. Sünniler tekrar mmldanmı 
batb.dılar. 

- J lüküm isteriz, lcrsaı iste 
riz. d~h:ı faT.la bekliyemeyiz, yo 
sa biı: bunle.rm haklanndan gel 
mcs · n i biliri:: diyorlard1. 

Vaziyeti tetk·k ve halin teaki 
için k'llktnn oraya gittim ve ıör 
dfırn ı..; n('rdeyı;~ i~ çıinmdan ~· 
kllct\k .. Silah pr.tlıyf\cak .. Ve ı, 
ik: kabUe Ye ~İrd kavRrusı deli 
pek az b · r :za.mn.ndn bütün Yeme 
ni k"nl yacab: hir Sünnt - Sil •u 
barP.heı: olıa.c fr. ~ 

O n ·.n.d A lI-h lAmet versi 
M rd:nli M .. hmet ?.:un efendi i 
mimfo reni bir kadı aıebnitti. 13 
ces lr, mert Te V.!.Zif~ir.a. rıda.m 
la derh~I anl~,,ıık, Te o bir. 1'ir te 
d'de 1<ulllk r...'lmstlım bii-riık M 
l\ijJ.cf!rc' ve bitarefbl:1a lriiküml 
ri "İ v.-.. ;;, Rirknc ki1Ji idama bi 
coğu el" r.ıuhtelif cezalara mah 
k.'"'m ntdular. Kadmm 'bu ~ 
ti hir ..,~ .. ~ l~"ni elet er da hulu 
ım~:.ol Ze.yii' wi ıwtt•rdu. 

(~ 





lngiftere itk mekteplerinde 
aşçılık sınıfl~rı ~çJJ9J 
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Sovyet Rusyada 
izdivaç Karı koca iki artist niçin 

Bir çok kimseler Sovyet Rus
yada izdivaç olmadığından ve 
1aireden bahs ederler. Halbuki boşanıyorlar? 
mesele tamamen berakistir. Ora- Meşhur ıine
da izdivaç vardır ve serbesttir. ma artisti Ann 
Fakat tarafeynin talebi üzerine Hardiog kocası 
talak ta yapılabilir. Bununla be· artist Har r i 
raber oradaki izdinç müessese- Banoistcr'den 
sini gayri içtimaı bir müessese ayrılmıya karar 
o!arak zannedenler aldanmakta- vermiştir. Ay-
dırlar. Çünkü geçenlerde Ofit-

ralığm ıebebi 
zeraf isminde bir talebe, Mos-
hovada birisiyle evlenmiş, iki karı loca ge· 
gün sonrada belediyeye müra- çimsizliği değil-
caat ederek "aile hayaham ken· dir. Sebep da
disine yaramadı2ı,, iddiasiyle ay- ha çok mühim
rılmak istediğini bildirmiştir. Fa- dir. Bu karı 
kat mahkeme, taJebenin bu koca birlikte 
talebini "gayri içtimai,, bulduğu film çevirdikle-

' için kendisini bir sene hapse · · · z vç k tn;.ı:-lt-erp•', .. illi mektep]e-t.- de -yer kt b. d 1 t rı ıçıo e • 
... u.n Lolla.rd me e ın ~ yapı an ec · mabkftm etmiştir. t f k 

: ""' ~~ ) e.a>ılmış ve tecrübe netice rübede çocukların yemek pişirmeyi rııma e evvu 
1m<11 Ak mektep derslerine yeni bir öğre.nmiye pek heves ettikleri anlaşıl Eli b k k d etmemek feda-
ders Have olunmuştur. mış ve neticede diğer ilk mektepler IÇa il a ID karlığını göste-

Yapı1an tecrübe, ilk mektep tale - de ahçılık sınıflanının açılmasına ka Nevyorkta Fransızlarla Ame· riyor ve karı· Harrl ve karısı 
besine yemek pişirmek dersleri veril· rar verilmiştir. Yalnız bütün ilk mek rikalılar arasmda ypılan tenis ıını düşürmemek ıçın sao'atta Meyi) gazeteıi bir baı makale 
mesidir. Tecrübe ilk evvel Lollard tepleri, ahçılık sımflariyle teçhiz et- maçında gayet şık giyinmiş meharetini ~izliyormuş. Ann Har- ıiode meseleyi tetkik ederke 
ilk mektebinde tatbik olunmuş, ço- mek birçok masraftan istilzam etti - Amerikalı bir kadıo, meıhur 
~~klara yemek pişirmeyi ~ğretmek ğinden, yeni smrflar yavaş yavaş a - Fransız ve dünya tenis şampi· diog koca~ı~ın san'atta~i kud~e~ fU sözleri ıaylUyor: 
~ç~n ~yrıca sıruflar açılarak bunun çılacaktır. yonlarından Borotrayay bıçak çe- ve liyakatını göıtermesıne manı "Me.ele, noktai na:ıann deii 
ıçın ıcap eden bütün levazım tedarik Yukarki re!imde talebenin puding kerek onu vurmak istemiştir. olmamak için, aralarmdaki atk şcceği bir mcıeledir. Fakat bi 
olunmuştur. ile balık pişirdikleri görülüyor. Bereket vesin halk derhal mü- ve muhabbetin devamiyle bera- çok erkekler kanlarının kendiler 
Kanlı bir dahale etmiş ve kadınm elinden ber ondan boşanmıya karar ver- ne faik olmalariyle iftihar ederle 

lngillz Tayyareleri bıçak zorla alınmıftır. Kadın o miştir. ve kendi ıabısJarı namına um 
Kraliçe intihabı Ve Hicaz Arazisi kadar bir hırçınlık göstermiştir- Artist Harri Bannister'in ka- dukları her şeyi onların tabak 

Missouri - Columbia darülfü- Londra gazeteleri Hicaz ve ki, kendisinin müşahede aJtma rısıoa karşı fedakarlık gösterir kuk ettirmelerinden memnu 
nuou talebeleri güzellik kraliçe- Necit bllkllmdan kıral Ibnissuu- alınması için timarbaneye gönde- gibi haraket etmesi, lniilterede olurlar. Anlaşılan Harri böyl 
lerini intihap ederken kavgaya dun lngiltereden 500 bin isterlin rilmesi icap etmiştir. Kadınm iyi telakki olunmamıştır. (Deyli düıünmi1yor. 
tutuımuşlardır. Darülfünunun, istikraz etmek mukabilinde in- kim olduğunu öğrenmek kabil . b 1 50 000 k d k. . . kul 
hukuk ··h d. t ı b l · 1 göre hesap edilecek olursa bu mık u unan , a ar t§ıyı 
a d ve ··ımdu ebn 

1 ~ .dadetJ~ be!ı giliz tayyarelerinin arazisinden ° amamıfbr. t 160 milyon mark kıymetinde- lanan bir sanatın mevcudiyeti 
rasın a o e en crı şı e ı ır • ar, h f · · ·ı kt d" 
· f d S ·k geçmeıme müsaade edeceğini Al k d. f k t Almanların hesabına mu a aza ıçın verı me e ır. 

müoa eret var ır. en Patrı yazmı,tı. manyanın şe er ~.r; a a. kı . 130 ·ı- B hesaba aıöre Alman şek 
bayramı münasebetiyle Darülfü- S gore bu mıktarın ymetı mı u . . d I l . h 

- Irk k r . . . fb . Hicaz Te Necidin Mısırdaki iyasetl yon marktır. sanayun e ça ışan ame enın 
n;n. gu~c kı k t rla bıçelıı~ı k ınl~ ·~ mOmessili ~eyh F evzan sabık bu Beri in 3 (A A ) - Das Tage· Devlet, bu istihlakattan 350 mil biri, Alman camiasına 6,000 ma 
e mış, u u a e e erı ra ıçeyı h b . k ,. b h , . • k . 1 kt d Binaena ~ ka mol olmaktadır. 
alarak kaçırmıılardır a erı at ıyyetle tekzip etmiştir. uc gazetesi, Almanyanın şe er yon r~sım a ~a a rr. 

50 
·ı T b h f ) k d. 

Bund f k ı·d ·h.dd tl b. . ~ &İyasetini şiddetle tenkit etmekte- leyh cıhan pıyasasın~a 1 mıAylo- k' aDge lu~ ' ne ıce o barad, ıyd 
an ev a a e ı e enen ır ta11esı agır sureae yaralan- d. Al d rk k · na malolacak olan hır meta, - ·ı: ev et•"l parasını un an 

mühendisler derhal hücuma geç- mııtır. . t'ıhrl."k• tmanhya a sten~ 1 şd:d~~i~; man sanayiine 575 milyona mal ha gayrimakul bir surette kulla 
. t b ı a a ı, u gaze enın "' • .1 k v t tmek mümkün d mıı er T e. üyü~ bir kavga ol- Mektep müdüriyeti, darülfü- nazaran; 1,500,000 tona baliğ ol- olmaktadır. Bu 575 ı;ııı yoı:ı m.ar , ~ag.ı asavvur e 

mıış, ne hcede uç talebe ölmüş nunu muvakkaten tatil etmiştir. maktadır Cihan piyasa.'lı fiyatine aralarında pancar zıraatçılerı de gıldır. • • • • • • • • • • ····- . --····-······-----······-·······-··-···········-···--···-----

- 134 ----- TARİH EL K!TABI 
~emleketinden, Belh şehrine, Harzemden Uygurlar saha.sına, Beş balı• 
ga kadar uzıyordu. Bu suretle kuvvetli bir imparatorluk halini aldı. 
Karahan hükümdarlarına tabi hükümdarlar bile mevcuttu. Hükümdar• 
lara hükmeden hükümdarın unvam (Gurhan) dı. (Çi • Lu - Ku) ismin
deki hükümdar zamanında Karahan devleti şarktan, garptan tazyik • 
lere uğruyordu. Tabi hükümdarların bir kısmı isyan ettiler. Nihayet 
121~ da Harzemlilar tarafından mağlup edildiler. Maveraünnehri kay .. 
bettıler, 1218 de Moğol istilası bu devletin hakimiyetine nihayet ver " . di. 

Devlet te,klllb : 

I k K~ahatalar Çinde çok bulunmu~lardı. Bunun için resmi lisan o • 
l~a 1 Çınceyi kabul etmişlerdi. Karahatalarda devlet teşkilatına ait ke• 
ıme er .._ · 1 · d 1 Y lnı h .. k.. d 1 ·ı .... emurıyet unvan arı çınce en a ınmııtır. a z u um ar ara 
verı en G"rh .. k d' K ... an unvanı tur çey 1• 

bul ed ara~~~alar zaptettikleri yerlerde kendilerine vergi vermeyi ka .. 
51 Gurhn au)~l~leri it başında bırakıyorlardı. Bütün ordunun kumanda· 
kuvvet hnİ aıttı. Kumandanların maiyetinde ancak (100) kişiden 1azla 

u unanıazdı. 
Karahatalar • ıA d 0 . . k b ı . 1 d0 s·· .. d. 1 b r· b h t . 1 ıs am ınını a u etmemıı er ı. utun ın ere ser-

d es K a hşet 1;11
§ erdi. Maamafih Karahatalar zamanında on üçüncü asır-

b~ areda 8: atar ölhkeainde İslam Türkler diğer medeniyetlerin fevkinde 
ır m enıye e sa iptil er. 

- Harzem şahlar devleti -

Seyhun ~~hrinin a~şğı mecrasında bir devlet olan Harzem (Hiyve)" 
orta Asya tarıhınde muhinı bir rolsahibidir. Dördüncü asırdanberi bu 
dada. hüküm süren hükiltndarlara Harzemtah adı verilirdi. lslam 
evrınden sonra da buradaki Harzemşahlar sülalesi mevkiini muha -

faza eti. 

Fakat bir zaman Enıevileri, bir za.manlar Abbasileri, bir zaman • 
I~ ~a Saman oğullarını metbu tanıdılar. Hükumet merkezleri Kat şeh· 
rıydı. 

Bir zaman da Gazneli Mahrnudu metbu olarak tanıdılar. Mahmut 
Harze~i z~ptettikten ~on~.a .. ~andanlarından (Altıntaş) ı Harzem· 
§ah tayın ettı. Altıntaş m olumunden sonra Harzem anarşi içinde kal· 
dı. Selçukiler tarafından zaptolundu. (1043) 

Son Harzemşah sülale~ini? müessisi Selçuki imparatoru Melikşahın 
ku.~a~danlarından Anu§tekindır. Melik,ah onu Harzem valiliğine tayin 
e~ıştı. Oğlu Kutbeddin Harzemşah unvaniyle Harzem valiliğine ta • 
Yln olundu. (1098) 

Bunun oğlu Adsız Sultan Sancara isyan etti. Muvaffak ola• 
inadı. Fakat Sancarın Karahanlılara mağlup olması üzerine Karahan· 
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lılara vergi vermeyi kabul etti. Artık Harzemşahların kuvvetlenmesi 
başlamış demekti. 

- Harzem şahların kuvvetlenmesi -

On birinci asrın yarısından sonra bir tarafta Karahanlılar, ~i! t~ • 
raftan da Selçukiler zaiflemiye başlayınca Harzemşahlar devletının ın• 
kişafı sürat peyda etti. Sultan Ali.ettin T eket . Horasanı, Rey 
ve Isfahanı zaptetti (1193 - 1194). Oğlu Kutbettm Mehmet Gurlula· 
n mağlup etti Horasan, ve Ef ganistanda hakimiyetini te~is ett~. Bütün 
lranı zaptetti. Karahanlıları mağlup etti Maveraünnehrı kendı hudut • 
ları içine aldı. Seyhundan Dicleye kadar uzanan büyük bir Türk impa • 
ratorluğu kurulmuştu. Sultan Kutbettin Mehmet bir taraftan şarka doğ• 
ru fütuhata devam etmek bir taraftan da Abbasi halifeliğine nihayet 
vermek İstiyordu. Fakat Harzemşahlar devleti göründüğü kadar kuv• 
vetli değildi. Hükümdarla, Türk kabile!eri üzerinde nüfuzu fa~la olan 
anası arasındaki ihtilaflar, memlekette mezhep mücadelelerı . vardı, 
Harzem hükümdarına zorla itaat etmi, olan tabi hükümdarlarsa ılk fır• 
&atta istiklallerini elde etmek istiyorlardı. 

- Cengiz isttlAsı -

Harzem "devleti bu vaziyetteyken Karahanlıların mirasına kona_
rak garba dQğru genitliyen Cengiz imparatorluğuyla karıılaş~ı. Ce~gız 
Harzemşahlara tecavüz niyetinde değildi. Fakat Kutb<:ddın Mogol 
devleti hakkında düşmanca fikirler besliyordu: ~utbe~dın Otr8:rd~ ya• 
kalanan bir ticaret kervanının mensuplarını kamılen ıdam ettırdı. Bu 
suretle Cengizle Harzemşahların arası açıldı .. ~uh~rebe haı.ladı. 

Cengiz şark Türk eli müslüm:ın Türklerını hıma.ye edıyor vem~
iyetinde bir çok müslümanlar bulunuyordu. Aynı zamanda Cengız 
müslüınan tacirlerinin menfaatlerini de k?ruyordu. Bu sebepten dola
yı Harzemliler sebebiyet verdikleri Cengız tecavüzüne kartı müda • 
faalarını mukaddes bir cihat haline koyamıyorlardı. Sonra Harzem -
şahlar ordusu sayı itibariyle Ce!'giz ord?~undan da~a fazlaydı. Fakat 
ordu fena ellerde, fena şekilde ıdare edılıyordu. . 

Orduyla halk mütterck duygulardan mahrumdı~. Bunların netıce
si olarak Cengiz ordusu kolayca zafer kazandı 

Kutbeddin imparatorlcğun yıkılışına şahit oldu. Hazar denizinde 
bir adacıkta sefalet içinde ı)idü. (1220) 

Celileddln Harzem şah saltnnatann• yıkıhşı ı 

Kutbedinin ölümünden sonra oğlu Celaleddin Moğol ordularmın 
takibatı önünde evvela Gazneye sonra Hindistana cekilmiye mecbur ol
du. Daha sonra İrana döndü. _(1224) 
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Halk evlerinde 1 Memleket Haberleri 1 Viya.nada aç.lan beynel· 
Izmirde lngiliz kızları :.t 

Muallim ve yüksek mektepler talebesi bir musameresı milel karik ür sergisinde 
.f J b•ı ki lzmirde yüksek tab3kıı İngiliz ai-VaZI e a a 1 ece er ıeıerine mensup yirmi be§ genç kız 

Umumi idare heyetinin yeni kararları 
heyeti Malul gnziler namına bir mü
smere tertip etmişlerdir. Müs:ımcrc 

12 nisan gecesi millt kütüplrnne gi -
nemasında verilecektir. 

Türk san'atkarlorınıo gönderdikleri 
eserler çok talidir edildi 

Halkevlerinin, halk dersaneleri ve 
kuralar ıubesi tarafından idare o -
Junaeak derslerin her yerin husu -
eiyeilne •e ihtiyacına göre aşn ·ıdaki 
üç tekilde idaresini umumi idare he
yeti kabul etmf~tir. 

8ube men!!uplan arasında bu işi 
bapraeak zatlar mevcutsa talimatna 
ınenfn ltmcı kısmının dördüncü 
maddesinde tasrih edildiği gibi li -
san, an'at Ye hayat bilgileri öğret • 
mek n dersler vermek "'.,3zif esini bu 
arkada~lar fahri olarak yaparlar. 
Kendilerine ne HaJkevi tdnrcsin • 
den, ne der!hane ve kurslar1l devam 
edenler tarafından hiç bir şey ve • 
rilmez. Halkevlerinde müreccah o -
lan ve taammiimü arzu edilen şekil 
1'udur. 

Bu nzif e Halkevinin dii{er şubele 
rine kayıth ark:?.daşlar tnraf'ından dn 
bi halk dersaneleri ~ubesinin idare i 
altinda görülebilir. 

bu i~ talebeyle muallimler arasında 

cereyan etmelidir. 

Halkevlerj topl:ınmalnnnda bu -
lunacak zatlara husust yerler ayni 
ma.z. Yalnız Büyük Milll Reis Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerine ve Dev 
let otoritesine hürmet alameti ol -
mak üzere Reisicümhura, Meclis rei 
sine, basvekil ve memur bulunduk -
lan yerlerde mli, kayrnalrnm ve na
hiye müdürleriyle mahallin en bü
yük kumandanına. yer h:ızırlanır. 

Hnlkevleri çatısı altında. derin 
samimiyet ve arkadaşlık his...~i kaim • 
dir. Bu sebeple hiç bir merasim fik· 
ri cari olmaz. Toplanm!):ı geç gelen
ler yer bu1arna7.lıırs:ı nynktn durur· 
far. 

Bu e~slar ml'hfuz k:\lmnt·ln hera 
her her Hnlkevinfn bulundul'ro ye -
rin hususiyetine göre toplnnmalarda 
girip çı1tmanın ve salonda yer nlma
mn tanzimi ve süktlnct ve intiz.ımm 

Halkm men~nplan nrnmıda O· muhafaz3c.ı1 için Halke"leri idare he 

Çay cuma DivrJkten 
ayrılmak lst1yor 

Divrik kazasına bağlı bu]u'ltan 
Çaycuma nalıJye inin Zonguldağa 

bağl::ınm:ık ve müstakil bir nnhiyc ha 
linc gelmek istetWri ynzılrnaktadır. 
Umumi viHl.yet içtimaında mecliste 
gösterilen arzu üzerine meclis h:ıl
kın fikrine mür:ıcanta knı-nr \•crmi~
tir. Bunun üzerine faaliyete geçilmiş 
ve hnzrrlnnnn mı-:r.batal:ır halka im -
za ettirilrniye ba~lnnmıştır. 

Ak~ehlrde kenh b!r f';sdfso 
Ak,elıirde son Iıafta nmhtar in

tihn.bı yapılırk"n müecs.if hadiseler 
o?duğu ve parti r.ıc~cle .. i yüzünden üç 
katil V"'k'n"'ı yapılc'ı~ı ynılmakfadır. 

Adnn ds cH!cl borderı 
tccll mi edUece't ? 

Ac'anadn ç:ftçi bor~I:ı.rının be' se 
ne kin tccfli hakl:ında bir ş:ı; ia çık· 
rnış Ye çiftçileı i hir h:ıylı sc\ indirmiş 
tir. lnıtulacak mevzua. göre bu ''~zlfeyi 3 etleri tıc;ul koyarfar. Bu usulleri Yak 

yapacnk hariçten ücretli muallimler tin<lc herkese teb'iğ ve ilc'ln ederler. !===============! 
tutulmMı Te bu ücretlerin dofTudnn rinde 'azife al:.ıbUir. 

$ • ıır 
doğruya Ha\1-e'\".lerl tarnfından veril Lise ve orfa l"<? ilkmckt<'p talebesi 
me~i teemmfil edilir. Mnarif nkftleti de muallimler Ye ise kaideten tah ile başlama yaşına 

Bu da miiml~ün olamaz!a munJlirn tn.Jcbenin Halkevleriyle münaf.rhet· ve tah il müddetinin dc,·nnu hcsabı-

Bundan bir müddet ev•el, Vi
yanada, beynelm"lel bir karika· 
tür seriİ•İ açılacağını, sergi he· 
yetinin Türkiye müstakil ressam· 
lar cem;ycline müracaat ederek, 
Türk lcarikatüristlerinin de ser· 
giye iştirak için delalet etmesini 
istediğini bildirmİf, karikatürist
lerimizin Viyanaya eserler gön 
derdiiini de aynca l:aydetmiş· 
tik. 

Beynelmilel karikatür sergisi, 
geçen hafta, Viyanada açılmış 
ve büyük bir muvsf fakiyet ka
zanmıştır. Sergide, on altıncı 

asırdan bu güne kad~r gcJm:ş 
olan bilyUk karıl<atüriıtlerin fser
leri "retros pekt f,, bir şekılde 
teşhır edılmiştir, ve sergiy\! dün· 
ya miıJetlerınden şunlar iştirak 
etmiştir: Almanya, ln2iltere Ho
landa, cenubi Amerika, Avus
turya, Polonya, lsveç, lsviçre, 
ispanya, Çekoslavakya, Türkiye 
ve Macaristan. 

Bcynel'1lilel bu sergide Tür
kiyenin de bulunuşu çok şayanı 
dikk&ttır. Müstakil ressamlar va-

l@rinin itcrdfni kendileri -rcrmrk is lerinc dair bir talimatname hnnTla • na göre ancak lise tahsili sonuna ka 
tlyen talipler buJmulu~u takdirde mış Te hunu maarif rnüdiiriyetine ve dar Halke ... lerine kaydedilmez \'C o 
hunlar te~bit edilecek muayyen r.a· alakadarlara r.öndermic:.tlr. Bu tali • nı.da "nzife alamazlar. Huna muka • 

tn ·· ııı 1 ıutasiyle bu sergi..:e eserleriui •anlara münhasır kalmak şarthlc ma nmeye gore mua m er ve me • bil talim:ıtnnmeleri da1ıiJinde ye J 

naJke•Je:-in<le yer gösterilebilir. An murlnr millf hars mües5esemfz nlan muallimlerinin nezareti altıncl.a ola göndermiı olan karikatüristleri· 
c.ı.k bu şekilde yP.rdım edilen tedriQ Jlnll·evletine mekteplerde n daire- rak konfernnsJarını, senelik mü a • miz Abidio D no, Arif Dino, Ah
i~inde talebenin l\fuallime ,·crcet'ği }erdeki vazife n hizmetlerine hr.lel mere Ye kon•erlcrini Ha!ke,·lcrinde met Mlinif, Cemal Nadir, Sedat 
Ucrctin mil tarını l"e tediye 7.amanı • glmcmek ~l\rtiyle kaydolunur ve o- \'erebilirler. Halkc\·lerinin jirnnn.s- Nuri beyler ve Nüzhet Zeki ha
nı mu,.llimle talebenin kendi al1'.1a - rnda vazife nlabilirlcr. tikhanelerindcn \'e spor 83halarından nı:ndır. Kendilerine müracaat 
nndn kuarızt~tırm:ısı \'C Halke' i f - Talebe.re gelince İfolkevlerinde f'a h:tifadc cdeb;lirler, Ilalkevlerindc ve· 

1 edilen diğer karikatüriıtlcrimiı., daresinin bu hususta bir taahhüde rn a bir rnzüe alabilmek için re~t ol rilecek konCerans. müsamere, kon • 
· • di k d 1 1 f · a!Akasızhk glSıtermiıterdı. n.~mcmesıne kkat edilmeli ve bu rna ve ~rs e me \tep ntızıtm ve in· ser ve temsillerde sarni ve seyirci sı 

takdirde talebeden ııarn tıthc:i iyle zıbatrn:ı halel gelmemek ~arttır. nu- f:ı.ti;·ıe bulunabilirler. nnlkevlerl • Sergi heyeti idaresinden, müs 
ınuallime Tennck i~i d:ıhi llalke - na göre: nfn küiüphnnelel"inden n1iitalc:ı f • falcil ressamlar c:emiyati reis'iği· 
vi t·~ rırc'\n de~uhtc edilmh·erck YmB c t.,Jı~il t Jc e•i JJnTkeı•Je - in i tifade etlt!hitl lcr. ne gelen bir mektupta • Tilrk 

·----·-·····························~·········-----------···· 

ko leksıyonunun hakikaten pır
lak bir şekilde intihap ve teıkil 
edi mesinden,. do'ayı beyanı 

memnuniyet ve teşekkilr edil
mektedir. 

Bundan başka, Vıyananın ta
nınmış münekkitlerinden doktor 
Hans Engel bu sergi münasebe
tiyle 11Karikatür,, bakk nda bir 
t"ser neşredccelttir. Muharrır, 
eser;ne, Cemal Nadir beyin ka
rikatürlerinden birisıni kapak reı· 
mi yapmak istediğini bildirmek
te v.., bu .. l.u usta müsaade iste
mektedir. Viyana gazeteleri, ser• 
gi hakkmda yazdık arı yazılarda 
Türk karikatüristlerinin resimle
rinden bahsetmekte ve onları 

ne~retmektedirler. 

• • • . 
Bir hayli zamandır Pariste bu· 

lunan kıymetli kadın ressamla
rımızdan Hale Asııf hanım, eser
lerini, Pariste 11 martta açılan 
(Gene Avrupa - Jeune Europe) 
sergisinde teşhir etmiı ve gliıel 
tenkitler kazanmıştır. 

Aym ay içinde birisi Viyana 
birisi Paristc yapılan iki sergide 
muvaffakiyet kazanan genç res
samlarımm tebrik e-'eriz. 

TeşekkUr 

Apandisitten mustanp ol:ın lm:ım 
1 liırrhetin :ımeli~atını muvdfıkıretle yıı
pın o er:atör Orhan beyle lstınbul !ııh

hat yurda rniidurü do tor Lütfi beye ve 
hıısıamıza şefkat gösteren heşirelerdcn 
Nezihe hanıma alenen ıeşckkijı h:r 
eJer m Mehmet "rıt ............... -
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Kerman, Fara, lrakı Acem sahnlarına he.kim oldu. Mogollarm lrıın

dan çekilme:Jini fırsat addedcı·ek Aznrbaycana l ücum eHt. Azcrbay -
can Atabeyleriyle, Gürcülerle bir çok harpler yaptı. Bu defa Moğol -
lar tekrar İrana hücum ettiler. Moğoll:ırla tekrar muharebeye ba~1adı. 
Faltnt kardeıiyle aralar• bozuldu. Bu vaziyet Moğollara kar§J koıt'i bir 
zafer elde etmesine mani oldu. Moğollar b'iyük zayiatla geri çekildiler. 
Celalettin Eyyubilerin elinden Ahlatı zaptctti. Fakat müttefik Eyyubi 
Ye Selçuk ordusu karşınında Erzincanda mağlup oldu. (1230) Moğolla
nn tekrar f!"rba hareketi üzerine Celilettinle Eyyuhiler ve Scl~uktler 
ıulh aktettiler. Fakat bu soıuuz muharebeler Celalettinin ordularını kuv
fttten düıünnüttü. 

Celilettin Moğollara karşı hiç bir kuvvet çıkaramadı. Sadık bir 
kaç ada.mıyle kaçıp saklanmak istedi. Bu 11rada parasını almak istiyen 
bir Kürt tarafından katledildi. (1231) 

Celalettin iyi bir kumandandı fo.kat iyi bir idare adamı de~ilcli. As
kerf zaferlerinden istifade edemedi. 

Devlet te,kUGb : 

Harzemıahhlar devleti Seiçult enkazı üstüne kurulrnu~tu. Devlet 
teşkilatı pek az istisnalarla Selçuki devlet teıkilatma benziyordu. Hü-
kümdar devlet reisi idi. Müteaddit vezirler vardı. 

Harzemıahlar devl0 ti Selçukiler gibi çocuklar arasında tahıim e .. 
derler. Fakat bunlardan birini veliaht tnyin ederlerdi. Bir hüI:"'m .. 
dar ölünce ıehzadelerden hangisi aakeri iknaa muvaffak oluna o hü
kümdar olurdu. 

Maliye itleri idare i~lerinden ayrılmı~tı. Adliye kadılar tarafın • 
dan idare edilirdi. Ka·~1lık babadan oğla intikal ederdi. 

Belediye itleri nüfuzlu bir aileye mensup olan ıehir reiıleri elle .. 
rindeydi. 

lllm, medeniyet. llaan, edebiyat ı 

Harzemler devrinde Hanem §ehirlerinde ilim ve edebiynt faali
yeti baylı inki,af söstermi~tir. lktısadi vaziyeti itibariyle ehemmiye2:li 
olan tehirlerde medreseler, mükemmel kütüphnncler vücude get!ril -
mi§ti. Harzemşahlar Türk hükümdarlan gibi alimleri himaye ediyor -
ludr. Harzem saraylarında neslen Türk olan bir çok acem §airleri ye -
tişmiıtir. Bu suretle acem edebiyntı, GazneHler ve Selçukiler devrin -
deki inkipfrnı takip etmi§tir. 

Harzemtahlar devrinde orduda ve sarayda türkçe konuıulducru 
gibi edebiyatta da türkçe mühim bir mevki almı~tı. Medreselerde de 
türkçe den okutuluyordu. lalam aleminin en methur ıiması olan 
Zemahıerinin Mukaddimetüledep adlı eserinde o zamanki Har:a:em türk· 
~ine ait nümuneler vardır. Celalettin m .. mına bir Türk tarafından 
JUılan ldgat de dikkate llayıktır. Harzemtahlar devrinde daha bir çok 
tiirkce eserler 7azılmıııa da Moğol iıtilbı bunla.n imha etmittir. Har .. 
aemfer Türk medeniyet tarijıiade ~k parlak bir devir vücuda ıetir -
aitlırdir. 

Bu bir buçuk asırdan sonra da Türkler icin şarktan gelen Cengiz 
ordusuyla mücadele etmek zarureti basıl oldu. Bu suretle Avrupaya 
ı:iri;; bir aı daha gecikti. 

içtimai neticeler a 
Dere beyleri ~an ve ıeref, mevki elde etmek, çapul ~apmak için Haç.

hl ar seferine İytirak etmişlerdi. Bircokları harpte, hır çoklan yoJlar • 
ela hastalıktan öldü. Geri dönenler arazilerini berbat bir halde buldu• 
lnr. Çünkü geride brral:tıkları topraklar, kadınlar ve çocuklar elinde itle
ncmez bir hale gelmi~ti. Kn-nllar bu vaziyetten istifade ederek nüfuz
larını lruvvetbndirdiler, holle derebeylerine knr§ı kırall:ırla anla§b. 
Meemleketlerde sımflar arasındıı· farklar nisbi bir surette kaldırılmak 
istendi. Kısmen de muvaffak olundu. Bu suretle Avrupanın sergerdele 
ri ortadan çıktı. 

iktisadi netlcelcr : 

Şat'kla. Garp arasında ıktiıadl müna!ebetler teessüs ve ticaret inki§af 
etti. Bundan sonra Marsilya, Cenova, Venedik gibi Alcdeniz limanları 
i~Iek--bir liman halini ald.l:ır. Bu limanlara gelen gemiler şarktan baha
rat, mc"rubat, kokular ve l"Umaşlar gctrirlerdi. 

Y eldeğirmenleri A ~·rup~cla Haç ılar seferinden sonra taammüm etti. 
Cilnl .. ü örnekleri !aı·ktan ahnmı~tı. Olukluokok, Tambur, Trampet, p.rlc 
ten A vrup:ıya geçti. 

Avrupalılar büyü't icatlarından olan pusulayı, kağıdı ve top baru· 
tunu da Şarktan Türltlcrden öğrendiler. _, 

Karahatalar devleti -

Kitayj yahut Hnta Till'kleri evvelce Mnnçuri cenubunda yaşıyorlar
dı. Onuncu aıırdn kuvvetlendiler. Şimnli Çini ~nptettilcr ve müstakil 
bir devlet kurdular. Fakat T uncuz cinsinden Curccnler tarafından MJri .. 
miyetlerinc nihayet verildi. Fakat Cı.u-enlerin hiikimiyctni kabul etmek 
istmniycn bir kısım Gerbe doğru hicret ettti. B . .mlar il:i yoldan gidiyorlar 
dı. Bir kı:;mı Cin Türk eline geldiler orada 'arahanlılarb kar~ılaıtılar. 
maglup edildiler. Diğer bir kısım daha şimalden geçen bir yolu takip d• 
mişlerdi. Kırwızlarm memleketlerinden Yenisey üzerinden geçerek gar-

bi cenubiye geldiler. (lmil) şehrini lrurdular. Sonra Bale.sagun Ka -
rahanlılar:ı mensup olo.n bükümdarm daveti üzerine mukavemetsizc::e 
z.aptettiler (1130). Jglfun tarihinin (K:ırah tay) devleti adını verdiği 
Karahanlılar dev!eti Asyanm garp ta.rafında böyle teessüı etti. 

Karahataylar devleti hükfunet merkezini (Balasagun) a naklet• 
tikten aonra Hotanı, K!§garı zaptetfler. Karahanlılar devleti ortadaa 
kalktı. Har.zome hücum ettiler Mavero.ünnehri zaptettiler. Selçuk 
laülriimdarı Sancarı aa mailAp ettiler. (1141) de hudutlan Kır11slar 
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Dün Haliç kulübü ve Türkiye 
ağır sıklet güreşçisi çoban Me h
met imzasile şu mektubu aldık : 

"Anado'uda yapılan güreşlere 
benim de iştirak edeceğim hak
kmda bazı neşriyat yapılıyor. 
Bunlar hilafı hakikattir. 

Ben iki defa Avrupada mem
leketimi temsil etmiş yegane 
ağır sıklet güreşçi olduğum gibi 
son zamanlarda Arif, Himmet 
Te Kara Ali gibi ağır sıklet gil
rcşçilcrile kabiliyetim Haliç ku
lübU tarafından tecrübe edildi. 
Bu güreşçilere olan galebern ve 
eski vazıyetim nazarı itibare alı
narak lstanbulda ikametim te
min edılerek anirenör nezaretine 
tevdi edildim. Bir dünya şampi
yonu olmak gaycsindeyim. Bi
Daena1leyh mağlubiyetlerini inkar 
e.dere" gazete sutünlannda neş
rıynt yapan Te bana meydan 
o~uyan Himmet pehlivQna ve 
musaade edildiği taktirde Kara 

Aliye de bu cuma günfi Maksim 
salonunda yapılacak güreşlerde 
cevap verebileceğim.,. 

Milli takım namzet
Jerl çatrırıbyor. 
.. Istanbul 3. ( A.A) - Evvelce 
ısımleri bildirilen milli takım 
namzetlerinin 6-N san-1932 çar
şamba günü saat 17,5 ta Ca
ğaloğlu Cümhuriyet Halk fırkası 
binasındaki federasyon merke· 
zinde behemehat hazır buıunma
lari tcb!iğ olunur. 

Yen bir rekor 
Nevyorlr, 3 (A.A) Nevyork 

atletizm lmlübu, 400 menzilli 
yüzme yarışında 5 dakika 321-5 
saniyede yeni bit" cihan rekoru 
tesis etmiştir. 

DUnye şCmp!yonu nnmzedl 
F~an8r~ orta siklet ıı;ampiyonu l\lar 

gel Tıl, dunya ~nmpiyonnsı için yapr. 
Jan maçlnr~ Dömi • Final maçı olnn 
~?;ta, ln~ılızlerin şimdiye kadar hiç 
dogUlmemış olnn campiyonu cteş.."tur 
;.ak Hut ile dö*ü,rnü, l"e Hut, selıizin 
! ~"?ntta kaşı yarılarak mac;ı tcrket 

tıği ıçın MnrseJ TiJ g .. Iip ilan ed"J . tir. .. ı mı~· 

. Jak Hut, l\farsel Til ile e\"Veke in· 
gılterAedc dö~üşmfü~ Te sn.yı hesabi} J" 
ma~Iup adcledilmfqfir. 

F ' Jet rans:r. rar.ıpivonu, şiır.di, orta ıcil< 
~amnıyonu olan ı:encf Gorilla Jo· 

nes ıle p .. r· t .ı-~-- '" ,, ,. • ı o• "ll""C<'ktir. -IW. S:nblwe Sçin Aırln 
O Goçelnlerde Pariste vefat eden 

sman ı bank~s ··d·· - M S b" . . ... , ı mu uru . ur-
ıyenın ıstirah r l.. 

BeyoğJ d a ı ru ıu için yarın 
• · · uhn a Sen Lui kilisesinde 
ayını ru ani " 

1 _,..... ____ ,,apı acaktır. 
r ... aamız;-----1";"------

.. ~en eserler· 
·~- -~ . 

· ıı•umceır Dede 
\ m:rıkalı bir :ıdın rnuh •. 

dan ~azılarak ln~lizcede . arrırı tnrafın
n lısınımıza 

Mahkeme ve icra ilinlan 

Istanbul dördüncü icra me
murluğundan : 

Yorgi Kostantin Hıristofinin Yani 
Pctrldı veledi Vıı.sil ile zevcesi Eleni 
Petridi hinıi Ligorda1' sevinen istikraz 
eyledikleri 1500 lir:ıva mukabil vefaen 
mefruğ Be1oğlunda Hasan ağa mahalle
sinde Y eni~ehir cadde!ınde atik ':"8 ce· 
dıt 64 numaralı mı oda bir bap dilkH· 
nın slilüsan hissesı M ı:ün müddetle 
ihaleyi evveliye illnına konmuştur. 

Mahalli mezl.Or cephede bodorumu
nu teşkil eden sevire erkıda zemin ka
tıdır Bahçe tarafından girildikte zemini 

. toprak flıi kısımdan mürekket> önü ah· 
şap bir kısmı salaş olup cephedeld k4 · 
gir kısmın zemin U\'İfe!İn• müsadif so
fa bir merdi\•en alnnı mohttvidir. 

K4gir bısmının zemini tahta döşemeli 
ve malnz tteıklı ve tahta bölme ile 
ikiye nynlmıştır 

Uökk&n üst htt sal:ış lı:ısmında bir 
mdrdiven bı~ı fistünde bir apteshıne 

mahalli bir dolap, l.:Agir kısmında ta'hra 
bölme ile ikfre bö!Clnnıüş bir oda k!gir 

kısmının dü kdn altına müsadif bodorum 
altında diğer bir bodurom mercot olup 
derununda 15 lıra kir& ıle ve konl1Jn· 
tosanon hitamına it.I buçnk ay ~ardır. 

Sal tarafı iT.ret efendi dükkO.nı sol 
tarafı fotolrıfçı dülıkAnı nrka!ı Kosti 
Kol hanesi cephesi tarik ile mahtuttur. 

Mesan:ısı 'l7 buçuk metre mıırabbaı 
olup bund.:ın 40 mcue munbbaı H{ir 

ve dti'<kO.n müteb:ıkf 37 bu~k metre 
murabbaındı sal:ış kısmını teşkil etmek
tedir. Ele ıtrilr 'e suyu vardır. kıyrne~i 
muhammenesi 1700 liradır, talip ol:nl:ı-

rın kıymeti muhammenesinin Mılüs:n 
hisseye muslp yüzde J 5 dcı. pey akçe· 
teri 5 m&}IS 082 tnrihlndc !)~ • 8548 

do.5~1 nıımorasiyle bizzat \"cya bilvckile 
\'c !ıı~la mı10mıt dosya ındın ita edile· 
ceğı ıl~n olunur. (2739) 

Ticaret iş'eri umura müdürlü· 
ğünden: 

30 ikinci teşrin 1330 tarihli kanu" 
hükümlerine aörc tescil edilmiş olan 

ecnebi c;irkctlerincfcn Sin'ci dLdş maki· 
nası kump nya~rnı!'I Tö.rkiJe Ull'Ul?l ve· 
kili haiz olduf'.J s2 Ahlyete binaen bu 

kerre müracıııtlı lstınbul, Edime. 8utsıı, 
Kırkl:ıreli. ·re•,irdıf, Jzmiı:. Bolu, Bi'ecik, 

Eskişehir, Afyonkıırabisar, Konya. Kütıh· 
ya \'C Aksaray vilAyctlerilc l'ftülnıkıtmda 
vaki şubeleri idare eylemek ve ~irkct 
namını yapac4ğı i~lerdcn dofae:ık dan· 
larda bütün mah ·emclerde drnı eden, 

edilen 'o üçüncü ~:ıhıs sıfatlaril• iıar.rr 
bu1unm:ık Ü7.ere l5tanbolda mukim lş 

kender Paşa zade Abdülkadir Kemali 
Beyi ta)İn eylediğini bildimiş ve lir.ıra 
~elen veıiı..ayı vermiştir 

Keyfiyet kanuni liülı.i:imlcrc ırıı:ıvafık 
görülmiış olmakla il~n ohuıor. (t783) 

lstanbul 8 inci icra memurlu
ğundan: 

Rir deyni mahkumiyetten dolııyı 5 
nisln 932 tarihinde 12 ile 15 anısında 
Tarabiyada belediye bahçesi karşısında 

bil müzaide satılmıısı mukarrer olan Yal· 
dizli bir çini sob:ı mı takım bir gıır

durop bir halı ve sair ev eşyasına talip 
olanlann mahallinde memuruna müraeıı· 
atlan ilan olunur. (2739 

latanbul 4 üncü icra memur
luğundan: 

l'atibte P'ctbiycdc Katip Muslııbattin 
mahallesinde .Kör oğlu sokağında 19 nu· 
maralı hanede mukim jkcn clyevm ika· 
metkAhı meçhnl olan Mehmet efendiye .• 

Refia hanıma borcunuzdan dolayı 
mahcuz Ye remamına 4Hı5 lira 1.ıymet 
tııktir edilen Fcthiyf'de kltip Muslahmln 
ırı:ıballesindc Kör oğlu sokagınd:ı eski I 
müL:e•rer yeni J 9 numuralı hancdc~i 
~7947 hisse itibariyle ~747 hisseniz 
açık artırmıya V:al; edilmiş olup 2·4 93 .. 
r.rlhlnde şartnamesi divanhaneye talik 
edilerek 28 4 932 tarihine müs:ıd f pcr· 
şembe günü saat 14 den J6 ya kadar 
dairemizde açık artırma ile sltılacağı ar· 
tırmı lllnı teblfr ınn!:amına kaim olmak 
uu.re 93!·69 d~a numa,.ısiyle t:ınfı
mza ilanen tebig olunur. (2737) 

Beşiktaş icra dniresinden : 
Mahcur. Ye furubtu mukarrer tahta 

ve kadron raf merdiveni 9 4 • 932 cu· 
mııncsi ~nü saat on dörtdc Rcyoğiunda 
yeni çarşıda eski çiçek so:.ağında Sent 
Annıvan kıliseei alondı 21 numaralı 
dükk~nda sıtılacağı ilAn olunur. (2738) 

Istanbul 4 ünefi icra memur· 

luiundan: 
Htristo oglu i1cola veledi f'3ftayo 

tuR Mm. E.leıd Petridi binti Ligordan 
i.stlk'ru cyledifl mebaliga makabil vefa· 
en mefrog Galılıtda ffermenecilcr cııd· 

desinde atı1r \"e cedit !8 elyevm 28 l'\.lı 
bir bap dtikl.:An SO ı;ün müddetle ihalci 
mü\•alı:\cate ile müzayedeye vazolunaralc 

SOO llrıdı talibi tihdcşindc olup bu kcr
n ytiıde L~ ıarnla ,.e on beş gün 
müddetle ihalcl ı.atiy~ n:ıüzıyedeaine t:o· 
nalmo~ur 

Hududu : sağ tarafı hacı .Muyiddin 
bir r:aran Hıyn beyin düH!nlın \'C arka 
tnrafı liıle dıvan ccbhesi Fermeniclcr 

caddesiyle mahduıtur. Mezkur dük Anın 
zemini tahtı döşeli \"C üstu gah·anizii 
mestur olup derununda borçlu sakin 
kiymeti lira 67' lira \"e mcsabuı dokuz 

boçuk metre mürabb:ııdır Talip olanlar 
klymeti mohnmmenesinin yüzde crıu 
nlsptinde pey akçelerinl alarak 928 8468 

dosya 11umar:ı,ilc 21 ·4 0132 tarihinde sı
ıt I 4 den 16 bu çoğa kadar Istanbnl 

dordüneü icra memur !uğuna müracaat 
etmel<'ri ilh olunur. (87ô5) 

?evlet Demlryolları ilanl6rı f 
Kurbnn bayramı mfinasebetıle bilOmum Devlet DemiryoUan:ı

da (Erzurum ve Mudanya hatları haric) seyahat edecek yolculara 
bilet ücretlerinden % SO ve munhHırao Ankara ve Haydarpaşa 
istnsiyonlamıdaıı 9 v~ 10 numaralı muhtelit katarlara binerek 
Haydarpaşa • Ankara arasındaki istHjyon!ara gidecek yolculara 
%40 tenıilAt yıpılır. Bu tenıi!Atın, Galatadaki Yataklı V:ıgon 
Acentası müsterına olmak Özre, diğer seyahat acentalarHe, b:mir
Kasaba ve Adıına·Nusaybin hatları istaısiyonlarından şebekemiz 
heınbına satılacak biletlere ~umulü yGktur. 

TenzilAt müddeti, 12-13 Nisan 932 tarihinden 22-23 Nisan 
932 tarihine kndar on gft11dftr. 

Bayram tarifesinin tatbik edildiji günlerde katarlara ihbarlı 
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' 3. K. Sa. Al. Ko. dan 

Cınsi Sthanı Miktarı 

ldlo 
Nal için çubuk demir 8 M:M 930 
" " " 10 M:M 10023 
" " " " 12 M:m 3056 

Yekim. 14000-
Muhtelif ege 24 adet 
Çelik 150 kilo 
Yukarda cins ve miktarı yazılı nal demiri, ege ve çelik a11-

nacaktır. Iha!esi 9·4-932 cumartesi saat 14,5 ta yapılacaktır. Ta• 
Jiplerin şartnamesini almak üzere her gün ihaleye ittirak ede
cekJcrin de muayyen saatte komisyonumuza müracaatları. (178) 

(1322) 
"' * * 

3,500 adet aJMrnnga ka.,ağı ile 
3000 adet timnr fırça..-:ı alm:ı.c:ıl:trr. 

1hnlesi 8-4-932 cumart~i günü snat 
15 te yapılncıLktır. ŞArtnnme ve :nümu l 
nesini görmek istiyenlerin her gün ,.e 
ihaleye iştinik edeceklerln de vnliti 
muayyeninde konıbyonumuLa müra -
caa ti arı. (l 73) (1278) 

Çntnlca M:st Mv için 500 k:flo im 
ı·u ü:ıüm alınacaktır. İhalesi 5 - 4 
932 sah günü &aa.t H da ihale edile • 
cektir. Şartnanauinj rörml'lk istiyen -
lerin her giln ihaleye İ§ti~k edecek • 
Jerin de ''al.ti muayyeJtind, kombye 
numuza müracaatlan. (lt9) (125T) 

• • • 
il< * • 

Tire'deki kıt'aların 7 - Ninns. 
932 den Temmuz 932 nihayetine 
kadar ihtiy.acı olan 135, 426 ki
lo ekmek 10 - Mart- 932 tarihin· 
den itibaren kapalı zarf U"ulile 
mfinakasaya konmuıtur. 6-Nisan 
932 çar,amba günü saat 14 te 
Tire' de Askeri satın alma ko
misyonunda ihalesi yapıhıcakhr. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Tire Ödemiş &s· 
kert lzmir Mst. MY. ve lstanbul 
ur. K. O. AL. SA. kom·ıyonla
rına ihaleye iştirak edeceklerin 
yevmı mezkurda Tire satın 
alma komisyonuna müracaat
ları. (131) (1008) 

* • .. 
lstanbul Lel':ıztnı eı.cıya amban 

irin bir adet motörlü elektrik tulum 
bz.~ı alınacaktır. lhales rı - 4 -9~2 
T 1'C sa.at lll,5 da ynpılncaktrr. Ta.ip 
lcri~ >:ırtnarncsini görmek istiycmle -
rin lttr &Üll n ihaleye i tirftk edece· 
Jerin ele ukti 1tıuayyeninde komi yo
nmnuza müracaatlan. (171) (12.ig) 

~ ~ ~ 

Cinsi Miktan 
Hüyük ikopça çift 33,703 
Küçük kopç:ı çift 115,900 

Fermejüp tift 147,441 
Toka adet 32,036 
Len.zım dikim e'i ihtiyacı için ya 

karda yazılı dört kalem malzeme pa· 
zarhltla satın almacaktrr. Paı:arlr~"'f 

7 nisnn 93% per~mbe gUnü gaat 15 
yıı klıdr.ı• Harbiye mektebindeki satm 
aJ:na l;omieyonnndn icra kıhr.acaktJr. 
Tıtliplorin ~art!lamesini görmek için 
komi!yo11a r.ıiiracantları ve i~tirnk i
çin de vakti muayycninde J ornisyonda 
hnzır bulunmaları. (260) (1328) 

80 adet karan.ıta pazarlıkla ah • 
nacaktır. lhalesl 6 • 4 • 932 sah gü 
nü sant 15,5 da yııpılaeakttr. Nihmı 
ne) i görmek Tt p.rt..-....iıti almak 

ktiye.nlcrin her dn ihııl.,-e i§ti.rlk 
edeceklerin '-akil rnuayyuin(le ke
misyonomu-. naUrataatlan. . (159) 
(1209) 

* • • 
Esld~cltir tayyare tamirh3nem f ~n 

20 ton kok komürü alnmcaktrr. lha • 
lesi 9 - 4 - 932 T. 'Ye cıı111art~i l'Ü· 
nü Mat 15.5 b yapılaeaL"trr. Taliple--

rin şartname.sini almak iizere her 
gtin ihalcJe iştirak edeceklerin mu • 
nyycn saatte komia}'oııu11111u miira • 
cutlan. (177) (1321) 

• * * 
K. O. ihtiyacı içift benzin alQta • 

~tır. lhnlem 11 - 4 - 932 Pazar -
teFj güRü aant 14,;6 ta yapıla.eaktır. 
Şartnamesini almak istiyeııleri11 Jter 

giln ihn.leye iştirak edeceklerin Mu -

anen aaatte 1 omigyonuunıza ınUraea 
atlnrı. (179) (1823) 

• "' * 
Topçu n Na liye ~lıtebinde mn 

cut bir reis lnyz:.!r .,ümyr:de sure
tiyle aatiln~lı.."tlr. Müuyedai 1 ıti -
11an 93! !•J"§Zlmba rllnft eaat 18 fla 
Fatihte At pautrmda icra ktlhla°'k
tır. Tıllipltrin mt1lkfır gfut '-e saatte 
at p:ıurmda huu buhınmı1aft. (~) 
(1327) 

,,. :J(. .. 

Çengelköyünden ()at.alca Mst 
Mv. nakledilecek motör ve tef errüa -

tınm Demontaj, llakil n ınontajı 

4 - -1 - 932 pnıartesi ritnü 1aat 16,G 
da ihale edilecektir. Taliplerin k• 
§İf ve §3rtnameırini cörmek tlıere her 

ün itııı.leye i~tirf\k edeceklerin de 
Yakti munyyeninde komüyonumau 
müracıuttlan. (172) (1280) 

· ıst. z·raat Bankasından: 
Kariyesi Sokağı 
Maltepe Mektep 

,, Dörtyol 

" " ,, Beğdat 
Pendik Arabacı 

Ginsi 
Dükkan 
Hane 

" 
" 
" " Hatboyu Tarla 

" Tavşantepe ,, 

No. 
13- 1 
8 
8- 1 

13 
93 

,, Çmar Hııne 14-11 rilen bu eser dünyanın en b çev. 
. rrıe~ ur en 

nezıh genç kız romanıdır. 8 ' . 
• u eserın sıneması bu h:ıftıı (SandN g0ı~ . 

b J 1 · . .,e~ıı ismile aşıyor. Muall m F alt kıtaphn"'e . 
retmiştir. 75 kunış. sı neş-

• veya ihbarsız olsun bi!ehriz binecek olan yolcularla gayrı mute· 
ber biletle seyahnt eden yolcular tenrilatlı bayram tarifesinden 
istifade edemezler. 

" Dere ,, 29 
" Hatboyu ,, 42 
,, Refet P~. ,, 75-80 
,, Bağdat " 491 

MIHf mecmua 
.Yeni sansı çı mıştır. içinde şiirler 

san ata Ye ılme dair mckaleler \ardır. • 

----.... 

Me•kez ıecnta•ı Gı•ıta köpru a~ı n 2c;23 
Sube /\, ~lrl:ecf I\• h!lrJ r 11 e Han H6~o -lzmır • Plro . Jsf<enderlye 

postası 

(Ege) 5 Nisrın salı 11 de 

_Gnlata rıhtımından l'a 1rnr. 

Trabzon po~tası 
{Cumhuriyet) 6 Nism ç.nr· 

şamba 18 de Gal:-ta r1Hrmm
dan kallcar. 

-

Fazla tafsiJit için istasiyonlarımııa müracaat edilmelidir. ( 1329) 

Ankara deposu kö!l1ür tahmil ve tahliyesinin l<apıılı zarfla mü
nalcnsası 14 Nisan 932 per~embe iÜnü saat 15 te idare merke
zinde yapılacahhr. 

TafıiJat Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde birer liraya :satı
mak!a olan ş2rtnamelerde yazıtıdır. (1149) 

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

Gedil(paşada Jandarma satınalma 
koınisyonundan 
iki bin adet yerli mı!taranın kapalı zarfla münakasası 19 Nısan 

932 sah günü saat onda yapılacağı ilan o!unmu~sada meı.ld'ır gün 
bayrama m .. srıdıf bulunduğundan münakasası 20-Nisan·932 çar
şamba günfi saat on altıya talik olunmuçtur. 

Taliplerin ona göre mezk6r ıGnde muay\ıen sute kııdar temi
nzıt ve tek1ifoamclerıfe komisyonumuza müracaatları. (1244) 

,, Rasih Ef. ,, 16 
,, Bağdat ,, 23· '9 

Kemer Burgu Ayazma Dükkan 36 
Balada yazılı emlAk 11 iraya verilmek ü:ıere rnüıayed~ye çıkanl

mıf hr. Taliplerin yüzde on pey akçeferile 11·4·932 paıarlesi filnft 
s::at ıkiye kııdar B.ımkamıza milracaatları, (1080) 

Jandarma 
yon undan: 

Satına DTia l<omis-

50000 metre ya:d•k elbiselik haki kuma~ın kaplllı zarfla mü· 
nııkasası 19 Nisan 932 Sah günü saat on birde yapılacatı ilan 
edi!mi~sede mezkôr gihı bayrama müsadif bulunduğundan ınü
n:ıkasas! 21 N snn-932 per~embe giinü sant e;na talik olunnıuştur. 
Ta'iplcr•n ona göre n·er.kôr giincle muayyen saate kadar temi
nat ve tckhinamelcrıle homisyonumuıa mürac~o:ttları. (1202) 
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RLMAN MUaıalorı~n 
Fiatlarımızdan bir kaç numune Fiatlarımızı tetkik ediniz 

Kurut Kuruş 

ipekli F raasız çorap ( Liliane ) 
marka, moda renklerde ırr- Hanımlara mantolar, spor biç;mı2900 

ipek astarla iyi İngiliz 

Lüks ipekli çorap ( Reve D'Or) 
marka , tabii ipek 

EldiYen pod8ıüed taklidi fantazi, 
her renk 

350 
95 

kumaılarmd ıo 125 
Krep döşio, safi ipek metrosu 

ipekli ilme, penyuar Ye pijama 
için yıkanır sailam cins, her 

renk, metrosu 
Hanımlara ipekli triko kazaklar, 

ıon moda ve renkte 
Afa-alen f11tanlık son moda yOnln 

kumaı, enli, metrosu 
Yıkanır ipekli jerseyeden dante

Jllı kombinezoo 
El ile resim yapdmıı omuz için 

ipekli bOytlk mendıller. Fiatı 

95 
585 
300 
290 
325 

V ual dösua empirme metrosu 225 
Fular emprime, yazlık fistanlar 190 

için metrosu 

Han1mlara ve çocuklara 
ba vramlık elbiseler: 

Istanbulda en ıon model 
ve renklerde dayanıklı 
ve her keseye elverişli 

elbiselerin envaı 
Kimono biçimi hanımlara ipekli 

rop d6 şambrlar. Fiah 600 

Bu yazlık manto gibi son moda renk ve bi
çimlerde mantolar vardır. Fiatları uygundur. 

Ba modelden 12 zarif 
renkte ipekli jersey 

FIS.T-A:-N1'AR 
MeYcut olup beher fistanın 

ReklAm fiab 

1 Ba modelden 8 %arif 

,;at.ıif~~·• 

10 Liraoır. 
Bu ılhe güderi fantezi eldiven beyaz1 
Iİyah •• A:İ! renl~rde teminatlı o!u Bu el çantası iyi cins gtıderiden son 

yıkanabılır. Fıah 350 kuruf. modadır. f iah 450 kuruş 
Bu ipekli çorap bagetli ve aai• 

lamdu. Fiab ~ U.U..-. - . 

Ticarethane 
Ve Müessesah Resmiyenin 

nazarı dikkatine: 
HlIAUahmer C. Merkezi Umomlslndeo: 

Bu ıene Kurban bayramında dCSrt gOa nqroluamıyacak 
Tnrkçe razetelerin yerine Hillliahmer gazetesi mükemmel ve 
renkli olarak zeogin mUnderecatla intiıar edecektir. Ula •er
mek suretile Hililiahmer Cemiyetine muavenet arzusunda bu· 
lunan tüccaran ile mnesıesahn Babılli • Ankara caddesinde 
Sulıt\let kütphanesi Utisalinde 11lstanbul llAnat Odası,, na mil
racaatlan. Beıinci ve altıncı aayfada beber santimi 40, yedinci 

ve sekizinci sayfada 30, kuruıtur. Telefon 2008S 

inşaat Münakasası 
Afyonkarahisar Vilayetinden: 

Afyonkarahiaar lstanbul iıt11yonu caddeıindeki Arsa,a inıa 
olunacak vali konaiJ inşaatı 24-Nisan-932 tarihine mOaadif pa
ı.ar gllnll saat on bqte ibalei kat'iyeıi icra kılınmak üzere "25,, 
gün mOddetle ve kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuıtur. 
Talip olanlann mezkür konağı inşa edecekleri mıktar nisbetinde 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi veya mektupla beraber yevmi 
muayyende VilAyet Daimi encOmenine ve ıeraiti anlamak isti
yenlerin beş lira mukabilinde proje, ıeraiti inıaiye, münakasa 
tunamesi suretini havi dosyayı almak i~in Encümen baş kitabe· 
tine mltracaat edilmesi illn olunur. (13lô) 

Jandarma Sabnalma Komisyonundan: 
17000 ili 20000 çift sarı kunduranın kapalı zarfla münakasası 

19 .. Nisan - 932 aalı pnü aaat on beıte yapılacağı ilin edilmit· 
aede mezkür rün b•yrama mOaadif bolunduğudan münakau11 
21 Nisan 932 perıembe a-ünil Hat on d6rde talik olunmuıtur. 
Taliplerin ona g&re mezk6r ,nnde muayyen saate kadar teminat 
Te tekliflnamelerile komisyonumuza mftracaatları. (1201) 

1 ıstanbul Belediyesi llAnları ) 

Ke,if bedeli 29575 lira 84 kurnt olan Anadolubisar .. Beykoz 
yolunun 1728 metro tulünde bulunan Kanlıca • Çubuklu kısmının 
İnfaaı kapalı zarfla mhakaıaya koamllfhır. Talip olenlar tafıi
llt almak ve kqif enakını görmek 11zere her ıOn Levaum Mtı
dlrlOftlae Te lbale ,ann olan 25-4-932 pazartesi gilnü de 2218 
Jirahk teminat malı baz veya mektubu ile teklif mektuplarını saat 
oa ltep kadar Daimi Eactlmue Tenaeliclirler. (1332) 

Satılık iki katlı bina 
Fatih MalmüdtJrlüğdnden: 

Edirnekapıda Çakırağa mahal
lesi ve sokağında cedit 1 No. h 
iki katlı kAgir bina 4 Nisan 932 
tarihinden 28 Nisan 932 tarihine 
kadar 25 gün müddetle müza
yedeye konulmuıtur. lttirasma 
talip olanların 28 Nisan 932 ta
rihine müsadıf perıembe günü 
mllracaatları. (1305) 

Doktor 
Hafız Cemal 

Oehllt hatalıklar mutahassısı 
Cumadan m:ı.ada her gün öğleden 

sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan· 
bulda dil"anyolunda 118 numaralı hu• 
susl kabinesinde dahili hastalıkları 
muayene ve tedavi eder. Telefon: ıs. 
tanbul (2. 22398) 

Kadın ve doium hastalıkları 
Mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hi iliahmer binası 

No. Tel. 226 2120 

.--VAKii 
Adresı lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon ı Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idııre 2.4370. 
Posta kutusu ı 46. 
Telgraf: lstanbul Va kıt 

Abone şartiarı: 
I :-1 t> 12 Aylık 

Oa h ilde J 50 400 7 50 t 400 1\ uruş 
Hariçte 800 I 450 2700 

llln $Brtlanmızı 
R~sml Husus! 

Saan IO .K s 12,50 ({ş. 
Santim• 20 25 

KUçUk llAn şartlarınuz ı 
ı 2 ;i 4 1· 10 Defa'ı 

30 50 6S 75 100 Kuruş 
A - Abonelerım•zln her üç aylı· 

«' için bir defa meccanendir 
R - 4 satın geçen llAnl~nn fazla 
•atın için 5 kuruş znmmolunur. 

VA iT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumt 

nqriyat miidiiri1: !Ufik Ahmet 

~Dr. T e·vfik Remzi--.. 
T epebaşı Royal oteli karıııındaki muayenehanesini (Takıim 
Meydanı Ayazpaşa Caddesindeki 20 No. Hastanesi) ne naklet
mi tir. Hastalannı orada kabul etmektedir. Telefon: B. O. 3842 
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mı P· m. FOSFATLI .i 
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nı ŞARK MALT 151 
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Iıtanbul belediyesi 

Karaagaç Müessesatı Mü
. dürlüğünden: 

SlltlOcede lstanbul Belediyesi Karaajaç miieueHbnın et ıa
tış salonunun deniz cihetinde yapılacak betonarme rampa kapah 
zarf usulile ve yirmi pn mllddetle mevkii münakaaaya konul
muştur. Bedeli keşfi bet bin kırk iiç lira dnkHn bet kuruştur. 
ihale karan 21 Nısan 932 p•rıembe glloll saat on buçukta mec
liıi idarece verilecektir. Münak~uya iıtirak edeceklerin m6e11e
ıeye müracaatla resim Ye keıif evrakinı görmeleri ve teklif zarf
larını yeYmi mezk6rda saat ona kadar mildiriyete teslim eyleme
leri IAıımdır. (1174l ---· SIP•HIUDl 

IAS&l llSll Barsa 
Pazarı 

Fabrikaları yazlık kumaşların nefis 
bir surette imaline başlamıştır 

Merkezi : lstanbul Sultan hamam No. 24 Tel.: 20625 
Şubelell ı Beyoğlu lırikltl cİddesl No. ~76 Telefon : B. 7 

lıtanbul Bıbçekapı Haseki hamam caddesi 67 Tel.: 21320 
lstanbul Mabmutpışı başı Büyük: çarşı Ayna<"ılar kapısı No. 9·11 

Tel 22017 


