
HABER 
Akşam gazetelerinin 

en mllkemmelidlr 

...., 15 .inci Yıl • Sayı : 5071 Pazar 21 ŞUBAT (2 inci ay) 1932 Sayısı 5 Kuruı 
···~~==~~====-==~===~~=:.~.::.:~~~-====~~~=~~~~~ 

T~~ear Alpullu fabrikasını itham ediyor H~ ·arp aene 
Bu işte ihtikar var! a 

L-~nkar•, 11 (Vakıt)- Vekiller 
~eti 11 de toplandı. içtima 
ıre kadar devam etti. Bu içti-

llaada 3 llncD kontenjan listesi 
llaGzakere Ye kabul edildi. 
"'1 Liate bu,nn ili tasdika iktıran 
cliıd~ resmi cerideyle neşre-

kararname ıudur: 
t.e •119,86 numaralı birinci mn-

YJel kararnamenin 8 inci 
~~esine ıu fıkra ilive edil
--ttır: 

~Ancak bu nakiller bir kon
....., jıa devresi zarfında y;:ıpalabi-

.: ..... - ı,te -n• ordu, 
~halaza eti 

ti~: 

Jip devre nihayetine kalan ba
kiyeler müteakip kontenjan lis
tesi devresine naklolunmazlar." 

Yani ıimdiye kadar konten
jan listelerinden •rda kalan q
ya diğer kontenja4 listesine 
girmekteydi. 

Bu kararnameyle badema ar
da kalan eşya, diğer kontenjan 
listesine girmiyecektir. 

Geçen listedeki ( A, B, C, D 
E, F, G, H) listeleri bu listede 
de aynidir. 

donanma - Aman f11 blnarı 

ilk mektep kitap
larım VAKiT 

vereeek 

M&IMI 
Pek yakında 

Yeni /ayıha ll:zerinde fikirler 

Hakimlik, a ukatlık 
Avukatlar 10 sene müd
deti doğru bulmıyorlar! 

Adliye Vekaletinin yeni bir layiha 
lıazırladlğt, bu UiyUıada mektepli ol· 
mıgan hdkim ve avukatların çal'fl'llOe 
8llla milBaade edUmiyeceği ve hakim· 

Aldalen ilkle avukatlığın t~n ayrılarak 
hukuktan çıkan ve bu mesleklerden 

Beledlve ve mizah btmıne ınt1aap edenlerin ıo seneden 
t1 twvel dfleriyle meıgul olmasına miJB,. 

lstanbul bel«ll11eainin ~ ,e,,ı 1JO~ aü etlUmiyecejine dair matldeler b~ 
tur: PUm, p1'0l/rtımı, paraMI. lundaiu gazılllllffı. 

Bu ,ehlrde, her belediye reial, Nazmi Nuri B. All Gallp a. Bu mesele efralın4a kendileri11l• 
lı namına aklına geknl, imar namına ( Alttaraf1 5 inci aayfada) 
canınuı lltedlifıd l/fllHJr I =-=-=====-====:ı:ı:======-=ııı=--====-=================-

=:=:~~ Yerli malı fiyatları 
:~·,!::,~r ıeJıre ldnm °'"" "" Sanayi ve maadin bankası müdürü, 

Operatör Emin beg, ecdadı namı - d b•l"k• ı d d• 
na cadtlder ~tı ve lstanbulun kanall arlıııa 1 1 a ıs ucuz a ı, ıyor 
ıtlll/01W1W 1Jt111tımu11a baflatlı.. IUraz Son günlerde milli fabrikalan· 
eümeglz: BlrfndBI. her laaı/ırlı twld • mızın yerli mallan fiatlarmı aıt • 
dua NZllnltllr. lklnclal, Mnilz pldnı tırdıkları iddialan ileri aür61-ek-
olmı,,,.. bir ıe/drtk, ,,.,.Zmaa l4zını tedir. Memleketimizin en büyülC 
oelm Uk ını.attırl ve mühi.m fabrikalanm idare eden 

Din bet ..-ar. lıtanbııl Wetll- Sanayi ve Maadin bankumm u • 
llf!Slnln bafuultı" bulunan Muhlttin mumi müdürü Sadettin bey bu 
bew, ne 1/flZlk ki ıelefleri gibf kendi- iddialar hakkında dün bir mulıar-
111 ıe6nllinale ,,adettlrecek blr ner br. ririmize ıunlan ıöylemittir: 
rtıbnıgor_ Darülbedayl ,,.,netini gör- - lthalltm tahdidinden sonra Ye 

tliJm, Şehir bmuloeunıı dinledim. um. fabrlıkalanmız mamulatmın es-
ltlt mlUlürllliine getirilecek gmç ba· ki fiatlan muhafaza edilmiş, batta 
fi ile pek 1111 tanınm. B~ biri g#UIJ.. bazı mamullt ucuzlattınlmıştır. 
necek te11 delll.. Son gümrük tahdi<latı satışlan • 

Muhittin lwJI, bu tan icraata biraz mızın çoğalması üzerinde bUyiik tesiı'-
daha devam eder•e. mizah mıUaarrir- ler göstermiştir. Bu sayede fabrika-
lerlıN IJflZuak mevzu kolmıgacakl. Jar bankaya ytik olmadan kendi ser• 

Yusuf Zira Sadettin a. (Lütfen ıayfayı çer1lriniz) 

TaM FJ Kitabını Bugünden İtibaren Veriyoruz 
- 5 inci Nyıfamızcla -
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Gene harp başladı 
etmekte ve Hongkiou parkı şi
maJinde Kiongouan'a coğru bir 
ileri hareketi yapmıya teşebbüs 

eylemektedir. 
Mütaarrız lrnvvet!er·n hedefi 

demiryo'unu tutmak ve oradan 
bücum1ar;m Cl:peiye tevcih ey
mektedir. Japon tayyareleri Ki
angouan kövünfitopa tutuyorla~ 
Muharebe Tbhang - Kai · Chek 
ordusur.un 87 inci ve 88 inci fir
kalariyle ba,tamııtır. 

japonlar19 uncu Canton orcu
ıunu Tahang • Kai - Chek'io or· 
dusundan ayırmak istıyorıar. 

Şang - Kay· $ek, Joponlara 
taarruz edecek mi? 

To y~, 20 (A.A) - Hariciye 
nezaretinde Şangbaya takviye 
kıt&atı gönderilmes"nin pek az 
rr.uhtemel o!C:u · unu, çünkü bu 
kuvvetlerin ı ' mdiki muharebeye 
iştirıık etmek, harekat mahallıne 
vaktinde munsalat etme!erinin 
imkAnı olmadığı beyan edılmek
tedlT'. 

Har:ciye nezareti namına ida· 
rei kelim salahiyet ne mıllik 
o1an bir zat, Şang • Kay - Şekin 
19 m cu orcunun muavenetine 
koşacağı ıddiasmda olmakla be· 
raber şimdıki muharebelere faal 

bir surette iştirak etmuini zan· 
nctmediğini beyan etmektec'.ir. 

Löyle o'sa da hali hazırda 
Şanihayda l:u unan kuvvetler 
Şang • Kay • Şekin taarruzuna 
mukavemet edecek derecede 
ku~·vct idir. 

Japon taarruzu Vosu"ga 
mUteveccshtir 

Şanghay, 20 (A.A) - Japon 
lcu v ıetleri, tayyarelerin, tankla
rın torpito muhripleri tara· 
frr.« u enc!aht edilen topların 

hirr ıı rcsi altında Kiangouan'da 
bur ~ n öğ'cden sonra ileri hare· 
katına başlamıştır. 

Bu kuvvetler Vosung üzerine 
taarruz etmektedir. 

Çin askerleri •!ddetll bir 
muka uemet gösteriyor 

Londra, 20 (A A) - Ajans 
Reuter Şanghay'dan öğreniyor: 

Japonların taarruzları esnasın· 
da, Japon tayyareleri Çin mev· 
zilerini şeddrtlı suretle topa tut
tmakta idiler. Tcha g Hai Chek'. 
in askerleri haH:ı bir · parmak 
toprak bile terketmeks:zin müt
hiş bir mu~aTemet göstermek
tedir. Her iki mu:ıasım kuvvet 
arasıoda miithiş bir topçu düel
losu baş'amışhr. 

Ne Japonlar ne de Çlnlller ller· 
liyemediler 

Şangbay, ~O (A.A) - Şimdi· 
ye l:adar ne Japonlar ne de Çın· 
li:er ilerliycmcmişlerdir. Japon 
yaralılarına nakleden kamyonlar 
Hongt.eou'ya vasal olmuştur. 

Ç n lrn,•vetleri, mühim takviye 
kıtaati almıştır. Euolar, Japonlar 
tarafından tecavüze uğramadıkça 
ateş açmamak ve ilerlememek 
emrini almış:ardır. 

Es:-ıscn Çin kuvvetleri, şevk 
ve nikbini göstermektedir. 

Muharip!erin zayiatına ait tr· 

kam henüz malOm değildir. Ja
pon umumt karargihı civarında 

bu unan bir Amerikan gan.jı bir 
Çin obüsünün dü§mesi yüzünden 
fevka!Ade hasara u~ramı,tır. 

mayelerlyle ban tesigat.J ıgllh etmek· 
tedir. 

llereke fabrika51 esaslı ıslahata tft.· 

hi tutulmu~tur. Beykoz dert fabrilla· 
•mın rasyonal bir şekUde çalışması 
için henüz bitmemiş bazı kııımlarının 
IMtfrilm.i.ne f•11'ılmlllctadır. Bakır 
1111 Ms faktUI da,_. .wdlaeler-
lt WnVt ...... r. J,r 

DEöer bir habere göre de .. , 
Nevyork, 20 (A.A) - Asso

ciated Press'in Şanghay Jaı:on 
kararg4bındaki muhabiri şiddetli 
b ı r muharebeden sonra Kiangou· 
an'ın zapteci miş olduğunu bil· 
diriyor. 

Japon ordusu foarruza devam 
etmeden evvel kendi vaziyetini 
tahkim edecektir. 

Çin bükurr.et makamah, Çinli 
kıt'aatın Japon taarruzlarını de
fetmiş olduklarını bildırmektedir. 

Şanghay'da 

Şanghay, 20 <A.A - Bugün 
sabahleyin ve öğleden sonra bey
ne mılel mıntakaya bir tak•m 
Çın obüs!eri düşmüştür. Fakat 
şimdi.e kadar ecnebiler arasın· 
de telefat Yuku bulrro~ o!duğuna 
dair haber yoktur. 3 Çinlinin Ö· 

Jüm derecesinde yaralı olduğu 

aöyleeni}'or. Amerika bahrıyn 

ıi!iihendazlarının bulunmakta ol
duğu Soutc~1'ou koyunun cerıup 
Hhilindeki ka n bir pamuk ip
lik hanesine bir takım mer'lliler 
düşmüştil .• TeJAf at yoktur. Mu
haSJmat başlar baş amaz ahaJi 
bu körfezin cenu' undaki araziyi 
tahliye edecektir. Bütün gün mül
teciler dalgat· . lngiJizlerle Ame· 
rikalılmn kontrolü altında bu
lunmakta olan beynelmilel mm
takaya coğru teveccüh etmiş 
bu:unuyorau. 

Tokyoda 
Tokyo, 20 (A.A) - Kabine 

yarın hususi bir içtima akdine 
davet edılmiıtir. Son Şanghay 
hadisatı nazırlar arasında müza
kereler yapılmasını zaruri kıldığı 
takdirde Şana-hay Hmamna kuv
vet göndermek meselesi müza
kere edilecek tir. 

Cemiyeti Akv~m mecllsl içti• 
malarını tatll ediyor 

Cenevre, 20 (A.A) - Cemi· 
yetı Akvam meclisi, Çin ve Ja
pon rrurahhaslanna dinledikten 
sonra, m ıakm J 5 inci maddesi 
ahkamma tevfıkan meclisin, Çın 
ve Jıapon ihtilAfına ıttıla basıl 

etmiş olduğuna dair balunan ka
rarı tasvip ve kabul etmiştir. 

Mecl ıin gelecek içtimaı önü
müzdeki martın 3 üncü günü ya
pılacaktır. Cemiyeti Aktam mec

ı:si, Çin ve Japon hfikftmetlerini 

Cemiyeti A~vam meclisinin ken· 
dileri arasında çıkan ihtilafa ait 
sebeplerin ve bun:ara dair olan 
vesaiki müspitenin tetkik yle 
meşgul olması hakkındaki mu· 
vaf akatlerini süratJe Cemİ)•eti 
Akvam umumi katipliğine bildir
miye davet etmiıtir. 

Tahdidi teslihat konferansında 

Cenevre, 20 A.A) - Tahdi· 
di teslihat konferansında cere
yan eden umumi müzskerenin, 
Fransız murahhas heyetinin mev
cut olmasından dolayı ancak sa· 

h günü biteceği söylenmektedir. 
Çarşamba günft ~ onferans bilro· 
su muhtelif teklifleri karıılaıtıra
cak, perıem be yahut cuma gü

nn umumi kom syon toplanıtcak· 
tır. Cemiyeti akvam BQyiik Mcc· 
Jiı"nin fevk• Ade içtimaı dolayı· 
siyle umumi komisyon meaaiaini 
3 marta tehir edecektir. 

Cenevre, 20 (A.A) - Eugün
den itibaren tabdıdi tea!ihat kon
feransı, şaıa 'asını kaybetmiş, sön
mek üzere bulunan bir kandil 
ha~ine gelmiştır. 

Hatta 15 rün evvel açmış ol· 
CU~U UrTD•i mil11kereyİ ba H• 

ltah "it ... ia1 et. .. Dik aa.
khdt. 

Son Telgrallar 
Büyiik Miılet Mec,isinde 

lktısat vekilinin izahatı 
Araşit yağı hakkında mecliste verilen iza

hat Sırrı beyce kafi görüldil 

Ankara, 20 ( A A) - Bugüu 
Büyük Mıllet Meclisinde Kocaeli 
meb'usu Sırrı Beyin, memleketi
mizde araş:t yağı ve Hindjstan 
ccviz'..ni :ptidai madde o larak 
ithal ve istimal eden fat:r kalara 
dair, sual takrırine lktısat vekıli 
Mustafa Şeref bey tarafından 

verilen cevapta denmiştir ki: 
Araşit yağı memleketim"ze bil

hassa sabuncu!kta kullanmak 
için tağyir edilerek ithal olun
maktadır. Bu suretle vaki olan 
ıth.=ı i teşvikı sanayi kanununun 
muafıyet listesine dah ıl o!du~u 

için gümrük res ninin ted.yes;n
den azade olarak vuı<ua ge!mek
tedir. 

Sabuncu!ukta kul!am!an "Sut 
kostık,, ve "sut arma,, istihlaki 
nazarı ıtibaıa alındığı takdirde 
yağ ihtiyacının on milyon kilo 
olduğu ~örüiü~· or. Ayva:ıkta mü
racaat edenlerin raporlarında 
beyan etti .derine göre bu ihtiyaç 
5-6 mi yon liradan ibarettir. Bu. 
na karşı 931 senesinde muafiyet
ten müstefıt olarak ithaline mü
saade edilen araşit yağı miktarı 
470 bin ki lodur. Eğer sabun 
fabrikalarıoın ihtiyacı on milyon 
kilo üzerinden hesap edi'irse bu 
miktar takriben ihtiyacıo yirmi· 
de birine tekabul etmektedir. 

931· senesi için •erilen müsa
ade 470 bin kifodan ibarettir. 

Maamafih teşv . ki sanayi kanunu 
927 senesi bazıranında neşredil

mitt r. O kanun mucibince ter
tip edilecek muafiyet listesi 927 
senesi temmuzunda tesbit edil
miıtir. Bu muafiyet listesi beş 
sene için muteberdir. 932 senesi· 
nin temmuzunda bu muafiyet lis
tesinin müddeti hitam bulacak
hr. 

932 sesinde yeniden tertip o
lunacak teşvikı sanayi kanunu 
muafıyet listesine araşıt yağını 

ve fıstığmı koymıyacağ1z. (güzel 
seslen). 

Bundan sonra vekil bey Hin
distan ceyizi meselesine nakli 
kelam etmiş, bu maddenin mem
lekete muhtelif tarıhlerde girdiği 
miktarlardan ve onun sanayi 
ve zeytınyağcılıktaki rollerinden 
bahsetmiş ve demiştir ki: 

- Hindistan cev.zine gelince; 
onun memleketteki mahiyeti ara
şit yağına ve araşit fıshğına nis
betle bir başka şekildedir. Ara· 
şit fıstıgı zeytin y1:1ğı verirken 
kopra denilen maddei falımiye· 
nin tedarikine badim olmaktadır. 
928 senesinden evvel memlekete 

4-5 milyon liralık şabmi yağ gir· 
mekteyken 1-lupradan şahmi yağ 
çıkarmak için teessüs eden fab . 
rikalar bu nisbeti 930 senesinde 
çok atağı düşürmüşlerdir. Zira 
bu sene zaı fında memlekete 450 
bin lira kıymetinde 3-3,5 milyon 

kilo kupra maddei iptidaiye ola· 
rak girmiştir. Ve bundan da üç
te bir veya yüzde altmış nisbe
tinde yani bir milyon sekiz yüz 
bin kiloya yakın şahmi yağ is· 
tihsal edilmiştir. 

Demek ki, kupradan yağ çıka
ran fabrikaların teessUsQ mem

leket iktısadiyatında faydalı ol· 
muştur. 

Badehu vekil B, kupra yağman 
932 senesinden sonra teşvikı sa
nayi kanununun muafiyet liste

sinden çıkarılacağını söylemiş, 

ziraat vekili Muhlis B. de bu 
izahata iştirak etmiş ve takrir 
sahibince izahat kafi görülmüş

tür. 

Büyük Mi Jet Meclisinin dUnkil içtimaı 
Ankara, 20 (A.A) - Büyük Millet Meclisınio bugJnkü içti

mamda münhal Muş meb'usluğuna intihap olunan Naki Beyin 
thlifi yapılmış ve Kocaeli meb'usu Sırri Beyin Araşit yağı ve Hin
dıstan cevizi ithalatına dair sual takririne iktısat Vekili Mustafa 
Şeref Bey cevap vermiştir. [Valut - Bu cevap kısmı mahsusu· 
muzda müaderiçtir.] 

Meclis, Perşmbe günü toplanacaktır. 

TUtUn kongresinin mnkarreratı 
Ankara, 2U (Vakıt) - lktısat Yekaleti tütün kongresince it

tihaz edilen tedbir ve mukarreratı cemederek bir talimatname 
hazırl amJştır. Talimatname vakında mer'ivett- ~eçecektir. 

Ha 1kevlerl için 
Şehirlerimizde 
Yapılan Merasim 

Çanakkale, 20 (Vakıt) - Vi· 
llyet Halkevi bur ada çok mü
kemmel ve sam·mt mcrasin:.le 
küşat edildı. Bütün balk, bu kü· 
şada büyük a'lkalar gösterdi. 

Dlyar1beklrde 
Diyanbekır, 20 (Vakıt) - Bu

gün şehrimizde Halk evı sam:mi 
merasımle kütat ~di l di. Hu me· 
rasimde birınci mıntaka müfetti· 
şi lbnh"m Tali B. de bu!unc!u. 
Vali 8. tarafından açılma nutn u 
ı~ylendi Kalemi mahsuı müdürü 
Feyzullah Sacıt ve muallim Ra· 
gıp beyler tarafından birer güzel 
şiir ve müdür Şükrü B. tarafın
dan bir nutuk irAt edildi. 

W.eteakiben Cabit bey tara· 
fmda11 hir hitabe sö1!e11di. Ve 
111el\lttpÇ11 HJ tarafı•daa yanlaa 
wiW Wr piJ• ı.u.eil ed!!cli. 

&llJZl 1-Iz. 
Reisicümhur Hazretleri di.:n 

saat 16 buçukta Sakarya motörüy
le Boğaziçinde bir gezinti yapmıt· 
lar, saat 18 buçuğa doğru aaraya 
dönmü~lerdir. 

isme Pş. 
Ankaraya vardı 

Ankara, 20 l Va kıt) - ismet 
Pş. geldi. istasyonda Kazım Pş. 
ile vekiller, meb'uslar askeri ve 
hükOmet erkAnı v~ Ros sefiri ta
rafından karıılandı. 

ismet Pı. doğnıca veka'ele 
geldi. 

Tohumlar1 ıslah kongresi 

Ankara, 20 tVakıt) - To ıum 
11lah kenrrHi miraat ••lri1iai11 
MltkaJJa apWı. 

M. Painleve 
Kabine teşkilinden 

sarfınazar etti 
Paris, 20 (A.A.) - l\L PeinJevE, 

matbuat mümessillerine beyanatta bll 
lunarak il<i gündenberi cühuriyetpcr
vcrlerle uzlaşma kabinesi teşkfll için 
hiç bir gayreti esirgememiş olduğunu 
söylemiştir. 

Mumaileyh demiştir ld: 
Sol cenah grupları, feragatin s<>tl 

haddine kadar giderek benimle tantıY 
miyle teşriki mesai edeceklerini be • 
yan ettilr. Güvnmekte haklı olduğu111 
diğer ;'3.rdımlara gelince bunlar siste
matik bir surette benden esirgendi. 
Binaenaleyh, anca!{ bir mücadele 
hükumeti tcldkki edilecek bir kabiıt• 
teşkil edebilecektim. Vasıl olduğuıtl 
netice işte budur. Buysa mem1eked11 

menfaatlerine ve ha.na teYdi edilmiş "" 
Jan vazifeye muhaliftir. Reisicümhg. 
ra giderek bana tevdi etmiş olduğıl 
vekaleti gendisine iade edeceğim. 

Paris, 20 (A.A.) - M. Painle"I 
kabine teşkilinden zarfı nazar etnti~ 
olduğundan reisicümhur M. Dournetı 
sabahleyin birbirini müteakip §yaıt 
reisi M. Lebrun, meb'usan reisi l\f. 
Bouisson ve bunlardan sonra da 1\f. 
Tardieu ile l\L Heriot'u kabu Jetnıir 
tir. 

Son dal,ika _ _......., 

M. Tardiyö 
Yeni kabineyi teşkile 

memur edildi 
Paris, 20 (A.A) - Saat on 

sekizde Elycee'ye gelen M. 
Tardiyö yeni kab "neyi teşkil 
vcszifesini kabul etmiştir. 

M. Tardiyö, bu vazifeyi ifaya 
çahşacağını söylemiştir. 

13 üncü Alfons 
y.o1a çıktı 

Dün sabık ispanya kralımn ıchrl
mlze gelmek üzere bulunduğunu ha• 
her tY!rmiştik. Anadolu aja""ınıfl 
Napoliden aldıgı bir te graf u lıalfl"', 
rimizi teyit etmektedir. Telgraf ıu • 
dur: 

Napoli, 20 (A.A.) - Sabık fspa11" 
ya kıralı Alfons dün sabah Gautief 
Yapuruyla Nnpoliye gelmiştir. Sa~1~ 
kıral şehrin ~maşaya değer yerlerıl1 
gezdikten sonra aynı vapurla Pi'l'eY' 
harel~et etmi~tir. 

Sabık kmı.l A tina, İstanbul. tınıit 
ve Radosu da ziyaret edecek ve orS • 
dan Şama kadar gidecektir. Sbrk 1'1" 
rnl bu şehrı de ziyaret ettikten !!1011~ 
Filistine yahut Mısıra gidecek ve l\f2' 
silyaya avdet için Iskenderiyede ~ 
pura binecektir. 

Yaşıyan diriler 
Artık koyun beslemlye ıuz11lll 

kalmıyacak 1 ,_ 
Garip havadislerin hepsi Ame~1'd• 

dan gelir. Bu vereceğimiz havadı~ (il& 

oraya aittir. Fakat bu, insanı düŞbit 
dürecek, daha doğrusu sanayide 
inkılf..p yapacak hadisedir. i 

Amerikahlar, bazı hüccy~ete!,; 
ait oldukları vücutların öJüınund ti 
sonra da Ya§atabimek iç..Ln bir ,'811 
bulmu~lardır. r 

Pek tabii olarak gizli tu~ııt 
bir usul say~inde, bir Amerikalı dt" 
yager, ölmüş koyunlnnn derilerin ifi 
ki hliceyrclcri n binnetice de o de'ıi• 
uzun müddet ~atarak yün istiJı$S ş1• 
ne mm·nffak olmuştur. Bu usu1.1,ıw 
yesin de, bütün mesele, ölil dcrı yiP 
deld yünlerin büyüme.5ini t>e1'1 e...ırti 

··nıe..,.
kıprmrya, sonra tekrar bfiyu 
beldemiye inhfsnr etmektedir. 

1 
il' 

Hatta, gene kimyevt bir usul :r'· 
tenilen renklerde yün almak, ~ ~t 
dan yünleri boyamak külfetindell 
tulmak kabil oluyormuş. fi'_' 

Eu havadis eğer doğruysa •. İ':Ji• 
besleme usullerinde müthiş bır 1' f(ftl 
şiklik olacaktır. YUnJeri alınnt3 ~ J' 
beslcn'llen koyunJanıı mMraflatJ..,,., 
gal edecekleri arazi, garf edil~ d tf'. 
Jer d~ülUwe bn•un eıuaJllJye 
la~la. -
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Şehir meclisinde Halkevlerİ Hava vaziyeti 

f iırk tıırıh encümeni 
neşriyatı mtinasebetlle -

d '-I'Urk tarih encümeni,, neşriyatına 
evaın ediyor. 
Oçiiııcü cild de çıktı. Ciltler bir .. 

birinden daha güzel, basb., birbirin .. 

;eıa daha enf~, Devlet matbaası ne-
lset itibariyle başlı başına birer eser 

ttituda getirmiş gibidir. Bu çalışkan 
'~ iş bilir müesseseyi, bu müessese • 
ı.iıa başrnda Avrupai bir zekayla çalr· 
::-n ntüdürü her şeyden evnl tebril<e 

,.trr. 
<:· Eserin maddi cephesine geçelim ... 

Ütlerin ihtiva ettiği esaslar: 

.A - llim görüşü itföariyle. 

.B - Terkibi telakkiler itibariyle. 
...__c - Rültiir terbiyesi itibariyle yep 
"""'idir. 

* • * 
J lllın görüşü itibariyle, tarih kitap
~rı bize müspet esaslardan, miispet 
}~kilerden, müspet görüşlerden Ye 

1'ılispet delillerden bahsediyor. 

L lıirinci cidin (Mukaddemesi) baş.. 
haş:tta bir fikir sistemini, bir f else

feYi 'f b' 1 ade etmektedir. Bu kısım denc-
ıHr ki yeni Türkiyenin müspet kainat 

teı~kkisini ifade eden bir kısımdır. Bu 
lada biz felsefi manasiyle bir (On -
~loji) ile karşı karşıyayız. Bu tekvi-
11.lll malzemesini vehimler, eskolas .. 
tik nazariyeler değil, çapa, kazma, 
leııiyet ve müsbetin kanunları teşkil 
~iYor. Halbuki hepimize mektepler-
e iken bi rhaylı tarih okutuldu. Bu 

talih kitapları ya sadece bir tebahür 
"eriydi yahut da b.itabı mulrnddesten 

boırna ilmihal propagandacısrydı. 
'l'ürk tarih encümeninin l'Ücuda 

tetirdiği tarih kat'i surette, vahimenin 
dofurduğu mefhumlardan uzak kal• 
ltıf§tır. Tarihe bu esası sokmuş olmak, 
•e Tlirk kütüphanesine müsbet bir e • 
ller vermiş olmak tariJ•'n muteviyatın
:~lt !lftrfı nazın- başlı başına krymetli 

r eser vücuda "tetirmektir. 

* * 
hl tser terkibi telAkkiter itibariyle de 

2""' eski tarihçiliğimizden aP'!lmı5e 
~ vcuftan1i~er y~, tari~ bir te- ı 
~1:firden ibarettır dıyen hır telak· 
d ın esiridir, tarih hadiselerini bir 
evrıdaim makinesi farzeder. 

1 'Yahut da tarihiıt hadiseleri mUn
~rfttir, tekerrür etmez der. Bu tc-
~ kkhıin ikisi de bu günkü ilim önün-

Yanh§tan ba§ka bir şey değildir. 

la l'~i tarihte görüyoruz ki, nk'a• 
b r he sadece münferit bir ~kilde a
f llntı~ ne de tarih bir tekerrürdür 
ttetll'rlı§tfr. Hadiselerin l~timal nevile
~re tasnif edildiğini görüyoruz. 
te Qn içindir ki yeni tarih kitabı:nın 
Phesı tamamiyle ayndır. 
'I'arfhi şöyle tarif ediyor: 

Yarın varidat tetkik 
euilecek 

Şehir meclisi dün Necip beyin 
riyasetind~ toplandı. Tuzla köyü
nün Kartal kazasına bağlanma • 
sı muvafık olacağı hakkındaki ma 
kam te2keresi mülkiye encümeni· 
ne gönedrildi. 

Sarıyerdeki metruk mezarlığın 
pazar yeri ittihazı hakkındaki Sa
rıyer kaymakamlığının tezkeresi 
kabul edildi. 

Bundan sonra belediye ve vi • 
IS.yetin 930 - 931 hesabı kat'i ra· 
porunun varidat kısmı tetkik edil
.ıniye başlanıldı. iki celsede bu 
raporun yalnız vilayet kısmı mü • 
nakata ve kabul edildi. 

Buna nazaran 6.591 .550 lira 35 
kuru! tahakkukata kartı haliye ve 
sabıkadan 4.i00.939 lira 49 kuru! 
tahsil edilebilmi§tir. Meclis be • 
lediye varidatının tetkikini yarı • 
na bırP.kMY«trr. 

Kemal Cenap B. 
Darü.fünun Tıp fakültesi pro· 

f esörlerinden Dr. Kemal Cenap 
B. bir müddetten eri hasta bu
lunmaktadır. Üstadın rahatsızlığı 
ehemmiyetli bir zatürreedir, fa. 
kat memnuniyetle haber aldığı-
mıza göre hastahğm tehlikeli 
safhası tamamen geçmittir. Da· 
rülfünunumuzun kıymetli profe
sörüne acil şifa temenni ederiz. 

rih değildir. 
* • • 

Kültür terbiyesi itibariyle bu tarih 
e~iz bir yol açmıştır. 

Mektep kitaplannm, bilhassa sa· 
dece milli kültür vermek iddiasında 
olan mektepler için hazırlanan kitap. 
Iann şimdiye kadar yaptıklarını gör
dük. 

Meseli tanziımat tarihi, bqka bir 
memleketin mektepleri içfn yazılmı§ 
olan mektep kitaplarından nakleden
lerin 0.111anlr fmparatorlufunun mtts 
tem lekeleşme seyrine nasıl alkış tut· 
tuklannı biliriz. 

Bu memlekette aynı illete müptela 
müverrihler gördük ki, eserlerinde 
"Reşit paşa bir ve:ıiri filatun tedbirdi. 
Onun akili kiyaseti, dehasını takdire
den İngiltere devleti fahim~i müşa • 
rünileyhe daima zahir oldu.,, dediler. 

Yaşıyan milletler için mücerret ha· 
kikat yoktur. şahst bir hakikat vardır. 
Yaşıyan bir cemiyete göre bir haki
kat telakkisi mevcuttur. Terbiye de 
zaten o hakikati genç nesillere aşıla
maktan başka bir §eY değildir. Bu 
itibarla yeni tarihi (Layık ve inkrlc\p
çı) Türkiyenin Jayrkhk ve inkılipçı 
gözüyle hazırlanmış bir terbiye tezi 
olarak da kabul etmek zarureti var • 

" l!q tarif ne münferit vak'alarr, dır. 
~de tekerrürleri kabul eden bir ta· SADRI ETEM 
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Mahmut Nedim Bey 
( Son Yemen vallsl ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! 
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Tercüme ve iktibas hakkı malıfu~dur. 

idris öldU •• 

efl~ l~eden ldris öldü. Yerine 
._ıty eyıı .Ali ldrist geçti. Ona bir 
Ca, ~ektubu gönderdim. Cenbın· 
btba kidir ettikten sonra (Ben de 

"tı. lllı11 tuttuğu yoldayım, htikameti· 
"'lbıı ka.l'IJ ~adıknn. Emirlerinizi 
~) !.llfyetJe ifaya hUTr n amade--

St '-1Yordq. 

1-alll Yi.;. Alı İdrislnin bu mektubu 
Cli!lku b~h:ranın çok hoşuna gitti. 
bet atd1YUk İdrislnin öldüğünü ha-

•gı !aman: 
- l'a k 

' 11 : • bu adamla anlaşabilecek 
"-k ı,: l oflu kim bilir neler yap -
~/e~. Diye üzülmü~tü. 

"'llJtt.ı.... Al ndrtllyle uzuıı. uzadıya 
-.., ... habumm tülp 

ettiği siyaseti samimiyetle takip etti 
ve nihayet İmamla aralamu buldum. 

Tehamelller 
ldrislnin uıl kuneti, lmam Yah· 

yaya karşı Tehamelileri ayaklandıra
bilecek bir mevkide olmuıydL Bunu 
evvelce de kaydetmiştim. Binama • 
leyh §imdi Tehamelileri de İmamla ha 

r~rmak ve böylece Yemenin tam 
vahdetini temin etmek lazımdı. Ara· 
da bir çok ihtilUlı noktalar vardı. 

Ben Yemende? aynJmadan evvel 
behemehal bu purüzleri temizlemek, 
bu itilafı aktetmek mecburiyeti vicd:J.• 
niyeslndeydim. 

Nihayet Teha.me rüesaalyle uzun n
r.adrya görü§tükten, imamla da bir 
~k miipkereden l!IOllra (32) madde. 

Bir motor battı, içln
Y azılma bir akın dekilerden haber yok 

Fransada 
Harp masrafı bftttln 

varf datı yiyor ! 
halini aldı 

Evnlld gün açılan "Halkevi,, nin 
9 şubesine yazılmak için müracaatlar 
bi ıhassa çoğalmıştır. Kayıt muamelesi 
hem fır a merkezinde hem llalk e\'İ bl· 
nasında y.pılmakt3drr Bu evin 9 şube

sinden bilhas~a Güzel s:ın'atlar ve ede· 
biyat şubelerine fazla rağbet \·ardır. 

Bunlard:ın b:ışl<a ']ürk oc kl:ınndan de\"· 
ren alınan Fr.ınsızca, lnç;ilizcc, Almanca. 
Icalyanc::ı ve Türkçe l isanlarını kur üze· 
r ne okutan Halk derahanelerine de fev· 
kalaJe tehacUm vardır. 

H:ılk evinın 9 şubes inden içtimai 
yardın kısmına b !hassa hanımlarımız 

gir"tlektedlrler. Spor şubesine İki bin 
aza~ı olan spor federasyonu d.ıhıl olmaıı: 

istemişse dı: meselenin bir kere merkez
den sorulması. sonra kayıtlannın yapıl· 

ması tensip olunmuştur. Çünkil .. Halk 
e\i,. nin nizamnamesinde umumf Mr te· 
şekkulün ne suretle l<aydedileceği hak· 
kında bir kayıt yoktur. Bund:ın b:ışka 

tedere olmıyan bazı spor kulüpleri de 
bu şubeye f,"İrmek teşebbüsünde bulun
muşlardır. 

Ha!kevi siyasetle meşgul olmıyan 
lçtim:ıi bir cemiyet oldul!ıı cihetle bura· 
ya resmi memurlar da girebileceklerdir. 
Hu husus resmi de\•aire tamim edılmlş· 

tir. Şimdıve kadnr kaydedilenler içinde 
ekseriyeti gençler teşkil etmektedir. Hatta 
18 ya~ından l;üçük bir çok mektep ta· 
lebeleri de müracaat etmişlerse de ee 
mı~ etler kanuna mucıbince kabul edıl
melerirıe imkAn J?:Öriılememiştir. 

Bir iki l!:Ürıe kadar Halk evine kay
dedilenler mnum! bir toplantı yapac:ık

lardır. 9 şube için bir komite \'e ' her 
şube için birer mümessil seçeceklerdir. 
l'.omiteler şubelerin idare heyrt:eri ma· 
kamında olacak, mümess ller .de toplana
rak H:ılkevi idare heyetini teşkil edc
cc!klcrdir. 

Şubeler için birer dahilr nizamname, 
birer de çalışma proµ:r.amı yapılocaknr. 
Bu program ve nir.amn:ımc:ler fırk:ıca tas· 
dik edildikten sonra mer'h et me\•kiine 
konacaktır 

Darülfünun divanı 
bugün toplanıyor 
Darülfünun divanı bugün Mu

ammer Raşit beyin riyasetinde 
toplanacaktır. 

D.vanm bu toplantısında ev· 
Yell Darülfünunun ' 932 bütçesi 
konuşulacaktır. Vakit kaldığı 
takdirde gazetecilik mektebi ve 
Rasim Ali bey meselesi de ted
kık edilecektir. 

ı, bankasının açacaQı şubeler 

Iş bankasının Tebrizden sonra 
Hamburg, lskenderiye, Suriye Ye 
Irakta birer şube açması hakkında 
bazı tasavvurlar vardır. 

Bankanın 1931 bilançosu evvelki 
senekinden daha eyidir. 

Son kar f ıdınalarmdan ye yo· 
lun kapanması yüzünden yolda ka 
lan Avrupa ekspresi, imdat treni 
karı temizlediği için dün sabah 
5,45 te şehrimize gelmiştir. 5,35 
te de buradan gidecek olan eka -
pres hareket etmiştir. 

Öğrendiğimize göre hat üzerin 
de husule gelen tahribatın tamiri
ne devam olunmaktadır. 

Bir motor batta 

Liman idaresinin verdiği maili· 
mata göre, bir kaç gün evvel Mar
marada hüküm süren fırtına yü· 
zünden bir kaza olmu!, İnebolu· 
lu Ahmte kaptanın idaresinde bu· 
lunan odun yüklü motörü batmış· 
br. 

Kaptan ve altı tayfadan hiç bir 
haber alınamamıştır. Boğulduk
larından endi§e edilmektedir. 

Birinci cemre 

Takvimler dün birinci cemre • 
nin havaya dü§tüğünü işaret et • 
mektedir. 

Bir kaç gündür devam eden f e· 
na havalar dün biraz düzelir gibi 
olmuş, ve günlerden heri görme· 
diğimiz güneş bir aralık yüzünij 
göstermiştir. 

Kandilli rasathanesinin verdiği 
malumata göre dün hc:ı.raret dere· 
eesi azami 3, asgari nakıs 1 ol -
muştur. Rüzgar poyrazdan esmif, 
sabahleyin hafif kar aerpelemİ§ -
tir. 

Bu gün rüzgb mütehavvil, h;. 
va bulutlu olacaktır. Şimdilik kar 
yağması .muhtemel görülmemck
ted ir. 

Aero kulüpte mas
keli balo 

Türk Aero lcu!Hplerinin mas-' 
keli balosu bu gece kulübün sa
lonlarmda veriliyor. 

Mevsimin en güzel balolann
dan biri olacaiı günlerdenberi 
devam eden hnırlıklardan anla
şılan bu balo ,in hariçte bilet 
satılmamasına karar verilmiştir. 
Bu suretle baloya yalnız ku· 
lüp azalariyle bazı daYetliler 
gelebilecek, samimt ve temiz bir 
muhit içinde eğlenilecektir. 

Bu gece iç'n birçok sürprizler 
hazırlanmıştır. Bu arada kıyafet 
müsabakası tertip edilmiştir. Ev
velcede yazdığımız gibi en gü
ıel ve zarif şekilde kıyafetini 
değiştiren hanımın tayyareyle 
parasız Parise gidip gelmesi 
lrnlüp tarafından temin edile· 
cektir. 

(Marcel Cachin), Humanite • pze,. 
tesinde yazdığ'r bir kamalede Fransr:a 
meclisindeki bütçe müzak~ratı müna
sebetiyle hükQmde hücum etmekte -
dir. Bütçenin daJanreli rakamlarla 
meclise arzedilmi~ oduiunu, harp fu
lırun fevkalı1de yükfik oldufunu IÖ)"t 

1 üyor ve diyor ki: 
Öyle bir bütçe yapılmı~tır ki 9 a~ 

içinde 12 aylık varidatı yeyip bitire .. 
cektir. Biitün varidat membalan ta
mamen kurutulmuştur ve bütsıe 1930 
5enesi fa hm 'natma göre yapıl.llll§tıl'. 

Halbuki aradaki buhran unutuluyor. 
Nihayet Almanyanın verıne9i ihtimal! 
olan bir milyar frank da varidat ha • 
nesine kaydedilmiştir. Hakikatteı 

tasYibe arzedilen bu bUtçenin açıtı 

yedi, ı;ekiz milya.rda.n fazladI!'. E • 
sasen geçen sene bfiıç.i de ft~ mffya.Y 
:ıç.rkla kapanmıştır. 

1932 bütçesi de yukarıda 88yl.aJfi-' 
miz gibi ye buhran hesaba katılmada.ır 
8 milyar açıkla kapanacaktır. Dev • 
let hazinesine yam ihtiyat akçesine 
gelince. hatırlardadır ki bundan ild 
sene evvel, meclis reisi mevcudun 19 
mil) ar frank olduğ'unu yeminle söyll\e 
yordu. Halbuki bu gün hazinede bir 
frank C)lmadığı gibi. on milyarlık bi:t1 
dahill istikraz teşebbfisü vardır, ve 
ilk hazine tahvnlel'f piyuaya çıkarıl. 
mrştır. 

HükOmet hail' için müthiş muraf .. 
lar, Fransaya t!lbi devletlere, Sovyet 
lere karşı silahla:n!rnla.r diye 1116thiş 
istikraıJar yapmrştır. Bütün bunlar: 
devlet hazinesini bopltmı§tır. Şimdi 

istikraz yapmak, w~iJeri yiikweltmelC 
isth orlar. Esasen buna da, kibrit 
veı "İlerine zam yapmak sureUyle bq· 
lamışlardır. ... 
Inhisarların vaziyeti 

inbisarların birleştirilmesi ve 
Ankaraya nakilleri hakkında tet-
kikat yapan komisyon diinde 
tütün inh'sarı merkezinde çahşm8' 
sına devam etmiştir. Komiiayon 
inhisarların birleştirilmesini kabil 
gördüğü şubelerin listeıini hazır
lamakla ve şubelerin muamell 
tına müteAllik tetkikatJa meı
guldür. Tetkikat bo gilnkn içti• 
maın bitirilmesi rapor hazırlana-
rak sür'atle gümrilk ve inbiaar
lar veka1etine gönderilecektir. 

lstanbul kız llseslnde çay 
lstanbul kız lisesi ıon ıınıf ta

lebeıi bu iün 6ğleden sonra aa
at l 6,30 da mektebin salonunda 
muallimleri şerefine bir çay zi-
yafeti verecektir. Bu mllnaaebeUe 
talebe tarafından bir müıamere
de verilecek ve bazı muıiki par
~aları çalınacaktı. 

L E 2Ei &ZL±=ı:ız:= 
lik bir itillfname aktine muvaffak ol· recek, onun riyasetinde Tehameliler- ni yiyecekti. 
dum. den mürekkep bir heyet teşe1ckül Çünkü tmlann kendi kendilerine, 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi hü• edecektir. Bu heyet Umuru maliye}; ' başbaşa anlaşabilmeleri, itilU edebil· 
kQmetj valii ekremi Mahmut Nedlın tedvir ve aSkerf kuvveti idare, ,.e bu meleri imkinsızdı. 
beyefendi Tehame umurunun rizayı itilifnamenin tatbikine nazaret ede· Bunu ben yaptnllsa, ulu Gazlnltı 
bariye muvafık bir tarzda ldansi cektir. Devletler gönderecekleri 1 büyük lrunetaH, büyük nüfuz ye fÖll 
Jçin atideki maddeleri münasip gör-- konsoloslar i~n İmamın muvafakati-! reti.ne istinat ederek yaptım. 
mü§lerdir. Bunun neticesi olarak ced ni istihsale mecburdurlar. Vergi ola. Tarih bunu böyle kaydedeeekti.r. 
dimizden bize intikal edip adli insaf11. rak i§ar, sayım (*) vergileri vardır. Ankara - YeM•n 
müstenit ve her türlü zulmü itisafı Gümrük ve memlehaJarm varidatı da Artık Ankarayla aerbeet~ rahat 
meneden, halkm emnüsselAmetinj te- kemafissabık tahsil olunur. Bütün rahat muhnbue edebiliyorum. inal• 
min etmeyi şıar edinen lmamhğımıza varidat bu heyetin nezareti altnda lizler müdahalenin beyh\Jdı oldutunu 
itaat edeceklerdir. Müşarünileyh ha,;- sarfolunur. imam icabmda, her hangi anlamı~lardı. 
retlerin in bu mukarreratı nefislere it• - dahili harici -bir taarruz ruku- Seyit Aptiilkadfr efenatyf çafot • 

• • -.1 unda tehameyi kuvvet sevkiyle tıtm l"e •u ktftdı eline Yerdim: 
mınan vermış, ter"CUdüt ve şüpheleri mlldafaaya mecburdur. ,, ~ 
izale etmic ,.e kendilerinin nufuzu nn· Yemen vlllvetl cellle ı ~ Bu itil~fname Yemende siikan ve ' 9 118 

zar, hüsnü nJyd 8ahibi bir mümin ol
dujımu göstermi~tir. Biz de bu mad· 
delerin tatbikiyle Tehame umurunun 
bu maddelere tevfikan tedvir edilmesi 
ni kabul ettik.) diye başlıyan bu iti • 
Jtfnameye göre Tehamelilerin şimdi· 
ye kadar tanınmış olan tabii reisleri 
- ki o vakit Seyit Aptülkadinulehdi 
idi - ve diğer rüe.sayı ruhaniye yerlc• j 
rinde kalacaklar, memurlar bu rei!'I 
tarafından tasdik edilecekti. 

Bu (İmam) oğlunu Te.lıame-1 ye ınümesili fe'ricallde olarak sönde-

huzuru temin etmi~tir. Bugünkü vah· 7 mart 39 tarih ve 12 numaralı tah 
detin temeli budur. Bugün Yemen, üç rfratı ali~lerf eeTahıdır: 
milyon ingn hükılmetimi.%in bu bil.. .Merkezi villyet kadll!I Mehmet e
yük hizmetini şükrnn ve minnetle kar fendiniıt zamanı S:&ş·bubiyetinde miri 
şılamı~ bulunuyor. mumaileyh Seyit .Aptullah Aptülka • 

KUçUk bir nokta.. dir Ef. hazretlerinin mlleten Ha11 
kaza eylemesi muvafrk görülmilı ft 

Yemenin bugünkü vahdetini te • muamelei :kaydiyesi el~Je ifa edil-
min eden biziz. Ce.z.iretülarap rües~ı miştir efendim. 
başta olmak üzere herkes bilir ki bi -
zim müdahale ve tavassutlarımız ol.. Adliye vekili narına müatqar. 
masaydı, Yemen ve C<?ziretiilarap ol Fahrettlı& 
gündenberl, h~ll bugüne kadar, veı r Bitlrt«UJ 
kim bilir daha ne n.kte kada.r birbiri- (li-) l"CJlll ağ-.un "'!"lliA 



~ 4- VAKIT21ŞUBAT1932 

Adllrede: Darülfünun muta-ı ı 
Aile Dostluğuec hassısı işini bitirdi Günün Muhtırası , ________________________ _ 

Hırsızlık maznunu şa- Darülfünunun tekemmülü esas
ları hakkında bir rapor hazırla-

ka yaptım, diyor mak üzre celbediJen f sviçreli 
Geçenlerde Şişlide muharrir mutahassıs M. Malche darülfü-

lbrahim Necmi beyin evine bir nunun muhtelif fakültelerine men-
hırıız girmişti. Maznun ıobacı sup müderrislerden dersler Ye 
Rauf efendinin düoOçüncü cezada talebe hakkında malumat almış
muhakemesine başlanmıştır. Rauf tır. 
efendi kendisinin eskiden beri Profesör şimdi, darülfünuna 
Necmi beyin aile dostu olduğu- talebe yetiştiren mekteplerde 
nu, on senedenberi ahbap sıfa- tetkikat yapmaktadır. Bu arada 
tiyle evlerine girip çıktığını, o muhtelif liseleri gezmiştir. 
gece de böylece gittiğini, fakat Profesör Malche yakında ra-
ıaka olsun diye bazı eşyaları mu- porunu hazırlamak üzere mem-
Yakaten aldığını, bunun sahih leketine gidecek, bir buçuk ay 
zannedilerek kendisinin polise kadar sonra tekrar gelerek ra-
verildiğini söylemişti. porunu maarif vekaletine vere-

Mahkeme maznunun ifadesinin cektir. 
ne dereceye kadar doğru oldu- Mütehassıs iki gün evvel fen 
ğunun tahkikine karar vermıştir. fakültesi derslerinde bulunmuş 

Bir maznun tevkif edildi ve müderrisler arasında dört ec-
Ahmet bini Mehmet yanında nebi profesörün de bulunduğunu 

jandarma Aptüsselam olduğu 
öğrenince: 

halde tütün kaçakçılığı yaparken Bunlara Jüzum yoktur. Kendi 
görillmüt ve ihtisas mahkemesi hocalarınız l<ifidir. 
ne verilmiştir. Kudretullah beyin - Dersleri uzatmaktan başka 
riyasetindeki mahkeme dün maz-
nun Ahmedin tevkifine ve jan- bir işe yaramaz,, demiştir. 
darmanın da dahili dava edilme- Profesör şunları söylemiştir: 
sine karar vererek mahkemeyi - Darülfünunda bir çok hoca· 
başka güne bırakmıştır. larm haftada 18 saat dersleri 

Bir memur b6raet etti vsr. Bu fazladır. lsviçrede bir 
Evkaf idaresi kuyudu vakfiye profesör haftada 3 saat ders 

baş katibi Nazmi efendi, şeyh okutur ve ısviçrede en küçük 
Mehmet efendi vakfıyesini ynt- Darülfünun mualliminin maaşı 
malda maznundu. O.ün Ağırceza- 600 liradır. Buradayise l 00 lira-
da muhakemesi bitmiş ve bera- dan başlıyor. 
et eylemiştir. 

Bir kadınla bir doktorun ceza• 
landarllması istendi 

Firdes H. isminde bir kadın 
çocuğunu düşürmek doktor Hor-

Sanayi ve maadin 
bankası lağvedil

miyecek 

Takvim - Pazar 21 Şubat 2 
inci ay 1932. 14 Şevval 1350 Senenin 
geçen günleri : 53 kalan günle!" 31 I 

Gi.ineş - Dojtuşu : 6,52 Banşı. 17.48 
Namaz vakitleri - Sabah: 5,32 

Otı.:le: 12.29: ikindi 15.26: Akşam: 17,48 
Yatsı : 19.18 imsak: 5,l!J 

Hava - Dün hararet derecesi azamt 
3, asgari sıfır idi. Bugün bava bu
lutlu olacak. rüzgar mütehavvil, ve kır 

ynj!;ması muhtemel görülmemektedir. 

1 
Radyo --lstanbul - 18 den 19 a kadar 

gramofon 19,30 dan 20,30a kadar Bedayi 
musiki heyeti 20,30 dan 21 e kndar 
gramofonla soloş operası 21 den 22 ye 
kadar Kemal Niyazi bey saz heyeti 22 
den 22,30 a kııdnr tango. 

BORSA 
'.lO Şubat 932 Açııd 

Kambiyo 1~6 Frn sız Frangı 

I Ingiliz lirası Kr. 
·• T.L nıukahlli Dolar .... 

• . .. 

.. " 

.... 

Liret 
l'el,ı:a 

Orahml 
Is. Frank 

l.evıı 

florin 
Kuron 
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l\lıırk 
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l'en;:ö 
l.cv 

1 Türk: lirası Dinar 
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1 
horyan Ef. de bu ameliyati yap
makla maznundular. Dün ağırce
zada muhakemeleri bitirilmiş, 
müddeiumumi doktorun 469 Fir
des hanımm da 468 inci madde
ler mucibince cezalanclmlmaları· 
Dl istemiş, mahkeme karara kal

Dünkü akşam gazetelerinden BORSA HARiCi 
biri Sşnai ı~redi bankasının te - Altın il 9"4-~ 

mııtar. 
MUstehcen hlklye davası 
Bir Sahur Gecesi isimli bir 

hikaye müstehcen görüldüğü ci-
hetle Köroğlu gazetesi aleyhine 
dava açılmıştı. Dün üçüncü ce-
~da miiddeiumumi maznun Bur
han Cahit beyin tecziyesini iste
miştir. Mahkeme karara kaldı. 

Avusturya rejisi 3 mlliyon 
kllo tutun alıyor 

Avusturya rejisi · mümessilleri 
tütün inhisar idaresiyle tütün sa
bn almak üzere temasa başlamı~
lardır. Avusturya rejisi her sene 
memleketimizden bir milyon kilo 
tütün aldığı halde bu sene üç mil
yon kilo tütün atacaktır. 

f SPOR 1 
Kara Ali pehlivan 

meydan okuyor 
Geçenlerde Çoban Mehmet 

pehliYanıo, hususi bir müsaba
kada Türkiye bat pehlivanı Ka
ra Aliyi yendiği hakkında bir ha
ber ortaya atılmış ve bu haber 
baylımfinakaşaları mucip olmuştu. 
Şimdi Bandırmada bulunan Ka
ra Ali pehlivanın: 

- Bileğimin hakkiyle kazan
dıjım mevkiden beni düşürmek 
istiyenleri er meydanında mah
çup çıkarmak için tükür ki sa
ğım Ye bili Türkiye baş pehli
Yanıyım. Şarlatanlıja kıymet ver
miyen aan'at pehlivanhktır. Ha
lep oradaysa arşın buradadır. 
Kurban bayramında Hilaliahmer 
cemiyeti tarafından tertip olu
nacak müaabakalara girecek ka
dar kendinden emin olanlar ha
kem tayin ettiğim Cemal beye 
arzularını bildirsinler, dediği ha· 
b.çı verilmektedir. 

şekkülünden sonra Sanayi ve Ma- ı l\lecidiyc ~ ı 9~~50 
adin bankasının lağvedileceğini Bankonoı 23 · 23~ 
yazıyordu. L -~ 

Dün bu haber hakkında Sana- ~ 

1 yi ve Maadin bankası mahafilin - 1 Kısa Haberler 
de tetkikat yaptık. Banka erka - . 
nından biri şunları söyledi: ÇUrUk kunduralar - Ayaklca-

- Sınai kredi bankası tesisi bıcılar namına bir heyet dün belediyeye 
tasavvuru mevcuttur. ye bir pro- mürac:ıatla bazı müesseselerin çürük a· 

J
·e h ı· dedı" lkt t kA l t" d yakkabı yapara'\ ucuz satmalannın bu a ın r. ısa ve a e ın e . 
tetkik edilmekte olan bu proje sın atı öldüreceğini söylemişlerdir. 
Maliye vekaleti ve Vekiller heye- Belediye riyaseti, belediye kanununda 
tinin tetkikinden sonra kat'i şekli- bu işe müdahale edebilecek . bir kayıt 
ni alarak meclise verilecektir. Sim mevcut olup olmadığını tetkık ederek 
diki halde tatbik sahasına intfkal bir ce,·a~ vere.cektir. . 
t · b" k kt Hahç şarketinde - Vazıyetı 

e mış ır arar yo ur. k"•· ,_ . h ı .. 
B .. 1 b" k ·ı b"l b tet ·ı..-e memur ır>omısyon esap ara mus· 

oy e ır arar verı se ı e u . . b" . · b' d f • 
.c: • M d" b k lA v tenıt tetkıkatını mrmış ır e ennı 
""'anayı ve aa ın an asının ag- noktadan şirketin muamelatının ve işle-
vı demek olmıyacaktır. Yalnız rinin tcckikine tarar \.'eritmiştir. 
bankanın muamelatında ve teşki- Bunun için müıehassıslardan mürek· 
latında san'at sahiplerine kredi kep bir fen heyeti teşkil edilecek, bu 
verilebilmesi i~in bazı değişiklik· heyet komisyonu tenvir edecektir. 
ler yapılacaktır. Yol vergileri - Şehirlilerden a-

Bir lngiliz fabrikatö
rü şehrimize geldi - --istihsalle sataş arasında ahenk 

IAzım diyor 
Beynelmilel kurşun sanayi bir

liği namına Mr. Gibson isminde 
bir lngiliz fabrikc:törü şehrimize 
gelmiştir. 

Mr. Gibson dün ecnebi fabri
kalarının şehrimizdeki mümeıil· 
lerini çağırarak bir konferans 
vermiştir. 

lngiliz fabrikatörii konferasın 
iktısadi buhranın önüne geçebil
mek için istihsalatla satış arasın-
' a tam bir ahenk temini lazım 
geldiği fıkrini müdafaa etmiş, 
mümesilleri bu fekilde harekete 
davet etmiştir. 

Mr. Gibson bugün saat on al· 
tıda matbuat mümesillerine T o
kathyan otelinde izahat verecek
tir. F abrıkatör buraya Yunanis
tandan gelmiş, orada nazırlarla 
ve Yunan milli bankası direktö
riyle temas etmiştir. 

Şehrimizden sonra Sofya ve 
Belgrata gidecek, oradan Lond
raya dönecektir. 
- -- - • j 

lınan yol vergilerinin münh:ısıran şehir 
ı yollarına tahsis edileceği hakkında bir 

gazetenin verdiği malılınat yanlıştır. 

Gaz ihtikara - "Istandartovil,, in 
gaz ihtikdrı yaptİğ't vo bunun belediye
ce tetkike bışl:ınıldığt bazı gazeteler ta· 
rafından yazılmıştı. Bcledi\·e bu haberi 
tekzip eylemektedir. 

Nuretti nPş.nın cenaze merasimi 
Kadıköyündeki evinde irtihal eden 

eski ordu kumandanlarından Nuret • 
tin paşanın cenazesi askeri merasimle 
kaldırılmıştır. Cenazede fırka mızı· 
kase matem havası çalmış, bir müf
reze asker. merhumun silfıh arkadaş 
lan bulunmuştur. 

- -..:.":;>--
Yalova tUrkUsUnUn getlrdiöl 

hasılat 
"Yalova türküsü,, opetj kısa zaman

da çok hasılat getiren eserlerin en 
başına gc~miştir. Yirmi iki defa tem
sil edilmiş, ve 10.100 lira hasılat bı -
rakmrştır. Eserin yakında tekrar 
temsiline başlanacaktır. 

Şehzadebaşı 

Ferah Sinemasında 
Bu gece hal:• ~ecesi duhuliye 20 

koltuk 35 dümbüllü lsmail ve Ahmet 
bey temsil heyeti. Ekmekcl kadın 
cinar komedi dram :i perde. Ayrıca A· 
nıstas balesi ve 1932 senesi serbest 
güreş mOsabakalan. - -- - --

Kalpte 

FRANOY'UN NASiHATLERi 
Mişel, halası Ponyayla çalışı· 

yor, Elena çay bazırhyerdu • 
Kontla mühendisi görünce: 

- Tam zamanında geldiniz. 
Dedi. Mişel jimnastik yapmıya 

gitti. Mühendis,Sonyanın yüzünü 
tetkik ediyordu. 

Bu tatlı simanın altında gizli 
bir şey mi vardı? Dün akşamdan 
beri hissettiği rahatsızlık gittikçe 
büyüyordu. Mühendis hakikatten 
korkuyordu: Zira, Sonyayı bütün 
gençliği ve dürüstlüğiyle sevi
yordu. 

Halbuki Sonya !Juna Jayık de
ğildi. Yalnız bu kadarla da olsa 
neyse. Istırabıma çoğu, onun 
konta olan bakışlarındaki ma
nalardan doğuyordu. Eu kıı, kon
tun unvaniyle servetine mi göz 
koymuştu? Kontun kız kardeşini 

çılgıncasına sevdiğini bilmiyor 
miydi? Kont anlatm1ya başladı: 

- Harikulade birşey.. Geçen 
geceki hırsız kadın vadini tut
muş, amcama bir göz doktoru, 
öyle uydurma falan değil.. Haki
ki ve meşhur bir göz doktoru 
olan Suvarof'u göndermiş. Pek 
tabii o da her doktor gibi ken
disine müşteri arıyor, binaena
leyh amcamı binde bir ihtimal
le iyi edeceğini söylemiş. Buoun 
için de amcamın Parise gitmesi 
lazım. Görünüşe nazaran amca
mın gözlerinin kör olacağı yok 
amma, onu Parise gitmesi için 
ikna ettim. Bu seyahat kendisi 
için biraz ferahlık olur. 

- Amcanızın musikiden pek 
hoşlandığını söylemiştiniz? 

- Evet, Pariste gidip konser
leri de dinlerler. Bu onun mane
viyatına pek iyi tesir yapacaktır 
göreceksiniz. 

Elena sordu: 
- Demek, şato efendisiz ka

lacak. 
- Zannedersem uşaksız da , 

amcam her halde hizmetçilerinden 
iki üç tanesini götürecek. 

Mühendis başını kaldırdı ve 
dikkatle madam Gregorovuaya 
baktı. Niçin şatonun böyle boş 
kalacağını sormuştu. Sonya mü
hendise dôndü: 

- Bugün nekadar ciddisiniz, 
dedi. 

Kont izah etti: 
- Sebebi var. Dostumuz güç 

bir işe girişti. Muhakkak şatoya 
giren hırsız kadını bulmak isti
yor. 

Elena kahkahlarla gülmiye baş
ladı. 

- Hakikaten güç bir iş, dedi, 
bakalım tatil müddetiniz buna 
kafi gelecek mi ? 

- Kim bilir? 
- Ne o? bir iz filan buldu-

nuz mu yoksa? 
- Bir hadise olunca muhak

kak bir veya bir çok izler bulu
nabilir. 

- Ekserisi de yanhş izler ola
bilir ama? 

- Bütün polis hafiyeleri de 
böyle yanlış izlerden işe başlarlar. 

Sonya ahenktar sesile : 
- Herhalde, dedi, Mösyö Lar

tig bir iz bulmuştur. 
- Filhakika öy!e .. Otomobilin 

nerede saklandığını bulduk. Bu
rası pis ve kireçli bir araziydi, 
herhalde kireç otomobilde ız 

bırakabilir. 

Elena tekrar güldö. 
-:-~~an ya!~b_!>i, dedi, ucuz kur· 

İğne Tefrik• 

12 

Nakleden: fa. 
tulmuşum. Zira son gezi~tide bİ• 
zim otomobilde gireçli araıiye 
girmiş ve pislenmiıti. 

- Ya... Burada kireçli ara~ 
pek nadirdir. 

- Bereket versin ki otoınob~ 
li temizledik, bu suretle delilleri 

S·ı 
ortadan kaldırmış oldum. 1 

otomobili gördünüz miydi?. 
- Son gelişimde görmüştüOS 

Madam. 
Elena gayet sakin bir sesle fe 

neşesini muhafaza ederek: 
- Söyledim ya, ucuz kurtul· 

muştum. Yoksa .. dedi 
Kont da gülerek ilave etti: 
- Aleyhinizdeki deliller ço~ 

kuvvetli.. Hırsız kadın da R~~ 
şivesiyle görüşüyormuş, değil 1111 

Hep birden güldüler. MüheO" 
dis tekrar düşünmiye başlaııufl" 
Sonya birdenbire kendisine dD' 
nerek: 

- Geliniz, dedi, gidip bira.S 
çiçek kopartalım. 

- Memnuniyetle matmaıeL 
iki kızkardeş mühendise di~' 

katle baktılar. Zira cevap '/er 
mek için büyük bir gayret yap' 
mış gibiydi. 

Sonya bir çiçek biçağı almıştJ. 
Güllerin olmuşlarını seçerek bir 
haylı çiçek topladı, ve en so0 

fidanı da kestikten sonra oturd11: 

- Bugün hava ne güzel! Heıll 
buradan manzarayı pek seviyi' 
rum. Her halde · bu memleketi' 
dağları F ransamn en güzel dal' 
ları olsa gerek. 

- Evet.. Fakat bu manzar•~ 
tammak için insan olmamalı. 

Mühendis ona fenalık yapı:O~ 
maksadiyle ilave etti: 

- Hemşireniz istediği za~•0 
yalnızlıktan kurtulabilir. Zır" 
Kont kendisine delicesine iJI~ 

- Oyle mi zannediyorsunuı. 
onya ""h i l:iakmadr 

cevap vermişti. Sesi biç değ1~ 
memişti ve bu meseleden, gaY. 
tabii bir neticeden bahseder ., 
bi bahsediyordu. Bir dakı 
sonra ilave etti. 

- Sevişmiye hakları var. D~ 
yada sevdadan güzel ne ola 
lir ki? Yalnız buna hak kaı•ll' 
mak lazımdır. tle 

Mühendis genç kıza hayre 11 
baktı. Yoksa, kendisinin onlırı • 
sırlarına vakıf olmadığını soo1.o 
hissetmiyor miydi? isterse, ikisi~~ 
de yüzlerine karşı, kendileri01 

birer maceraprest olduklarını oJ1f 
rabilirdi. . s' 

Mühendis bir an bu b15 

mağlup olarak ağzını açmak !; 
tedi. Fakat bu esnada eli, ceb~ 
deki, parmak izlerinin bulund~~ 
cüzdana ilişti, fikrini değiştıt 
ve sordu: ~ 

- Otomobili ortada görünll' 
yor. Hizmetçiniz döndü mü? ı~ . or 

- Hayır, fakat üç ki~I 0e 
duk ve otomobili temizledılc, 1~ 
yaparsın insan her şeyi bilı:Oe 
Hem pek pisti. ıJl) 

( ounı",,...,. ,,.... 
_B _ __ k ______ d·~csi 

u güna şam t~t~nbul aıır 1 s~ 
saat 21,30 da Sehil''IYyatro 

rnınol ~onunun 1111111111111111 

Komedi 4 perde il 
Yazan: 

L. Verneuil ııı 

Tercüme eden· 
Bedia M. Vasfi Rıza 111111111 

Tenzılath halk g~ 
sıı 

Raşlt Rıza Tiyatro 
Şehzadebeşınd• ıı; d'" 

Bugün akşam saat 21 30 da ~ 4/1' 
olarak (Serseri) piyes 4 per e. 
kında; (Otello> 
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Bu işte ihtikir var ! Alim ve kral! Hikimlik, avukatlnk 
l Usttarafı ı inci sayfada J ı kuruşa çıkarmasını ihtikar sayan lsveç kralı Fransız [ Üst tarafı ı inci sayfada ] 1 Askerlik gibi mecburi hizmet 

:,er fabrikasının istihsalatı ihtiyacın ancak istifan Ef. de, ticaret müdürlü- görüştüğümüz bazı avu!;atlar bize\ mükellefiyeti istis~a edilirse di-
o 20 sine kadar tekabül etmektedir. d k d mütehassısiyle nasıl sunlan söylediler: d ı t 0 f" d - hd 

F g- u·· nu·· n ara ıgv ı vesı' a a mevcut- ~ gv er e \" e vezaı ın e musta em 
abrika evvel! Trak"a\"J ve sonra resmi 

J J tur ahbap Oldu '> Nazmi Nuri bey diyor ki: o' anların hakkı ı"stifası oldug-u lllilcsseselere kartı olnn ta:ıhhütlerini kar- · ' · 
tılaınak, Jstanbul ihtiyacına cevap ver- Anlaşıldığına göre bu vesika, Fransız alimlerinden birisi, Is- "Hukuk Te ceza mevzuatımı- esasına kıyasen bir hakimin de 
rnek mecburiyetindedir. Fabril;anın Is- lstefan Ef. ye, al lığı yüz kilo toz veçte seyahat ediyor ve orada zm yeni tarihini açan 1926 dan ya maaş azlığı, ya memuriyet 
•tanbul piyasa~ındaki rolü fiatlard:ı na- şekerin yedek alındığına dair nebatat tetkikiyle meşgul oluyor- sonra mektepli olmıyan, bazı hu- mıntakasının ıklimi veyahut ıair 
zırn olmaktan başka. bir şey değildir. verilen bir makbuzdur. "lstanbul du. kuk fakültesi mezunu bulunmı- esbap dolayısile istifa etmek ve 

Bu zikredilen fiatlar fevkinde mal ve Trakya ıeker fabrikası T. A. Bir gün gene, lstokholm civa- yanların hakim olmaları esasen rızkını meslekin dığer mütemmim 
alan perakendeci veya toptancı tacir ':ır- Ş rında nebatat aramakla meşgul- d J • • B ·h k sa, • ,, başlığım ve altında "Bahat- mene i mııtı. u tarı ten sonra cüz'ü olan avukatlı ta aramasın-

tüccart \'esikalorla ispat ettiği. yani ken kendisi gibi meraklı bir ba•- l l ' . k k 
f~turalannı ibraz eylediği takdirde şeker tin,, imzasını taşıyan 118,, numa- ~ da mektep i o mıyan oır imse- da gayet tabii bir ha mcvcut-
şırketi aleyhine dava iL:ıııne edileceği ra- ralı makbuzda şöyle denilmek- ka adama rast geldi ve ikisi bir- nin bakimlığe tayin edı!diğinden (ur. Eu hakkın uzun müddet 
hiidir. Son zaman1:ırda Uşııktan tcız şe- tedır: den nebatları tetkik etmiye baı- malümattar değilim. Evvelce bu bundan nez' edilmesi t' oğru ol-
kcr celbine başlanılmıştı Uşak fabrikıısı. "fst:ınbul için Jmf:ın Çoğopulos e- !adılar ve ahbap oldular. suretle ifayı yazife edenlerin madığı kanaatindeyim. ,. 
toz şekerini kilosunu 38 kuruşa bıihs:ıl fendiden CCO çu,·ııl toz N. şel-.er bedeli Fransız nebatatçı, biraz sonra, memurı·yete devamlarınm mük-
c_ttiğini ve 2 kuruş nakliye masrafı ve ol:ıra' yalnız dört bin yirmi Türk lirası acıkmıştı. lsveçli olan arkadaşına k t• Avuknt Ali Galip B. diyor ki 
r id· tesep bir hak olduğu anaa ın- - Bana kalırsa bu 10 sene ı ıkten sonra "sif İsranbul, u kırka ve- alınmıştır .. , 0 civarda yemek yenebilecek bir 
rcbilt:ce~ini bildirmiştir. Bunun yarım lrn· 34-35 lira olan tabii fiyatların yer olup olmadığını sordu. Is- deyim. müddet hiçbir mana ifade et:nez. 
~- il4\'csiyle kırk buçuğa ciıccarn ~:ıtı· fevkinde bir fiyatla mal alan bir veçli derhal kendisini yemegv e Avukatlığa gelince; avukatlık Avukatlık ve hakimlik ayni şey-
a ıleeeği anlasılmaktadır l'iaıl:ırın lmk kanununun neşrinden sonra da ka- dir iyi bir avulsat iyi bir hakim bu ıı. ' tüccarm kendisine vesaikle müra- davet etti ve evine dog-ru yola · 

çu"'a çıkması l şak fnbrikasınm m:ıl- nun 1·ıe muayyen o'.an sta1· dev- J b·ı ~ · "b" b" h k. d b" 
1 t tt" - · t kd. d · k t I k- ld l o a ı ecegı gı ı ır a ım e ır arının Istanbul piyas:ısın<laki hususi fia· caa e ıgı a ır e şır e a ey- oyu u ar. 
tı ve vazıyetidir.' Alpullu şeker fabrika- hine dava açılacağını söyliyen Bir müddet sonra, Ineçli kı- resini ikmal etmiyenlerio avukat- avulcat olabi ir. Ve bundan tabii 
:ının \"e topıancıların ihıil.:ftr yapmııdık- t caret müdürlüğü, gösterdiğimiz ralm sarayı önünde duruyor ve Jık yapmalarına imkan yoktur. ne vardır? Evvela hakimliğe ya-
arı muhakkaktır. Fakat. bununla bera- makbuzu tetkik etmelidir. arkadaşına; Gene burada da müktesep hak hut avukatlığa intisap etmiş bir 

her şekerin pahalı yendiğini de kııbul Görüştüğümüz şeker tacirleri- - Buyurunuz, diyordu, maa- kaidesi mevzuu bahsolabilir kimseye: "10 seneden evvel avu-
Cttnek ldzımdır. Şekerin kilosu on kuru· f · b 

ıl ·n hemen lıepsı" de fı·yat artı Jese sıze urada yemek yedir- Eskı.den imtihatla barolara gir- kat olamazsın!,, demek bilmemki şa ınal olmaktadır. Buna 8 kuruş inhis,ır ' ' -
tesrn;, ve di~er masrntlar<l:ı binmel<te \'e şında Alpullu miiessesenin amil mek mecburiyetindeyim .• Çünkü miş bu:uuan tahıilsiz avukatlar, ne kadar doğrudur? Şurası da 
Şekerin kilosu büyük topt:ıncıy:ı 31 . 32 oldu~u ıddiasındadırlar. başka yere götüremem.. fsveç avukatlık kanununun neşrinden meydandadır ki iki mesleği bir-
kuruşa mal olmalıtadır 45 - 50 kuruşa Bir tüccar daha söylüyor! kralıyım. sonra imtihan vererek dava ve- birinden ayırabilecek hiçbir vasfı 
icdiğirniz bu şekerin 17 - IS kuruşluk Tüccar Debreli Hayrettin bey ·~;i;;~ı··~:;··;iü;ü~"<lilğü"";~J"~;·:····-· .. ········· kili olmuşlardır. Memleketimizin farık mevcut değildir. 
s~~~alığı, mutavassıtların ihtikdrı netice- d:yor kı: Seker mevcut olmadığını söyliyerek teşekkülü, mülki taksimalımızın Fakat diğer taraftan hakim 

ır. Bu ihtikdr:ı m~ni olm:ık t:ı beledi- " - Piyasa Alpullu fabrikasına ta- U.•akt:ın lstanbula <eker getı"rtilmive hal-
'-'en· ~ v 1 ve idare merkezlerimizin çoklug~ u ) ki rın muayyen bı"r mu .. ddet 1 ın vazifesidir. :\ncak heledivedir hi bı'dı"r. Fabı-'ık", fiaılariyle pivasa da na· k 1 U O aca a . ... , ·ı ıyor, şaktan gelecek şekerin çuvalı, d 1 1 
toptancıyla perakendeciler ıırasınd:?ki fi- zım nıl 0,·n:ımaktndır. 400 vaıı:ondan 1 f o ayısi e bugünkü dipromah a- staı· görmeleri hususu şayana tl , ., nak iye masra ı yüzünden 40 lira 20 ku-
a arı tesbit edecektir,. fazla şekrri olduğunu bildiğimiz halde rufa mal olacaktır. Şirket Usaktan gele- vukatların veya hukuk mezunları· memnuniyet bir cihettir. 
DŞayanı dikkat bir iddia şirket "malım yolı: !,, demiş ve şeker \'er- cek ~ekere fatizaren, şimdilik piyasayı nan adli kadromuzu tamamen işgal Hülasa avukat olmak stiyen bir 

b iğer taraftan piyasanın belli memiştir. ~iharet piyasayı da şekersiz şekersiz binkmamak için Tral.:yaya ayır- edip edemi) eceği tetkik ve ista- bakimin; yahut hakim olmak is-
aşlı tüccarlarından ve A!pullu bir:ıkm:ı.k doğru olmıyncağını düşünen dığı maldan tüccara tevziat \·apmı•tır Bu tistik işidi. Yalniz bu haberdeki l 

f b r b · ı. 1· k ·h · ı · · · 1 v tiyen bir avukatın arzusunun <a-a rikasımn mut emellerinden bu- 11 rıı;::ı, 13 ·yanın ı tıyacına ta 1515 ettığt tevziat, Uşaktan gelecek şekerin maliyet 1 O sene müddetin rok oldugv u 
l ıd b. 'k f ı r· t · t' k ., bul edilmeyişinde biç bir mnna Unan istifan Çoğopolos Ef. şe- ma an ır mı ·tarını, aza ı:ı ıs ıyert -. fiatı üzerinden olmuştur. Şeker pahalılı- muhakkaktır. 
~er pahalılığında Alpullu fahri- tüccara \'ermiştir . ., jtını icıbettiren sebep işte budur. Şirke· ............................................................ göremiyorum. " 
~asının yegane amil olduğunu Dlger bir tUccar1n fikri tin bunda düşündüğü yeg~ne şey, kon- mühim kı5ımlar vardır. Bununlabcrııber Avukat Necip B. diyor ki: 
1ddia etmektedir. On beş gün Şeker tüccarı irfan beyde şun· tenjan sırasını piyasayı yükseltip dııhı bunlar bir hüküm vermemize k:lfı ola· "Bu kararın avukat ve hakim-
evval normal toz şekerin yüz ki- ları söylemektedir: fazla kazanmaktır. Allkadar makamın şir maz Esasen bir hüküm çıkarmak da, bu lerin bir dalda durmamalarından 
} ı " - Alpultu fabrikası 450 vagonluk krtin depolarında bir araftırma yapm:ısı mevzu üzerinde i~lemek ve İki tarafın b . 'k 0 ·uk çuvalını 34 lira kırk kuruş neşet ettiğini ve u ıstı rarı te-t · malı <lepof:ırın<la s:ıkl:ımış \'e kendisine bütün hakikatleri meydana çıkaracaktır., iddialarını k:ırşılaştırmak suretile :ıl~kador 
an veren şirketin bayram ertesi nıürac:ı:ıt eden tücr:ıra şekerin mevcudu Yakıt - Yukarıdaki mütalealar ve dairelere t:ıalltik: eder. Biz yalnız söyle- min maksadiyle ortaya konuldu-
~rdenbire bu fiati 40 lira 20 kı:lm dı;ı..ını WJ.ı.1 rµı,iş. fuhtin tarzı ha iclı.lial:ı•da dikk:ıı ve ııl:lkay:ı değer çok nenleri ka,deımekle iktifıı ediyoruz ğunu zannediyorurp. '' 
··---·······••••••••••••••••eeee•••••••eeeee•e•ee•••··---~------·------G-~-i Ol ..., 
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Beşer tarihine • • 

gırış 

Hann maziyle alakası : 

d İnsan bu günü bilmek için dünü tammıya mecburdur. Bu suretle bizde~ 
aha. evvelki, ondan daha evvelkini tanımak mümkün olur. Fakat hadı

~leri menşelere irca etmek istiyen insan daha derinlere, Asyanın mer
P el: Yaylalanna ~~ o~ada yaşamış insanların haya~ma k~da_r~~üfuz eder. 
~kat bunu da ktifı gormez. tık hayata ve bunun ılk belırdıgı yere kadar 

i•der, 

iyi bilmek iyi tanımak icin hadiseleri bu kadar derinleştirmek ihtiya
cı Vardır. Fakat insanların ~alumatı son asır keşfiyatından daha ileri 
ıeçenıiyor. Her gün yeni yeni keşiflerle bilgilerimizin hududu sıenişli " 
l'or. 

Kainat - Tabiat 

ilk lnsanlaran iptidai telakkileri ve bugUnkU hakikatleri 

iprlnaanlar 400 sene evveline gelinciye kadar arz ve kainat hakkında pek 
,_. •dai düşüncelere sahiptiler. Arzın kainatın merkezi olmadığı, güneşin 
l'e:ı etrafında değil arzın güneş etrafında döndüğü düşüncesi ve umumi
ed e feza hakkındaki düşünceler yenidir. Kainatın mevcudiyetini idare 
de ek" ~aruri knaunlardır. Tabiat ka.inatm varlıklarının birliğidir. Hem 
~·ıı aınatın kanunlarma tabi bir unsurdur. Tıpkı millet ve devlet gibi. 
il~ 1et devlettir. Kanunları kendi yapar, fakat aynı zamanda kendi ka .. 

tı arına. tabidir. 

!n bUyUk kanun : 

l'abia.tte hiç bir şey mahvolmaz. Hiç bir şey yoktan halkedilmez 

• 

-3 T AR1H EL K1T ABI 

Zeki: 

Fakat insanların bütün bilgileri, inanışları insan zekasının eseridir. Ze 
ka tabii olan dimağdan cıkar. Zeka tabiati anlıyan en büyük cevherdir 
ve tabiatin mahsulüdür. Tabiatin haricinde mefhulJ!lar insan zekflsının 
uydurduğu şeylerdir • 

Dünya ve hayat 

iki yüz sene evveline gelinciye kadar dünyanın 5 - 6000 senelik bir' 
bayata malik olduğu zannedilirdi. Bu zannın sebebi bazı dini fiKirlerdir. 
Halbuki dünyanın hayatı milyonlarca senelik bir kıde"!lle maliktir. Evvel· 
ce tarih adeta bir takım hırafelerden ibaretti. Yüz senedir ilmi usuller 
dairesinde arzın hayatı hakkında tetkikat yapılmaktadır. 

Arzın güneşten geldiği ve milyonlatca senelik olduğu anlaşılmıştır. Ha 
yat da aynı suretle milyonlarca senelik bir kıdeme maliktir. Fakat şunu 
nazarı itibara almalı ki, arz hayata nazaran daha eski, hayat arza na
zaran daha yenidir. 

ilk hayat izleri : 

Hayat eserinin belirdiği devri bi::c hatırlatacak eserler ancak (Kaya • 
lar sicillidir) ilk kayalarda hayat eseri yoktur. 1Ik hayat izleri pek ba -
sit şeylerdir: Küçük hayvan knbu:darı, deniz otlarının sapları gibi. Bun
dan sonra {1- 2) milyon sene süren bir devrede (Balık) teşe!drul etti. 
Sonra karalar ve yosunlar meydana geldi. Denizdeki hayvanlar hara .. 
la.ra çıkmıya başladılar. Bu suretle denizde ve karada ya~ıyan hayvan
lar gözüktü. Do.ha snora yerde sürünenler, nihayet bu günkü hayvanlar 
ve nebatlar teşekkül etti. Hayvanlar silsilesinin son tekamül halkasını in
s:m teşkil eder. 

insanların ilk ceddi 

insanın ilk ceddi kayalar arasında koşucu bir mahliiktu. Bu mahlukun 
yaşadığı zaman bizden ( 4 - 40) milyon sene kadar evvele aittir. 

Onun da ceddi (14 - 140) milyon sene evvel yaşıyan ağaçlar ara .. 
ımda barınan bir hayvandır. 

ilk izler : 

İnsanlara ait ilk kıymetli izler milattan (50) bin sene evveline yakın 
bazı taş aletlerdir. Taştan baltalar, kargılar kazmalar gibi bunlara ait 
kafa tasları da bulunmuştur. Bu adaamlar bu günkülere nazaran daha 
kaba yapılıydılar. 

Bu adamlar soğukta mağaralara kapanıyorlardı. Ateşi bu zamandan 
evvel keşfetmişlerdi. Kendilerini soğuğa karşı mukayemet edebilecek ha• 
le koyuyorlardı. Halbuki insana benziyen mahluklar bu müdafaa çaresi• 
ni.bulamadıkları için mahvol.dular. 



=-
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Recep ve Reşit Galip Beylerin Ankarada açılm·a merasiminde 

söyledikleri mühim hitabeler 
Türl.:iycnin on dört yerinde hazırı:. JAkr üstün olan milletimiz bütün dür· n mesaisinin kıymet ve ehemmiyeti münevverleıln Halk evlerinde kendi e- günkü ş:ırtlnr lçinde dilcilerin, ed: 

iı b!tcn Halk oolerinin cunıa günü An yada yalnız re.smt kuvvetleri ve r~mi hakkında, size lmrşı deliller ve ve.:;i- mellerine uygun bir iş rneydaru buk• biyatçıların ve tarihçJierin en sıkı bıt 
kara mcrl:c=irıin saat 15 te C. H. F. teşk.Hatiyle tanınmaktan çıkmaıdır. kahır irad:na lüzum ve ihtiyaç olm~· bilece!derini göstcrmiye yeter. ~alışma birliği kütmclcri elzemdir• 
unwml ktıtibl Recep beyin nutku Ue Türk milleti yalnız nüfusunun sayıST ma!Indan, zorluk da bu sahada ya • Dil, edebiyat, tarih Milli dilin, milli edebiyatın, milli tv 
açıldığım dün yazmı§tık. ve memleketinin genişlik ö çüsüyle de- p1Ima51 düşünülen işleri sizlere be - rihin sag~Iam temeller üzerinde yük • 

. Sırayla gitmiş olmak için evvela 
Fırak umum! kdtl/Jı. nutlmna fır- ğiJ yüksek vasıfları ve ruıil kanıyb ğendirebilmek endişesinden geliyor. seJmesi fçin bu c;alışma birliği ve on11 

"Dil, edebiyat, tarih,, şubesinden hah- -kanın geçen sene,,_.i kongresinde takip l!yık olu~ bir mevcudiyet olarnl\ Engin saha temin edemek tec:.!dlatlanma şartıdrt• sedeyim. Dilimiz, edebiyatımız, ta- ~ 
edeceği siyası prensipleri program ha- kendini Aleme ihsa~ etmeHdir. Bizde, bu mesleklerin ihi türlü ıniiıt" 

Önümüzde, ı.apısı şimdi açılmakta rihimiz. Yabancı unsurlann tesir ve 
linde tesbit ederken memleketin kül- Biz Halk evlerinin arkadaşlık ha~ tesipleri vardır. Birinci zümre yfik• 

Ü olan mesaf sahası engindir. Devam" istila.c;rndan en fazla ma~un bulun • tür ıahasında m il mahiytte lc§küa:.. vasın:-n hararetiyle ısınan çatıları al- sek ihtisas mertebesine ermic:ı~ üsbı 
l t · · i d sız, millet olaralt medeniyet yolun · mak Hh:ım gelirken, en sürekli taar- -s> anmasını cmın ı_ş ni c l:endisine ua. tmda milletimirln tel< tek olmaktan safına gcrmis olanlardır ki, dün~-a 
...11 d' dl~· .. 1 k da bir zamandan beri kayt~ttiğimi7. nu:lara uğramı:ı ve en derl.n yaralar ~ • 
n e ~ ın uıni ıoy yere · ba§lamı§tır. ~rkarak goJpln§arak, katıfo~:ırak, vr neı:riyatrnı kolaylrkla ta.kip edebildi:lt" 

R b bi Ulet• et' f 1 _ 1 tl , h f • mesnfcyj en kısa zamanda kazanmnk almı§ mim kültür müesseseleridir. ~ 
ecep ey r m ın u t§ p "° . eern ve e~erelt acm , ırtffaı ve ce'"· f d d v lerı· halde, her h"ngı· bı'r mevzuu keli" ve medenİ'-'ct sa ın a layrk ol ugu • Dı'l ve edebı'yat mı'Il"ı duvrrn k ........ aı· .. tikbal~ hanrlanmCZ3ı için kldsik va~- herJyte kendisini mahabclU bir ~ ' ~ u - ".t" • dı' m""mlel1.·etı'm'ızı·n ıı:u veya bu kôcl! • 

t mü l • , t l ki 1 h li d muz mertc-beye, yani en ileriye var• l:ınndan dern .,.etiren krymetli münte- "' ~ :r 
a ve cssesc crın mcı• cp er olduğu- grnnit t esı a n e istikbale ane • maktır. Halk evlerinin gay~i. bu " sinde, bizzat tetki kimtihanmı ekStı' 

11u, fakat bu asırda milletlc~nıcl~. deeeğlne knnifz. Hafif görmiyere!, siplerinin mü;ıfik bakrmryla artık şi- n·~, .. elde edemezler. maksada b:ığlanacak enerjileri ve J ... milletle klllce~mek irin me!:tep talıs·- fl'l!rnt ıor1uldardan da yılmıyarak hn fa ve kurtulu~ yoluna glrmi:ı bulunu· 
linin yanında ve ondan sonra mutla.. r:fht ha r.ızifeyi ""apmrya b~~!ryoroT.. hizmet emellerini teşkilatlandırmak. yor. lstanbulda veya Anlrnrnda otar:ıJI 
ita bir halk terbiyesi yapmak, lıall:ı Metetlu. zamanlı, pron-r:ımlt ve !ie- tır. Millt tarihe gelince, o ela, büyük bir dil üstadı mesela Orhan kitnbelt"" 
bir miiddct rtzlıfrmya alı§tırmak Id . neleri dar görmfyen sabırlı b!r zih • Gazetelerde çıkan ve ~imdi hcp!ni~ reisin emsalsiz ve daimi isabetiyle ç.:ı- ri hakkında ecnebi müelliflerin biitiill 
nm oldu"unu töule-'·tir. niy,.tJe rl1}!'<11ı1ca~u;. Çalı•ırken kendı'· ı:e birer nU lı:ısmı sunduBumuz tali- eserlerini kolayca ele geçirciblir, fa• 

u ""'9 .. r- ·r- .., '$ • lrştığı n yiirütttfiğü mesai ncticec;iı:· ı A d t ı u r E rurıt 
Recep bey, mc.Trle.r.-ctimlzde büyük mi~e -r.venecel?b:. Blrbı'rı'mı"ze fn" .. l".. mzı.tnamcde Halk evlcrinln kaç mesaı mt y ın, çe , r a ,.e rzu 

fiU "'"- .z:... h • ele nydrnl:ı.tıcı kuvveti günden güne 1 ı d .. "kl -•ıll 
kümelere r C'hberllk edici insan unsl!- cn'!ı, z. Dirblrfmfzi •'\'ec•lt.J•. B•.'rbfrf· ~besini'! aynlnca31 ve bunların angı yay n arın a yaşıynn yuru er a ...... 

"·~ı.. artnn ha!d!ı:a.t ı~ıklan altında, asır- d 1 v • • k f dalı 
1'U bulunmadz7~ yo!l!nda ~al:at bir ziiı- mi:r:I'! da.-ftttenbm. Her t•kfm[• hep'ı. ma1~sat1ara doğru nsıl çalışacağı ayn a ç:ı ışbgı mevzuu ıçın pe. ny 
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J •• "° 1,, larca içinde yaşatıldığı, çürütücü lm-
ni'Jct mevcut olduAur.u Ü'" !ırct et-;• mfr. frin ol:ıaı.k. Bı'rı.;rrm' f•t affede • ayn fası1lar ve maddeler halinde yn• T olabilecek araştırmalar yapmıya ...,. u .... , :r w .. ranlıkl:ırdan sıynlryor. ürk tarihi. _ot. 
bu no.'ctai nazann ymılışltğım i$pat ccğfr.. %Tlıdrr. Bnnlan, burada hartan aş::• belkj ekseriya maddi imkansızlık yw 

1 nınannit sisleri heybetinin fırtrn~tyfa .. l ff 1 l n ıtll ederek: .. Biztm ttksll:U{jimfz ccmlrıeUe Bn şartlar nltındR çal,...rrken fyt. ğı okuyarak tekrn.r nma!dıf:ım sizin ırnnc en - muva a < o amıyor. u 
,, ''$ yırtan ha•mctlQ ve azarn~tlQ daP.Jar · ı bil h•tt T'" k d'l' - ·nd• eraber, emdyet lçln çtılıımal: Iü:ı:.. lfk, dcıXı-nlnk, gi1ze11& ve bfrlflc A.cı- Fçin fayda.sız bir yorrrunlnk olar. Bu '$ mum mu ı e ur ı ı uzerı 
munu zihinlerimze iyice ycrlcytirmc. kımrz cbcdiyyen 8 &nmfyeeek, eflfnm!-o günkü konu~mada, bu talimatname- gibi berrak gölkfor orfasmcla her bir çalı!:mayı kendine zevk ve meşgale ~ 
rnt, olmamızdır." demlJJtir. yecck, w muvafak olacak. Blrbirimi- nin kurnlm:ısmt i~tihdaf cttifrj Halk şahik:ıl:ırmdan birini daha gö3teri · dinmiş bir çok kıymetler ve istidatı:ıt 

Fırl:n umumi l:dllbl, te.1~ tek i~an Zi Affedeee~iz., evleri, yar:j mah:t mcsa s iyle merkez yor. vardır ki, ya beynelmilel mesai)i fi 
ların ~ole yük3ek olabileccl:lerlnt. fa· Re•lt Gallp beyin nutku mes:ti"infn b:rbirine na.~ı1 J aymı.~!;m.. l\lillt ber.Iiği terkip eden, millt ru- yeni neı:ıriyatı takip edememek, ya d& 
kat btrle!ftil;lerl rmnmı da.'ıa !fÜf:tıe!: Rceep beyden sonra Aydın mcb'u- tn.cağt, muhitin mcrlmze, merkezin hu şclı:illencliren ve kudrctlendlrcn flmt us~llcr dairesinde çah~:ımnın:ıl: 
"e mü~-fr nl""'"t"''lf'71rıı ,,,.,.,1,..ttl'-t ... ,. tı doktor R~it Galip ıu hitabeyi lratl muhit tc, 1dlahna ne yolda bağlana • kültUr unsurlan içinde - diğerlerinin yüzünden semereli neticelere zorıuı.--
ıorıra Balk evlerinin bu birliği temine etlfzf:tir: cağı ve takip edilecek amnmt g:ıye ehemmiyeti istihfaf edilme!cmzin - la v:ırabilmektedirlcr. bir metüt a • 
~alışacajım aöylcmlftir. l\Iuhterem kardeşlerim; hakkrnda dfişünülenlerl arzzı. çalışrnn• dil, edebiyat TI! tarih, şüpheıısiz ilk n::ıht.ariyle açıl:ıcak istikamette fa)' • 

Hatip, glJzlcrtn~ ~ suretle devam Memleket!n 9 gfizide fikir Te ir- mr tercllı buyuracağınızı z:nnncdiyo- etraya girer. dnli ilim h:ızinclerine varnbiecc!< Jll~ 
r.tmirtir : tıı-.. d!mreelnf! menS"trp dlnleyfen~r rum. G!ldUlecek mel·~at ~;nin ~amimt ve !şıl< bir gayrete bil-

" Az!z arkandşlı!. rmı, medcdvetin Jrn da mntt kllltilr IŞltrWen ba'h· Halk evleri talimntnamesindc gü • Dil, edebiyat ve tarih şubesi, mem tün bir hL?.yat valıfedilmi~ olmastıı• 
en br.yftk eseri ecm':retflr. en büyü!· 8etmek Tnr.tfesl, benim i~hl l:'r Jtftyiih rüldllf:ü gibi, 9 mrsni şubesinden tc-. leketin uzak ve yalrnı bütün l~ö~elerir.• rağmen hör kuyularda tıkanıp kntd•' 
kr'Vftt e~.,•nttlr. Tttrk m111etr en "I'!- lto1aylrk, bfr d~ ehemm{• urluk rclıkOıt eder. Bu frt'h~1crin yalnız; de bu enhalarda ~al~!.nhm birl~tir- ğrnı hepimiz her yerde ve çok defalııl 
•-Oi b]r rtht :nth'ı1 •la• :r:e1r!sı, f!c. r,öc:terf::rer. Kolaylık, tttt' llııtsse- lsimlemf sa)"Mftk, ihtil!!ae, isticlat n mele "'a'~dm1 güdece!ctfr. Bilhruısa, "{Örmilşüzdür • 
.,,._n rl ftıh"l'"'",,..ff't!. f·"~'c~ .. l·J:ı n "'"· selerf h"-Mtfltde, halk kfiltlii .. Yf'ı1 a.. trmaT11P•rl rı• r1n.,..!'!l fll~n b~+ i ı~·n nf b ~ll'l ~ -J .. Ml • ği bu fOı;ov-:ımı "ıı·ınl 

---- ---------------------------~---·-····-··$·--····-----·················-

w TAR!H EL KİTABI 4--
~hıra ya !.:e.dar insanı fert olarak tetkik ettik. Halbuki insanı cemiyet 

hal•nde tanımak llzıındır. 
• Cemiyet halind7ld insan harı sa '1ibi inaandlJ'. Hara, fikir hayatında, 
ıktıa:ıt hayatmda, ınarınların yapabilecekleri feylerin muhassalasıdır. Ms 
cleni~~ de budur. ~ski inı~n1~nn hayahnd"\ hars faaliyetini anlıyabfl. 
mek ıçın. m.azbut veııl<alara ıhtıyaç vardır. Bu vesiblan toplıyan, tethik 
eden tarıhtir. 

Tarihi tarif ı 

Tarih, insan cemiyetlerinin zaman ve mek!nr gösterilerek ve sahih ola• 
rak hayatını, hnrsıru, tetkik ve nakleden bir ilimdir. 

Tarih sahih olabilmek iç.in bütün ilimlerden istifade eder. Bilhassa 
coğrafyadan. 

Tarih devlrlfnl ı 

Tarih yazıyla ha§lar. Yazısız devri tarihten evvelki devirdir. Yazıdnn 
aonraki devir tarih devridir. Y &%ISIZ devir, )"Ontma tat, sillb tq ma • 
deni devridir. ' 

Irak ı 

lnsan ar bir takım nevilere ayrılmıştır. Buna ırk denir. Fakat muha• 
c_erotler dolayısiyle :rrk~~r birbirine kantarak talt :rrk1ar da vücuda a-elmit
tır. Bu suretle teıckkul eden ırk menıupla.n tunJardır: 

A) Bavkal göl~ .etrafından Altay-lara, Hazer denizine, Karadeniz hav· 
,zuına, Ege denızıne, Tuna boylanna 1-Aiar olan ealuulaki beyaz renk· 
Jı Türkler. 

B) Şarl..i Asyadaki ıarı derililer. 
C) Afriltade.ki siyahlar. 
D) Amerilmnm l:ırmızı derilileri. 
Irkların farikası bilhassa kafa taılarmda görülür. tiri türlü kafatası 

vardır. 
1 -) Braki Sefal, 2 - ) Dolikuefal. BMlrieelal laf& ta.lan aıeni§tir. 

Dolikosefal kafa taslan uzundur. 
Türkler Brakiıefaldirler. 

Llsanlar ı 

Arz üzerindeki konuşulan lisnn zümreleri şunlardır: 
1) Türk;e (Türkçe orijinal b:ı!'lı ba.ıına bir lisandır.) Kadırr:an dno• 

larmdan, timal buz denizine, ve Umm..na kadar olan ıahadaki inDanlar:n 
konu~ma vasıte.:srdrr. Şimdi bu liıan daha genit aalıalııra yayılmıştır. 

2) Avrupa milletlerinin kenuıtu!uHint - ATrUJ'a tlili. 
3) Moneolist k-avi•I.in IİH.Jllan (Şarla Asya.la ft tar1a cenubide)' 

konu§ulur. 

Fe'·.r!n doluşu ı 

İlk irmın korkuyordu. Her ~eyden korkuyordu. Korkudan mütevellit 
a;nler ilk fikirleri .... felsefeyi yani :.:ı:n:ıtm yaratıbnan haldmad&ki fikri 
ye mnnl•na ıkeltiltlikleri .. Wat laa&iar' ıia l ... , ...... 1 .... 

• 
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Karilerine Hediyesi 

Lise ve Orla mef"' fep baka"orya 
sınıllar. ndalti gençler için 
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Mahkeme ve 

:.t.._ latanbul dördüncü icra mcmurlu • 
11undan: 

icra ilaoıarı 1 'm~Y ~K ! ~n 
w lstanbul dördüncü icra memurlu-~uçuk ılanları 
gundan: l 

Ur Tamamına üç yüz doksan bir bin 
lf ·~ kıymt takdir edilen Beyoğlunda 

11 
llscyin ağa mahallesinde eski ve ye-

Gnlatada Fermenecilerde 68 numa- l~-- IOdefası yüz kuru~rur ~:=~ 
ralı dükkan fevkindeki hanesinde mu• Para - Senelik f:ıiz , komisyon 

l Caddeı kebir "·e Tiyatro sokalann-
kim iken ikametgtlhı meçhul olan Hı

risto oğlu Yorgi efendiye: 
da kain eskı' 190 - ı 1·1a· 16 - 1)1\- - "-1 .._ 1 .1 "'v Yani efendiye biraderiniı Lukıı c-

1 a 6 - 17 - 18 -19 - 25 -22-l fendi ile birlikte borcunuı olan 1000 

111!7 
6 - 23 - 24 Ye yeni 170 - 172 -4 Jiradan hissenize musip miktarı hP.r 
-176 - 4 - G - 8 - 16 numara-

larla . t ürlü masrafl:ıriyle işbu ilnn tarihin~ 
....... murakkam ıseneden 2306 zıralı 
~t ··ı den itibaren beş gün zarfmda tesviye mu k maa oda deklıkin Ye mağaN 
:ı~rı \•e fevkinde apartmanları müş ı etemdiğiniz takdirde merhun Galata
ı..ntıJ Site TöpraJlnmı diğer Hiristaki da Fermenecilerde eski 90 - 18 ve yc-
""111 'Ve d ekl f nl 90 - 20 num:ıralarla mural\kam 
111 

Pasacı enm · e maru gayn 

yüzde 12. 

Semti Oda r\ev'i 
Beyoğlu 5 ev 
Pangaltı 21 aparuman 
Kndı l.öy 6 ev 
Fatih 6 'v 
Aeşiktaş 6 ev 

Hund:ın başka istediğiniz semere SA
TILIK EMl,AKl görmek ya.but ipotekle 
PARA ALMAK için saat 9 - 12 arasın
da müracaat : lstanbul Bahçekapı dör
düncü vab.,f hıın nsma kat (29) U!\"lON 
KOL T. 0,enku~de Aliye hanımın mutasarnf gayrı menkuldeki his~nfzin ısatrlaca· 

Up hlösyö Konrada ipotek gösterdiği ğmn üç günlük ihbarname makamma 

~:da ~ir hissesi tediyeyi deyin edil . , k:ıim olm:ık üzere 930 - 422 dosya Sermayedar şerik aranıyor -
ltıesınden açık arttırma ile satışa numıırasiyle tarafınıza ilanen tebliğ Bizzat S5 nevi ıtrıynt ve emsali lerazım 

~aledilmiş olup şartnamesi :?O - ~u- ol unur. (2~87) imal ederim. Seımnycdar bir şerike ih
]~t - 932 tarihinde divanhaneye ta - --------~,,,.,...,,....,.,...-.--- tiyacım vardır. Bu i~ de büyük bir isti
Üt edilmiş ve 932 - senesinin 24 - lstanbul birinci ticaret mahkeme- fade temin edileceği muhakk;ıknr. Gö

lllart - perşembe günü saat 14 ten lG aindcn: rüşmek üzere Kumkapı çHte gelin No.26 

~~adar İstanbul dördüncü icra da- lş banknsma merhun olup mahke- Musraf; Baki adresine müracı~t ~~3ı 
Sinde nç:k arttırma ile satılması mece satılmnsına karar verilmiş olan ~11!! !~ı~lffi lffiı ı ı l ; IITı ~ffiı 1 ~ ı·~ 

~~karrer bulunrnuı;tur. Arttırmıyn SJrkecidc Gülbcnk hanmda lş banka.. Hali tasfiyede 
ltak için hisseye musip miktardan 51 ardiyesinde mevcut 11.688 okka tif· yeni 1'icaret 

~tde Yedi teminat nk..-i alınır. l\lü- 1 .,7 !t 932 •--
" :ı--~ tllile 145 o.{ka af yon .. - "' - 149 T. A. Şıı keti tasfiye heyetinden : 
't takim Yergiler ile belediye rüsumu rihine müsadif cumartesi günü saat Zirdeki hususnu müzakere etmek ü-
~ ''akıf ic:ırcsi müşteriye aittir. lcrn 13 ten itibaren İstanbul tienret ve za• %ere 20 3 932 Pazar günü saat 14,l /2 ta 
ıe fflas K. nun 119 uncu maddesine hire borsasında satıfacağmd:ın gör - lstanbul Bıılıkpazarındn Yeni Tıcarct Ha
aı'"fik::ın h:ıl\ları tapu sicillerile sabit mck istiyenlerin her gün ardiyeye mü- rıında ikinci katmki dairei mahsusacla 
.. 1ıtııyan ipotekli alacaklılar ile diğer akdl içtima edfü:ccğinden, hlssedarnnın 
.. ae ı. racantlan ve almnk için de yevm ve 
l au.lılann ve irtifak hakkı ısahir.• yevmi i; timııdan bir hafta encle ~adar 
tthı· vakti mez:.kQrda borsada bulunmalan 

l' ın bu haklnrını ve hususiyle f n.iz t;ısfiye heyetine mUracantla dühiliye va-
~ ltı<ıs:ırife d:ıir olan iddi:ılarmz ilan ilan olunur. raknlarınr almaları lüzumu ılAn olunur. 

tihinden itibaren yirmi gün içinde lstanbul birinci ticaret malıkcme.. Ruznamei müzakerat: 
~~kr nıüsbitelerile memuriyetimize sinden: l - 1930 ve 1931 seneleri rasOye 

l dırmcleri lfb:;rrndrr. Aksi halde hak mnamellınnn ait tasfiye rnemarlıtrının ve a tş b:ınkru5rna merhun olup rnahke-
8a~ tapu sicillerllc sabit olmıynnl:ır mccc sat,.lm::ı.sma karar verilmiş olan murakıp nporl:ınnın kıraat ve t:ısdikilo 
1Qı1ı~ 

1 
bedelinin paylaşmasından hariç Sirkecide Gülbcnk hanın ela 1ş banhası ~e:ı::,'::ın~:ir 1~::.:~:ra-: 3T:fl~eenfm~:~ 

ı.. r ar. Alaknd:ıranın işbu maddt'i ardiyesinde mevcut 269 b:ılya tiftik 
"'<lJltı.,, • h fiyc memurlarının lrıtih:ıln. 
k ••IYe ahklimmn göre tevfiki nre- 24 - 2 - 932 tarihine müsadif çar ·ı~----...... ------...... --: 
a~t etmeleri ve d:ıha fazla malQmat ~mba günü saat 14 te İstanbul tica· S E V Ri S E F A i N 
"'tııak istiyenlerin 930- 579 dosya nu ret ve nhire borsa!Illda satılaeağın-11-------·--------ı 
"'la- • .. k i i 1 • h Ü rdi Merkez. aceııusı: Galata L:öprü başı B. ~362 
la '"Siyle memorf ....... tintlzc müracaatı. d:ın gorme st yen crın er 1l n a .. 

tı ,J - Sobe A. Sirkeci Mllhurdarzade Han 2.2740 
~n olunur. yeye mürncaatl:ırı ve almalc için de 1---------------1ı 

- yeYm Ye vakti mczkCırda bal'Sada bu- lzmir - Pire - Iokenderiye 

' 

3 ( - lunmaaln iJ~n olunur. POST ASI · • K. O. Sa. Al. Ko. dan 
._,,__,_ Jct;ınbul '1 fnel lc:'ll Dairesinden: (EGE) 23 Şubat Salı 11 de 
llirinci Fırkanın kıta.atının yemek d B k .. d G .. Jata Rıhtımından kalkar. Od Beyoğ'un a ursa so agın a .. 

tı tın ihtiyacı alcnt münakasa ile sa - (36}, (38) No. lu hanede mu cim 
~hnacaktır. !halesi 27 - 2 - 932 iken ikametgahı hazın meçhul 
tıı.· cumartesi günü saat 

15 
de ko • o!du;;.u usulen anlaşılan Matme· 

)!~:fonumuzda yapılacaktır. T aliple 
-"' §a zcl Valantine: ~ . rtnamesini nlmak üzere her gün 

""'U k Matmhzel Elenı' Frangiyanın l\~~ na asaya iştirak edeceklerin de " 
llır:~ rnuayyeninde komisyonumuzn zimmetin:zde hükmen alacağı o· 
'<Cilcaatıı:m. (G9) (474) lan mcbaliğin ödenmesi için na• 

• • • 
ha Catalca müstnhkem mevki kıtaatı 
ı. Yvanatı arp:ı.sr alcnf münnkasnya 
'lOtırn 
lıa~ uştu:r. lhlesi 7 - 3 - 93!? tarih 
'.tıı. 1'1esi günü saat 15 de lmmisyonu• 
tııda 

ltaııı Yapılahı.caktır. Taliplerin şart. 

~rti almak üzere her ..-·· · mü· 

tı Ya iştirak edece!ilerin de vak 

~~aYyeninde komisyonumuza mü· 
tları. (76) (521) 

• • • 
(2o~~etf müzede mevcut (20) baş n 
~l Çıft elin m:ınkenlcri tamiri p:ı • 
)~. ııt suretiyle icra kılınacaktır. !ha 

tU~~ - Şubat - 932 T. paı:ntesi 
Jetin saat 15 te yapılacaktır. Tnlip
~lıı ?tıankenleri müzede görmeleri ve 

tlta1t amesini almak \°e paz:ırlığa ;~ • 
llıUra etınek Uzere komisyonumuza 

taatıarı. (81) (5S2) 

• • * 

mınıza gönderilen ö~eme emri) 
nde mahalli ikametinizin meçhul 
o]duğu anlaşılmasına ve alacaklı
nın ta:ebine binaen ademe em
rinin ilA:ıen icrasına karar veril

miş o!duğundan bir gUna itirazı· 
nız varsa tarihi ilandan itibaren 
(38) gün zarhnda tahriren Ye 
1931 • (~676) Dosya No. su ile 
lstanbul 7 inci icra Dairesine 
yapmanız ve aski takdirde mua· 
mellıh lcraiyeye devam olunaca· 
ğı malumunuz bulunmak ve (Öde· 
me emri) tebliği makamma kaim 
o:msk üzere keyfiyet ilAnen teb· 
liğ olunur. (2493) 

lstnnbul Yedinei icra daireşinden: 

Paraya çevrilmes itahtı karara 
alman ve müteveffa Şadan Bey 
vereseıine ait bu!unan on parça 
mi:cevherat 22-2-932 paı:arlesi 
günü saat 15 elen itibaren San· 
dal bedestanında açık arttırma 
ile satılacağından talib olanların 
tarih ve saati mezkürda satış 
mahallinde hazır bulunmaları ilin 
o'unur. (2494) 

llı~akcrı bbbiye mektebinde 
~~n C~t 41 kalem höbne eşya 
~ar: 

9
asai aleniye suretile 7 

16 d ~2 Pazartesi günil saat 
lttitt a •halesi yapılacaktır. Talip· 
bt ttt"'fYayı mektep müdürlügü· 
t6rrn~ra~aat ederek mabaUiode 

~a~ erı ve şsrtnamesınin al-
ı.. ~e ın·· k · · k t lst:ınbul 7 inc.i icra dniresiodcn: '4.ltk .. una asaya ıştıra e -
~aCaa~JZere komisyonumuza mil- Paraya çevrilmesi tahtı karara 

arı. (77) (539) alınan ve müteveffa Şidan Bey 

~~~~~~~~~~~~ .. · ı veresesine ait bulunan on parça 
-, mücevherat 22 • 2 - 932 Pazartesi 

ve adın nastalık1arı 
mütehassısı günü saat 15 den itibaren San-

lı.. Doktor dal bedestanda açık artıma ile 

l'~~'Useyin Naşit satılacagından talip olanların ta-
•oe k rih saati mezkurde satış mahil· 

'N es 1 HilAliabmer bincısı linde ha%1r bulunmaları ilan o· 
0

• lOTcı. 22622 
lunur. 

ÖL Ü f\1 

Ömer Paşa ahfadından Hıfzı P<1şa 
kerimesi Selftnik cşrdındıın Kerim Efen

di mahdumu ırcrhum Tevfik Beyin re· 
fikası \'c Ennnos z3de S:ıbrl Beyin ka

yın nlidesl, r-.;usrıt ve Cevdet Beylerin 
bemşlrelcri ve muhtelit mübadele ko· 

misyonu Tilrk. Heyeti mur1&hhas:ısı mü

~ıvirlcrinden Kerlm Tevfık Beyin vali

desi Nesime ı l:ınırn iıtlhali dan beka 
eylemiştir. Ccn:ızesl Pazıır günü Yeşil-

köy'dcki J..oşklerinden Ye~ilköy'den ha · 
reket edecek ol:ın l l.45 trenile k:ıldırı 

]arak Bakırköyündeki aile kabristanına 

defnedilecektir. MevlA merhnmeye rah

met, nilei kederdideslne ubrı cemil ih
san eylesin. 12495> 

§ Uzun müddettenberi r:ıh:ıtsız bu· 

lunan Ticareti bahriye k:ıptan !arından 

Us~üdarlı lbrahlm Raşit bin Hüseyin 

bey irtihal eylemi~tir. Mesleğinde mahir 

bulunan mumnileyhln vefatı zııyiatundır. 

Mrvli rahmet eyleye. 

1 LAN 

Pangaltıda Tramvay caddesin
de 20, 22 No. h dükkanlar ile 
üstlerindeki 11, 13 No. lı hane!er 
2 Mart 933 çarşanba günü saat 
15-16 da Beyoğlu 3 üncü Sulh 
H. Mahkemesince izalei şuyü su· 
retile satılacaktır. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt hstahklar mutahessısı 

Sıra numara~ı beklememek isti 

yenler, kabineye müracaatla \'cya 

telefonla randevu 5aati almalıdırlar. 

Cumadan maada her gün öğleden 

sonra saat 2,30 dan 5 e) kad:ır lstan· 

bulda di\"anyolund:ı 118 numaralı hu·I 
sust kabinesinde dahili hMtalıklnn 

ınuayene ve tedavi eder. Telefon: İs

tanbul 2. 2398. 

ŞUBAT 1932 ~· 

1 Devlet Demiryolları ilanlara ) 
Konya-Yenıce hattının 305 + 900 ve 311 nci kilometrelerın

deki taş ocaklarından çıkarılacak dörder bin metre mik'abı 
balastın ihraciyesinin kapalı %arfla münakasası 12 mart 932 
cumartesi günü saat ] 5 te An karada idnre merkez:inde yapıla
caktır. 

Tafsilat Ankara. Haydarpaşa ve Konya veznelerinde ikişer 
lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazdıdır. (579) 

st 
r e 

Mahalle ve mevkii Sokağı 

• 
• 

No. sı Cinsi Müddeti 
icarı 

Balıkpazarında 
Ahiçelebi 

Yumurtacılar 284· 50 Düklu1n 1 sene 

Hocapnşada Emirler V cziriskelesi 16 
Çelebioğlu Alaaddin iş Bankası 2-1 S 

" ,, 

Mahmutpaşada 
Hacı Küçük 

,, 
il 

Mahmutpaşa 

Kürkçü hanı 

" 
" 

karşısında 
Yenicamiavlusu 90-54 

" 107-19 

Cami altında 42-13 

" 
" 

Ust katta 

24·6 
24·4 

15 

" tt 

" " 
ti it 

Dülikiin önün· ,, 
de camekan 
mah alli 

Dükkan maa ,, 
oda 

DükkAn " 
" " Oda ,, 

" 
ikinci katta 

Çakmalcçılarda lbra-
26 Oda ,, 
40 Mektep mahalli ,, 

him paşayı atik. 
Uzunçarşıda bez· Uzunçarşı 300-192 Dükkan ,, 
znzı cedit. caddesinde 

" " 198-127 " " 
" ,, 302-131 ,. " 

Vezneciler Camcı Ali Tramvay C. si 95 Mektep m:ıhalli ,, 
YenibahçeArpaem ni Yenibahçe C. 36-38 Hao ve knhve ,, 
Topkapı Beyazıtağa Tramvay C. 13-172 Dükkan ,, 

,, ,, A !<saray C. 37-148 ,, ,, 

" " " 39-146 " " 
Eyüptc Camii kebir Kanflar 1 Kahvchıute ,, 

arkasındaki 
ardiye ve arsa 

Çelebioğlu Alaattin SultanbamamıC. 4 Dükkan 2 sene 

" ,, 
tt 

" 
" 

mahmutp~şa 
Hacı küçük 

,, Yenicami avlusu 34-114-116 ,, " 

" 
" 
" 

" .. 55.91 " " 
,. ,, 
" " 

Mısırçarpsı 
dahilinde 
Cami altı 

96-102 
96-47 

17 

42-15 

" " 
it " 
" " 

" " 

" " " " .. " 

Ecd 
misli 
Lira 
6 

20 
65 

8 
6 

75 

12 
10 

4 

5 
55 

8 

8 
8 

14 
20 

7 
4 

2,S 
7 

M 
55 

27,5 
25 
10 
20 

67 5 ' 

15 
20 Beyazıt Emin B. Okçularbaşı 

Vezneciler Cnmia~tı Tramvay C . 

36 8 
53 

80-94 
41 

,, I> 15 
Top'capı Beyautağa n ,, ve 2 oda " 1 O 
Bahkpazarı Nevfidan camii 9 

" 
3 sene 47 

Ahıçelebi 8ltındr 
Hocapaşada Emirler Hamidiye C. " " 

" " Vezir iskelesi 
Tramvay C. 

42.44 
14 
61 

it " 

" 
Sebile muttasıl ,, 

oda ve mektep 
mahalli 

Çelebioğlu Alaattin Sabuncular C. 14-18 
U zunçarşı bezzazı Uzun çarşı C. 296· 125 
cedit 

Dükkan 

" 
Topkapıda Bey:ızıhığa Aksaray C. 30-1-175 Maa oda 

dükkan 

" 
" 

" 
Eyüpte camii kebir Kavaflar 1 Odalar maa ., 

dükkan 

" 
Dükkan EyUpte B:lbaboydnr Mustafa E. 11 

sokağı 

100 
38 
20 

120 
7 

10 

27 

1 

B02lada mevkilerile cinsleri yazı1ı olan vakıf emlak hizaların
daki müddet!er ile kiraya vc:rilrr.ek üzere müzayedeye konulmuş• 
tur. lhalaleri Martın 12 inci cumartesi günü saat 14 te yapılacaktır. 
Tal:plerin yevm ve saati mezkura kadar Çemberlitaştn Evkaf 

Müdiriyetinde Akarat (:alemine müroc.:.atiarı. (616) 

ıstanbul Belediyesi ifônları 

Yıldızda Hakimiyeti Mılliye Yatı mektebinde mevcut yağ ve 
peynir tenekelerinin 22 - 2 • 932 Pa:ınrtesi günü snat oıı birde ma
hallinde mi'. zayede ile satılnca • i 1

"' n olunur. 

Tayyare Piya gosu 
tertip 2 i c· keşide 

Mart 1932 dedir. 
12 inci 

ıı 

iro~ır 
Ayrıca bir de 20,000 Urahk milkAfat 

l • - • ' • ' .. . \ •• 
4 

·~· '1> • 6; . .,,,,. .. • • ... .. ·• . . . • 



AN1ENSIZ iSLEYEN 

OTOMATiK ISKALA 

fLE MÜCEHHEZ 

'TELEF'UNKEN 340 

Ahizesi Radyo aleminin bir mucizesidir 

1 As. ilk. •· AL Komi•yunu ilinlan 1 
1150 çift harici fotin } . 
ı 150 ., dahili ,, Bır fartnamede kapalı zarf 

560 Kaput imaliyeai aleni mDnakasa 
1150 Takım maa serpuş elbise imaliyeıi kapalı zarf 

Kaleli liaesi için yukanda yazıh eşyalar hizalannda gösterildiği mik • 
tar ilzerinden Uç prtnamede olarak .satın alınacaktır. Mllnakasalan 6 -
Mart - 932 pazar gflnti kapalı zarfla saat 14,30 da aleni münakasa saat 16 
11. kadar Harbiye mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılmacaktır. 
Taliplerin prtnamesini görmek için komisyona müracaatları ve kapalı zar
fa Jttlrak için de §&rlnamesi veçhile hazırlıyacaklan teklif mektuplannı 
ilaale &1hı6nftn muayyen vaktinde koınisyon riyasetine vermeleri. (210) (510) 

• • • 
Adet 

PERTEV Şcrubu 
PERTEV ~riyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

1400 Maltepe Lisesi için kJA kollu fildikoa fanill 
1400 ,, " ., kısa ftldikoa don 

OskUdar Hale Slnema•nlla 
(Kızll Raks) mtımessili : Dolores 

Delrio ilAveten: (Kahraman Kepek) 

Yakanda yazık mahaller için hizalannda gösterilen miktar üzerinden iki 
prtaamede aleni mflnakua suret!le fildikos f anill ve don satın alı.nacaktır. 
11 .. MNalan 5 - Mart - 932 cumartesi gilnü saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebllldeld ~tın alma koınfsyoaunda icra lulmaeaktır. Taliplerin şartna • 

melermı girmek ~in komisyona mftracaatlan ve ittirak içkı de vakti muay • ·~--- y A il 1 T ....... ~ 
,.U.de hazır •luamalan. (209) (509) •• ft 

Kilo 
• • • Adree ı lstubul Ankara caddesi 

mektebi satın alma komisyonunda ic- Vaku yurdu. 
&000 Tueı-eı,. 

35000 Tue hakla 
.20000 Adet ac1aar 
10000 Sembotu 
8000 Adet maral 
A*erl mekteplerle hastanelerin ••718 m p,.&ne kadar y1lbrda ya. 

zıh bet kalem eebze kapalı zarf nre
tile aatna alınacaktır. ihalesi 1.& -
Mart - m puartesl ıttnü saat 14,30 
da Ra.rW19 mektebWleki aatm alma 
komJs19naada icra laı.acaktır. Ta• 
liplerin prtın.....ını görmek için ko
mJsyona mllraeaatlan ve i§tirak ede
ftf)erin prtnamesl veçhile hazırlıya
caklan teklif mektuplamu ihale gii • 
afinin maayen vaktinde komisyon ri• 
n.etine Tenaeleri. (217) (625) 

• • • 
1

4000 Cilt tire çorap 
1008 Takım pijama 
200C) Adet fildikoz fanil! 
1800 Adet J1n fanill 
Yukarda yasılı malzeme Kuleli li· 

-ı ilatlpa lpa dlrt şartnamede ale
ni .... kasa nretile aa.tm ahnacak
trr. Mlaaltualan 13 - Mart - 932 
Jlllr llal IUt 18 p bdar Banqe 

ra edilecektir. Taliplerin şartname ve Telefon 1 Yazı ısleri 2.4379 ve 
nfimunelerini görmek için komisyona 2.

3872 
idare 

2487
0. 

miiracaatlan ve münakasaya iştirak 
için de vakti muayenlnde hazır bulan• 
malan. (216) (626) 

• • • 
Çengelkiy askeri orta mektebi ih

tiyacı için aleni münakasa ıuretile 660 
metre kapatlak kumaş alınacaktır. 

Mtinakasası 23 - Şubat - 932 Salı 
ıintt saat 16 ya kadar Harbiye mek· 

Posta kutu•• ı 46. 

Telgrafa 1:fbul VakıL 

Abone'8rUllrll 

1 3 b 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - BOO 1 ~ 2700 ., 

teblndeki satm alma komisyonunda Hin f!rllann11a: 
icra edilecektir. Taliplerin şartname- Resmi Hususi 
sini görmek için komisyona müracaat Satırı ıo KJ 12.50 Kş. 
lan ve iştirak için de muayye."l vak· Santim• 20 .. ~5 
tinde hazır bulunmalan. (198) (404) KUçDk Hin '8rUanmız ı 

• • • 
Süvari binicilik mektebi için maa 1 2 3 4 1· 10 Defalı 

teferruat on adet Hermes marka kon 30 50 65 75 100 Kurus 
kur hipik eğeri pazarlıkla satın alma· A - Abonelerim•zin her üç ayb· 
caktır. Pazarlığı 22 - Şubat - 932 ğ1 için bir defa meccanendir 
pazartesi günü saat 16 ya kadar Hare ıs - 4 satın seçen iltn14nn fazla 
biye mektebindeki satın alma kon. l~tın için 5 kuruş zammolunur, 
yonunda icra kılınacaktır. Taliplerin ~-- - - - - ..... 
şartname ve nflmanesini görmek için V AKIT Matbaaaı 
komisyona mOracaatlan ve pazarlıfa Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
iştirak için de muayyen vakitte hazır aetri7at mlldllrll: Refik Ahmet 
balanınalan. (IU) (610). 'Ccıe ~ - ---

•• Hanımefendi: 

. •• 

1 
1 

IPEKIŞ, yalnız Tilrkiye ipek fabrikalanDID 
en bilyfiğil değil, tesisata itibarile, dOnya 
ipek fabrikalarının en mllkemmellerindea 
biridir. 

IPEKIŞ'ln hedefi, sizin yllk• 
sek zevkinizi tatmin ve Av
rupa'nın lpekll mamulAtın• 
dan mllstağnl kalmaktır. 

iŞ BANKASI, memleket ikbıadiyabnın 

her sahasında olduğu gibi ipekçilik aaba· 
sında da hizmet edebilmek maksadı ile ba 
fabrikayı tesis etmiştir • 

iPEKiŞ 

Ma•alitıaı 
Talanda 
Glreceksllllz 

SATILIK HANE 
Adalar Kazası MaJmüdürJüğünden: 
N. 49 Sultaniye sokağı (Adanin şimalinde ~ 

sahili boyunda) Kınahada zemin katı bir mutı-1' 
y.~mc:k .odfı$J, abdC$baııc, kuyu koridor, kömürl~ 
birinci kat 4 oda .bir koridor sofa. Çatı katı: Ol 
oda, bir kiler, evin ön tarafı Şimale nazırdır. T•' 
mamile tuğladan 18 sene mukaddem yapılmıştıff 

Tahmin edilen kıymeti iki senede verilmek şar 
tile 3353 liradır. Birinci taksiti ihaleyi müteak•P 
alınacaktır. Satış muamelesi 10-3-932 Perşenıbl 
günü saat 12,30 da Adalar Malmüdürlüğünde ale' 
ni müzavede ile vapılacaktır. (6 l 7) 

Kumbara Sahipleri .. 
ı Mart tarihine kadartevdlatıoız yekt\11111 

Asgari 
Bütün 

2500 

Asgari 

S lira 
Olmalıdır 

5 lira tevdiatı olan 
kumbara sahipleri 

lira mükafatlı 
1 Nisan kur'asına tetirak edecektir 

[ TDrklye iş BankaSI 


