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Mukayeseli bir lstatlk: 
lthalAt ve ihracatımız 

Y avrulannıza 
k mektep kitaplarını 

V AKI'r verecek 
7 inci sayıfada Tafallit pek yakında 

15 ıncl Yd • Sayı : 5072 

Halk evleri 
Bu hafta Ankara merkezi da

hil olduğa halde YiJiyetlerde on 
d&rt Halkevi açıldı. Yakın bir 
zamanda diğer vilayetlerde de 
hazırlıklar ikmal edilecek, yeni 
açılacak olanlarla memleketimiz
de bu güzel milli kültür ocakla
rının miktarı yüzü gP.çecektir. 
Daha sonra imkin müsait olduk-

ça bu adetler arttırılacaktır. Ve 
blitQn bu evler yüreklerinde 
lllemleket i9in çalışmak iştiyakım 
duyan bOtün vatan evlatları için 
birer toplanma, birleıme yeri 
olacakhr. Cümhuriyet Halk fır
kasına dahil olsun, olmasın her
kes Halkevlerinde oturacak Ye 
çalışacak bir köıe bulacaktır. 

Biimem herkes aynı suretle 
lbi düıünüyor? Türk inkılapçılığı 
tıpkı arz üzerinde dağlar ve de
reler aıarak yapılan müşkill, fa
kat çok zevkli bir yolculuğa 
llekadar benziyor! Bu yolculukta 
8fılan yüksek dailardan her biri 
bG,ok bir inkılAbın DJşanesidir. 
Uzaktan bakınca bu daiJardan 
hepsi de ayrı ayrı azametlidir. 
Banlar hatta ilk nazarda da insana 
Plnlamıyfıcak aşılamıyacak hissini 
•erir. Hakikaten ridilecek yolları 
bilıniyenler için de böyledir.Fakat 
tarih aahasında büyük milli reh
~rin himmetiyle şimdiye kadar 
ımkinsız zannedilen bütün o bü
~k manialar a~ılmışbr. Büyük 
•kılaplar tabakkak etmiıtir. 

Pazartesi 22ŞUBAT (2 in~i ay) 1932 1f SayıaıSKuruı 

Gazi Hz. 
Diln Gazi Hz. Dolmabahçe 

sarayındaki mesai dairelerinde 
meşi'Ul olmuşlar, bir yeri teşrif 
etme mitlerdir. 

Gazimizin Eski,ehlrlllere 
iltifatı 

Eskişehir Halkevinin cuma 
~ünkü açılma merasiminde C. 
H. fırk rı sı umumi idare heyeti 
namına hazır bulunan Giresun 
meb'usu ve iazetemiz müdürü 
Hakkı Tarık Beyin nutkuna ce
vap veren hatip, Gazi Hazret
lerine Eskişehrin ve Eskişehir 
gençliğinin tazimlerinin arzulun- 1 

masam alkışlar arasında rica ve 
ifade etmiıti. 

Evvelki akşam büyük Gazi ta
rafından kabul buyurulan Hakkı 
Tank Bey, Gazi Hz. ne Eskişe
hirlilerin tazimlerini, merasimde 
gösterdikleri vatanperverane ali
kayı "rzetmiştir. Gazi Hz. , Es
kişehirlilerin gösterdikleri sami
mi hissiyattan müteassis ve mn
teşekkir olduklarım beyan bu
yurmuşlard ır. 

Dr. Refet 
Beyin büyük 
Hiz metleri 

Çin ve 
anud 

Japon ask==e~~~e1:;,;r-==i ==M=ttd=d=eı=u=m=nm=ı=ıı==k:;;:;;a. 
Harekete geçti 

ne doğüşuyorlar Vilayette 
Voo-Soong kasabası,üstünden alevler 

tüten bir harabe halindedir 1 

Şeker flatlarında lhtlkAr oluP 
olmadıOı tahkik edlllyor 
Şeker piyasasınm vaziyeti ve • 

fiatların yükselmesi hakkında 
birkaç gllndenberi temas ettiği-
miz tüccarlarla piyasada yaph• 
ğımız tahkikatın neticelerini yaz• 
mışhk. Dün piyasada yeni bir 
vaziyet hasıl olmamıştır. Yerli 
toz teker dün de 41 ile 42 lira 
arasında satılmıştır. Alpullu te-
ker fabrikasının şekercilere ver-
meyi vadettiği 12 vagon ıslak 
şekerden bir vagonu 38 kuruı 
üzerinden kendilerine verilmiştir. 
Fabrikayla şekerciler arasında 

yapılan bir anlaşmıya göre ıe
kerciler bu fiati yüksek bulduk-

aıperae çın askeri lan takdirde bir ay zarfında bu-
Şanghay, 27 (A.A.) Kontrol dan milfarakat etmiştir. nu aynen fabrikaya iade edebi-

ve tahkiki mlltkül resmi rapor- Şangbay, 21 (A.A) - Bu sa- leceklerd!r. 
lara nazaran Japon kuvvetleri bah saat 6 da jeneral Uyeda, Verilen habere göre Alpulla 
Şanghayı Voosunge rapteden ihtiyat kuvvetlerinden ifraz edil- fabrikası Trakya için ayırdığım 
demiryolunun şimalinde klin bü- miş olan 3 alayla Kiang - Ouan söylediği şekerleri de lstanbul 
tün mıntakayı Hongkioudan Vo- kasabasına birçok noktalard:ın piyasası üzerinden yani 42 lira• 
osung körfezine kadar işgal ey- taarruz etmiştir. Çinliler bu daa fabrikanın Alpulludaki de-
lemiştir. kasabayı tedrici ıurette tahliye posunda aatmıya başlamııbr 

Kiang-Ouan yarış meydanıyle eylemişlerdir. Ticaret odası ve ticaret mil· 
Fuh-Tan darlllfünunu ve Kiang- Voo•Soung topları, Japon gemi· düriyeti dün gene şeker mesele-

0 k b k lerlnl bombardıman 6dlyor · d "ht"kl ld .. "dd" t uan asa aaının Japon uvvet· Ş h 21 (A A) _ C _ sın e ı ı r o ugu ı ıası e • 
lerinin eline dfttmüş olduğu zan- . angk ay, . 22 20 umar rafında tetkikatta bulunmıılardır. 

ı tesı a şamı saat ' gece Şeker piyasasında bir ihtiklr 
noKu~uyorO. k b d b" Voo-Soung istihkamanm topları ıan nan asa asın a ır J h .1 . .. . k mevcut olduğu teklinde gazete-

. apon arp gemı erı uzerıne e- 1 · kl · t dikk 
çok yangın ~bur etmıı olduğu sif bir ateı açmııtır. erın yaptı arı netrıya ı at-

,,_elle ·· -mem!ı. ı!lrt!thllt9!rhır"""t

l>b-tnlwalep •Hli ~-yetiımittir. 
Şayanı dikkat ofan diger bar 

bokta şudur ki inkılip hayatının 
ilk devrelerinde çoklarımız Ya
tiyeti çok mahdut bir nazarla 
lblltalea ediyorduk. Türkiyede 
CGmhuriyet ilin edilmekle her 
tey olmUf, bitmit sanıyorduk. 

mn11n bu sabah Vang-Foo itti- d&aa,uyorlar bu nepiyab bir ilabar tellk1d ı
--.clirili7or. Japon taanuzu- iki teretde c•••riH.. le takıp eden mOddeiumumilı_,,__ 

kametine doğru inkitaf edeceği Şanghay, 21 (A.A) - Japon- etmit ve harekete geçmiştir, 

Nuıl,dOnya hakkında biç malü
lbab olmıyan bir yolcu g6k kub
l»eainin arz'Ja birleıir gibi gö
~d6ğü yerlerden ileriye geçe
lllİJeceğiai zannederse, memle
lcette siyasi bir inkılip olduktan 
lonra baıka yapacak bir şey 
kokmuş. gibi. . düşünüyorduk. 
te albakı her bır ınkılip dağının 

Peaine çıktıktan sonra asıl 
~kaada Yarmak için kartımıza 

ier bir takım dağlar daha :kanq bulundupnu gördilk. Ve 
b 6Yllk reisimizin rehberliğiyle 

lt&n bu dağları birer birer 
lftık. 

far Buaün de Cümhuriyet Halk 
• lraıı Halkevlerini açıyor. Ve 

:-diye kadar geçirdiğimiz inkı
t P bayatı içinde yetişmiş ve 
li:ilbe görmüş olan Türk genç-
11a· e bitap ederek bu müşterek 
itJıUı evlerde yapılacak birçok 

er bulunduğunu gösteriyor. 
._ ffakikaten Türk milletinin her 
~e ytUcselmesi için yapılacak 
1,. k teyler vardır. Ve batün 
..... leyler siyasi mahiyette işler 
•t kdığı için her hangi bir ıiya
bllto anaat sahibi olursa olsun 
lla n vatandaşlar Halkevlerinde 
..... e~eketine Ye milletine hizmet 
.,...euilir. 

ilave ed b·ı· · k" b · · ht e ı ırız ı unun ıçın 
detiJ ~eselesi asla mevzuubahis 
"- R dır .Netekim Kntahya meb 'u-

ecep 9. Ankara Halkevini 

l .6.ı~ Mehmet A•ım 
._..,"' i inci aıa;Yıfamazdaj 

Merhum Dr. Refet B. 
BaşYekilimizin dayısı Urfa meb

usu Dr. Refet Beyin geçenlerde 
Ankarada öldüğünü teeasllrle 
yazmıştık. Refet Bey vatan hiz
metinde çok kıymetli meaaısı 
iCÇmiş öz Türktür, Arkadatla
rından Nalbandoğlu Mehmet Hıf
zı Bey doktorun bayat Ye hiz-
meti hakkında dikkatle okunma11 
lizımgelen bir makale yazdı, bu
gün 4 üncü sayfamızda neşre· 
diyoruz. 

Akisler: 

lzmlrll Vahap 
Usuldendir: Kalemizi, mağlubiyet 

gollerinin delik deşik ettiği her milsa • 
bakadan sonra, spor Üleması, hep bir 

ağızdan aynı nakaratı tekrar ederler: 
- Takımı gençleştireceğiz! 

Bu yem bonuuna, ihtiyarlar kızar, 
çocuklar sevinir, stadyum efkan umu .. 
miyesiyse bir kere daha aldanır! 

ve mliteakiben Chen· Judan ilk lar şayanı dikkat tehlikeleri iı- milddeiumumilik dün 931 numa• 
muharebelerdenberi iki tarafın tihkar eden bir şecaale d6ğüı- rah kanunun verdiği se!ibi
ele geçirmiye uğraımakta oldutu mekte oldukları gibi Çin kuv- yete istinaden İstanbul Yi
Chapei şimal istasyonunun gar- vetleri ve bilhassa Çelik mii· llyetine müracaat etmiş, villyet• 
bında kain Şanghay·Nankin battı ferler taşıyan Tchang-Kai·Che- te, belediyeden, ticaret odasın
üzerine teveccllh eyliyeceği söy- kin milli muhafız kıtaatı da dan ve villyet idare heyetinden 
lenmektedir. kahramanhklarımn delillerini gös- birer azanın iıtirakiyle bir ko-

Çin obllsleri, Voosung açıkla- terecek surette çarpışmaktadır- misyon teşkil edilmiştir. Bu ko
nnda demirli bulunan Yubari- lar. insan zayiatının miktarı he- misyon, şeker pahahhğında bir 
Moru ismindeki Japon kruvazö- nüz malüm değilse de ağır ol· ihtikar olup olmadığını tetkik 
rüne isabet etmittir. duiu muhakkaktır. edecektir. ihtikar tahakkuk et• 

Çin raporlarına g&re Japon Japon ileri harekatını takip tiği takdirde failleri derhal mab-
bombardman tayyarelen Kiang• ( Alttararı 2 inci aavıfada ) kemeye verileceklerdir. 
Oun~yuedil~rınm~ın~ ========~=================== 

ıo,ooo Çinli bugiln Şang- Vaşington un 200 üncü yılı 
Tcboua iltica etmek ilzere Chang-

Lise ve orta mektep 
talebesine hizme

timiz 

Tarih el kitabli 
DUnden ltlbare11 iç 
-rtalarımızda 

Forma haJlnde 

Bugün dünyanın her tarafında 
tes'it ediliyor 

Faakt, ertesi hafta, ertesi ay, hat- ~,~-----------•! 
ta ertesi sene bir maç seyrine gittiği . 
niz zaman, hayretle görürsünüz ki, r..._ ...... ____ -.... ______ ,__ 

muhtelif milletlerin ve hilkiimet• 
lerin de iştirak edeceiini bildir
mektedir. Franaada Reisicümhur 
M. Dumer'in de huzurile Sorbon 
DarDlfünununda büyük bir top
lanma yapılıp büyük adamın ha· 
hrası ve inıanhğa hizmeti yado
lunacakhr. Japonya hükumeti de 
Corc Vaşington'un yıl dönümil-
niln japonyada resmen tes'it 
olunmaaım kararlaşbrmışbr. Bun
lardan baıka daha muhtelif 
memleketlerde Vaşington gilnil 
tes'it olunacaktır. 

sahada gene futbolümüzün Zaro ağala- Çocuklar: 
n dolaşıyor! 

Bizde, her makam gibi, galiba spor 
makamı da bir adama kaydı hayat şar

tiyle verilmekte... Bu kaideye nazaran, 
günün birinde, bazı oyunculanmı.."'l 
koltuk değnekleriyle milsabakaya çık .. 
nuı görüraeniz, hiç ıaşmagınız ! 

Bu, neden böyle oluyor? 
Futbol müftülerine sorarsanız, fet

va hazır: Kıtlık! ... 

DUnyanın en akıllı ve en 
~ klSpe@I 

CİN 
nln ba,ından geçe .. ıer bu 

aktamdan itibaren 

~BER gazetesinde 

Ama geri yanda, bizim, mUli takun karp merkez muhacim oynaüyor !. 
saflan~~a bir kere tecrübeye tenezzül Bu hadise de gösteriyor ki. spor sa
etmediğımiz lzmi.rl; Vehabı, Fransanın hanuzda hakikaten bir kıtlık var. Fakat 
birinci sınıf kulüplerinden (Racin(1 bu kıllık, oyuncu kıtlığı değil, hüsnü 
Club) alıyor ve 1 - 1 galip geldiği mü nluet latlığuhr/ 
Alna bir ma,ta ispanya ıampill""llna Yu•uf Zira 

Corç Va,lngton 
Bugiln Amerika müttehit cüm

huriyetlerini kuran ve orada ilk 
reiıicümhur olan Corc Vaşington 
un doğumunun iki yllzüncü yd 
dönümüdür. Bu münasebetle ge
rek Amerikada, gerek Amerika
lıların bulunduğu her yerde me
rasim yapılacaktır. Telgraflar, 
bu muaaime Amerikadan bqka 

Bugün ıehrimizde de Robert 
kolej mektebinin müsamere sa-

l lonunda bir içtima ve müsamere 
yapılacak, Amerika sefiri tara• 
fından bir konferans verilecektir. 

Corc Vaşington, tam iki yüz 
sene evvel 22 ıubat ifinü Vir• 
ginianın Vestmoreland dairesin
de doimuştur. Amerikanın bil
yük adamlar "Panteon'nunda ea 

( Utf en Nl/!111/& ~iliniz). 



Grek ve Romen 
1\1 itolo;isı 

S inano lu Nüıhet Hnşım Bey 
(Peharca) dan r.onra mil1i kütü
phanemize yeni bir eser hcd ye 
etti. Bu eser, ( Grek ve Rom en 
mito'ojısi dir. Nüz'ıet Haşim B. 
bu kıtabı k lis k!eri okuyaca 
}anların anlntralannn 1 -t 

etmek için yazmıştır. 1. '1 rr 
erını lid~ bır "lito <'j Üg" l 

halınde yazm ı t.. r mış, son
ra kuru bir • a~ yapmaktansa 
P ganizru'n tnnrılar:yıe kahra
manl .. rmı az çok bir hikaye 

'in:ic an!..tmayı caba muva
fık bu m • t r. Fakat bir defa 
rna .. ı d' e okurı cak olan kita
bm • > ·ca bir Jıigat olarak ta 
i,.E' • raması içın ::;onuna bir 

~~ks koymuştur. Bu suretle 
N ·z• H şim Bev kitabını hem 

bir • " ·asıtesı, hem de 
sev11 sev~ o'.u'i .. Cc:lk bir edebi 
eser ı.. al:ne gelirmiştır. 

B naenaleyh herkes Yunan 
ili' larmın hayatlarını ve mace
ralarını ~üı:el bir istıUe bu eser
de okuyacağı gibi kliısıkleri 

o'~urken tesadüf edecekleri esa
tire ait lügat miişkilntım kolay
ca halledilebilir. Bu itibarla 
Nüzhet Haşim Bey hakikaten 
memleket mize fikri hayat sa
hasında faydalı bir hizmet yap
mıştır. Gene bu ıtibarla arka
daşımızı b~~dir ederİ7. 

evleri 
Bşm:ıakalızdt>nem nınbaat 

açnr!,en söylediği nutukta genç
lik kelimesinin manasını izaha 
lüzum görerek al· saç'ı ihtiyar 
kıyafetinde gördüğümüz pek çok 
kimse'erin genç olabi eceklerine 
işaret etmiştir. 

Şt:plıe yok ki yalnız inkılap 
davasında değil, fikri hayatın 
her sahasında gençlik dernek 
kafası çalıQan ve işliyen insan 
demektir. Hatta fıkri gençliğin 

kemali çok defa insımlara saç· 
lar ağardıktan sonra gelir Or.un 
için Hnll<evlerinde her yaştaki 

\'atandaş?ar aralarında biç bir 
rütbe ve mevki farlH . gözetil
rneka:z·n bir araya toplanacak, 
Türk mil'et nin muhtelif saba
dnki kültü,. td·amülü rıe h'zmel 
edeceklerdir. 

Mehmet Asım 
... . ....... ············································· 
şerE. .ı sin ası o dur. 

A erilrnda yapılacak ~tezahür
Jcri ı en dik şayan o:anla
rıudan biri I rag Mackaye ta
rafından yazılan ve Vaşingtonun 
bütün hayatını rı>rt'=i bir su· 
rette gösteren pİ\•esin temsilidir. 
Eser evve 'a Vaşlnglorıda temsil 
edılecek, ondan so.na Ameril:a
nm her yerinde herkese göste
rilecek tir. 

A'llenka balas~arına ve cüm
hur reisine layık bir surette yazı· 
lan uerin en güzel ve en heyecan 
Ter ci kısmı, Vaşirgtonun 1786 
senesinde şu Eözleri söylediği 
anlardaki halidir. Vaşington di
yor ki: 
"Di: ş'jnünüı 1 bozulmamış bir 

kafa iç n, yer yüzünü ıslah etmenin, 
onu fütuhatla tahrip etmekten 
ne kadar yüksek ve saadet verici 
alduğunu düşünfinüz !,, 

Amerikayı istık al ve hürriye
tine kavuşturan ve Amerika 
cümburiyetini kuran (Corç Va.
fington) un bu güzel söılcri, 

enun ruh11au ve büyiik liiünüa 
aırranı ıfade etaı 1'to ır. 

Fransada 
Yeni kabıoe teşek

kül etti 
Pari~ 21 ı A A) - Kabine şo suretle 

ceşckkül etmiştir: 

Haşvc ıl: M Tard"cu. Adliye \c 
idnre kontrole : ~1 Reyııaud. Dııhiliye: 

1. Mathieu. 1nliye: M flıındln Mil· 
rla :'.1i ill:~e: !\1. Pietrl. Maarif: M. 
, 1 r 'i l{crn -tan. Pansiyon ve istt!A gör· 

u, !ı:ı 1· : ]. Champı:t er de Rıbes. 

1 - \1 Lıı\'al 'ıhhati omumıye : 1\1 
ı 'ı ot. !\ıırıa . 1\1. Guc nlor, Vcs:ıici nak
li\ e \'C ticareti b:ıhıiyc: M Chaveou, 
Zıraac; M. Rnllin. l\lfütemtrkdt: M. Oc
chap;)t defnine, Müsteşarlıklar riyaseti nüz 
zar: 1\1 Petecha Cathaa. D:ıhilıyc : M. 
ı~oulon. Mali\ c : M Perı eao Prıdier, 

Mtidaraı:I millıye : M. Rlche Fould, Me· 
c:ıı : \ 1 f>ech~ " 

liçUncU kontenjan ılstesl 
tebllA edlldl 

An ara, 21 \ Vakıt) - Güm
rük vek§.leti 3 fincll kontenjan 
l stesini bugün gümrOklere tebliğ 
etmiştir. 

Ankarada kar yağıyor 
Ankara, ıı (Vakıt) - Burada 

kar yağm::ktadır. 
lslaheb maliye encUmenlnde 

Ankara, 21 \Vakıt) - Islahatı 
malıye encümeni varidat umum 
müdürü Cezmi beyin iştirakile 
me::ais ne devam etti. 
Vezhk6prUd& TUrkçe ezan 

Vezirköprü, 21 (Yakıt) - bu
rad:ı ilk Türkçe ezan okundu 
keı;if bir ha lk kütlesı kendilerine 
ke:-:di dilile hıtap eden bo ezanı 
aluka ve vecit ile dinledi. 

Chikago, hU~Ometsfz kaldı 
vvashington, 21 (A.A) - Chi

kago'nun rnali mÜ7ayekası mü
nasebetile lliino·s büldimetinin 
mezı<ur şehir belediye re:ıine ber 
türlü munvenctte bulunmaktan 
ıstınkaf eylemesi üzerine muma-
ıleyh şehri hükumets z bırakma· 
ğa karar vermiştir. Birçok iC:arei 
ser vis'er, fölha:ısa polis servisi 
mensu binine, memur .ara tedahfiJ-
de kalmış olan tcretler;nin itası
nı mümkün olmadığından yol ve 
rilmiş(ır. 

Hir tavzih 
Anadolu ııjansınd:ın : Tahdidi tesll· 

h:ıt kontcransı, bir tnrnhıın Cemiyeti :ık
\ am büyük meclısinin Çınliler taıafmdnn 
vaki olan talep üzerine içtfmııa da\'et 
cdilmcsı \'e bir taraftan da F'ı:ıns:ı ka· 
binesinin sukutu ha!ebi'c fi'rıın~ıı heyeti 
mur:ıhhassasın n Cenene'den müf:ırckat 

etm ş bulunması gibi i~I sebepten dolayı 
mu\·nkk:ıt bir fntiz:ır devr"si ıı;eçirmck 

ti7.e · edır. Bu esbap zail olunca konfe· 
rans. ) eniden mesaisıne aynı hararete 
b:ış!l\·ac:ı, tı'r. 

1 lnlbnki dün bu vazı yeti te~blı eım•·k 
Qzere gelen muf:ıc:sal bir telg nfın h:r nci 
kısrnında münd~riç ··~ı ! En,·eilleu~. ta· 
birinirı bir hata e~erl olarıık Türkçe bili· 
tene'"tahd dı ccsl hat ~ onferansının ~:~:ın· 
aını ka) hederek sönmek ti7.ere bulunnn 
hır kandıl haline geldiği.. tarıındı der 
ccdildııti f;örülmüştür. Vnı.ıyetl oldu~ 
gıhi anlatabilme~ için bu tabirin .. mu· 
va katrn 1şığı kısılmış btr IAmba.. sure 
tınde !iadesi icap eder. 

Keyfiyet maaliitizır tashih ve tavzih 
olunur 

Sahte Sterlin çıktı 
Borsa ve Osm:?nfı flankaııı Komiser

liğinden . ln~terede b.r kalpaı.an kum· 
pany.ısı tarafından birer ve ~uım~ıır 

Sterlinli ıınhıe ban notlar imal t.dılcrek 
küllı\'etll mikdaıda bllhıı.ssı ıRradını:) 
şehrile civarında piyasa13 ~kırıldığı ve 
bunlıınn hı!\ikl bınknoclardan tefrikı pe 

mO~kill o'up !ahtclıklerinden ~üphe etti
rccı>k yegılne nokt~ fil gran'annın haki 
kılerine nazarnn harıFçe d:ıhı koyu ol· 
ma~ınd11\ ıbartt bulundu~u ve ynpılnn 

kJlplınn'ıgın ancak bu hın .notlıınn in 
~ıltere bankecını vtırndundıı. meydanı 

~· mış hulurıdıı~ıı lft(llİZ ~uctclerinden 
bırinin bu husu taı.t ntfrintı fb:crinc 
Lnndr11 Hüyük E ç llli•lıin is·ınu atfen 
Har c ye Ve' .1 etinde.. Mı lire Vt .lleıine 

\'ukuhulan ve kn.,, sır ıt;c ıe le~ olunan 
~'ardın an ı:ı m ttır. 

Şeker kutuları bu işte ip ucu vermek 
vazifesln gö?düler 

lımir, 21 (V kıt ) - Burnda komünist tahkikatına devam 
edili ı or, yenid ~n bazı tev dfat yapılmıştır. Komünistler 22 şu
batta atmak için hazırİadıkları beyanameleri lstanbuldan şeker 
l.uıuları içinde göndeıeceklerini buradaki teşkilata mensup ar
kadaşlarına bildi!mişler, zabıta haber alarak şeker kutu:arını 
postaned a.ı elde etmiş, a'al<adarları H!mi'en val,alamışhr. 

·zmir rıhtı şirketi suiistimali 

Nafıa veklileti, nafıa omiseri hakkın~a 
kanuni a ibatın yap iması emrini verdi 

lzmir, 20 lVakıt) - Rıhtım şirketi aui istimalinde müsaade
kir davranan ve seksen bin lira rüşvet aldığı sabit olan lzmir 
Nafia komiseri firari Emin B. hakkında takibat icrasına nafıadan 
müsaade emri geldi dliye Lu müh m sui hıtimal tab~ikatına de 
vam ediliyor 

Tütün •• ve mus 
bareme 

ürat inhisarı 
• • 

gırıyor 

Ankara, 21 (Vakıt) - Gümriıkler 
rat inhisarının ve'· a !cte raptı üzerine 
baremini ıhzara başlamıştır. 

Ye:di'eti tütün ve müskü
müdüriyeti umumiyelerin 

Su işleri ziraat veka etine raptediliyor 
Ankara, 21 \Yakıt) - Zıraat vekaleti, nafıaya metbut olan 

su işleri umum müdürlüğünün ziraat vekaletine raptı hakkındaki 
layihayı hazırlamaktadır. 

........................................................................................................... -.......... .. 

Çin ve Japon asker eri 
anudane dö; .. şüyorlar 

l Ustt:ır:ıh l inci sn} fad 
eden Reuter muhabirri Japon 
yaralılariyle dolu bir çok kam

yon ve otomobiller görmüştür. 
Voo - Soung kasabasının bu

lunduju yeri işaı et eden enka:ı 
yığınları ve harabeleri üzerinden 
duman bulutları yükselmekte· 
dir. 

Japonlar, cumartesi akşamı 
ve gecesi Çin mevzilerini müte
madiyen top ate~i altında tut
rnakta devam etm ş.erdir. 

Alm nlsr, Şanehayı 
terkedlyorlar 

Londra, 21 ( A.A) - Deyli 
E~spresin Berlinden istihbarına 
çröre Alman hariciye nezareti 
Şanghayda mukim 1430 Almanı 
oradan çıkarmıyn karar vermış

tir. Bu ma! satla Şanghaya va
purlar gönderilecektir. 

Çinlilerin şiddetti mukavemeti, 
Alman muolllmlerln mahareti 

eseri mi? 
Londra, 21 ( A.A) - Devli 

Ekspres, Japonyanın Çin muka-
vemetini sürat!e kırmasına ibti
mnl vermemektedir. 

Bu gazete, Çınlilerin mükem
mel surette tahassun etmiş ol
cuklarına ve Jıpon ileri hareke
tini tevkif edeceklerine delalet 
eden bir takım sebepler mevcut 
olduRunu yazmaktadır. 

Ojğer taraftan ayni gazete 
A nerıkalılamı ve Kanada!ıların 
Çin safüırında biz•net etmek 
teklifinde bu unmakta olduklarını 
yazmaktadır. 

Bıtaraf müşah tlere nazaran 
Çin hezimetinin yakın ve naka· 
bıli içtınap o. masını tahmın et
elmcmel< icap eder. 

Bu guele, Alman har:ciye 
nezaretinın Çın ordusundaki mu· 
nllimlcre ta bir bitaraf.ık mu
hafaza etmeleri Jlzım geleceğini 
ihtar eylemış oldusrunu yazmak
tadır. 

Japonytt ve Mançuri 
Mu ıı 21 {h.A) - joıpon 

memur;ni, henüz Mançurinin is
tik 151 ne ait beyannaqıe abkAmı
m knt'I surette tasvip tmemiş· 
Jerdir. 

Bu beyannamenin japonya'nın 
tasvibine iktiran etmesi için oti
deH esaslı noktaları ihtiva et
mesi lazım geldiği zannolunuyor. 
1- Hüı ümetin hukuk ve mfi

kellefiyetlerinin tanınması. 

2 - Herkese şamil olacak açık 
kapı sivaseti 

3 - Devletlerle münakit ve 
mer'ı olan ve onların tebalarının 
mal ve canlarının himaycs ne 
matuf bulunan muahedelere ria
yet. 

4 - Mançurinin varidat ve ser
vet memba:arının inkişafını te
min için ecnebilerle serbestçe 
teşrıki mesai o'unması. 

Japonyada umumt intihabat 

To'do, 21 ( A.A ) - Rengo 
ajansından: 

Bütün Japonyada umomi inti
habat icra edilmiştir. 

Net:celerin tam olarak öırcnil
mesi ıçin par:artes! gecesine ka
dar int zar etmek' icapeder. Ra
kipıiz olarak intihap edilen ve 
adetleri 36 dan ibaret bulanan 
namzetler, birçok namıetliklcrin 
geri alınması yOzünden şimdi 

39 a çıkmıştır. Hali huırda 427 
uahk için 672 nam:ıet nrd1T. 

Karnaval geliyor 

Sokaklarda maskaralara 
rasgollnlyor 

Karnaval mevsimi yaklaştığı 

için maıskara elbise:;i giyerek so
kaklarda dola,anlar görülmiye 
ba§lamıştır. Polis müdiriyeti, mer• 
kezlere yeni bir emir ıöndererek 
maskara elbi39:si ıiyere!c: sokak • 
larda ta rınlık yapanların derh.'ll 
karakola sevkedilmelerini bildir· - .. 

Kurşun 
Fabrikatörü 

M. Glpsonuo gazete• 
mize beyanatı 

Beynelmilel kurşun ınnayii bir
liği azalarından M. Gipson ismin· 
de bir fabrikatörün şehrimize 

gclciiğini ve şebr. mizdeki ecnebi 
fabrikatör erin mümeHillerine 
bir konferans verdiğini dünkil 
nüshamızda yazmıştık. M. G "pson 
dün bir muharririmize dün [U 

beyanatta bulunmuştur: 
- Teşebbüs:erim tamamile 

hususidir. Dün kurşun sanayii 
iş ' erile uğraşan muhtelif ecnebi 
fabrikatörlerinin buradaki mü· 
messillerini tophyarak onlara 
noktai nazarımı izah ettim. 

Bütün dnnvada istıhsalahn faz· 
lalığından ileri ge.en bir buhran 
vardır. Bunun önüne geçmek 
umumi istihsalatla umumi istıh· 
takat arasında muvazene temin 
edebilecek beynelmilel bir teşek· 
kül vücuda getirmekle ve istih· 
sa!Alı organize etmekle kabildir. 
Buhran, cihanşümul brr mahi~·eti 
olan istihsalatta bir teşkilat ol· 
mamasından ileri geliyor. 

Böyle bi .. teıekkülün faideleri· 
ni anlatmak için size bir misal 
söyliyebilirim. Biz kurşun sanayii 
fabrikatörleri üç sene evvel ara· 
mızda an :aştık ve istihsalatımızın 
hangi fabrika mamulatı o'ursa 
olsun ayni fiata satılması esasını 
kabul ettik. Bu sayede şimdi bü· 
tün dünyada muhtelıf sanayi şu· 
belerinde işsizlik ve bahran şid· 
detle hüküm sürdüğü halde bi· 
zim fabrikalarımız buhrandan az 
çok müteessir olmakla beraber 
el'an çalışmaktadır Ve amelele
rimiz de işsiz kalmamışlardır. 

cl'"imiz aunaı had 
bir leŞTıki mesaidir. 
Ma:~m olduğu -~~ü~ze_r_e--fazla is· 

tihsal edilen malın mübadele 
kıymeti olmazsa buhran baş 

gösterir. Buna mdni o mak içıa 
de yine söylediğım gibi beynel· 
milel bir teşekl(ül ll11mdır. Ge· 
çen aene buğdey istıhsalah çia 
böyle bir teşebbüs y;pılmış., Lon· 
drada bir içtima ektediimışti. 

fakat Amerikalılar bunun bir trüst 
Kartel mahiyetinde gördükle
rinden kabul etmek istemediler, 
teşebbüs te suya düştü. 
Beş~riyetin bugünkü sefaletinin 

ve buhranın sebeplerinden biri· 
de, son asırda fennin içtimaiyat· 
la pek gayrı mntenasip bir şe· 
kilde ileri git mit oımasıdır. Fen 
sayesinde dünyanın bütün ser· 
vetlerini elde edebilecek bir hal• 
deyıı. Fakat teşkilatımız olına· 
dığı için bu nimetlerden cenıi• 
yet hesabına istifade edemiyo
ruz. 

Borada fabrika mümessille• 
riyJe temas ettim. iyi neticelet 
tııldığlmı söyl:yebilirim. 

Daha evvel Atinada lktısat 
nazın M. Volimisle görüşmür 
tüm. 

Boradan Sofyaya, daha sonra 
Belgrat ve Bükreş şehirl~~ine 
ağrıyarak Londrava dönecevıOJ• 

Cevat Abbas SeY 
Bolu Halk evınin açılma nıe· 

b'ııf ras minde bulunmak Ozere me 
B ' ya' Cevat Abbas Bey bugün o.ıı 

gidecektir. 

Z lraat bankası hakkında 
bir tasavvur 

Ankaradan gelen baberlete 
ı~re, son zamnnlarda fokipf yo; 
ıur.u Tutan ziraat bankasın• .. 
daba müsm r bir şek ld"! çahf~1 
bilmesı için :ıiraat vek! etinP. r~ 
düşünlilmOştür. Ba hususta te 
kat yapı mokta4Jr. 



e ,.,.G~ii::::ı:::ı:nü~n~~~~~ 1 ~-~ eselelerinden l 
Seyrüseter Belediyede= inhisarlar 
Talimatnamesi Sıhhi müesseseler Hangi şubeler tevhit 

Resmi gazetelerde neşredilen Sureti ·reltişlerl edilecek? 
~evrUsefer talimatnamesi mem· lnhisarların tevhidi işini tet· 
eket dahilindeki seyrü seyahat lhtiUifı Hailedlldl kik etmekte olan komhyon dün 

:eseJcsini artık tamamen normal lstanbuldaki belediyeye ait silı· işini bitirmiştir. Aldığımız ma!u-
.,.,'~ Şekle koydu bundan sonra hi müesseselerin belediye müfet • mata göre komisyon muhasebe, 
1 url1ı' h d d d tişleri tarafından sureti tefti§i yü· · ·ı ubelerı"'e t ft' b tle 1• 
1 

' Ye u ut ları ahil.n e bu· s.cı § • e ış eye r , 
un R zünden Sıhhiye vekaletiyle bele .. k ı h '- k · ı kl · •
1 
an umlar, Ermeniler, Muse- km mura ıp er, UKU müşavır i erı, \' diye arasında bir ihtilU çı ı~tı. 

ı er memleket dahilinde seyrü Bu ihtilaf Sıhhiye vekili Refik be- sah~ şubeleri, mün kasa komis-
~~vahat noktasınd"n hl'ç bı·r kay· . M h. . b l b" k .. yonlarının tevhit edileceğine, 
Q- u yın u ıttın ey e ır ac: gun ev· 
d~Şarta tabi deği dir. Onlarda velki görüşmelerinde hal ve bütün fabrikasyon işlerile uğraşan kı· 

hıger Türk vatandaşlan gibi bu sıhhi müesseselerin sureti teftİ§İ sım'arl:ı tütiln inhisarının yaprak 
Ususta tamamen crbest 0 18 • §U surette takarrür ettirilmiştir: t;'tün mübayaatı ve imaldtiyle 

Caktır. Sıhhat ve lctimat Muavenet ve· uğraşan şubelerinin tevhit edi-
Malum o'duğu üzre (Lozan) kaleti müfetti;leri: ldarei umumi· lemiyeceğine karar vermiştir. 

~Ulhüoden sonra hü'<fıml'!t lstan· ye ve hususiy~ müessesatı sıhhiye- Birleştirilen ıubelerin hepsi An· 
0 - sinin mali, idari ve fenni bilumum 
Ulda bulunan Rumların mlibadil mue.mellltmı. Belediye müfettiıle- karaya nakledilecektir. lstanbul-

\"e da kalanlar, inhisarlar lstanbul 
gaırı mlibadil olarak ikiye ri: Belediyeye ait lcaffei müesse-

CIVJılm 1 d satı sıhhiyenin mali ve idart kı· baımüdürlüğü namile yapılacak 
""'ılı· ış 0 mc..sını, aynı zaman a l · bı·r müdürıu-k •mrı' altına verı'le-..., ı " d d sımlarını. Belediye sıhhat i~ erı .. 
1 rnuca e!e esnasın a Rurn· 1 • K 1 b ı d' cektı"r. Komı'syonun reı"sı' tütu-rı <ıtJ b müfettiş erı: eza ya mz e e ı • 
g b~ eraber Ermeni ve Musevi yenin biH\mum müessesatı sıhhi • inhisarı mndürü Hüsnü Bey de 1 ekalliyetlerden bazı arının 
\'at yesiyle memurini sıhhiyenin fenni dün demiştir ki: 
,,. an aleyhindeki hareketlerini h f · d k ... a2 ve idari ususahnı te tt§ e ece • •Komisyon işini bitirdi. Rapo-
b arı dikkate alarak seyrüsefer terdir. ru iki gün zarfında Ankaraya 

1°ktasından bir istihale devri te- Ve lkasız hizmetçiler göndereceğiz. Bazı hizmetler 
~ s etrniye r:ıecbur almuştu. Bun· Şehrin bazı semtlerinde han birleştirilecektir . ., 
ltJ an dolayı o va kıt Rumlarla Er· ve apartman kapıcılanyla kahve· 

eoiler ve Musavıler hakkında terde oturan bazı adam1arm evle- ou·· ll 
llnturn· b k d k b 1 re hizmetci süt nene bulduklan gec 
tdiJm! t' aFzı te ayyü Mat ~ 0 ve bu yüzcl;n kazanç temin ettik· 
d ış ı. akat sonra usevıler· teri anlasılmı~tır. Yenlpostane arkasında ltOyUk 
t erı başlıyarak bu tekayyüdat Beledive müstahdeımin şube~i bir mafjaza yandı 
Sedrici bir surette tadil edilm ·şti. bu gibi adamları tesbit ederek Dün akşam, saat 18 de. Yeni 
d tırıunla beraber son günlere ka- haklarında tahkikata bn.slamıştır. Poılane arkasında, Aşirefendi 
• ar bu hususta gene l. takım Ruhsatsız iş yapan bu gibi adam· caddesinde, Yosef Bahar Ef.nin 
tst'snaj tedbirler me•<' •'un· lar şiddetle cezalandırılacaklar • Rus iplik ve manifatura mağa· 
rtla~taydı. dır. zasından yangın çıkmıştır. 

lşt b d f 'd - Bundan baska ruhsat!'ız olarak Ateş, dükl<anın bodrum katın· e u e a yenı en tanzım 
l'e k b çalı~tTklan için kaymııı.ka~.1ıır .ta· dan çıkmış, orada bulunan stok 

a ul edilen seyrüsefer tnli· f ..ı ı 1 k ı d 
llıa.t ra ın~an ya ta nnara t.,Tl ' erın • malları saran alevler mar'Yazaya 
t narnesile geriye kalan istisnai el 1 • t ·ı · il a en ceza a ınan zmP. r.ı erın mı t da sirayet etmiştir. 
tedbirlerde tamnmen kaldırılmış- t t M" t h..ı in su ı tan l'lr mış ır. us a tıem .. Yangın, mağazada bulunan 
/· Binaenaleyh Türkiye dahilin· besi ~er av ve•Hm~ı,; ealı,an hi~ • mallar kısmen yandıktan ıonra 
l'~ •eyrü seyahat noktasından .metcilP.rin is;ml ... rini kavm,..1<~m • 

Urkt l R l E 1 lara· ~o··,., -'e,.e .... k ve l'a'""Akam • söndGrülmüştür. ı. er e um ar, rm ni er ve "" rı .... ..- ~ .~r 1 ıyıus • ı r 1 •5 e r e ısmi ya7l1ı mfüı. Seoep henü:r: anlaşı amamı~hr. 
fa k ' İç bir idari ·tah...ln....,..1 • .,....1 ... ,, ,.,..,.l'l alae~1t111rdIT. Tahkikata dcvarn edilmektedir. 
d t l<almamıştır. Yalnız m.üb~ "' • , idi ~~"!::·~· ~~~~~~~~!!!~~~~~ 
tele suretile barice çıkmış olup itfa ve hortu"' arı ne helvacıdan ahnan ceza filhakika 
~ memlekete; gelmek ıstiyen Beledive tarafından Avnınaya otuz liradır. Fakat bu adamdan 
Uınlar için her defasında üç hipariş ed;len ,ı:; b!.n m~tr: ~~fa;J'e ilk olarak be§ lira alınmış, ikinci-

~Yı tecavüz etmemek üzere Tfir· ortum1J evv .mın ~ rnış ır: u sinde ceza on bej liraya çıkarıl-
ıtıy hortumlar h.Jed,ve f_en hev~tınc:e mı , buna ragm"' en hala helvasını 
.. c dah linde seyahat müsaadesi d 1 kt d Y kmd 
•e ·ı muayene e ı me "' ır. a a Glikozla yapan bu inateı helvacı-
~et Mcektir. Hariçteki Ermeniler bi1H1n itfaiye gnrplarma d ğıtıla· dan dördüncü defasınd;,. otuz li. 
~ useviler tarafından memle- caktır. ra alınmıştır. 
<I ete gelmek istiyenler hakkında Konservatuvar meccant Kanun, kaymakamlara bu ıa· 
t:~ mevcut ahkam tatbik oluna· konserler verecek lahiyeti verdiği için ceza tarhında. 

lır. Kons~rvatvar talebelerindeıt bir usulaüzlilk olmadığı da ayn -

1 
lsu itibarla Türkiyede seyrii· teşkil oh1 nacak büyiik bir orke~tTa ca tesbit edilmi.,tir. 

11~Yabat meselesı artık kat'i bir marttan itivaren on bM aiinde bir Flurya plftJı ahnacak 
"'t°'ett h b b. hall(a meccani 1conaerler vermiye Flurya plaı"ının belediye tara. ~ .. k e alledilmiş ve ta il rr b 1 k s· did '- l k 

1" 1 as rva .. ~ ·tıT. • ım naZTT 1 • fından satın alınıp alınmaması e 001rmi addedi'eb,lir. ( ~ '- I .__ 6 ara na§ rınmıl'lm:. hakkında tetkil· tı müteakip bir 
Cltırıı inatçı helvacı karar verecek ohın ıehir meclisi 

"llk muhafaza kumandan• Bir gazete, Bakırköv kayma· azalarından mürekkep komisyon 
Gu hDı blnas1 lığının helvasını Glikozla yapan dün belediyede toplanmı§, bir 

ltıa d lllrük umum muhafaza ko- bir helvacıdan otuz lira gibi pek saat kadar süren müzakere neti • 
l>a tı anlığı Ankarada Evkaf a· fazla bir para cezası aldıgmı yaz· cesinde plajın alınmasına karar 
it ttı~anında ayrJlan daireye yer- mıı;tı. vermistir. Komisyonun kararı hu 
Şrnıştir. Dün aldığımız malUı-mata göre, gün ~~hir meclisine bildirilecektir. 

ınıınnııımııııu ııırnııır:ııııcııır.ır.n ııımnımıınnnmıllliillllllıımnııınımnn;nmmnmnıııınınınıınııınııımıu 

Mahmut Nedim Bey 

30 
(Son Yemen valisi ) 

lik Siyasi Esrarı 
i şa Ediyor ! 

~~::!:t:ımmmnımııı:mıııııııı::ıır.::ııııt::!!ı:r.ımııııı:ııını:ııı:nııınıııııımmıı nınıınmıııınııımırn:ıııııı Tefrika t40ırnnnmıııurııW 
S Tcrciime ve ilı."tibtı1 hakkı nıa/rfuzdur. 

itti ~;it Aptullah Aptiilkadinn el· ikinci bir vatan gibi ah§mıt ve ısın 
~ rerniye başladı. mı!tım. Oradan ebediyen ayrıla-
~ Ben, dedi, §İmdi ne yapa • cağımı düşünürken içime hüzün 

_:_~ası} iş göreyim?. çöküyordu. Dalıyor, bilhassa har 
......., 8 7.den , dedim. · bi umuminin mü§kül kara ıünle· 

l\etllt\} Uyük Gazimizin, Mustafa rini dü§ünüyordum. 
"e le,_, P~?a. hazretlerinin itiml'lt Bunlan b nden değil, yedinci 
~ı~biteec~~hlerine layik bir adam kol ordu kumandanı muhibbi muh 

" ce... • • b ? ~ l e.lrı hunuyım aea a. terem in Tevfik pa.,adan lnılba • 
ellin j't. , evet, yalnız bu Ye· tan dini yiniz: 

~~tiifiniu ~.Gaziye nasıl pere!ti~ 23 K nunusani 334 tarih ve 
""Cth- goste · b·ı kAf" d. ·-..ederi nnıye 1 e 1 ır. 77 numarayla Harbiye nazaretine 

Nim. yazdığı bir tahriratta Tevfik pqa 
Ye U kOI gUnler şöyle diyordu: 

~lta~keni artık kendi haline hı· "Harbi umumt dolayisile dört 
.,klaııy oradan aynlmak günleri sene evvel Yemen viJAyeti muha • 

tUa.ı-riıı?rdu.. Gençli!imin en iyi saraya düçar olduğu n.man mesn· 
1 ieç.ır i~ 'bu kıt' a7a rifatııu 0.naaMtt.n muntu.· 

man gelen parayla temine mecbur 
olan kol ordu, sandığında bir ay· 
lık idareye k!fi para olmadığı 
gibi erzak ve sair levazımat ta 
mefkut ve vilayet sandğı da ayni 
haldeydi. 

Halbuki hüktlmetin hali harbe 
dahil olmasiyle beraber İngilizler 

Yemen lat'Mrnın §iddetli bir tazyilı: 
ve muh~ara altına almr§lardı. Ye 
mende sebat ve idamei mevcudi • 
yet edebilmek için en evvel bize 
IAznn olan para ve ihtiyacatl sai· 
re hususunda vaz:ıyetimiz daha e 
vakitler hat bir devreye girmiş
ti • 

Harbin ikinci senesinde dahi 
Şerifi Meltke h disesi üzeme (:el) 
vilayet Te kolordunun havat dama 
n me bet'iwde ollln ve bi :c.h • 
met ve muh tarayla temini tm1va
sala edilebilen kara yolu da inln
taa diiçar olmu!, Y cmell "il Tel 
ve kolordusu munven t ve imdat
tan tamamen mahn1m nlmak §ÖY
ie dursun o zam&ndan beri mer • 
kezle muhabere dahi kat'iyen İm.· 
kan haricine çılmır§tr. 

Knlordumuz bir t raftan me • 
dan bayat ve :mevcudiyetimiz de-

Polisle: 

Yanan çocuk 
Cesedi Oün 
Nihayet Bulundu 

Bir kaç gece evvelki Aksaray 
yangınında yanan çocuğu cesedi 
dün itfaiye tarafından yapılan a • 
raştırma neticeıinde, yanan evin 
en üıt katmda bir ke.ryolada yatar 
vazıyette bulunmu~tur. Zavallı ço· 
cuğun çok feci bir ıekilde yanarak 
öldüğü anlaşılmıştır. 

Ophell ölUm 
Pangaltıda bahçevan Bedrosun 

yanında amele bulunan 60 yo.şla • 
rında Hnmparson isminde biri, an 
sızın kan ge!m•lt suretiyle ölmü!, 
Müddeiumumilik cesedin mor 
nakline lüzum görmüştür. 

B hçeye 98mUlen çocuk 
Samatvada Fatma hanım ismin 

de bir kadmm doğındu~u eocuhı 
bahçesine ~ömdüğü hakkında 
müddeiumumiliğe bir ihbar yapıl
mış, ve yapılan taharriyat netice
sinde b hçede bir çokura gömül • 
müş, göbeği kopuk bir çocuk ce
sedi bulunımu~tur. 

Ceset morga kaldrrılmf!, k • 
dm hakkında takibata bas!ar.mıs • 
tır. Mnznun, çocuğu eceliyle öl • 
dükten &onrn mezar kazdırama -
ması yüzündP.n b hçeye gömdü • 
~ünü söylemektedir. 
Şlpkacı dOkkAnntda yangın 

Tünel başında Kiryakiçanm 
§apkacı dükkanından evvelki gece 
yanmn cıkmı:;J ve dükkan lnsmen 
yanrhktan sonra öndürülmüştür. 

iki kJı,I er sında kavqa 
Unkapanında Hasan ve Dursun 

isimlt!rinde iki ki~· kav,,.a etmiş • 
)er, Dursnn. knrde§İ Yusufu teş· 
vik ederek Has m y:ı.ralatmııtrr. 

Salkel seklrle ••• 
Kasımpa~adn Ekrem isminde 

biri dün gece son derece sarhoş 
bir hald lcaympederinin evine gi
rerek lllarruz etmiştir. Evde bu
lunan k ymbiraderi f smaille mi • 
s fir Hüseyin bir olarak Ekremi 
döğmü~lerd ir. 
arar iç n ve kum r oynayanlar 

Zabıta son günlerde esrar ve 
kumar kar§ı §idd tli takibat ec; 
mİ§tir. Şubatın iptidasmdan beri, 
§ehrin muhtelif me.hallerinde otuz 
dan fazla lnmuırlı ne ve esrarh • 
ne meydana çıkanlm~br. 
Sin m flltml rtn• murakabe 

h yeU 
Şimdiy kadar bir polis m mu· 

nı tarafından ıanıür edilen sine· 
ma filimlerinia bundan sonra vi • 
}ayet ve polis M murlarmdan mU
rekkep üç kişilik bir heyet tara • 
fından nansür edilm ine karar 
verilmitt'r. 

TUrk içkileri ve lran 
.Müskirat inhisarı, Türk lik8r 

ve içkilerinin İranda satı§ ve reva· 
eını temin icin Tahran ve lranm 
diğer şelıirle'"rinde tetkikat yapını· 
ya k ra vemıİ§lİr. 

mek olan para ve ihtiyacatı sair • 
elen mahrum, elim bir müzayaka 
kar§ısında bulunurken diğer ta • 
raftan da Llhiç ve T ehame cep -
heleri de İngilizler ve Seyit l~ris 
tarafmdan f 1k kuvvetlerle vuku 
bulan ta rruzlara, lnınlizlerin 
vahile sker ihracı lıakkmda 1 • 
yenkati devam eden t~ebbüsab· 
na karfr gelebil.mck icin eon dere
ce müşki.ilM ve tazyib. maruz 
1'ulunuyordu. 

Pare. para ••• 
Bunlarm heJ)sinden ziyade her 

Hyde amili miiessir olan parrınm 
fikdanı en büyük dü§ünce ve teh
likeyi teskil ediyordu. F c.kat her 
hususta f evhtlde bir mrette ib • 
ruı Hrt; d r ve müZttharet buTit • 
ran. rabtı am-dan ziyıtde Yemen
de lr eıl ettikleri vukuf ve tecrüb~ 
v nüfuz dolayrsiyl bu kıt'~da ri
cali devi ttel'l hiç bir kismenin 
rıail ol11mıyac11~ muvaffalayetle
re mazhnT ol n Yemen vali i 
M1111hmut Nl'!dim bey bütün bu f'lh· 
vali mü~ki.ile karMsmeJa ,;erre ka· 
dar fütur getirmiyer k kolordu· 
nun ihtiyacatı müm~be11ini temin 
huıuıuıada cec• t17kulannı terke • 

l-Jindenburg mu? 
flitler mi? 

Almanya Cümbur reısı mar
şal Hindenburg, reisi cümhurlu· 
ğunu yenilemek için Atman ef· 
klirıumumiyesinin karşısına çık· 
mıya ve yni makama tekrar se
çilmesini istemiye karar vermiş 

bulunuyor Almanya başvekili 
doktor Brli ing, seksen beş yaşı
na varan ve memleketine çok 
büyük hizmet edereLc berkesin 
hürmet ve muhabbetini kazanan 
maraşhn, yeniden intihabına 

hacet bırakmıyarak onun müd
detini temditle iktifa o!unmast 
i~in çalışmış, fakat muvaffak oal
mamıştı. ÇünkO taraftarlanyle 
mil iyetperverler, Hindenburgun 
riyasette kahnasını istemekle 
beraber başvekilin müthiş düşma
nı olduklarından Riyaseti cüm· 
hın intihabının yenilenmesi üze
rinde ısrar etmişler, bunun ne
ticesi olarak doktor Brüningta 
onların nokti nazannı kabule 
mecbur olmuştur. 

Brüningin hedefi, beynelmilel 
mühim hadiselerin vukubulduiu 
bu ıırada Almanyayı, intihabat 
heyecanlarJndan kon.ımakh. Fa
kat Almanya kanunu esaaiı~ 

bir re:sin riyaset makamına ye
niden intihabım kabul etmekle 
beraber, riynset mOddetinin tem
dıdine cevaz veren ahkimı mub• 
tevi değildir. Reis Hindenburgun 
riyaset müddetini uzatmak için 
Almanya kanunu esasisini tadil 
etmek icap ediyordu. Kanunu 
esasiyi tadil için ıülüun ekseri· 
yeti temin etmek, bu ekıeriyeti 
temin için de Hitler taraftarla
riyhı Hindenburg taraftarlanna 
siya~ müsaadelerde bulunmak 
Uızımdı. 

Mesele ileri ıürüldiığü zaman 
Marşal Hindenburg riyasetinin 
temdidini, siynıt bir pazarlığa 
esas lutm mak oartiyle kabul 
edeceğini bildirmİf Ye bunun 
neticesi olarak Br0ning'1e Hitler 
ve Hobenberr arasında müza
kereler başlamı~tı. 

Gerek milliyetperYer 101)'8 .. 

listlerin, gerek milliyetperverle
rin liderleri haşvekil Brilning 

ra11nda ba§hyaa mlbakereler 
akamet uğradığından ( Hindeu
burg) un kendini tekrar cDmbur 
reisliğioe namzet göstermekten 
vazgeçmesi bekleniyor ve bu 
ihtim t Avrupada endişeler 
uy ndınyordu. 

Mar al Hindenburgun, ~ok 
(Ultf n eaufayı çeviriniı} 1 

derck servet ve yeaanmn mahdut 
bulunması ve vüıati maliyeye 
m lik olmaman en büyük milf • 
lrullt tevli!: eden vilayetten üm~ 
ve tuaYVUnın harkinde tekllifi 
harbiy den aayn 1'ütün tücalr ve 
anaf v ı ir den yüıı binleTle ri
ynl ietiltra.zan temin ve ta!Mil .,ıc
miıl rdir. 

Cfhet tanesi 
Bu da ihtiyacatl temine liafi 

gelmeyince hiç yoktan ve kendi • 
liklerinden ırf askerin ia esi içiD 
(lanei cih diye) iyle hir n.ri
dat tesiı ve ihdM ederek T aiz li · 
vumca ~tuz dolımnıncu fırkanm 
yevmi h reketine kadar •uavencl 
te bulunaldu;fa ·hi T eluııme kıt
asrnda d 8 h i!"an 333 tarihin • 
den numteTVel M S$Jttlıta kadar 
tuz ian i cih d' · le meml lıa 
hasılatından bir n,... on beı bin 
sekiE yüz c:Joks R he§ kanıt ve g& 
n klnunu vvel S4 tarihine kadar 
(E,ynyı ian i cihadiyesi) olarak Z 
yüz on bC§ bin riyal ahz ve cih • 
askeriyeye tevdi ylemis1erdi. ' 

(Bitmedi) 
.,,,'!"'!. )~-.-f ~TT~.--. --. ..r -1.1.- • 1 
\ 1!! .aJu:cnmın .ın.™fl .uı; 

yanı. 



~ 

t!'!::4-VAKIT22ŞUBAT1932~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~~~~· :::::e~ 

( Kaybettijimiz Vatanperver 1 
Günün Muhtırası 

Dr. Refet B.in hizmetleri Takvim - P:ızırtesi 22 Şubat 2 
inci ay 1932. 15 Şevv:ıl 1350 Senenin 
geçen ır;ünlen: 54 kalan ırünlel" 310 
GUneş - Doğuşa: 6,52 Han~. ı 7,48 
Namaz vakltlerl - Sabah : 5,32 

Üğle : 12,29: ikindi 15.26 : Akşam : 17,48 

Aramızdan bir bunuk nöbeti 
neticesinde kalp sektesinden e
bedi aynlan doktor Refet beyi 
toprağa i&mcUılrten sonra kab
rinin baıı ucunda Sami beyin 
söylediklerini dinledik altmış bir 
senelik yaıayı11n pek temiz ge
çen ıafhalanndan gençliğine ait 
intibalannı Sami bey tasvir etti, 
teeıa6rlerimizi arttırdı. Göz yaı- J 
lanmız aktı durdu. Rafet bey 
otuz kırk sene evvel Üsküdarda 
toplanan hürriyetperverlerin, is-
tibdadı idareyle çarpıtan ienç
lerin en ileri relenJerdendi. Dok
tor Şerefettin Mağmumi, ishak 
Sükuti, doktor Saffet gibi ·ateş 
şin gençlerin Hürriyet yolunda 
ld gizli faaliyetlerini, onların neş
rettikleri beyannameleri mektep
liler arasında tamime cesurane 
çalı~mışb. Merhumun millet, 
memleket ve hürriyet için kıs. 
kanç bir ihtimamla büyük feda
karlıklarını yakından tanıyanlar
danım. Ondaki irade kuvveti 
idare meziyeti sarsılmaz bir aki
deyle hürriyete aşk ve alakası, 
milli kanaatleı i imtisale layık 
nümanelerdendir. 

Doktor Refet Beyle aşınalı
ğımız bmirden başhyan samimi 
bir muarefeydi. Hürriyet baba
larından T eTfik Nevzat, Seydi 
tehirli fazılı muhterem Mahmut 
Esat merhumJarla Şeyhületıbba 
Mustafa Enver gibi simaların 
feyizlerini, ilhamlarını aJdığı 
zaman Refet idadide muit 
muallimlerindendi. Müteveffa 

• Yako efendiyle beraber Fran
sızca muallimiydi. Onu biraderi 
merhum Hakkı B. teşvik ederek 
'1Skcri tabbiyeye gönderdi. Drs
• eriı .e devam ederken hürriyet
t--cı vcrlerio müv'idi mülikatı 

o.an tıbbiyede bir taraftan da 
1stipdatla, zulümle pençeleşti. 
Mektebi bitirdi, lzmire geldi. 

Gazetelerde fenni, edebi, içtimai 
makaleleri, basbfihaıteri neşredil· 
miye baıladı. Hele bir aralık 
moda hükmllne giren Dekadan
lık me1elesinde merhum Abdül
halim Memduhla muvafık mua
rız olarak münakaıaları devam 
etti "Ahenk,, gazeteıinde uzun 
müddet muntazaman yazıları çık
b. lzmir gençliiine ve hepimize 
saf ve samimi tellcinlerile istifa
deli oldu. AbdOlbalim Memdulı 
mtııtehzi ve ateşin hürriyetper-
---··-··· o ••••• ·················----·-----
ihtiyarlamıı olmasına mebni , 
cnmhur riyaseti makamının ağır 
vazifelerinden kendini korumayı 
tercih etmeıi takdirinde ona 
kartı ıl5ylenecek bir ıöz bulun-
mazdı. Fakat ihtiyar marıalın 
vatanpenerliği ve vazife hissi 
herıeye galebe etmiş, onun için 
kendisi istirahate çekilmek fik
rinden feraiat e:derek yeniden 
intihap mncadelesine firmiye 
karar vermittir. 

Geçen on beı gün zarfında 
milyonlarca Alman, marşa! Hin
denburgun yeniden intihabı için 
imza vermiıler ve bu suretle 
marıal Hindenburga karşı his
settikleri hürmet ve muhabbeti 
ifade etmiılerdir. 

Bu tezablir, Almanyanın ha
ricinde, Ala:anya siyasetiyle 
yakından alikadar olan devlet-
ler Ozerinde de iyi teıir yapmış 
ve mareşalin yenid5n intihap 
mDcadeleıine iİrmeıi, Almanya 
ve Avrupa için de iyi telakki 
olunmuıtur. 

Halihazırda bütün emareler, 
vazıyetin Mareıal Hindenburg 
lehinde oldujıınu ve ekaeriyetio 
Hitlv tarafından dejil, fakat 
Hhltlenbarg tarafından kazanı
lacaiuu 2C>ıteriyor. 

o. z. 

ver, bir zattı. Doktor Refet 
mütevazi mutedil, makul bir 
meslek takip ederdi. 

Kabri batında Sami beyin de
diği gibi Yemene giden idarei 
mahsusa vapurunda zincirbent 
bir hürriyetperveri kurtardı, Av
rupaya manevrayla kaçırdı. Ar
tık lzmirde tutunamadı Yunanis
tana kaçtı. iİtti, ele ieçmedi. 
Oradan F ransaya, Fası, Ceza-
yire sıitti, oralarda evlendi. Trab
lusu garba. döndü. MüJkiye kay
makamhklarmda bulundu. Basra
ya kadar uı:andı. Oralarda mü
temadi çarpı,malarla daima 
memleket ve millet aşkına ça
hşh. 1 a son hezimete kadar fU· 
ur ve ıeciyeyle uhdesine düşen 
vazifeler'ni pek iyi gördü. Ge· 
çirdi. Dn,mamn eline esir dü,
medi ailesile birlikte kaçtı. Mu
hitimize geldi. Milli mücadele 
hatladığı zaman Mihalıççık kay
malır amıydı. Eıkişehirde toplanan 
kuvayı inzibatiyenin Kiraz Ham
disiyle mut21ıurif Ço!ak Hamdi 
ile çarpışmak üzre kazada top
ladığı hamiyetli arkadaşlariyle 
Eski$ehir üzerine yürüdü. Muta
sarrif Hilminin IAyık olduğu aki-
beti hazırlı yan Refet beydi. 

Çok şafkatli, pt!k merhametli 
bir fabsiyetti. Ancak mem!ekete 
biyanet edenlerin biaman düş
manıydı. Mağdurlar3 elinden gel
diği kadar himayelkar davranır-
dı. Cümhuriyet rejimine en kuv
vetli imanla sarılmıQ, onu candan 
koruyanlardandı. Milli mücahede
de lsbarta mutasarrıfıydı. 

Sonra meb 'us intihap olundu, 
son dakikasına kadar vatan 
hizmetinde bulundu, beyaz saçı, 
ak alnıyla kendisini tanıyan ta-
nımıyan herkesin hörmeti arasında 
yaşadı. Onun aramızdan ayrıl
masını görmek bana pek ağır 
geldi, yaıamalıydı. 

ı\'albando~lu 
Mahmut Hıfzı 

Güneşten sonra 
Dlln gene kar başladı 

Hava dün sabah ağleye kadar 
ilk yazı andırır bir ıekilde açık 
ve güneşli geçmit ve herkesi 
fimide diltürmüıtür. Fakat bu 
illzel hava akıam üzerine doğru 
birdenbire bulutlanmış ve saat 
yediden ıonra kar yağmıya baı
lamıı ve saatten ıaate iştidat et
mi~tir. Dün hararet derecesi 
azaml 2,5, asgari nakıs 2 ydj, 

BugUn hava 
Rasathanenin verdiii maluma

ta göre bugün hava kapalı ola-
cak, rÜzilr poyrazdan esecek
tir. Hafif kar yağması ihtimali 
vardır. 

Trakya yolu açlldı 
Trakyada yağan karlar dola

yısile bir kaç gündenberi gele
miyen ekspres ve konvansiyonel 
trenleri dün gecikmeyle gelmiş
lerdir. Konvenıiyonel saat bire 
doğru, ekspres de saat bete 
doğru gelebilmişlerdir. Hattı ka
pıyan kar kısmen temizlenmiş
sede Svilengrad'la Uzunköprü 

--- Bu Çarşamba ak,amı: 

Yatsı: 19.18. imsak: 5,rn 
Hava - Dün hararet derecesi azaml 

2,5 asgari nakıs 2 idi. Bugün bava bu
lutlu olac:ık. rüzgir poyrazdan esecek, 
ve kar yağmı~ı muhtemel görülmemektedir. 

1 
Radyo 1 ---lstanbul - 18 den 19 a .kadar 

gramofon I 9,30 dan 20,JOa kadar birinci 
kısım alaturka ~az, 20,30 dan 21 e ka
dar konferan:; 21 den 22 ye kadar ikinci 
kısım alaturka saz, 22 den 22,30 :ı kadar 
orkestra. 

Adliyede: 

Esrar dalgası 
Maznunlar fllllerlnl dalga 
içinde olmalarsna ra§men 

lnklr ettll3r 
Dün ağır ceza mahkemesinde 

bet esrarkeşin mahkUmiyetiyle ne 
ticelenen bir dava görülmü,tür. 

Davanın dikkate şayan ciheti 
esrar içmekten maznun bulunan 
bu beş kişinin mahkeme huzuru • 
na çıkarken bile esrar çekmiş ol • 
maları ve muhakeme cereyan eder 
ken esrarın dalgasına tutulmuş 
bulunmalarıdır. 

Esrarın çekildiği mahal, Sulu 
kulede Neslişah mahallesinde (E· 
fe) diye anılan hammal Mehme -
din kulübesidir. Bir gün, uzun 
bir zamandan beri metruk ve ten· 
ha bir arsada bulunan bu kulübe
de gizlice esrar çekildiği şeklin· 
de yapılan bir ihbar üzerine, zabı· 
f.a ansızın baskın yapmış ve başta 
Efe Mehmet olduğu halde, ara • 
hacı Ahmet, hammal Salih, a
rabacı Şükrü, hammal Muzaffer, 
Süleyman, rençper Apturrahman 
hammal Mehmet, Tahsin, Hasan, 
Sait isimlerini taııyan on bir ki • 
şiyi cürmü meıhut halinde yakala· 
mıştır. 

Dün mahkemede bulunan maz
nunların hepsi de cürümlerini kuv 
vet ve şiddetle inkar etmişlerdir. 
Maamafih dalgın ve mest halleri, 
esrar çekmeyi bir hayli müddet • 
f:en beri itivat haline soktuklarına 
şüphe bırakma.mııtır. 

Netekim iddia makamını itıal 
eden Burhanettin bey, zabıt vara
kasının mevcudiyetinden sarfı na
zar, maznunların cürümlerini yüz
lerinden okumanın kafi olduiunu 
söylemit ve cezalandırılmalarını 
istemiştir. 

Neticede Efe Mehmet, esrar -
hanenin sahibi olmak sıfatiyle, al
tı ay hapis ve yiiz lira ağır para 
cezasına, diğerleri de iki~er ay 
hapis beşer lira para cezasına mah 
kUm edilmiflerdir. 

lhbsas mahkemeleri ı,e 
ba,ıadı 

lstanbul ihtisas mahkameleri 
için tayin olunan hakim Refik, 
Müddeiumumi Reşit ve Muzaffer, 
müstantik Hakkı beyler ıehrimize 
gelmişler ve yeni mahkemeler dün 
işe ba~lamışlardır. 

arasındaki bir köprünün üzerin
den lokomotifin geçmesi muva
fık görülmemiş ve dün lokomo
tifin birisi köprünün bir başına 
kadar getirmiş diğer bir Joko
motif de diğer taraftan vagon
ları arkasına takarak getirmiştir. 

Bütün lstanbul balkı t!!!r::!'!I .. 

MELEK sinemasında 
iraesine başlanacak olan Marice Yvaln'Jn 
canlı ve şeytani musikisi, ıeo şarkıları, fokstrot ve tangolarile 

Ağzınııddn Değil 
(Pas sur la bouche) 

en güzel asri Fransız operetinde 

Nicolas Rimski, Jean Marny 
ve Moiador tiyatrosunun yıldızlarını alkıılayacakhr. 

Yerlerinizi evelden temin ediniz. 

Kalpte 

.:._ Evet, o,;yak şatosu civarında te 
sadüf edilen kireçleri yrkamakln iyi 

ettiniz. 
Fakat mühendis hep aşk meselesi

ne dönmek istiyordu. 
- Pek yakmda, zannedersem, hem 

şireniz için otomobilini yıkamak bir1 

hatrradan ibaret kalacak. Yakında bir 
gürü otomobil ve şoförleri olacak. 

- Ya, öyle mi? Buna pek memnun 
oldum. Fakat bunun ne gibi bir muci
zeyle olacağmı da söyler misiniz:? 

- Kont Kartelmeyranla evlendik -
ten sonra ... 

- Kız kardeşimin ona varacağını 
mı zannediyorsunuz? .. 

- Tabii. 
Sonya güldü. Fakat mühendis bü -

tün dikkatine rağmen bu gülüşün şüp 
he mi, alay mı yoksa itimadı nefis mi 
olduğunu anhyamamıştı. Birbirleri· 
ne bu kadar bağlı görünen bu iki hem
şire acaba birbirlerini pek yakrnda 
yaralamryacaklar mıydı? Jan Lartig 
bu sonuncu vazıyeti kabule mütema • 
yildi. Şimdi Sonyanın iri gözleri ona 
bakıyordu. Bu gözlerde o kadar derin 
bir saffet vardr ki, mühendiein hi-d • 
detini uynndmyor ~imdi bir şey M>y • 
Jemiyor, sade düşünüyordu: 

- Gidip Franoyu göreyim. Bana 
herhalde bir akıl öğretir. O zamana 
kadar bunlann maskelerini kaldırma
mak daha doğru olur. 

Sonya ona uzun uzun baktıktan 
sonra: 

- Zannedersem, dedi, siz severse
niz çok ciddi eeveceksiniz. 

Kızın maksadı ondan bir itiraf mı 
koparmaktı? Yoksa bu suretle hare -
ket ederek kendisini de ısusturmak ve 
şeriki cürüm vaz1yetine mi sokmak 
istiyordu?. Veyahut sadece kendi 
kuvvetini mi denemek istemiyordu. 

Mühendis şiddetle ceTap nrdi: 
- Snersem .. Fakat her halde is • 

tikbalde sevmek istemiyorum. 
- Niçi11 .. 
- Zirn. inıHı.. eevdiğinin ~na JA. 

yık olup olmadığından emin de J • 
dir. Kaç defalar, masum kimeeler eıev 
diklerinin sadece cinayet mahkeme .. 
lerine layrk insanlar olduklarmı gör 
müşlerdir. 

- Sevgili9ini iyi intihap etmek için 
insanın zeki olması lazrmdır.. Ben 
böyle düşünüyorum. 

- Fakat daha z.ekA. faaliyete geç
meden kalp Mvmişse, bu a~kı öldür -
mek için insan elinden geleni yapma
lıdır. Hakkınız var.. Geliniz, çiçek ko 
parmakta devam edelim. 

Sonya ona mahzun bir bakışla. bak 
tı. Yoksa gene mi dalavere yapıyor

du. Mühendi&n sözlerinde bir hü • 
cum, apaçık bir hücum vardı. Bunun 
la beraber Sonya bir ~ey söylemedi. 

Mühendis içeri girerek: 
- Ben Franoy'J:ıra gideceğim. 
Diye müsaade aldı. 
Franoy'lar SOO metre kadar ilerde, 

bir köşkte oturuyordu. Jan Lartig 
kan kocay.r gülüp eğlenirlerken bul -
du: 

- Size, dedi, ihtiyacım var. 
- Şu poliıı; işiniz için mi? 
- Evet.. Siz bu hususta benden 

daha tecrübelisiniz. 
Franoy karısına bakarak güldü: 
- Evet, dedi, ey bakalım ne 

f ğae Tefrik• 
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Nakleden• f~ 
- Madem ki Jülyetin d~f;ri b'; 

dur, size küçük bir sır tevdi ed;:;. 
ğim. Pek tabii bunu muhafaza yt4 
ğinizden eminim. Bunun eh~ ı'J' 
yok. Fa.kat tatil müddetini sü~ ....ı, 
geçirmemiz için lamn. İşte, dill;;. 
niz, bundan bir kaç ay eVYe1, o _....s 
henüz genç kız olan kanın MateP:·, 
adalarında oturuyordu. Ben de 0~" 
ya gitmiştim. Avrupa gazetele!P" 
Singapur esrarı diye isim koydu*!' 
rr meseleye karışmıştım. 

Lartig yerinden sıçradı: lf' 
- Okudum, dedi, fakat Frano1 

mi demek sizin asıl isminiz deii!;,a, 
- Affedersiniz dostum, F ~ı 

asıl ismim .. Fakat bu meseledeki v 
~smim değildi.. 

- Yani Krapot mu? , 
- Evet. Vensan Krapot... Pek.j 

bit insan amatör bir polis haf•Y.ıııl 
veya bir romancı olunca kendi i5Y, 
ortaya çıkarmaz. Halbuki bu Jdtıf, 
simde .. Ben, asıl ismimi kullaıt11° ~ 
rum .. Veyahut bir müddet için sSlİ 
mimle yaşamak istiyorum. rd~ı 

Lartig heyecanla tekrar edi)'O d1ı1 
- Siz Vensan Kra.pot musu11 , 

~ halde kurtuldum demek.tir. ~-i' 
hatlerinizden ve tecrübeleri.nizdtll d 
tifade edeceğim. Ve sizin yardıJll~, 
la. da bu işi başaramazsam, artd',; 
Jah bilir. Her halde bu ild kadt11t 
keme kapılarmda süründürecefiO'' ti 

- Vay vay .. Bütün bunlar hef' 
hII'SIZlık meseleleri içm mi? 

- Evet. , 
- Birisinden şüphe mi edi)"Orf1' 

nuz? 
- Şüphe değil, ispatlanm vat· d' 
- O halde bana ihtiyacmrz ~ 

mektir. r 
- Bilakis, siz olmaZMnJZ bel~, 

cemice bir hareket yaparım. Mad~ 
huzurunda söz söyliyebilir miyiıl'' 

- Hay hay. ; 
- Menuu bahsolanlar 111ad 

Gregorovna ile kız kardeşidir. 
Franoy titredi: 
- Yok cannn .• ?Su deUUk oıut•ff' 
- Ne yaZJk değ'l. e ışin ti..., 

na ciheti de şu ld SonyaYI deli' 
seviyorum. 

- Doirusu güzel kız ve deiet• ~ 
- Hayır, göreceksiniz ki buıa' • 

yık değ'il. Meseleye baştan b~~ı• 
lım. Markinin evine giren uzun bO~ 
ve rus şiveli kadını hatırlıyor 1' 
nuz? .~ 

- Evet amma. marki bu ~ 
taklit edildiğini söylüyor. lt~ 

- Olsun. Geçen gün oto111ob'1 j11ıl' 
bahçede yıkatmak üzere duruY0 ~ 
Teker1ek1eri:nde kireç vardı. flJI ~ 
ki bu civar arazide pek az ki~~ ' 
dır. Diğer taraf tan, markinin 0 ' 

harcı, hırsız girdiği gece, bir otoıJ' 
bilin hırsrzr ahp gittiğini görJll~ 

- Ya bir yolcu otomobili itft• 1,; ·ı ,.ıt - Hayır. Zira, bu otomobı .' 0td~ 
ser otomobillerin geçmediği bil' 1 ı,tl' 
8aklanmıştr. Kast.elmeyran ile ,fft1 
saklandığı yeri gidip bulduk. ~°"" 
ben otomobil JAstik izlerini bul 

- Bu da bir şey ifade etnı~ıı ,ı 
- Belki. Fakat otomobilin _.rlfd~ 

duğu yer pis ve kireçli bir aP6" 11ııtl" 
- Şimdi mesele değişiyor. ~ııdt ~ 

la beraber, bu bir tesadüf ~11 •• ti 
labilir. Buna istinaden EJena gibi 

var? kadını itham etmek!_ 
- Kastel,meyran meselesi çatalla- (BitnıeJl)../ 

şıyor. Bu mesele ile, şatoya giripı-----------~-· 
kaybolan hrrsrz kadın arasında bir n· Yarın akşam saat f·r~nbul aıtrdi~S.ı 
laka var. 21 30 ~ w tro il 

- Hatırlryorum, evet.. ' da ıehir'li"yO 1 
- Bir başka mesele de şu ki, şüp [HiND[ ~oNllNOft 11111111111111 

helerim .. Nasıl söyliyeyim.. Kalbimi Lll 11 L U llUll 
kanatacak bir şekilde.. Komedi 4 perde 111 

- O .. O .. Bu fena. Görüyorum ki Tercüme eden. 
siz ciddi tahkikata girişmişsiniz ve Bedia M. Vasfi Rıza ııı 
artık amatör bir polis hafiyesi ol .. T !Ati t l b il 
maktan çıkmış.o;mız. enzı a ı a e e lllllllıı•·/ 

- Evet.. geceıi ~ 
Madam Franoy müdahale etti: 
- Bu tahkikatı neticelendirmek 

hakikaten sizi fazla alakadar ediyor 
mu? 

- İtiraf ediyorum ki öyle. 
- O halde azil:im, dedi, kendi~i -

ne hakikati söylemek lhım. 
Madam Franoy sa,san eaçları v& 

vakur bakT~larile pek güzeldi. Fra -
noy mühendise: 

Şehzadebaşı dB 
Ferah SlnemasıO "° 

hulİfe f5· 
Bu gece halk gecesi du "tlıi 

umumi koltuk 35 komik düt11bil ı.efetl-
·ı il eti 

mail ve Ahmet beyler ten:ısı dl dr' . 
CiJmhurlyet fedallerl kO~~I ~· 
4 ptrde. Hu gece l biletle Hı ~ 
masır.d 3 da sesli sözlü filiıll ~ 
lir~iniz. 



~•!!!!l!!!!!!!!!!!!!~i;j~r~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!'!!!~~~~~~~""!"'"!'!~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------5 - VAKiT 22ŞUBAT 1932---

[-.._._._\\f_e_m_l_e_k_e_t_t_e __ V_A_K_l_T __ ...,._J 1 
LAN 1 Memleket H a.berle ri 1 _ Ergani bakırı Türk anonim şirketi . _ 

hissedaranınm dahili nizamnamesirun Ad d Ak k• ı· Memleketin kazandığı büyük u uncü maddesine tevfikan, u - ana a se ı ı 
ve kiymetli fabrika :·:u;;;;ı:;ı~t;;:::~~:~:;~ üfürükçüler idam rnahkiimu 

içtima eyliyecek olan heyeti umumiye- Ad d 'k· f k . .. k Aliiyeye tabi Akseki kazasının 
de hazır bulunmak üzere, yevmi meı ana a 1 1 ö ı·ü çtinun ya a-

landlg-ını telgraf haberı· olarak Sı'ndirfe köyü muhtarıyla karde • kQrda şirketin lstanbulda Bahçekapı-
yazmlctık cı·nı' o"ldu"rerek firar eden ve gıya• smda Taş hand:ı kain idarei merkezi- :ı:- • 'S' 

yesini teşrif buyurmaları ve hisse se- Dün gelen Türk Sozü refikimi- ben yapılan muhakemesinde idam 
netlerini içtimadan bir harta evveline zin verdiği malumata göre, yakıı- cezasına mahkUm edilen şaki laz 
kadar Türkiye lş bankasına, Doyçe lanan Karagö::ün oğlu Ahm~t ve Ali oğlu Mehmet jandarmalar ta• 

Vanlı M"'hmet bı'r kadına aıı.I,. mus rafınd .. n yakalanmıot, Alaiye adli· bank'a ve yahut şirket veznesine tevdi "" 'S'" Q 't 

eylemeleri ilan olunur. kası yazıp verirlerken ele geçmi~- yesine teslim edilmiştir. 
~/celisi idare lerdir. Üfürükçülerin uzun za- Adana pamukları 

MÜZAKERAT RUZNAMESi: mandanberi kadınlara aşk mektup Nevyork ve Livepol boraala • 
1 - Şirketin 1931 senesi zarfınd:ıl<i ları yazıp verdikleri anlaşılmı~, rının pamuk fiat arı yükseldiği 

muamelatını mübeyyin meclisi idare fakat bir türlii cürmü mc~hut ya- için Adan:ıda pamu3un batmanı 
raporunun kıraati. • pılamamıitı. Nihllyet alınan ter- 145 - 150 kuruştan 160 kuruşa 

2 _ Mu''rakı'pler tarafından "'erı· . tiba.t sayesinde üf rükr:ül"r ynh-ı - km Ad . d b. • çı ıştır. an:ı pıyasasm a ır 
len raporun kıraati. lanmış, Ahmedin evinde görü - kaç P,ündcnberi hararetli muame • 

3 - 1931 senesi bilanço ve kar ve len kadının üzerinde 3 aşk rnus - le o1maktadır. Fiatların daha zi· 
zarar hesabının tasdikiyle meclisi ida- kası ve oda dahilinde on tane yı- ya c yük:;eleceği tahmin olunmak 
renin ibrası. lanın bel kemiği, bir çok yerleri tadır. 

4 - Müddetleri hitam bulan mecli delinmiş yürek şeklinde mnvi bir Adanada et yok m11? 
si idare azalarının yerlerine aza inti- ta! ve bir tespih. Vanlı Mchme -
babı. din evinde de ı:frükçü)üğe a;t on Adanada bazı kasaplar dük • 

5 - 1932 senesi için mürakipler in- adet araı>-:a kitap, üc ya.zılmı~ kanlarını kapamı~lardır. Buna da 
tihabiyle ücretlerinin tayini. (2801) muska, 32 adet yazı .mıs mu~ka - sebep son günlerde ellerinde kesi• 

Bir hat.re : Buraadakl ipek fabrikasının temel atma ......... _. ................. -............................. tık kağıt, tespih ve divitler bu - lecek mal kalmamasıdır. 
merasiminde Gazi Hz. liyor. Bu tesi$atm aym bütün lunmuştur. 

Bursa muhabirimizden: Alt katta uzun ve camekanla dünyada ancak üç beş büyük Ezinelilerln mUrecaah 
it Bankasının şehrimi:rde tesis kapab bir koridor geçildikten fabrikada vardır. Ezine ticaret odası fktısat ve - Urladakl Kıtlık 

•ttiği (lpekit) fabrikası, aylar- sonra her tarafı betondan yapıl- Bu modern tesisatın idare ve kaletince lağvedilmi~ti. Ezineli _ Bir müddet evvel Urla ve Ke· 
daııberi devam eden hazırlıklar- mıt imalathanelere girilir. Meyilli iıletmesi de kıymetli ve ıalahi- ler kasabalarının ticari ehemmi - malpaşada kıtlık ve açlık olduğunu 
elan sonra, faaliyete geçti. ilk camekanlardan içeriye ziya tufa- yettar ellere tevdi olunmuştur. yetinden bahsederek ~-danın aç!l- yazılmıştı. Yerinde yapılan tet-
te111el taımı bizzat Gazi Hz. nı fışkıran çok geniş bir daire... Fabrikanm miidürü umumisi mas~ etrafında teşebbuse geçmış- kiklerden sonra anlaşılmıthr ki 
ilin koymuı olduklara bu muaz- Burası dokuma dairesidir. Bura- Reşat B. yedi sene Almanyada lerdır. vazıyet mübaliğah, hakikate 
... da elektrikle müteharrik hesap- ve lngilterede ameli •e nazari .• :::::.~ Ollfçl aranıyor ...ıı ::::::: pek benzeme• şekilde gösteril--nı müeıseıe tehir haricinde h ... "" 
el '- sız tezga var. dokumacılık tahsil etmicı doku- p H'l ı· h -eııdrik fabrikası karıısındadır. Fabrikr.nın bir başka tarafı.. Y rotezln bir di,çlye miştir. ı fı ıa mer umumı mer• 

F b ma mühendisidir. Fabrikanın esas ihtiyaç vardır. Arzu edenler k · · ··f t· l · d ld vı a rikanın mermer merdivenli Henüz Türkiyenin hiçbir yerinde ezının mu et ış erm en 8 ıg 
L fen mühendisi de Türktür, Al- Kadıköy Mıs1rho§lu Yavuz ı t• · d U ı d le -.pııındanireriye gı"riyorsunuz Mü- bu'unmıyan şarı" dairesine tahsis d rapor ar ne ıceıın e r a a 51 m• 
lı " manya a tahsil görmüş, doku- 1 TUrk sokak 8 No.ıı hanede d b. k 
•nımel, muntazam bürolar .. Bu edi miş. Pml pırıl parlıyan yep- ma tezgihlarıD1 inşa eden fahri- Olş Tabibi Zeki Nuri Beye tıya düşen mah ut ır ısma 

bGrolarda başlarını bile kaldırma· yeni makineler henüz kurulmuş. kada amele sıfatiyle ite başla- F. mUracaat etsinler. beş yüz lirabk yardımın kifi ge• 
dan ,.alııııan memurlar .. Erkek ve Yalnız bu dairedeki tesisat yi!z Al b 1 k iL. ··-------::- -· lecegv i tahakkuk edetek bu para 
le T T mış ve manyanın i umum ipe -==------• ...... ·----= 
•dın amelelerin ayra ayrı gar- bin liradan fazlaya malolmuştur. li sanayiine ait fabrikalarda dört kecek olan (lpekiş) Herde genit dün Urla Hillli!lhmer merkezine 

dirop daireleri, her amelenin ay- Büküm dairesi ..• Binlerce ma- sene ameliyat görmüş, üç sene satış teşkilata teJis edecek, bu gönderilmiştir. Kemalpaşaya gön· 
rı bir dolabı bulunan tertemiz karanın uğuldıyarak döndüğü de nazari olarak fen mühendisli- teşkilah bütiin diğer fabrikaları derilen beş yüz liradan ancak 
•- 1 bu dairenin bütün işçileri hep . h ·ı . . Y 1 d k ı- d .. t hl'k ı"kı" yu-z ıı·rası tevzi olunabilmiıtir. -e e yemek salonlara, memur- Türk kız1arıdır. Büküm dairesin- ğı ta sı etmıştır. a nı:ı o u- mızın mamu atını a mus e ı -
ların istirahat ve yemek odaları den sonra kaynatma için ihzar ma, boya ve şarj kısımlamıda lere arzetmiye hadim bir mües- Üç yüz lirası mahalli Hililiahmer 
her tarafı intizamla yerleştirilmiş daireleri, kimyahane, tahlil hane, lsviçr eli mütehassıslar vardır. Ya- sese vazıyetine koyacaktır. şubesindedir. Bu paranın tevzii-
~epolar ve 111amulit dairesi.. boya dairesi, kurutma lusmı ge- kmcla mamu'itım piyasaya dö ıf. • ne ihtiyaç görülmemiştir. 

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

--6----- r ARIH EL KIT ABI 

lebep oldu. Yavq yavaş çekilen buzlar Asyarun §imaliyle en yük.ek dağ• 
l.nD'a munhasır kaldı. Bunun neticesi olarak sular azaldı. Sular azalın • 
~ daralan denizler yerinde göller peyda oldu. Bataklıklar teıekkül et• 
~· Gürbüz nehirler çılızlaştı. Bir çok nehirler kurudu. Yeni yeni kara 
..., meydaan çıktı. 

Yağmurlar kesildi, yeıil tabiiler çöl haline girmiye baıladı. Şimali 
t&rkrden esen rüzgarların sertliii ve çokluğu yeni bir tabiat hadisesi olarak 
~ Aayada müeasir oldu. Çünkü bu rüzgarlar orta Asya sularını buhar ha 
~de cenuba dolru götürdüğü halde Türkeline aade kum taşıyordu. Orta 
~Ya kum istiliıına uğramııtı. 
._ Bu vazıyet üzerine orta Aayadaki insanlar kendilerine yeni yeni yurt 
..., tedarikine çıktılar. 

Tabiat §artlarının değişmesi Türkelinde Yaflyanların hayatlarında şu 
tebeddülleri yaptı: 

A) Türklerin bir kısmı göçebe oldu. 
B) Yurtlarının bir kısmı Sitep haline girenlerle girmiyenler arasında 

~Jatt, iktıaadi tezatlar husule geldi. Ve iki zümre meydana çıktı: T opra• 
••batlı yapyanlar, göçebeler. 
?·· C) tehirler göçebe Türklerin tecavuzlanna maruz kaldı. Bir kısım 
I urlder daha iyi iklimler bulmak için, muhtelif istikametlerde muhaceret • 
:re bqladılar. Muhaceretler fark, cenup, garp istika.metlerinde oldu. 
~~ka ıiden Türkler Çine, Sarı nehir boylarına yayıldılar. En az milat· 
-ıı Yedi bin sene evvel vukua gelen bu hadiseler yüksek bir medeniyete 
~İp olduklarını eserleriyle ispat eden orta Asya Türklerinin medenivet 

hindeki kıdemlerine misaldir. 

Cenub• gidenler ı 

dileŞİaaal ve ıimali garbi istikametlerinden Hindistan yarım adasına gır-
r. Sint, Brahma putra, Ganj nehirleri boylarına yayıldılar. 

..__Harappa ve Mohencodaro'da yapılan yeni arkeoloji keıfiyatiyle Orta 
~Türklerinden olan (DnWd) lerin ,.&ilmek ~eti mübmmel bir 
·~tahakkuk etmiJtir. 

Garba gidenler ı 

tabillci )"oldan geçtiler: 1 - Şimal yolu. Bu yol Ural dağlarıyla Hazar de
araamdan ve Karadenizin timalinden geçer. 

Bu geçidin adı (KA VIMLER KAPISI) dır. 
~ - CENUP YOLU. Bu yol Himalayanın timal ve cenup etekleri bo
~ . ıarbe ,ider. Cenu~!~~dan gelerek, Kafkasları geçerek ıimal yo
~ ıltilıak edenler de o . (Keletler .0,i) Şimal yolu, cenup yolun 
hl.: ~ bozuktu. Çünkü cumudiyeler çelrilcKkten sonra bu sahalar batak • 
'IJılfit'f;:~ almqtı. Şimal yolundan gidenler varacakları yerlere pek geç ve 

visd olabilmitlerdir. 
~~ yoluyla hareket edenler Mezopotamyaya, Anadoluya, oradan 
P~--:- · aeçmitlerdir. Ön Asya ya rebnit olanlardan bir kamı Suriye ve ..._ -...ıı. Mm a.-iflerdi. 

TARİH EL KIT~BI ,_ 
Şimal yolunu takip edenleı·den bir kısım Karadenizin şimalinde, T u• 

na boylarında ve Trakyoda yerleştiler. Bunlardan bir kısmı Makedonya 
ve Tesalyayı işgal ettiler. Ve a$ıl Yunani:stana geçtiler. 

Tuna boylarında yerle!en Türklerden bir kısmı da İstanbul ve Canak• 
kale boğazlarından geçerek Anadoluya geldiler, yerleıtiler. 

On Asya - Sumer, 

Elan • EO ı 

Mezopotamya ya gelen Türkler F rat ve Dicle nehirleri kenarlarında yer 
leştiler. Sumer ve Elam medeniyetleri ve daha ti.maide teıekkül eden (E• 
ti) ler medeniyetinin büyüklüğü gün geçtikçe meydan çıakamtadır. 

Mıa1r. 

Mısırda yontma tat devrinden sonra maden medeniyetine tesadüf edi· 
liyor. Maden işletme ilk defa Türkelinde başlamıştı. Tabii bir tekamül ne
ticesi olarak Mısırda maden işlemiye baılamak lazım gelse, daha çok za• 
man geçmesi lazım gelirdi. Halbuki Mııırda madencilik sahasında bir at• 
lama görüyoruz. Bu atlamayla şarktan gelen Brakisefaller arasında bir 
münasebet vardır. 

Ele havzası : 

Garbe gidenlerden bir kısmı ca Ege havzasında nehir boylannı tuttu • 
lar. Milattan evvel 1200 - 300 arasında Brakisefaller Akdeniz adalan• 
nı İşgal ettiler. Lidya, Girit, Turııva, fyonya sahalarındaki medeniyetleri 
vücuda getirdiler. 

Bunlar, ana Türk yurdundan ayrrılmış Türklerdir . 
Turavada, Giritte bulunan Eserler le, Hazarda bulunan eserler arasında 

büyük bir birlik vardır. 

Avrupa: 

Hazar ve Karadeniz kıyılarından geçerek garbe gidenler, Avrupa 
İçerilerine daldılar. Bir kısmı Atlas Okyanusuna kadar gitti. Bunlardan 
bir kısım denizi aşarak Britanya adalarına geçti. lrlandayı da işgal etti. 
Avrupaya yapıltt.n mütemadi muhaceretler o sahanın, devrine göre, yeni 
bir medeniyet götürülmesine sebep oldu. Avrupaya göçeden Türk ka • 
rimleri, Avrupaya cillh taı, bakır, tunç, dmeir ıan'atlarıru götürdüler. 

Keltler : 

Hazar, Cenubi Kafkas, Ukrayna, Tuna vaaisinden geçerek Avrupaya 
geçmiıler ve geçtikleri yerlerde elC\"lerini birakmışlardır. 

LlgUrler ı 

Avrupamn garbine kadar giden ve ltalyayı battanbata iıtili eden bir 
~ /uya kavmidir, 
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*'!!'T leri neler yapacak? 
Reşit Galip Beyin açıln1a. merasiminde söylediği hitabe 

~~~-~~~~szm:.-ı=mllllm• 

[Bı~ tarafı dünkü say mızda 
JJu misali diğer mesai lrnllarına ad 

yanılmadan teşmil edebiliriz. lşte dil 
sahasında oldu~u gibi tarih, edebi) nt 
ve bütün güzel san'atlnr sahal:tr.nda 
ve diğer şubelerin ı~tiğal esac;larmcln 
bu iki münteaya irtibat "e muvasala 
va.sıtM\r olmak Halk evleri mcrkcr. 
ve muhit te hilfıtının ba!lllıca hedefle
rinden birini te 'dl cdecc'.tir. 

GUzel san' tlar 
Halk e,; talimntn"'mesinde sıra iti· 

bariyle ikine olaıak (Güzel an•atlar) 
§Ubcs geliyor. Bn ıı:uhe mus'ki. re"-.im, 
heykeltra~lık. mimnrlrl< münte•1ple. 
rini to'llr;)aeak .• Dil me~'\·!·vıc çok sıkı 
mUnaseb~ti olnn edebiyat birinci şu -
beye nvnldr. 

Res;m ve heJ kcltra5lıipn puta ve 
surata tiıpmmak a"' tini. tt>nvir ve ir
~atla clc~n. san'atı tehfir ve mah1·0ın 
etme'dc kaldırmak g:ıyretfne dü~.tın 

lciz milştehitler ve cahil hurafeciler 
e1inde ne hale düşürfllmU~ oldu unu, 
:re..c;min kitabe, ve teıehip!ere byl.el. 
tra~hğın m~zar taşı ltal'uklnrınn mün 
hasrr brrnkıldığını içimizde b'lmiyen 
yoktur. 

Musikinin. kuran mevlit ve Ta .. 
llUer olrnnurlien, tek?.elerd ~ılr,m . 
lıı.r gibi ıikredilırl.en p mn l .., 
teber ve sevap Mvtlan m • 1 n hı 

1 
~erç :!yti', merdı 
'H~ .. 'nah gC: • l<lı· rnmanlardr. d 
pek uT.ak d~n:z. 

Çocuklan musildyc heve!! eden af 
Jc1er·n (Fcl!l..ctz:ıde) sayıldığı, musi· 
ki"=inhlnrm (Çalgıcı mal.ulesi) db e 
t, hl.'r e' dn~n yıllar bize dUn dene-

r ' ""d• r nı'<nt~"T. ' 
Son r. t u~ M!T en•cl!ne kadar da· 

yannb'l f§ ol"!l TUrk mim rlığına ge
lin<'e o da omumt lnhltnt ı:el:r.:el~ln -
d n kı>rdi 19ayın1 alal'tl!< sendclemf~ ve 
l"Jn.11 ..... ,. •r. 

Mlar! Musalla ta~ı '-e tenC'

kinlerle asırlnrdan beri öldürülmlye, 
akrep ku}TUldariyle eşelenen mezar
lara ı:-ümiilerek 15a(s~ta ç.:ımurlariylc 

örtülmiye çarşı:ın TUrk ısan'at ruhu 
ölmt>miştir. 

Atalsr1n tUkenmez mirası . 

Atalarm tü!tcnmez. mirası olan san 
at, Türle milletinin dnmarlannda bü • 
tün hayatiyetini kurmu~ olarak yaşa
tıyor! J\:öylüleri, uzu11 yollann yor·ı 
r.unlu~unu ı.ııayıatl türkülerle dinlen~ 
diren dağ ba~md:.ıld ~ob:ınl:ı.n bile bcs 
tekar bir millette san'at ruhu ölmüş 
ol:ımnz ! 

Son ),J1ar içinde sayılan birdenbi
re yüzlere, binlere do~ru artrn :ya bnş
hyan re~n.m, musiki~i-nn.s, mimar, 
hcy':eltrn~ gençler millf ruhtaki san~ı 
!lt a~1\lnt \'e iştiya'<ım günden güne 
dnh:ı far.la k1ymet "e 1iyakat1a temRil 
eden can 1r rtelillerdir. Mnddf. mane
,1 her tUrlU imktınsrzlrğa raftmen, mUş 
' .. lılt ''P mahrumiyet dikenllkleriyle 
yollarmın h~r a nk~lmesiM rağmen 
ycti~erck yükselen ve aralannda ya. 
nnın bcynelmnct bftyftk san'at şöhret
leri ya~dı~a şüphe etmecliğim gen~ 
Türk ~,,·at,·Arlar.-nı Halk evlerinin 
nçılı~ gU1ıhde ..evgiyle anar n aeIAm
lanm ... 

Temsil subesl 

Tnlfmatn:ımcde üç numaralı ~be. 
t"m~il işlerini 07.erlne alm1~ bulunu .. 
yor. Halk evleri temsil ~belerfni hu 
tc~~nrıtm en mllhlm nı.ztfe cfhallann· 
tıan biri snyryoroz. H:ı.lk evi 5l'lhnest, 
bir l!'lilJI kfiltftr mektebi ttlacak, ornda 
ta-lt~t\nlar milli t~leri mlidnfaa için 
emek veren mfte:\hitler sayılacak:tr • 
ıılrr. Memekethnb:de kJtıtp, gazete, 

ecmua gibi n~r "11.81'9.lım11ııt yayr
h~ smırlan - maalesef hexOz - pe?< 
dar hnlo1'lsyor. NutnkJar, konfernn~ 
la~ hllfrsfntz ld, ~ok daha milta
TI!.Z1 nbıpet!erde •uhatap buhıyor. 

Aıtltıı..rda ~ ~ zılrfnuta (8~) 

kf~''!lln dhıledf~ (Ak1n) tenı"!flindPn 

edindiğimiz U!crübc göstermiştir ki, 
her zaman için ve her halde daha bir 
çok uman için, fa!.;at bilhassa bu giin 
için memleektimizde en iyi, en gü -
zcl ve en faydalı neşir vasıtası tem • 
sildir. 

Önümüzdeki yıltfa vil~yetlerle 
kazalarda 100 Hall<e,·i kurabilecel:rimi" 
rl kabul edersek, aynı e~erin her Hnik 
evinde mükerrer temsillerinin, orta~ 
lama olarak ('.!000) kişi tara!mdan 
görülmesiyle hir fikrin, bir tezin ~ 
gün içinde (2ro 000) vntanda~a yor
madan. srkmndan, en cazip <;ekilrle 
ynyılnbilcı:e~i an!~~ılır. O kadar dt-
rin riyaT.iyecili·~c ihtiy2ç gö··ülmiyen 
bu hesap temsil şubelerine verilecek 
ehemmiyetin ne karlar doğru ve yerin· 
de olacnf,ınr r,östcrir. 

sinde çalışılarak kazanılmı§ refahın, 

yeis ve bedbiniye ümit ve nikbinJiğ:n 
mukayesesi gibi dıÔıa sayılabilecek 
me,·zul:ır da Halkevlerinin temsil 
mesaisine zemin teşkil edeceklerdi, 

Şpor şubesi 

Dört numaralı ~ubemlz spor pbe
sidir. 

Halk evlc;ri spor ~ubesi kendine 
mahsus spor teşkilAtı yapmayı es:ıs 

tutmaz. idman ittUakına dahil olan 
olmıyan me\·cut te~kil~h Mmaye ve 
takviyeJi t.erdh eder. Bütün spor 
cemiyetleri halke\•lerinde dnima hara
retli ,.e samimi bir milzaharet muhiti 
bulacaklardır. 

Hnlk evleri, spor tellkkileri etrn· 
fında her türlü vas:1ayla başlıca iki 
l'.Snsı müclafan edeceklerdir. 

1.'cm<>il şub<!forinde Ynzifc alacak Bunlardan birincisi: sporda yal ~ 
kad:n n erkek arkadaşlar,· belk, ('n nız atlet yeti~tirmek değil, bedene o!· 
yorucu saha), seçm1ş olncaklnr, fa· duğı.ı kadar ahl~hça ve Hkirce sıhhnt
kat muhakkıık ki, hayırh ve fcJ;zli li ve l\udretli Yatandaşlar yetiştlrmek 
!'em"relerı pek çnbuk görülece'< hiz • gayes'dir. Bunun etrafında ötedenbe
metlere de millt ctiJtnr ve milll yü~i.~t-- ri meşgale sayılmak telAkkisinin ta«
u, tarihimizde z:ınınn gcçtıkçe krymc·. hihldir. Türl:lerde her ferclin, ömrü
ti daha iyi takdir edilecek şerefli bir nün son ya~lanna kadar spor yapm'1-
hizmct hatırası bıral\mrş olacaklar • 81 rniJlt an'anelerden biri olduğu halde 
dır.. batıl ve yanlış ihl{atlara feda ciiilen hır 

Halk evleri temsil mesaisinin bt. çok güzel an'aneler gibi, son asırlar
linmesı lazrm gelen hususiyetleri .a~ da bu da ihmal edilmiş ve cehaletin 
dır. Halk evi sahnt'lerlnde ıı.ncnk mim unutkan hıı.fızasmda silinip gitmf~tir. 
tederi mildnfaa eden mevzularda pi- Sporun, yalnı:ı heve«ltAr gençlere mah 
yesler temsn o1unur. Bir.im mevzula- sus bir me•gale &J,lmnm, bn gUn ıte 
nmız umnmt Tlirk t.arHılylf! millf mfı- onrnmt denecek kadar ~mit bir te-Hl.k
cadelenin, her hfrf bir mi11cte ebe .. l.idir. 
diyen ~rcf ve iftihar sermayesi ola· Spor i~ttga.llerlniR, ancak çocuk -
bflecck saytsız snflt:ı.Jnn, Tfirl.ün gfl-ı luk clcv~t için maı~uı ~örülmek iti · 
ze1 nhl!kt, yü1·se!< faziletleri, TUrk )'1lihnı -re her hangi bir spor eğlence-
ndntndakf maddi. nuı..nev1 eon!i!UZ kud mne veya mn~b1l.kasma birnz dıı.ha 
retler gi~ membalardan almncnktIT. yaşlıca. gl5rüııdtiğU halde f~t.irak eden 
Saltnna.tıa ct'imhuriyetfı., irticayla in lerln bu gil'ft bile (Koca ~bek!) diye 
kılib"n, ınedern ınekte 1 öhnc mecl nlaya nhndrf'mı hepiniz bOirsinit. 
resenin, fyf vntanda~1a fena vatandn· Ban memleketlerde, her Hbah saat 
'"'' 11••J111f cemiyet menfutleriyl~ yedide radyo ntetkezinden bir mfita
Şft.h~ 111eııfltl'ltlerbı, ı.nn nııitııkfnlik n hll~ıınn v.erdfgi klıma•dala.rla en 
cth"l•t '"" fn'·h·t '' .,,...,," d"'fre • t(encinden doksan ynşrna \ ar b1tti1n 

ha.kın evlerinde 15-16 daldka idman 
hareketleri yaptıklannı sporla tştiğal 
edenler bilirler. Her yaşa göre spor şt 
killeri olduğunun ve her kesin her :raf 
ta spor hareketleri yapmam lüzumu• 
nan yayılmasma çalrpıamız IAzrtll 
geldiğini tekrar etmeliyiz. Halk evle
rinin, spor işlerinde faydalı olabil• 
cekleri sahalardan bfrf de budur. Bu
nun ne gıöl şekiller altında tatbik w 
hasına çıkanla.bileceği ta.limataame
de yazılıdır. 

içtimai yardım 

Beşlncı şube, (içtimai Yardım) 
ünva.nr altmda Halk evlerinin hayrt 
işlerine ayıracağı mesai payını temsil 
tder. Türk ıTkmın bütün tan1tind• 
l};lilc ruhunun, yoksullara yardl'DI 

şiarının en yü!<Sek menkıbeleri oku• 
nur. Uzak ~arktan Mısıra ve Tuna 
boyfanna kadar muhtelif devirlerde 
kurulmuş Türk devletlerinin, hiç biri 
yol<tur ki, tarahinde cömertik bir iç
timai knhramanlrk mertebesine çıkma
mış olsun 

HilAliahmer, Himaye! Etfal, Ve • 
rem mücadele Cemiyeti, Tayyare Ce
miyeti ve saire gibj nispeten yenj ha• 
YTr müe.c:~elerine bu gün gösterilell 
mi111 alAka aynı zamanda mllll itima
dın da sağlam deJIJf<lir. 

Raik evı ~M itibariyle içtimai yal'I" 
drm cemiyetlerinin te,kiltltı olan yer
lerde onlara mfiza.heret eder. Bun01ı 

haricinde talimatnamede yazılı yar• 
drm ~hnlarma imkAnm fleri derece• 
~inde yeti:miye ç.ı.hşır. 

Türkfin ~inn, kapısmm tokma~ 
ça1mmadan, önOnde ~wuç aÇllmadaıt 
yardıma ve imdada ko~maktrr. Yok• 
8Ullar, ôksfider, hastalar ve sakat • 
lar dilendlik mezelletine düşmedeıt, 
dilençfliğf sıtn'at ve meelek edinmek 
sefaletine uframadan yardrm görm• 
UdlrleT. "" -'rlı.nıt yoba:r.: kıtl-

1 ""t ~~c1 :\ 1 '1;"lerntel 

•e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Orta Asyadan geçmişlerdir. (lskitler) camiasına mensup olan (Kimri· 
ler), (Keltler) Avnıpaya geçmeden Kının ve Danimarka yarımadalann .. 
da yerle~:ni~lerdir. 

Bu muhaccretlerin Avrupaya olan tesirleri: 
A) Avrupa yerliler,i daha faik bir ıeviyede olan mubacırlardan med•. 

niyet usullerini; 
B) Hayvanları ehlileştir~eyi; 
C Ziraatle meşgul olmayı, 
D Çömlekçiliği öğ.·endiler. 
E) Ma~ara hayatından kurtuldular. " 
F} Fikren ink'sof ettiler. 
Arkeoloji t tkJ;le:-i gö::ıteriyor ki Milatan 2000 sene evvel AvrutJ da 

bakır pek nz kull nılm!ıktayclı. Bu ta.·ihten sonra tunc Aletlerin 1>İrde~bire 
~oğaldığı görülliyor. Tunç ana Türk~linden :;iriyord~. Çünkti tunç için 
lazım olan kalay e::ıl:i Avrupada hem~n yok gibiydi. Sade Franıada za. 
Jıf bir daml.\r vardı. Bunun eskiden İ§letildiğine dair hiç bir iz yoktur. 

(:öllerden evvel ve sonra ana TDrk yurdu ı 

Orta Asyanın lt-... mıhla;ma neticesinde bo~almıya başladığını görrnü~ .. 
tük bu k-urakln~ma ha<lise~inden evvel Orta Asyada bir Türk medeniyeti 
vardı. 

Ha.zar şarkında Aşkabat yakınlarında (Ano) hafriyatının reisi, Pum
:pelly bu medeniyetia tye~!ıdığımız zamandan on bir bin sene evveline .ait 
olduğunu iddia et'lloktedir. 

Bu Amerik lı ·lime ö e, bu mm taka.da Türk medeniyeti: Miluttan ev 
vel IX bin s:noıindc Ncolifk d~vrin:le. MilAttan evvel VIIII binsenesinde 
hayY1l ları ehlile İl'l'!!e deTrinde. 

Mil!tt@.• cTT İ V1 bin ııen•;"nde maden san'atı devresinde bulundu3t1, 
yani 'hu~nkü meeleniyciin ilk mc<lca i~lcten fehir elnrak kayde!tiği (Su~) 
§ehrind.en tam bin ııene evvel Tür~lerin maden itletmeeini bildiklerini 
kaydediyor. , 

Mzuun:fih, şunu dn ifrnf etmelidir ki, Türkeli hakkmda henüz ilmi 
t~tkikat pel: azdır. Türkeli hakkında taharriyat çok defa ihnaal edilmit • 
tır. 

En eski d Tirlerd yaıamTş Türlderia eserlerine (Ce11Ultt Sihir) de te. 
acdüf edi .mektcdir. Bu eserlerin en JMühiml!lİ (Kvrıan) lardw. X:wrn.n .. 
ı e&ki Tiirlderc ait aoze.rlzı.rd ... .Eu aezarlar•a ıiillalar l•SJİ•at leYazı· 
mı, kar~ı, h ' 1 bul r.u..,hır. ' 

Kurgan iki tiirlüdür: 
1 - Tu ç devrine ait Kurganlar, 
2 - Demir denine ait Kurganlar. 

TUrklert!e n.atleftcllllt : 

Altay tla.ğlannda pek çok ma~.. 4Nllklan bulunmu!tur. Madenleri erit
•• . ...ıclan ~k mükweltli.r. U..& .. slaa n hl r•rlea •hızHw u ..... 
--..ı-·-

-----=-·-------TARiH EL KİTABI s-
Atalara ve Totemlere ibadet, bil assa ata ruhlarından korku b~erin 

hayabnda mühim roller oynadı. .A.tillarm ruhları uulvile§tirildi, Gliiıte • 
rek mukaddesat an'aneleri icat edildi. 

Ve dinlerin mukaddes ve gayrı mukaddes mefhumları e~yayı ikiye böl· 
dü. Mukaddeslere yakla§manın !yinini tayin eden dindi. Ve mukad~es 
olmıyan §eyleri de menediyordu. Mukaddes olan §eylere yaklaıınca tabıa• 
te hükmedeceklcrini zannediyorlardı. Zama.n geçtikçe bu an'anelere hıra• 
feler eklendi, dini esatır meydana çıktı. 

Mukaddeslere yakla,mayı kendisine bir vazife edinen rahip smıfı dol• 
du. Mesela hasat zamanında kurban edilecek insanlan ancak bu rahip • 
ler l::esebilirlerdi. Bu suretle baılıyıin din mefhısnu :zaman :zaman inki• 
§aflar gönterıni~tir. llk zao.mnlarda Totemlere tlbi olan insanlar kabile
lc:r lı:ılini aldık-tan ve aıiretler teıkil ettikten sonra (Natilrizm) dinine ss• 
h!p olclulnr. Bu dinde hayvan veya nebat ibadet edilecek bir fCY def{il• 
dir ibadet edilen fGY ecdadın ruhl& mıın tecc~üt ettili tabii kuvvetle:' 
itir, ve tnbiattir. Site te:o.ekkül ettiği :zaman Site ins nlan natürizmin bır 
h:ı~ka şekline geçmitlerdtr. Mabutl an semaTI telAkki etmiılerdir. 

Giin~. ay, yıldızlar bu zaman mabut addedilmiıtil'. Siteler birleşince 
uluhiyet mefhumu daha mücerret bir tıekil alrnıftIT. Görülüyor ki rna• 
but ve uluhiyet fikrinin men§eİ cemiyettir. Ve her teklmülün, huzurd 
refahın membaı cemiyettir. 

Tilrklerin ana yurdu 

-Orta Asyada, (K;ngam) Büyük Kadırgan dağlarından Baykal havzası• 
n~,. orc:ıdan Altay dağları boyunca (itil) havzasma vararak, Hazer de
nızı havz ııı, Hinduku§, Pomir, Karakurum, Karanlik dağlar yoluyla 
ve Sarı ırmakla tekrar Kinpm dağlanna ulatan çizgi içinde kalan mınta• 
ka (Türkün ana yurdudur.) 

Umumi muhaceretler ve medeniyetler ı 

Dünyanın başka yerlerinde insanlar ağaç kovuklannda pek iptidaf bit 
hayat ya§adıklan zaman Türkler ana yurtlarında (Kereste ve madenJ, 
menediyetleri devrine vamıııtılar. 

Hsyvanları ehlll••tlrme burada ba,ıanulfbr. 

Tab1ah stlmsartn bir ~ekll olan çiftçlllGln vatanı aa Tan< endft• 

Arpa, buğday, çavdar, koyun, keçi,at, devenin mentei orta Asyadır· bİ 
Evelce orta Asyada Kafkaa dailanndan Tanrı dağlarma varan Go • 

çö1leri boyunca tarka uzanan kadim bir Türk denizi vardı. Bu deniz et • 
rafındnki büyük dağların biriktirdiAi ve membalarını cümudiyelerdell ~ 
lan aularla be.Jeniyordu. Türkler burada medeni, müreffeh bir ~~ 
f'&!'Y•lar" aılratle tela"7erlardt. Falı.t ehnuli,..ıer dehlıda ni~ 
1

....._. •ıs.uu.I: a. dır;ı· ha sı -.+w n.r- ,...&1111UB d ...... 



,.~CARET Kumbara Sahipleri •• VE iKTİSAT HAYATI 

- VAKITın

Küçük ilanlar~ 
111!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10def151 yUz kuruŞtUr !!!!!!!11•1. t Mart tarihine kadar tevdi atınız yekhu 

Muk~yeseli bir istatistik 
ihracatımızın diğer senelere nazaran 

arttığı rakamlarla sabittir 
~~t ofisi, memleketimizin 
~ &enesi kanunusani eyı zar • 
~aki harici ticaret vazıyeti hak· 
" .recen senelerin aynı ay • 
!'ti aıt vazıyeti göstermek ıu • 
~e, .!llukayeseli bir istatistik 

a laınlfhr. 

tinde 100.975 kilo maden k&mürü 
ihraç edilmittir. 

Şu istatistikten de anlqddığı • 
na göre 932 senesinin klnunuaani 
ayı zarfındaki ihracat maddeleri • 
mizden bazılarında diier senelere 
nispeten lehte bir fark sôriilmek • 
tedir. 

Bir hafta zarfında 
~kistatistiğe göre, 1932 ıene • 
~ S lnusani ayı içinde ithalatı· 
,.321.577 lira. 1031 senesi ki· 
,.anisinde 12.241.446, 1930 ihracat ofisinin hazırladıtı bir 
~ 

1
1 ~.Anunusanisinde 12. mil • istatistiğe göre kanunusaninin 16 

h.. 1 bin 633 lirad!J'. smdan 22 sine kadar memleketi • 

Para - Senelik fdz, tomisyoa 
yüzde 12. 

Semti Oda Nev'i 
Beyoğlu 5 ev 
Pangalu 21 apartımın 

Kadıköy 6 ev 
Fatih 6 ev 

Beşiktaş 6 ev 

Bundan baş~a istediğiniz semtt4 SA· 
TILIK EMLAKi görmek yahut ipotekle 
PARA ALMAK için saat 9 - 12 arasın· 
da müracaat: fstınbul Bıhçekapı dör
düncü vıkrf hın asma kıt (29) U!\'JON 
KOL T. 

Sermayedar ••rlk aranıyor -
Bizzat as nevi ıtnyat ve emsali levazım 
f mal ederim. Sermayedar bir şerike fh· 
tiyacım vardır. Bu fş de büyük bir bd· 
fide temin edileceği muhakkaknr. Gö· 
raşmek Ozere Komktı>t çifte gelin No.26 
Mustafa Baki adresine müracaat (2483) -.:..._lll'acatmıız da 1932 senesi kl· mizden 1.110.000 kilo arpa, 2.288 

._::~isinde 9.890.272 lira. 1931 kilo afyon, 16.330 kilo incir, 803 
18301 kt.nunusaniıinde 11093807 bin kilo palamut, 44.068 kilo tü· Setdık dUkkln ve haneler 
'-iJ &enesi l::anunuıanisinde 11 tün ve 221.31 ı kile Talebi ihraç Pangalhda Tramvay caddesin· 

rt°rı 939.230 liradır. edilmiıtir. de 20, 22 No. h dükl<lnlar ile 
~azı ınüh1m ihracat maddeleri Arpa ıtokmnuz 130.971.152, nstlerindeki 11, 13 No. 1ı haneler 
il ~fde 1932 senesi kinunusani· afyon 153.410, incir 1.530.138, pa· 2 Mart 933 Çarıanba gDnü saat 
~ ındaltl il,ra .. at m=lrtM ve lamut IS.295.772, tütün 13632321 15- lb da Beyoğ:u 3 ilncüSulb 
~tl etleriyle lDSQ ve 1931 ıene1e valekai 3.154.312 kilo olarak tee. H. Mahkemesince izalei ıuyil 
tel~ l:ı'ikı.ves ... 1eri de §U suretle bit edilmiştir. suretile sah'acaktır. 

edilmi§tir: p:=:;;;=:;;;;,;;:::;:;;;;;=•=====:;:;;;;=====;;:;;;:;;;;;;;==~ 
1 TGtan j 

1 

~ab~eMe ve icra ilinlan 1 
•~ 932 senesi kanunusanisinde '-----------=----~---~------
ij~ 3~4 lira kıvmet'n·le 31)09771 .. heyoğ.u ikinci Sulh Hukuk lıtanbul dördüncll icra 
._ ~ 1931 sen~sincle 3 8'!4.600 fi. HAkimlitinden : murluğundan : 
~etin-'e 3 ?!!!3 ~13 kilo. 1930 Sava blntl Nikolı efendi ile Vasnı:.t Temamını 210 lira kıymet taktir e· 
~ 3 !d.e 4 e!?..7S7 lira kıymetin· blnri ravlinin şaytan ve müştereken mu· dnen Kıınat hz:ısının Dolay öbe kart· 

•Uı32,4'tfl1 kHo tütfin. tasıırııf bulunduklan Kurtuluşta Tatavlı yesinln Zeytin ığıl mevkllnde etrahnda 
1'32 H•m Demuk so:;ağında atik 3~ eedit 99 No: lu ha· ild ce,·ia 14 r:eytin ığıeı bulanan u, 
~ ıenes!nde 170.734 nra m;k rlcen k4glr d~hilen ıh,ap mı bığçe bir dönüm iki evlek terbllndt '°60 28 rak-1-a,;a. 51 ~ f)6!) kilo. 1931 eenesin bap hane hükmen lz:ıleyt foya zn11nmda kamı ebvaptı tularıııt temı,., : 
~ 478 lira fnvmet~'!..ı• f$l~S IÇ'lk arnrmı ile satıhta çılrml11"ak bfrinct Ve ytne ıemal1ftna 75 lı. lnymet 
~!>3ft ıen~·n'°'s 89.148 lira artırma netice-sinde 2ooe 1fra bedelle tattfr edi!ett De!ay 6be hrlY"f"ht, l\ır 
~ nde 128.813 kile ha.. pa· hissedar S11n f'fencfl ıaltp olınut fsede tal caddeti Çatta mevkilndt draftncb 1 S 

kıymeMi tecavüz etmemesi lınebile adet zertf11 ıtaeı buloaa• bir buçuk 
l Fındık f~I ikinci ımrmı ıattdle sacılmmnı tarar dönüm teıbilndw 41i'l·3:" nkbm ebvıph 

~932 ıen•s;n..le ı::~o.Gsg lira kıy verilml~tir. tar!anın temaım bu kCTe açık arunnaya 
~~d111 9~1 981 k"lo. 1931 sene- ı _ Cayn mn' ehi mezk1hım ttf- vız ed;lıntf oloıt 10 .. " NI tsriblwdt 

~ 731 3~ l"ra lmrnoetinde bit' mm !7SO Urtdır. Hırl• ipotek ve ilam tartnırweli din11ı..1_,.. talik edllnıd il 
._ ~ llS.33 · uma;;;iif P'~-:: marı .. llrtldllliw., ,... • ..- ... 
~ fnı 1'78 lhoa Ja,mett.1.: ! - Trınıce mtlaeec:el " ~ mtl• .a ... " dee re ya 'tadti l1ta11"81 

dık ici. seceel hık sahipleri tarıhl nAndan ltlba· dardanecı lera dalretfncte •tık ntmlN n-
Kuru uzum ren saaş ,..Unüne kadar Slt1f memuruna ntfyte 91•ılıcabr. 

~ ıene5inde 6~.182 lira kıy evrakı müsbitelerile müraeaatlın. ıkıl Artırma~ iştfrtk için yüzde yedt te-

'!'it_.:e 1.793.987. 931 sene~indc takdirde ~yn müseccel hak sahipleri 81• mlnat ı~ çesi ahnrr, mü•erı• im vergiler 
~ 6 lira ~etind~ 2.7~0.810. tış bedelhdn paylaşmH111dn hırtç tllta· mttşwtre aitfr. 
~ lerıesind~ 928 9 44 lira kıyme- !urlar. lerı ve if'As kanununun 119 uncu 

4.37ll "'31 k;Jo 1-".ıntl üzüm. maddesine tevfikan hakları tapu sicille-
Z ytl ,. 3 - Müzayedeye iştirlk edebilmek rfyle sabit olmı-n ipotekli ılacıklılar Ilı 

Jh e nye:<J ı için 9/9 7,50 pey akçesi depo edilecektir. J -

-...._';9'12 ıen•s;nde 1 028 )' kıy diıer ıllkıJaranııt ve irtifılt hakkı ıı· 
~de 28 Y'~ kil • ·ıra .x... • 4 - Cıyn menk6hı mezktrım ti· h'-lerlnfn hu ha Jarnu Te hamsiyle fal» 

· 0 zeytın yas.. mam1 - fa•ta bedel v-n za- ~. '"' 
Afy ~.. .. "" "" -"'" n manrife dair olan iddiıllrtm nan ta· 

~ on 12·3 9:i2 tarihine m611dlf eomı~ gfi · ıfhlnden itibaren 20 ıtiln içinde evrakı 
..1 lenesin~ft l 38. 170 lira lav· nö saat ıs ten 16 ... katlar flııl"i lc:re 

.1.· ~e J?. 0"9 kil 1931 • J- müsbltlerlyle bildi·meleri lbımdır. ~ 1... · "' 0 • ıen""~·n ktlmacakar. 
;ı_·~ 1~ı; J" '- • .ı 12 ~·1 Aksi halde haklan tapu s 'ciTimyle 
. ._ ıra ınvmet~r. " · ·:J S - İhalesi tl!tttnt icra k11man nt 931' ı•n•sı.,,,.1~ ~ hin lira ablt olmıyınlar satış b edelinin paytq-

llde 3 ."70 ldlô afyon. bedeli mi!ıayedeyi S ıün zarfında mıh· masından hariç kalırlar. 
keme veznesine teslim edecek, ıksl rak· Alftıdırlan11 işba maddeyi kanuniye 

-....!32 YUn dilde ihale fesolunarat bundan tevrllUt ıbktrmnı göre tevfikl hareket etmeleri 
~d lene~;n-ie tl.2.804 lira kıy• edecek zanr r:lyan "ft faiz ındaa tmıtm ve dıhı fazla ma!tımıt almak isteyenle. 
~ e- -." ltS.951 kilo. 931 ıeneı;n· e..JrfletwkU'r. ri ,.. .. 

1 
"1'1"' .,_ ..: 1 

~..._,.,lira lavmetin.:f~ 141 ,017 'u -..- n ~ • :1 uu;,y• numarııııy e memu 
83" w 6 - Fazlı mı?Omat almak isteyenler rfyedmlze mtlrae11t1m illn ohınar. (2408) '' ı•nes;n,.,~ 110.740 Gra 
ilde 172 3C?8 ki.lo -"n. 93! 1 No: 1o doıyarında fartnımelf her 

:1... k '· lstanbul Kadastro hAkimllğin-
h... incir ese ıç111.ur. den : 

-...s::~ -~in""' J OO.tn2 lı"ra •-. 1 - Talip o:antann maracaadan t-~...... auy 1 Mihl'll'I Körpeyan efendi tar:ıfınd•ıt : 7~.757 ki'-. 931 lf'l!.ne • Jln o unur (~4991 
2 ~ 41:"'1 "' ------------- KıdıköyOnde Sötütlii caddesinde 78 tı.:',._ !l ~ J;!'lll lrryl"•t;nde Z fatanbul icra Riyasetinden : No: Ju hanede mokfrne Muad~J~ H. 

~' ~1 ~~ kile. 931 ıene • Beyoglanda. lstiklll Caddeehtde. 889 hıktmda ikame eluaaa davı üzerine 
~-'7o :1 lira kıymetinde numaralı mıtazada. dert mımulta de•· ıönderllen dafttlye sahnna mahallesi 

h. 
0 ~:pc: ~tile iştigal eden VlttM G.llertnt ~en· bey.et ihdylrlyeslnden yazdan rneşnıhatta 

~ ki ı --L~- "d ı mumıile-yhanm mez Ot hanf'de bolan· leaesinde 746_967 lira '-. dinin alaca ılarl e auna~l'O a.. ey~ 
1 

b 
'lıı..:-:'I 12 n.ıy met özere vuku mııa mttracaau lıtn· madılt gösterılmıı elmasi e ntnen te 11-
>~ ~ nfti73.8n2 kilo. 931 ıene- bul icra Darmt itiraz Mereftnef 1tızm tat terası talep edilmfı ve fllnen tebli . 
-~~ J;!'1'\ ~"'!\inde 2 mil itibara ılınank kendıılne ftt ay mtihlet lat lfırını" muhakemenin de 14 3 932 
'- ~ ~lo. 93!) aeneı:nde verilmiş oldatandn mumafleyhtell 111& Pazattnl Jtlntl taat (15) de icrasına ka· 
"'h: ~etinde 141.18') ld· Jubu olan ılac:akJılmn len " mb h· nr nrilmft oldatandan mumılleyhı Ma· 

h. Yuntur- nununun tea OncG mtddetl lll'Dd&tne. ıdelt Hımmm yevmi "nıti mezk~rcia 
-...~ ... lstaftbat TıPa dalrestnde ma~ldl lt-
t. ~ ~ınde 336.574 lira kıy- illn tarihinden ftfbaml ytrmt ı01t ~nde tanbul Kıcbstm mıhtemeeinde hım hu· 
~'tıfı2 e 844.573 kilo. 931 ıeneain·i ılıeaklannJ blleömlt venil\t f1e lstanbal· Junmm ltlzmna ntn elonur. ft491) 
~..:.!7~ lira Jmmetinde ~241 eh. Bığ~er.,,,da. Blrmd Vıktf hanmdı l--111!111J11111pm.-.... ~--~~~~ 
~~ilde 339 5!8 n ı..,~ 50 11umarada nnıttm tm!liaer ve IVÜlt S.h lh hanlı hllumli· 

~141 ln1e. Jm:ta. ... f'ıhr~n Beye bRcllreret n,-cltrtttrmefed finden: 
'2 Tlftn( V'e hıltfına here ,et ednlerht k9ftll'erdıte 1 ı . t on mrfhlııde eeett mnudu n. 

~~ .~• 23.899 lira fay mliabretladen harff m.ı..tım ve nflt Me11 Salihlinin nki caınt mahane-1,, ~ 162431i kile. 131 sewin• ken icra ve mts manawaM - thteCl lfııdt ıımıkhR itam elblseel Hım Fikri 
~ 'iö ıra la,metfnde 167510 maddesi ıhklmmea takllf editn lrerıtı. efetttltnln terdretiııln re1mi tanisi ala· 
.,~ 8elleainde 244.9!9 lif'& datoyu milzakere etfttetr: Uzre ılacaı<h· cakhlınndan frmtr "snd ve ehaft banka11 
..._ ..;1...94.198 kilo tiftik. lınn 4 4 932 pazartesi gilnü nat 14 ti SaUbll fubesi mfidürl6ğü vekı1 umumisi 
~~• .._il kllmDrO komiser n avukat Fıhretdn Beyfa mu· IYD1rıt Fehmi bey tanfmdan kanunu me· 

"~ ~İ_!.de 199.043 lira kıy- kar yıZJhınest"lde toDlnmat.... ft top- deninln s73 '" mettddı moteakibest 
iL.--·~ hile 131 ıenes;nde Janma~a talradc!flm eden an p wfmda mucıbhree taleı> ~dilmiş elmeflı tereke-
•q ~etinde 8.347 mlo. vdft1ın tedcfk eck4:filewtferi lltn Ohı· den &lıeak:b ve berpan 1 ınunu mezkO· 

~~ ...... ; ....... 1 2 2 ... .... - - .... l ..... 11-k 

Asgari 
Bütün 

2500 

Asgari 

5 lira 
Olmalıdır 

5 lira tevdiatı olan 
kumbara sahipleri 

lira mükafatlı 
1 Nisan kur'asına iştirak edecektir 

TUrklye· iş Bankası 

Kiralık Kagir Hane ve dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfıye ida· 

resinden: 
lefı"ktaşta Akaretlerde 3 numerab hane iç ıene 25 numanlı 

.._im ıe11• 39 namarab han• iki sene ve 1·3, 7, 11, 19, 2844, 
91NlaNh tlttlıkhlar itil'« .... •lddetle ltil•ll•JM• icra etlit_. 
• .............. llatla ,.. •• -hd• HffNna Jirmi ,na .... 
fttle mli•yetl•y• nndilmiftir. Taftp olaalarıa " daha ziyade 
maf6mat almak latiyealerin Şabahn yirmi yedinci Cumartni s"' 
nn aat en le• kadar mahalli mezk6rda 54 numarada Mlltenli 
Kaymakamlıfma Ye yevmi meskfarud aat on liçilnden on betin• 
kadar lstaal:ıal Evkaf Müdiiri1etinde idare Enenmenine mtlraeaat 
etmeleri. (467) 

1 As. Mk. sa. Al. Komi•yunu ilinlan ) 
Miktan 

1450 Metıe Kenya erta ll!ektei:lne kapalı zarf 
J 800 • Maltepe aakerf lilHİDe " " 
2750 " Kaleli &••iae " ,, • 
1645 ,. Çenplka, orta mektebine ,, ,, 
840 " Erzincan orta mektebine Alent mDna\a .. 

1'11b.rda lldm ve mfktan J'Ulh mahallere hfnlannda .,a.terildlif ~ 
dlrdtl kapalı" biri aleni mtinakua auretiyle bet prillamede lic:iftrt elbl-
811ik kumq es.tın alınacaktır. 15 -mart --932 uh cbtl -.at 14,30 da q. 
pah arf milnakaalan" ıe,. kadal"a1enl _....,.,.. RarlaiJ'9 •tlıtllıla'9 

satın alma kendsyenuada iera lalnra.eaktrr. 'l'aKplerta eutauM,.. •thff,o 
nesini llnaek l~n kelllfsyena J1.116raea atlan w fetbtlk fpn de kapalı art .. 
nakasaJanna ait elanlar f~ lrir prbam• ~· hurrbyacMlan WdlJ 
111ektapannı !hale dnhb mua,.,... ...tthldı ~ rfyueıtlH Yı-slı 
rf ft alent mllMhe t~ •• 11 J'& •ıtar ~ (219) ("') 

• • • 
Kuleli ımeer lltl)"aa 1f1a ııso adet 

haTlu pazarlıkla aatm almaeaktrr. 
Pazulıtr 'lf - pbat- 932 cumartesi 
cflnQ saat 18 ya kadar Harbiye mek • 
teblncleld satnl al11111. ~mtda f&o 

a ..tneukth. Talfıdetitl p1'flltW 
n ntinnmesfnl s&nnek l~ llOllÜll1'0lllf 
mUraeaatlan " lttfrak ~ ele ftk4' .-a.,..... ........... pi .... <1111 <• 

'" ho~lırım bndlnnek lçfn 19 • 8 • 932 E p A 
tarihin• bdar ~ıTihH mı1ınmeyi aslfyest K-_S_E_Y __ l_S _____ ...,. 
' 'etayet c!alrmne etlraeaaı etmeleri Jü. Mertez aentutı (;a1• 1ı91tf1 "91 B. net 
roma flh elmıar. ~lıt >.. !hhtl Mnı•ade Ru UT40 

lsttmbul tl8rdlbu:lJ lera mawrlu- lanir - re -llllıeatl.t.ye 
fımdtm: POSTAi! 

Hrriwte etlu Nlkela enMI Pan.,..,_ (EGE) 2S Şubat Sah 11 de 
tan madam Eteni Petridi bintl Lipr· 
dan tatlbas .,-ıecıw •ekltie •lika· l'-.;Ci;.;;a~l•..;.t.-a_,Rt __ 11_11_1111_n_d_a_a_k_a_l_k_•r_._.,. 
bfl ftfaft mefruj Galatada ,..,. .... 
dler ••d ... tte atik ft ... tt • el • 
,...,. 21 .,. ..... h Mr .. , fflrkh • 

silB müddetle lhalei ....... ıı,.. •tlıa,... 
deshte ftZ ehmmaftur. Hududu: Sat 
tarafı Hacı Muhittin bir tarafı Ha,... 
ri beyhl dflkkinlan " arka tarafı 
Kale chaftTI eepheld Fennenedler 
eaddesfy1e mehduttur. Me~ dlfk • 
ktrim aımlaf talata dôpli n iistO S&l-
-.-.U .. •&lw .... 

INnıchl _.. lu:t•llti muha..ta• 

.. _, m nn ,.. ·-"'• ttcıl1m • 
tak .... ~. 

TalfJ elu1ar ın, •RI muh• ı ' •• 
atn ,.ctzde enu ~de Jle7 ak~ 

rini alarak 928 - Na dosya BlHUl"lr 

siyle u - 2 - 932 t:aıihla4e -.at M 

ten H bu~ufa kadaT lstulııal cllnl .. 

;:.:aa memurlwtna r ~ 



iP 
...... ".G-u·i·1fi·_ ,·,Gm40Flı;::-"Rex,, , 
Çoraplarile " EVE,, i~ çam...,lannı ve bllytık Fransu: marka 

GASTON VBRDIER kadın çoraplannı isteyiniz. .... 

Jandarma Satın Alma Komıs
yonundan: 

400ll : 4200 adet kaputun imaliyesi kapalı zartla mtlnakaaaya 
çalranlmıftır. M'luftua 27 Şubat 932 cumartesi ıünil saat oıı 
bette yapdacalmr. Ta&plerin prtnameyi girmek için her glln 
ft mlnakuaya iftirak için de muayyen gün Ye saatte komi8yo
aa mlracaatlan. (481) 

1 ._ _z_A_Y_ı_L_E_R_ı 
Seyri•efainden aldığım •icil 

c&zdanını zayi ettim. Y eni•ini 
alacağımdan eskirinin b&km6 ol
madığını ilin ederim . 

Rüştü: Pendik vapuru 

lhtı .. s 111ehke111elerlne kAtlp 
ehnecak 

lstanbul Müddeiomumiliğinden : Adlr 
ihtisas mahkemelerinin Bışkltiplikleri1e 
kAtipliklerine, hukuk ve meslek mektebi 
mezunlarile, Adliye memuriyetinde bıı

lunanlardan talip.olanlar arasında 25 Şu
bat 932 P.ırşembe pnti imtihan yapıla· 

eakttr. Taliplerin o ıün saat onda me· 
murfyetimir:e müneaıtlın. 

0 i a. K. O. SA. AL Ko. dan 1 
811'd;: lall•lllM.ad dbnleria Tophane fmm için bir adet elektro _..-...-- V A I[ l T -...__...mı 

lraldrnlmll8Dlı tullldt eden 6-Jatada metlrtl puarbtla ahaaeaktrr. ihale- P' 

Nlmllm ilan No 8 J'I .._, .. lk ... ili M - 2 - m Ç&!llUlba gikıti saat Adrea ı lstan~I Aakan caddesi ' 
na Ka1Cl9 efaldi .. ay mtttıcatu ~ 15 b11Çllkta komle;ronamazda yapıla. Vabt yurdu. 
hu taaldlldlal ,,.,. ,..........._ ealdır. Taliplerin .. rtnamesillf al • Telefon ı işleri 2.4379 ve 
.. ft ,.,.._ ....... .......... mü hen her ran ve puarlıta itti • 2.387 ! idare 24379. 
a ~ ..wı.,ıae mez rak edeceklerin de vakti mua:nenfn· Posta kutusu ı 46. 

ktr sllnıelerta .-aıım J&trrmM 8 • de komisyunam mfiraeaatla:n. (87) Telgraf 1 tşıa'l.Dbal VakıL 
MN lndaJ•a mflwt ılrfa bndW. (802) " • 
ae 10 ıtlll •flılte ......,. krüıl • • • Abone '8rtl•ru 
8llf oWufadaa U... ferdumdan Utanbal Beylerbeyi sıhhiye aktar-

1 6 12 
ı1tft1um • ... mrtmda sDNlll'fll ma amha.nnda mevcut fld kalem eezaf Dahilde ıso 400 750 1400 
• n •r 11*1 ıl ben ~ bbhiye pazarlık 911retile 24-2-932 HariÇte - ~ 1450 2700 
mltıxatt:t&:ıılflı .wt.rde baklanda ~rpmba gtbtl M&t 15 tıe komfayaau-
• ..,_ lamam,_. tatWk oluucafr muzda satılaeaktır. Taliplerin ee::a • !!!.n prtlenmızı 

Aybt 
Kanıt 

llAll olunur. (il) (llT) lan stirmek tlzerı mllhlye aktarma 
ha. Resmf Hususf • • • am nna ve prtna .. yi almak •e Satın 10 Kş. 12,50 Kf. 

llaJRathaada iL O. Wihkt• Tb. puarbja lttfrak etmek tlzere komls- Sındmı 20 .. 25 
aneat ol11f lıfa71 tlahlllt edemlyen J'ODUIDU& mtlraaatla:n. (80) (570) 
•ltııUWdi .. .,. .._._. ~la • • • • 

1 KDfDk llAn '8rllen1111z ı 
cat anhalum tamiri pazarlıla kem • Polatlıda balanaa kıtaat ha.)'Ta • ı 2 3 4 1• 1 o Defıb , 
...par. IJaaltBI n - 2 - 133 T. n- natuun dört ay1* ihtiyaer olu 220.000 30 50 65 75 100 Kuruş 
martlll ...... ı 18 da komf8JoB• • kilo arpa kapalı zarfla milnakuaya 
mu4a '1fl)aaJdır. Taliplerin pıt. konmqtur. ihale tarihi '1- M!t.rt- A - Abonelerimizin her ilç aylı· 
Mit hl almak fbeN her sh komf8. 932 puartıeai sini saat 14 tiir. rallp- 11 için bir defa meccanendir. 

R - 4 saan geçen iltnluın fazla 
,_. 'N arahalan slr•ek here de lerln prtnameyi sirm\t here her satın için 5 kuruş zammolonor, 
llltihkl• Tb. lmmaa4aahla ve thal• rtm _.alr .. ı:ra ittim edeeeklerbt - -
1* lftirü edeeeklerta Takti •aa:ne- ile teminat üçeletlle Mrllrte ihale ta 
..... •• 1 Jl&Amw •lncaatları. rlhinde Polatlı atna alma-..,...,_ .... 

(88) <•t) na alruutlan. (T8) (5631) 

•• 
N8111r 

HAYAT 
mahsus 

KiTABI 

V AKIT Matllaam 
Sahibi: Mehmet Ama. 11mamt 

neerfyat mldtlrtl: Refik Alamet 

Komprimeleri · kullanın• 

•• •• 

Tüccar için müracaat mahalleri: 

Bursa: IPEIUŞ - ldarei Umumiyeai 

lstanbol: IPEKIŞ- Birinci Vakdban, birinci kat· Tel23 

lzmlr: IPBIClŞ - ~cisade A1ımeı Remzi B. (hmir, Maa·ca 
Aydan, Denizli, Mufla villyetleri için aeeata.) 

Karadeniz Havzası ı IPBJCIŞ - J. J. Hoh,trauer 
ı&rekha pbeleri : (Zonpl•ak, Kutamoau, Sinop, Çorum, S.
•un, Ama•ya, Tokat, Ordu, Gireaun, ŞibinkarahiAr, Trab_.. 
Gtmllpae, Eniacan, Rise, Ermrum, Kus, Artma, Yillye 
içia acenta.) 

Maraş Vilayetinden: 
Vi .. yet yollannın beher kDo-metr•İ altmıt Hra becleDe 

kilometre•İ kapalı zarfla ft 59 gln mtlddetle mlnakaaya va 
mittir. 1 ·Nisan - 932 tarihinde saat 14 te ihalesi icra kılma 
ilin olunur. (604) 

lstanbul Belediyesi 116nları 

Balat atelyeli için 11111.. din çidene tabta91, 150 
ban ajaeı, 5800 parmalr, M ltqkk, 8 ton maden klmM, 
muhtelif yerB civata, 8 keltane ktuıp, 16 ıhlamur klltlltl, 
kıye yerli J•ib boya kapab zarfla mlnakauya konmaftur. 'ı 
olanlar tafsillt almak için her si• Levazım mldlrltlftlne ih 
slatl olan 14-5-932 pazartesi gllntl de 199 lirahk temiaat m 
baz YeJ• mektat,u ile uat on bqe kadar Daimi Eacll 
mhcut et•elidirler. (639) 

11a1at • ll••llar••• 


