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Salı 23 ŞUBA T(2 inci ay) 1932 

bir sene harp edebilecek 
konten.ian Usulünden 
Kir mı ettik Zarar mı? 

Harici ticaretimizde memleket- Malümdur ki kontenjan usulü-
:e ~atbik etmiye baıladığımkon- nü tatbik etmekten maksat 
enJan usulünün zararından bah- milli paranın beynelmilel alım 

Bedenler varmış. Bunu matbuata fiatını hükumet Ye millet hazi
•lcaeden bazı tekziplerden anla 

~llJ. Fakat esasen hakir olmak
• beraber bu tekzipleri alınan 
tedbiri . . . t" 1 . erın ıyı ne ıcc er verıp 

~roı_ediğinden ıüphe edenleri 
tının edecek şekilde bulmadım. 

b Kontenjan usulüntın tatbikine 
1flıyalı üç ay kadar oldu; maa

~afib yalnız iki buçuk ayLk tat
ıkatın neticesi kat'f olarak ahn

~llır. Buna göre bu usulden 
ir nıı, yoksa zarar mı ettiği
~ artık hesap edebiliriz. 

nesinden fedakarlık etmeksizin 
muhafaza edebilmektir. Bu va
sıtayla gerek halkın alış verişin
de, gerek devletin Yaridatında 

en mühim bir esas olan Iktısadi 
Ye Mali emniyeti tuta bilmektir. 
Onun için iki buçuk aylık netice 
bu maksadı temin etmiye hiz
met ettiğini gö:.terecek bir 
kıymet ve delil olabilirse biç te
reddüt etmeksizin "evet bu usul
den istifade ettik,, diye biliriz. 

Mehmet Asım 
(Alttarafı 2 inci ı.ınyıfamızda l 

Stadyum işi bir karara 
bağlandı 

Şehir meclisi ete nark 
konmasını kararlaştırdı 

Yavrularınıza 
f'"'"""'" . '"'""""'\ 
~ llkmektep kıtaplarını V AKIT ~ 
g hediye edecek ~ = z: 

Ecnebi mekteplerinde 
Türkçe ihtiyari değildir 

~ i 

( Tafsilatını yakında) 
~ Vereceğiz ~ 
j Bekleyiniz ! ~ 

Mevsukan öğrendiğimize göre yapı
lan yanlışlıklar düzeltilecek 

~ ~ Ecnebi ve akalliyet mekteple-

a=== ~~~:=~===_=_=~~; rindeki ecnebi tabiiyetli talebe--.• nin Türkçe okuyup okumamakta 

U,._u" ncu·· muhayyer bulunduğu yolunda 
~ maarifce bir karar verildiği bu· 

-K l = nun üzerine, bu mekteplerdeki 

hayet verildiği yazılmııtı. Don 
mevsuk oiarak öğrendiiimiı;e 
iÖre bo hususta bir yanhı an
lama Yardır. Vekllet Türkiyede 
çalııan bir mektepte Tilrkçenin 
ihtiyari bir ders olabilmesi fik
rinde değildir. Yapılan yanlıılık 
dlzeltilecektir • j ontenjan istesin ... { Türkçe hocalarının hizmetine ni-

~ ~~ W~ ı--Ş-e_k_e_r~ı·ş-ın·~d-e-ı·_h_t_ik_ar __ ~ 
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laması olmaz!. Bir tüccar vesika gösteriyor 
Komisyon dün ıeç vakte kadar 

çalışmış ve tahkikat için icap eden 
ihzarat, yapılmııtır. Komisyon 
tahkikatını vilayet vurtaaiyle ya • 
pacaktır. 

l>e S.h. -1:..; -löU. Sade";• ı;"critl 
Yin riyasetinde toplandı. Stad
~ meselesinin ne tekil aldığı ! 
'"4\IQondaki doktor Hikmet beyin 
~iriyle son zamanlarda y:ı.ngın 
ı-r:a intanların da yanmıya baş
ı alarma itfaiyenin niçin mani o 
!ı~adığına dair Latife Bekir ha
d!ltıın takriri makama havale edil· 

diidi;--Bu aıraclae-V'-ali Muhittin 

Şeker piyasasında ihtikar olup 
olmadığını tetkik için seçilen ko -
misyon dün vilayette i~ başlamış· 
tır. Komisyona, belediyeden Ga
lip Bahtiyar, vilayettenmektup • 
çu Osman, ticaret müdürlüğün -
den Sabri beyler eeçilmitler ve 
dün ite bll!lamadan evvel vali mu-

Şeker piyasasında ihtiklr yapll 
dığı anlatıldığı takdirde, ltomisyo
nun bu huauıta vereceii karar, ih
tikinn müsebbibleri aleyhinde 

B. celseye geldi. 
Raporların müzakeresi talil e

dilerek Muhittin beyin stadyum 
hakkında verdiği izahat dinlenil
di. Muhittin B. uzun beyanatı a
rasında ezcümle dedi ki: 

1 avini Fazlı bey tarafından tahlif 
edilmiılerdir. Alttarı!t 4 iincil sayfada • 

ı. 

t 930 - 931 senesi hesabı kat'i 
~Porunun belediye kısmı müza -
"1 re edilmiye başlandı. Bir kaç 
~e okundu. Aynen kabul e • 

Stadyum meselesi 
1 

- Stadyum meselenin hala ta
hakkuk edememesinin sebebi ne

1 Japon ordusu yeni kıta
larla kuvvetleniyor rede yapılacağını tayin cihetidir. Beyazdtakl yolnama muamelesi 

Bu İ§ için mevcut tahsisat 40 bin li Üç aylık maaşların yoklaması bef on 
radır. Halbuki bir stadyum belki gündenberi yapılmaktadır. Fakat yokla· 

Alttarafı 4 üncü sayfada ma yapılan bazı yerlerde intizamdan zer

,.1 .ı ,?n beı rakibi arasında "Avrupa güzeli,; seçilen Miı Dani-
• •tanın Y • b" · G.. l D · k 1 lığı k enı ır resmı.. uze anımar a ının "Mis Avrupa,. 

il~ •zannıasıoı müteakip ilk hareketi, sevincini aanesinin bor 
larılarak göıtermesi olmuştur.-

re kadar eser yoktur. Matbaamıza kadar 
gelen ve dert yıınanları dinledik. Saba· 
hın dokuzundan akşamın beşine kadar 
taş üstünde beklediklerini ve hayret edl· 
lecek derecede bir bezginlik manzarası 
gösteren bir iki memarlf. günde ancak 
otuz lmk muameleye bakabildiklerini, 
kendilerine dürüşt muamele olunduğunu 
ve ellerine sabahtan verilen bekleme 
numaralannın öğleden sonra iptal edil· 
diğini ve yeniden numara dağtuldığın1, 
ve esasen işlerin numara sırasile de gö· 
rülmediğini yana yakıla anlattılar. 8un
ların içinde lloğaziçlerinden gelen ve 
ayıkta durmıya muktedir olamıyacak 
derecede yorulanlar bile vardı. 

Bu sözlerde belki mübalağa buluna· 
bilir. Fakat dün manzarayı kendimiz de 
gördük ve gördüğümüı; şeylere acıdık. 

Altı ayda bir kerrc yapılan bu yok
lama işinin daha çok memurla ve daha 
esbabı mesalibi rencide etmiyecek: bir 
şekilde yapılması imkAnı yok mudur? 

Akisler: 

Kime yaradı ? 
Gazetenin biri, kendi kendine §U 

suali soruyor: Kar kimlere yaradı? 

Ve hatıra gelen Uk cevapları veriyor: 
Kömürcülere yaradı, lchimcüere ya. 
radı, doktorara yaradı, eczacılara 
yaradı .• 

Bunlann hepsi doğru .•. Mangallar, 
obur bir rüfaJ. ağzı gibi, saat ba~ında 
bir övün ateş yedüer ! ... Buz tutan bo-

1 rular, ihtiyar damarlar gibi çatladı!. 
Evler, ak3ıran ve öklürcn yataklarla 
birer lı<l8taneye döndü!_ 

l Fakat kar, kömürü aiya/ı elmm 

ı 
pah<l8ına çıkaran kömürcüden, iter 
boru "1ilaıitnı bir liragla tıla11_an le-... 

Japon askeri arasında isyan çıktığı, Çlnde 
de yeni bir komilnlst hilkftmetl teşekkill 

ettiği söyleniyor 

, 
• 

... . . . -· . .. 
.·' 

Harbin cereyan ettlOI saha 
- işaretli ş<'hirde umumt Çin karargföı bulunuyor, oklar Vousungu şimal

den rnrmak istenen Japon kuvvetlerinin taarruz ve bir babere göre Çin 
kuvvetlerinin de ricat istikam<'tlerini gösteriyor 

Şangbay, 22 (AA) - Japon'- vam eclen muharebelerden sonra 
lar Kiang·ouan köyünü tiddetli hala Çinlilerin elinde bulunmak· 
surette bombardıman ettikten tadar. Çin'liler yalnız ttıfek, mit· 
sonra karanlık baaınca geri çe- ralyö:ı ve siper havan toplan 
kilmişlerdir. Bu köy iki gün de- ile mübehbez bu1unmaktadır. 
himciden, günde bir deste reçete ıvı.. Çinlilerin gösterdikleri muka
ğıdı sarft!d.en doktordan, üaç eze eze vemet Japonları bile hayrete dü
havanı a~ınan eczacıdan ziyad~ tram· ınrmektedir. Çin'liler saat on 
vay 1irkctine yaradl •• Zira, kaza 'l«Jrw dokuzda Chapei'n tekrar hilcuma 
kusu gibi, müıterücri.ne kar§ı rok in- bailamışlardır. Buraya dDşen tap 
sanı bir cntlife11le Bcyoğlunda lıald 
tek araba İflel:iyor- mermileri Japonların konakladık-

J'e bu telt arabalan.n ltepai de biriltd ları yerlerde büyfik hasrat yap-
MeVki.dir/ mıştır. Hong Keou'nun cenubu-

Yuauf Zira Altwafı 2 inci sayfada 
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Kontenjan 1c~:;rıi1 Son Telgraliar 1 
Usulünden Harıcı _ 

............................................................................................. d 

Gazi Hz. 
Re'ıi cDmhur hızretlerl dllll 

Do'mabahçe sarayındaki mesai 
dairelerinde meşgul olmu~lar, 

bir veri tetrif bavurmamı"lardll'• 
Kar mi ettik Izmir r. ıhtım cirketi 
Zarar mı ? -.c 

Tardiyö kabinesi 
Bir Temertiüz 
Kabin esidir Başma.-a le:T':Z:ien mabaat 1 

(Lozan) ıulbünden sonra yapı· 
lan ameli tecrObelere ılre mıl I 
paramıı ber ıene Tatati olarak 
(,. 10) niıbetinde kıymetini lcay-
l»ediyord11. Konsoraiyom teıekkül 
edip ba YHltayla tetkikat yapıl· 
dılrtae ıonr• paramızın kıymetini 
teabit etmek için bevnelolllel ti· 
arl maame!At tamam:vle eıl<i 
am!cle cle•am ettiği takdirde 
•er aene bazınece (3 ' milyon In
fİliz liraaı kıymetinde bir feda· 
lslrlık yapm1k llzım {eldiAi an· 
latddı. O yakit (3) milyon lnfi· 
liz lirası)H (301 milyon Türk li
ra .. demekti. Binaenaleyh para· 
mmn plyaaada kıymetini aabit 
J,ir balde tutabilmek için her 
.... bGtçeden umumi hiımdler 
.. rielnde (30) milvon liralık bir 
••ra urfetmek Jlzı::nıeliyordu. 
Bana ise maddeten imkln yoklu 

Oaua için koDtenf an teıekkül 
ettikden aonra bükt\met bir 
taraftan apekUlaıyonu, diğer 
taraftan barice IOzumsuz ccsv:ı 
ihracını menetmek makaadıyle 
l»ir takım malt tedbirler aldı. 
Fakat bir buçuk aene tecrübe· 
ela 10nra gOrOldO ki buda klfi 
r•lmiyecekti. Devlet var idahnda 
slrBlen tenakus umumi bizmel
lerde tasarruf yapmak, bir ta· 
lnm ıırurl imar İf erini keımek 
laatta mu•azeneyi bu a bdmelc 
~ia ftYkal&de mahiyette buhran 
ftriiai almak, amaml Ye huuıi 
.. ıtlırclan tenıilıt J•pmak gibi 
ıan&retlfr karıısında paramızın 
kıymetini muhafaza etmek i~fn de 
ftnı dı bazı tedbir.ere mnrı
oat etmek luıua:u tahak"uk 
ec1·1ordu. işte bundaa do:ayı
., ki feYkaılde iktisadi bir 
teclbir o arak dijer mem'eketle
ria tatbik ctmiye batladıklar1 
•••l•DJ•• aaulQ biıde de kabul 
edildi. 

Bu tedbir ııyııiadedir ki iki 
~k aydan beri m•IR paramt
•• beyaelmilel kıymetini muha· 
,.... edebilmek için dtv!et hut
lleliade.a bit bir fed•klr:ıta 
•tiyaç kalmamaktad.r. Ba in,. 
••t itballtla ihracatın tevaıiinil 
Mtleul olıralc kendi kendine 
aabafaza o anmaktadır. 

Soara itba!ltla ihracat arasın• 
t1a tlmdiye k•dar mevcut o:an 

•IYa ... caiallktea do'ayı harice 
m1t .. •di1en borçlanma~ta ol-

11z, ba borç!arr da altın 
nde etya ile ldemekte 

1

•dupmaı ma'tmdur. Bu 
.-ı.i nazardaa ge . ea ıeaeler
tltld ithalat " ibraeıt y azı,eti 
... n dikkate •b•arak 1apalan 
... plara giSre s~en iW •uçuk 
ayhk mlddet içinde tam ( 18 ) 
... JOD Tlrk lirau a~k verece!E. 
tüt. Halbuki Klaunuıani niba ye· 
tllltle yıpdan ticaret muvazenesi 
( 385,0:>0 ) lira ile leb·mııe 
••tıeelenmiftir. Ba netice, kon
tenjan oautDnün tatbi~n.den menı· 
leketçe sarar deııl, bıllk pe1' 
mllaim faydalar temin etlilmiı 
elclutu•u ıısıtitirL 
kontenjan uau1ty1l; yapılan tab

dlcLıta ıelince, bu bilba11a lükı 
ega7le ill'emlekette yapdm1okta 
elaa tf)'• li:ıeriae konmuıtur. 
lleYaddı iptidaiye, faz'asiyle ser· 
•est birakılm11tır. Umuru nafia· 
da kuUaouacak Yesait, makıae-
let, f brikalara ilzam olan her 

ı.....-, ka ra ve deaıı Ye-
uill •e1aare tamamen tabdidat-
taa bariı l•ta'a:attur. Ba ilibar
Ja Miat,. .... 

Banka müdürlerinden mürekkep bir 
heyet suiistimali tetkik edecek 

lzınir, 2 2(Valat) - Rıhtım ıirketi IUİ iltimalleri baklanda tetkikat• 
ta bulunmak üzere Osmanlı, Doyçe Oıyent ve Ahalibankalan müdür
lerinden mürekkep ehli vukuf hey eti adliyece taıdik edilmittir. Bu 
heyet a;ym zamanda zabıtaca meydana çıkanlrp adliyeye verilun ıui 
iıtimalle allkadar cetTellerle ıirketin esu defterleri üzerinde tetkikat 
yapacaktır. 

Heyetin tetkikab on aiin bdar ıUrecektir. Şirketin eski maıla • 
hat,Uzan Galip beyin iatintak hl kimlilince lıticftbma deTam edil· 
mektedir. Kendisi ıerheslHr. 

Cümhuriyet Merkez bankasının 
üncü taksitleri 2 inci ve 3 

Ankara, 22 (Yakıt) - Ciimhuri yet merkez bankaaı hisadarlan tııı.· 
rafından bu &JID niha7etinde verilmesi ll zma gelen ikinci taksit yüzde 
otuzun bir hasiranda ve ilçilncG taksit olan mütebaki yilzde olusun da 
harizarun ilk haftaaında iıtifaıı kabul edilmittir. 

Şeker fiyatları Ankaradada yükse~di 
Ankara, Z2 (Vakıt) - ~eker ihtikln burada da ba9lamrotl1". Ma· 

halle bakkallan yetmi99, memur kooperatifi de altmııa ıatıyor. 
Mücleiumumilik ve belediyece tedbir alınnuıtır. lktısat •ekiileti 

teker meıeleıiyle ehemmiyetle meşgul olmaktadır. Haber aldığıma 
g6re 1 Ye 3 ünctt kontenjan Ratesin dea Ankara1a da teker ayrılması 
icin lkbıat Ye Gümrük Yeklletine mtlrataat edilmiıtir. A71'ıldriı tak 
cİirde ıeker fiatları Gzerinde teıiri ı4rülece~i tımit edilmektedir. 

Kaymakam'ar arasındaki nakil 
ve tavin'er 

Ankara, 22 (Yakıt) - Bandır-ma kaymakamblına ~rdek kayma· 
kamı Recep Rarıp, ~rdek kaymakunbiına Durıun 807_ kaymakamı 
Mehmet AH, Dunun Beye Kartal kaymakamı Kerim. ICartala Gem· 
lik kaymakamı Sabri Beyler .ıkil Ye tayin edilmiılerdir. 

lnblsarın tDtDnlerlmlz hakkında tedbir 

ra tı. ~! (A.Al - Kabine, tu suret 
it reşık ı. sı ırm•tti rı 

M. Ta d 'ea Hıttekn ve h:ırlclye nı 

zın. M Reynaacf Adliye na :ı:uı ve ama

"'' idare kontrolör!!. M. Mahiea DJbili 
yı ııazın. M Flandıl'I Mali ve nazın. l\1. 
Pletri Millf 111Udaf11 1117.tn, M Marlo 
Rousıan Maarif n::i'.ln . M Chımpeılor 
d• Rıbca Tekafiı vı eya1ln mfistahllsa 
JH7.1 .1, M 1Ava1 Mesai nazı n. M. Blı sor 
Sılt art arnurnlyt ftlzın, M Guernler 
llhfıa nnın. M. Chauveau Ziraat n 11:111, 

l\t. Rollhl Ticaret v• posta ttl~af ve 
ttMon naz1r1. M. de Cappedelılne MUs 
tı11'1 1e~lt naı n •.. ,.,., .. " 

M. ( ':ıthalı n M Pıtıche Başvtkl· 

lct, M P'oalkn Dah li ye, M. PerrelU 
Pradı er M~ iye. M Fould ve 1\1. Riche 
Mıllt mi d:ıfaa, V1. Pcchln Nafıa ve mtt 
nakı llt, M Go9con Cerard Tarlam. 

Yeı.I lıftll ftrnetlft ıtklnt. eıklılnden 
yedi kt•I no . ııedır. Kab nenhı bu la vaı 
fı. iki mec:lıı tarafındıb 11k 11k iıhır 

td lmektc o'ın arZU) & tekabül eden bir 
temırı.üz ır;aHcti gösterilm iş olmıısıdır 
Binnetıce b3zı servisler. aynı nızınn 

idaresi altına veri 11'1 şti r. 
M lif mft laraıı. nezı reti lhda!I, ve M 

tUn tdtlf heyetlerinhı rap,rlınrıt btr 
•er ezdr. tenhy~e~t olın umumf •dare· 
ler tontröllüğO vttcuda ~etirllmesi gibi 
mühim ıslahat dı yapılmmır. 

M. Tard=eu. riifekırını 1aat O :10 da 
M. Doomtr·ı takdım ıtmlşrtr. Kıbine, 
meb'tıtlll n ayan mıcl ısleı 1 huıuı unı 
1&lı ıtlntt ~kaeıknr. 

M Tardlea. ~aıeınbı g(ln6 Cenev· 
reye ~tnt •·k nin r'.,dedt,. 

alması bek'enlvor Adliye ıntihap 
Ankara, Z2 (\'akıt) - lktı1at •eklletl tOtiln konıreal kararlanm E Ü • 

GOmrilk nklletine, 'Nkllet de tntUa lnhlaarma hlldirmiıti. lnhlaa· O C m e O 1 
nn tütGnlerimbı hakkında teAir almw Mklenl1or. Ankara, 2Z (Valot) - Adliye 
lktııat vekili ea,•eklllmlzl zlr•ret etli intihap enc~enl adli:re tayinleri-

.,_. '11 M--a.-• ~, 1 11-· _L!ı nin ih2arına aeTaın ietmetdedir. 
Ankara, 22 (Va.kıt) - uaııat YeK 1 119UU'& v-~ "1 u.r'fcıu ••== .. - ...... - ... --... --·--· 

lımet Pata hazretlerini ziyaret etmiştir. demirvola meYk i yakıninde daba 
lzmlr ve mOlbakatıada MenenJlt f11ıa •ftt•h•~• e:anmatd,adır •. 

lzmir. 2Z (Yakıt) - lh &Jll' lptid ... daa fhncll1e lsadar lnarada Burada ta.,ıye edllmit • ~11 Çın 
dokuz Menenjit mU.abı kaydedllmifllr. Mllbabtta ela het llNaa• tepdpkl~nJ, Sse Tc) ot1

11
••. Y.0·~ddftzet. 

ftl'dır. Bu bmuata 11bhl tedbirler alnmutbr· r a e • ıpo• men erıaı 11 e • 

1 tld 
' 

dd 1 1 1 1 ~ le tepa tatmot Ye ba ubah 
p 8 me 98 an D Bp reı m 8 ID8e811a mahalli r.ezk6rdaki ecnebilere 

haberi doğrU deilldlp ait 15 eYıB J&B111aa111a Hbep 
Ankara, 2Z (Vakit) - Saaa,i m .. ....ı.ia ıwiaad• muf olan elma9lardır. 

iptidai mnaclmdan niıbl reaİlll abnacalma clalr im lttanlnd ıuete- Çıa alıancılın •nıtakanm ta-
ıinde çakan haber detra delildir. Mi •aaelarındaa iltifad• •tmek .. 
Surlyeden geçen Şark YllAyetlerl aballal t• n lt~•lanm mftt'dUata 

1 1 tal..I t t 1 k dlıll'metedır .•. gtlmrOk moame es ne ıu a o mı1aea ••r•k 9aptakı ,,. toplan 
Anbra, Z2 (Yakıt) - ~ark Yll&yelleriabtda pi• JOlcularm ~aıbay, n, (4.A) - Çlaft· 

bazdan Suıiyeden seçtikleri cihetle ecnebi memlebtlerd•a .. ıenler lerıa lıtlvllc ,aptald tep:an ba 
ıibi sümriik muamelesine tlbi tutulc:laklan anlaplmat •e bu ~olda akt•• ıaat 21 50 da Hotır-Ke
muamele elu1m1aman tamim olunmattm. eaclald Jap•• a~••I lrararılbl· 

J-... a-·p ....... o. ••n=· .o .. r. =d· . u .. su yenı• kıta- yle Jıpea kenıetoalaaaealal bom• 
barc.ıameaa lıtıı'ı•ıılarclır. 

l.e•dra,22 (A.A) - DaDy lxp 

)arla kuvvetlenl·yor rea'ia Clataı~at'claa lstlllbanDa 
dre )H••l Uıecla, Toklo.daa 
30,000 kit ilk tall.S,. latı•b 

[ Ust ıarfı ı mel elJfada J rt1111ttmek nretlle llerle•ekte-
na da bir eok mermi dbımn tor. dlrler. 

Beyne!milel mıntaka bedada_. Japo• hlca111 tenld•ftt 
d dd b. . 1 ... . ç•mur• •••andı 

a ti etli ır antra Ju~ atefl lenrlra, 22 (A.A) _ Dıny 
baş!amıtbrr Japeıların ileri ha• Her•ld ıueteıi, Jı1p•• taarraıa· 
reketinin bDtiln noktalarda dar- nan eYYe •• taan ... edil•iı e'a11 

ıaad•A•ee'al 19te•iftlr. Ba 
1aıete.ta malaalt'rl•• tire r&· 
tnatll'H ... , •• ıel• •• ı.., .. 
bel•• r•I •• Jıpenlar ileri Ilı· 
nketleriaclı terakki edem••if
lerdlr. 

l'am çıplaklar 
Barcelone, 22 (.A.A.) -Bard" 

lone civarmda Molim de _. 
Rey kasabaaı yalanmda bir oP 
manda (Tam çıplaklar) dan ı:ıü
rekkep bir fnlp ketfedilmittir. Sta 
gruD erkek, kadm ve ~uklat • 
dan müreltkepti. Paliı kendi}eriıd 
giyinmiye mecbur otmit ve tekrd 
ettikleri takdirde adabı umumif9" 
ye münafi harekette bulunmuf ol• 
mak töhmetiyle kendilerini mah • 
kemeye ıcvlEedeceii tehdicliad• 
bulunmuıtur • 

kerJeri Sou Tcheou körfezi ci••• 
randa bugün C5t!eden aonra ota• 
birinci Amerikan plyade tabura 
Ozerine yanhthkla ateı ·~mıı'•,.. 
dır. Niifuı~a biç bir za)' ıt ol
ma mııtır. Çin umumi kararrlbt 
neıdinde derhal proteıteda b11• 
lunulınu4t11r. 

Umu'111 kararglb Ç'nll!er!a 
Aıner1lcan piyade aakerJerlaı J• 
pon bahriye ı:llhenda1.ları 11• 
nettlklerhıl, ~bnkft Japon Ye A• 
merikan .. ·<erler nin riydildetl 
koyu maYj elb:ıelerin biribirioe 
ço.< benzediğini iddi• etmittir. 

Bir ••n• d•f•n•cakl•r 
$angbay, 22 (A.A.) - SalAhl

yettar malıafilde beyan edildiğine 
g6re milli Cin hUkAmeti J _ .. ... nya• 
ya kartı bir ıene harp için hazır 
laklar yapmakta, mühim miktar 
da cephane Te birçok taJ'JIU'A ... 

tın almakta, ıiper kazmak içill 
Alman1adaa blr takım aletler gr 
tirmektedir. Bu harp hazırlıkları 
1!;1ıı ktttHyctH 11ıf1rht~tfe: pa1'11 laft• 
ıia edilmittir. Çünldl bükGmii 
aonuna kadar mücadelede devdi 
için aarfettili ıayretlere memle• 
ketin mukabele tarsmdan coeare& 
almaktadır. Hilktbnet Çin mil~ 
tinin lıtikbalinin bu lbtillfm neti' 
eeıine ballı olduluna kunetle ._ 
ni bulunmaktadır. 

N•nkln hDklrnetl Mongolts .. _. 
la Mançurlnl• terkini 

Nankln, ZZ (A.A.) - Çin hl' 
k6meti bartd1e nazrı, Mançuri .a 
kayiine dair olarak, Çin milll ~ 
kGmetinin ne 3 f&l'k Til~~..; 
terkini, " • de kendi 
JapıbmJan lıha 3 'till,..ı ıe.ldJ&tS 
ldaruinl taadik •1lemlJeCeliDl "1 
fail etmlfllr. f 

taelll -.•••lfenk 
Japon,.d• l11llllaMI 

Tokyo. Z2 (A.A.) -T~ 
celerin ha pceden ene! 
olmuı mlmldln ebnamekta ~ 
ber umWBI lntflıabatta h~ 
enci hlr maaffwl78l temin 
oldutana d ha •imdiden m~ 
kak addedilehlUr. _. 

Haktaet fırlraamm 300 ~ 
Mr mutlak elmerbet ~ 
mGmldlndtlr. Meh'm&D ~ 
de 488 asalık ftrdsr • 

Şıa1ha11 22 1 A A) - $••r
haı 'dald .. lhlrıttu mabaHlcl• Son dakika 
beJ•• etlilclli111• slr• Japnlar 

duruldul9 kundle sannedi .. 1ı. pllna aasaraa 30 ••t teabhur 
ted;r. etmit olda jl;.an• yasmalctadır. 

Klanaouan etrafındaki Bir cok JapeD hncum taakları 
tn•hanbeler çan-ura aaplanmı,hr. 

Na•Yyork, (
0

A.A) - Cbanr- Chanahal • • hrl içinde 
hai'dan Auociated Presı'e bil· mulıaareba 
diri:ditlae ılre Japo.ılar bu k&- Lendra, 22 (A.A) - Cha11r· 
yDn rarpı t •mal lindeki Çi• me.- hıi'daa Re.ter aJın••• bildiri· 
zilerinde bir rebne y[cada l'etir• liyor: 
m f olda'danadaa Klanpuaa Tachaar wuntakanadıa hara· 
lsavOnla ıukuta •uhakkakhr. ket etmekte el•• Jspoa lca•Yet· 

Japonlar ıımcll l'•Dit bir ihr te leri ku'f ltlr çapraı attf le bi· .. . . ............ , ... -..... . .. • ••J• e unarak yaY•f. yaYaf Ki· 
rinde mObim bır tes rı 16101 ı:e · anı••• 1abllletine , •.ıı• ilerle
miftir. y alnıı teker rıbi bir iki lemektedirler. Jap•ı'ar ••tiyaı 
kalem .. yan111 fiatlan11da biraı mıat•kıa11a yakla11yer!ır. Ea 
terefftl Yaki elmataa da barıu• bar,.ketle aJ•i omında elarak 
da alıaicak yeni tedbirle ber- Cbıpei'dcle faahyet bıılamııbr. 
taraf •clil•ceji ,npheı ıtl r. Ea faaiiJ•l IMUıana ~11aeımi· 

........ -. w ... 

tanYİJe kataab ılnder••ktedlrler. 911..__..._-....-..___.,_,._ 
Bafh $••rhay'a plmelerl itele· Çine ae•kedllea Jıpoa ar 
leaea lt• tak•IJ• lutaabnla iki keri ar111ada Japoa kom .... 
fırka ... kerdea •Drekkep fırka11m• tabrlklb ..t1c..ır 
o dap ılyl~nmektıdir. Ba fır- ele bir layaa fllltılt ft ~ 

ka.artlaa itin Çin topralı clıbtacle ba1da ylsluce koml::..t 
ba:naa Poatnaı'• kara1a Po• aıkeriala te'ldf 
~ıkaeakbr. dinm barbe •.Umek ..... 

Tekio, 22 ( A.A ) - Reıml JıponJ•J• pderllcltlf ~ 
ll!eaaltidea ltlld rllcliliae ,ere dı baberl• plmlftlr. .ıa 
jıpealan• Cbaaıbaldekl laare- AJal ıamıada Çlacf• ~ 
" etleriaia hed91i 19'a:ıca " 20' _ __. 

Ki Yanı Si 17aletlade 11...-
inci Çia ordalarını beyne!milel aiıl partıainia idareri el• .1-d 
mıntak•••• 20kilpmetre ıer ıin• _ .. _1r 
a ' •aldır. dıp •• o ha•allde 111...-
Çlnlfler •a•ll•lakla A111erlka• b r l<o11Dnlat bllk6meli ..,_ 
••k•rlarl Daerl•• ate, açblar ellili ll1leallmektedir. 
..... ı. ~ - Çim ............................. _. .... ~ 
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Şeker 
Meselesi 

h'l Şeker ihtikarı resmt mak mları 
k~ e harekete geçirdi. Şeker ihti· 
d arr, her ihtikar cibi şüphesiz 

jvlet kanunlarıyla karşı k r~ıya 
:, İ~ bir cürümdür. Şeker ihtikü-

Darü.fünunda : 

Serbes • 
Müderrisler 

Isviçreli profesöriln1 
Mu arrirlmize 
Söyledikleri 

1• ~1{~ eşya i tikarr, gramofon 
~.aql ıhtilcürı, podra ve ruj ihti • DnrülfUnun da tetkikat yapan 
d~rıyla ölçülebilecek bir şey de[l'il·ı IsviçreJi pröfcsör M. MaJche dün 
ır. dişçi mektebini gezmiş ve IT'ual-
Şeker fiatlariyle oynamnk ÇO· l fim. müderrislerden mektep ve 

~kların kem;Jderiyle, yaşlıların dersler hakkında içahat ahmııhr. 
cıgerlerinden bir parçayı kPsiµ pn-
>:arda satarak ka,. getirmek de- Pröfesör bu sabah ticaret 
Jl:ıektir. mektebini ve öğleden sonrada 
1lt (Şaylok) Venedikte ala~kları·I Pertcvnıyal lisesıni gezecek ve 
rı ~.etlerini ke:: di. Şel:er fiatln- 1 bilhassa lisan derslerinde bulu
] Uzerinde oyun oynamak borç ·ı nacaktır. M. Mn!che dün bir 
ıı:narnıyacak kadar zayıf, borçla - muharrimlze şanları söyJem'ştir: 
:ıı.ı lnıyacak k-dar kuvvetten mah ·ı 
l '!1 .olan ha.lk kitlelerin;n kemik-ı Tetkikatıma devam ediyoıum. 
,:rını, ciğerlerini parça parça ı·e· Yakında mem'eketime g:dece- 2ek1mbaşı zade Dr. Muhittin l •. 
t;--reJ.. ltına t lvil etMe'c "mnek • ğim. Falcnt bu, yazıldığı gibi, l)iyarıbeklr be1ediyc ıeısliğtne Be-
:fı;. ,Muasır Şnylcl~ el;ni Röntccn tetkikatımı b:tirdiğim için rapo klmbaşızade Dr. l\luhi tin be)in seçildi-
" 

1 ınsanfo.rm tn ir'ne sokuyor. k d l d l 11-tni memnuniyetle h ber nldık. Hekim· ve o d ı I · ru:nu ya:ımnk mn sa i e eg·i - ~· ra an a tm çe ~ıyor. ba~ıznde. tıp fa ,fi tcs!nde hocalık ctmış 
rı Fakat bunları yazmak, bur.la- dır. Tetkıkatım henuz bitmemiş· bi çok tel f:ıtta bulunmuş, tanınmış bir 
t 1 llVn:> dökrnel:: neye ynrar? lli:· tir. lsviçreye gidişim oradaki hekimdir. Meşrutiyetten sonrn Yıldızda 
1
1
sadi hadiseye h~rsı r-<le K:"nun· derslerimle alakadadır. tesekkül eden saraylardaki kıymetli eş

,~rdan siper yal')mak, yalnız on nr· Tekrar buraya döndükten ıon· ya}, tasnif komisyonun:ı riyaset etmiştir. 
~ .. 111üca.dele e•Hp muzafer oluna.· ra tctkılderime devam edeneğim Istıınbuldı \'ilayet mcc'lsi umumtsin· 

Rina İnanmalt hayatı tanıma - k de. cemiyeti urnumirei belediyede ozun 
llıaJ d kt ve ha•ırlnyacag· ım raporu hU Q. • eme • ir. " seneler aza o'arak çalışmış. Istanbul şeh 
ikt tanun elbette mücsirdir. Falmt mete takdim edeceğim. rcmanetl nnmına Anupayn giderek Av-
e 1.s~da, ilrtısntla karşı çıkmak Raporumu takdimden evvel rupanın en mühim merkezlerinde bele· 
/

1 ıyı sil:< hı intiho.p etmek demel:- te.tkikatımın neticeleri hakkında diyecilik işlerini tet .i'{ etmiş, ~ehrcma· 
ır · h b" d l neti müesscsatı hayriyei sıhh'ye umum 
Şeker ı'htı'k;;.n nereden gelı'yor? ıza at vermem ta ıı ogru o a- b 1 b 1 .... mtidiirlil~ünü yapmıştır Istın u e e· 

,. Şe er ihtH·an kontenian Ji te. maz · . diyesin in birçok .\iıhhr müesseseleri o 
hı·~:. hAkim bir ııermayeyle giren Darülfünun pröfesörlerinin da· zaman kurulmuştur. 
k~tun ticaret müesseselerinin ha- rülfünun haricinde işlerle oğraş- Hekimbaşızade Muhltıin bevln Hil!
t ı~iYetinden ileri rıeliyor. Kon- malarınm doğru olup o!madığı llabmer, Hlmayelctfa.I gibi hayır teş~k· 
en.ıan list,.sini dolcfo,.an müe:sne. hakkın da fikrimi soruymsunuz. J,üllerl riyasetinde de uzun ve b)dalı 

:_~kl:_rin haklı inhisarı bu halin hn- l k mesaisi ı:cçmiştir liiWi:ıhmer mü:cttişi 
atı·• sebebidir. Bu mesele bir çok mem e etler- olar:ık Şark vilftyctlcrimizde de çalışmış-
t' Çare: Kontenjan listesine devle de mevzuba\ sedilmiştir. Fakat tır. Diyanbckirin yeni belediye reisinden 
t~l;J,. • 'r ı d h. ... al{\ft d r-'{)lm omı röylediğim gibi raporumu henuz istifade edecejti i muh:ıkka'<· s:ıvı\'on.ız. 

lllın etri::ie tır. verme en ve ış'm tamamlanma-
i . Devlet hnricten getirilen eker d<ın her hanki bir nol<tft hakkın· 
t~;ra sadece kontenjan littesiyle fü. 
~ a ederse fiatlarm fırlamnsma 
b. a.rfjı belki biraz zamzı.n ihtik. r ka 
~nuyln mücadele eder. 

da mütalaamı bildirm<,,. ve mO
nakaşalara yol açmayı doğru 

bolmıyorum. 

~Fakat bu ta;m bir care olmak· 
u:znictır. - Vaşingtonun yıldönii· 

ti De!let §ekeri bizzat kendisi ge· mil teslt edildi 
llı~elı ve bu günkü teker ticaı·et 
li Ue:ıeseieri bir bnyi şebekesi ha
h tıİ girınelidir. O zaman clevlet 
~ kın sıhh tiyle, hayatiyle r la· 
ha~ftr olan bu meseleyi ltökiinden 
b. leder. Ve fiatların canile~mesi-

e rn ni o'•,r. 
---- ~Gdrl Etem 

lleıediyeye bfir teklif 
ltd~ir lngiliz. grubu hesabma be
l> 1Ycye yol ve bina yapmak ve 
-~tasını uzun vadeli taks'tlerle 
tı ~ak üzere bir teklif yapımış· 
lbr. l' ekfıf üzerinde meşgul o1un· 

~ır. 
ıııuıı 

Şimali Amerika müttehit bü
kümetlerinin ilk re'sicfimhuru 
Corç Vaşington'un ikiyüı:üncü 

doğum yıldönümü dün şehrimiz
de de Amerikalılar tarafından 

tes'it edilmiştir. 

Bu münasebetle dün Rober 
Kollejde talebe tarafından bir 
müsamere verilmiş, Amerika se
fıri Mr. Gru bir nutuk söylemiş
tir. Ayrıca Amerika sefaretha
nesinde Amerikan ko!onisine 
mensup zevat için' bir kobul res· 
mi tertip edilmiştir. 

Mahmut Nedim Bey 
(Son Yemen valisi ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
i şa Ediyor 1 

·ıı ın .ı nınıunııır.r.ıı ııımı ıı mı nı nı ımıı ın ınn Tefrika~ 41ınımııııınnııı, 

UtUn par3 orduya! 

\ah ~l~lnı~ bu kadarla kalmıyarak 
• sı atı . 'd lted urnumıye ve varı atı sa· 
tiltrıİ: _el; her ne gcç.miçse hemen 
,.e id 11~1 dnnebilcek surett iaşe 
dtt11 ar~ı asl·eriyeye hasrile kolor· 
•ın bn. 1n§esini temin etmİ§ velhn
ireai ~Uğurda imkan ve vüs'at da· 
'>'I~~" e .ne varsa ltaffe ini icra 

"41lŞtır. 
.._ 8und 

tıfı tı'ü n .b !ka memleketin ' uh
l~llle . nlerınde muhasaranın defü 
d~) ::h ntu\•af fok olmuş ve bi • 
retJ~ ıbi.i a~pte bizzat T aizc azi ~ 
endil .tun ia"'c ve m er~fla\'r 

k~leri:'.n~ ait ve !evkedilen nı -
'-ıı .. ı:te rn~zah · r olarak harp 

~. binlerle mücahidin 

Tercüme ve iktibaıt lıakkı nıalıfu, 

tertip ve ihzar eylemi§lerdir. 

Harpsiz işgal •• 

Bizzat Dali, Cahaf, Celileye 
azimet ederek oralnrım he.rp3iz iş
gal ettikten !Onra (Nevahii Tis'a) 
ile Lahic'in ittirdadı husu~unda 
muvl\ffokıyet k3.zanmışlardır. 

Hulô.5a askerin temini maiset 
ve istirahati uğrunda her fedakSr· 
lığı icra ve bizzat Taiz ve Hüdcy· 
de livalarmdaki devrü teftif lerin 
den gayrı iki defa da kolordu ka· 
rargfihıyla birlikte mezldlr liva • 
lar dahilinde harp sahalarını, a .. 
le§ hatlarma vanncrya kadar do -
la~mışlar ve askerin ihtiyacatını 
yakından nazan dikkatleriR<leB 
imrar etmi~lerdi. 

Hukuk talebesinin 
ricaları 

Hukuk talebe cemiyeti cuma 
günü fevkalade bir toplantı ynp-
mıya karar vermiştir. 

Bu toplantının sebebi şudur : 
Son günlerde Ankaradan gelen 
bir haberde adliye vekaletinin 
yeni bir layiha hazırladığını ve 
bu layilıayla hakimlerin staj 
müddetlerinin temdit edileceği 
ve hakim yahut avukat olan hu· 
kuk mezunlarının 10 seneden 
evvel bu mesleklerin birinden 
dığerine geçemiveceklerini bil
diriyordu. Hukuk talebelerJ, 
avukatlık ve hakimlik için ko· 
nulan bu 1 O senelik müddeti 
çotc bulmaktadırlar. Diğer ta
raftan ıtajm avukatlar nezdinde 
icrasına müsaade edilmesini ad
liye vekaletinden rica edecek
Jerdir. 

imamı idare 

Gene bu uğurda müteaddit de· 
falar Sude'ye lmam nezdine azi· 
metle bir çok ihtiyacatı ruıkeriye
yi tesviyeye muvaffak ve bidayeti 
harpten mütareltenin akti ve Ye • 
menin kıtaatı tı.Gkeriyeden tahliye 
si hakkında harbiye nezaretinden 
tel3.ltki olunan emir mucibince hu· 
radan müfarekatirniz takarı-ür e· 
dinciye kadar kolordunun temini 
mevcudiyeti husu:mnda bir istina.· 
dı hakiki te. ki! evlemek gibi Ye
menin sahaifi t rihiye::1ine zaplü 
hıfzı IAznn gelen muvaffakıvab 
l'\dide ibraz eylemi o1duklannd<.'ln 
bunJ,.n marczi te~ekkürlc tczg r 
ve tekrnr ederek ... ,, 

Lozan 

Heyeti murnhhasamızın l.02a -
na azimetini h ber nldığım zo.man 
imam Yahya yanımdaydı: 

- Madem ki, dedi. l:ımet paşa 
gidiyor, korku yok. Gfüeceksiniz 
ki çekirde1rtcn yetişme Avrupa 
diplom tlarıyla da başa cıkacl!k, 
harp sahasınd olduğu gibi e.iya • 
set meyda'Jlmda ela ınuraffeT ela· 
cakttP. 

rcuların 
Davası 

Vapureular 
Dün ihtiyatı 
Tedbir istediler 
Milli vapurcularla lstanbul 

Gümrük idaresi nrasında çıkan 
rüsum ihtilafı yüzünden vapur-
cuların gümrük nleyhine dava 
açtıklarını yarmıştık. Davaya 
dün beşinci hukuk mahkemesin
de başlanılaşaktı. Fakat tahki· 
kat hakimliğine şeçilen hakimler, 
henüz dnva tahkikatını bitirme
mişlerdir. 

Dün vapurculann vekilleri ih
tiyati tedbir alınmasına ve dava 
görülünciyc kadu şayet gümrük 
müdüriyeti rüsumu tahsili em
val kanununa göre icraen almak 
isterse bu icrayi, mubkemenin 
rıonumı kadar tehir için karar 
verilmesini istemişlerdir. 

lbtiyati tedbire mnhal olup 
olmadığı hakkında, haldm bu 
gUn kararım bildirecektir. 

Şark tütttnlerl 
Ticaret ve senayi odnsı Şark 

tütünleri meselesini ehemmiyetle 
tetkike karar vermiştir. Odanın 

tetkikat ve neşriyat müdüril 
Hakkı Ne1.ibi bey bu işin ma· 
hallinde tetkikme memur edil
miştir. Nezihi bey tetkikatına 

Atina, Selanik, Drama, Serez, 
Dobrice, Sofya, Dopniçe, ve Fili
bede yapacaktır. Bu seyahat 
bir ay söaecektir. Haber aldı
ğımıza göre Nezihi bey cuma 
günü hareket edecektir. 

Belçika sefirinin va
zifesi değlştlrildl 
Belçika sefiri M. Löklerk Brük

sel Hariciye nezaretinde bir me
muriyete tayin edilmi~ ve dün 
memleketine hareket etmiştir. 

Belçikanın Ankara sefaretine ye· 
niden kimin tayin edileceği he· 
nüz belli dei{ildir. 

Halepte heyecanlı 
bir hadise 

Halepte son günlerde gene 
heyecanlı hadiseler olmuştur. 
Vatan fırkasına mensup bır genç 
ölürsokakta ülmüştür. Hadise 
halk arasında çok heyecanlı akiı· 
Jer birakmış, cenaze merasimin• 
de on bin kiıi bulunrnuşlur. Bu 
arada polisle halk arasında arbe· 
delerde olmuştur. 

O gece ve ertesi gün cıı.milerde 
Lo;z:an yolcularının muvaffakıyet· 
leri İ!tin du:ılar edildi. 

Fakat artık herkes, bizim gibi 
yerliler de biliyorlardı ki (Mı ~ah 
milli) hudutları içinde Yemen l ok 
tur, buna boyun büküp: 

- Mukadderat.. Mukadderat 
diyorl r ve: 

- Siz muvaffak olunu:ı. da .. El
bette bizi de büsbütün yalnız, kim
sesiz bırakmaz"ııuz .. Asıl i§ ~izin 
emellerinize nail olmnnızdır, diye 
ilave ediyorlar. 

Sona kolanlar 

Ben bir yandan hiç bir fcvka· 
15.delik yokmu~ gibi muntazaman 
işlerimle meşgul olurken, diğer ta· 
raft n Y emendcki Türklerin def -
terlerini tanzim ettiriyor, Yeme -
nin dört bir tarafına dnğdmı~ o -
lanları .mümltün mertebe toplomı
ya çalı§ıyorclum. 

Zaten ordumuz çekildikten son 
ra kafile lca.file bir çok aileler da
ha göndermi;tim. Burada, lstanbu 
la sevkettiğim bu ailelere her tür· 
lü kolaylık göster~ı-ek büyük bir 
insaniyet ... ri ibraz etmit olan 

\ Şehrimizde --
Ecnebiler 

13 üncü Alfons 
bugün geliyor 

Diik 06 Tu edo namı 
altında seyahat 

ediyor 
Cumartesi günkü aayunızda 

bildirdiğimiz gibi sabık ispanya 
kıralı on üçüncü Alfonı bu eün 
Mesajeri Miritim kumpanyası • 
nın T eofil Gotiy.o vapuruyla ıelı .. 
rimize gelecektir. 

Geçenlerde Framadan hareket 
ederek Napoliye, oradan da Pire
ye giden sabık kıral tehrimize Y u
nanistandan gelecek, burada yir
mi dört saat kndar kaldıktan son .. 
ra gene aynı vapurla yarın öğle ü
zeri hareket edecektir. Vapur lz
mire de uğradığı için kıral Alfon.s 
lzmiri gezecek, daha aonra Rados, 
Kıbrıs yoluyla Beruta gidecek, o • 
tomobille Filistin ve Şam aeyahati 
ni müteakip lakenderiyeden Ya .. 

purla Fransaya dönecektir. 
f spanya kıralı mütenekkiren seya• 
hat etmelrte ve Dük dö F oledo is
mini kollanmaktadır. 

Duk dö Miranda adlı bir lıpaıı
yol asilzadesi seyahatinde kendi• 
sine refakat et.mektedir. 

Alfonı yedide limanımıza ıele
cek olan vapurdan saat dokuzda 
karaya çıakcak camileri, müze• 
leri, T opkapı sarayını, Eyübü zl• 
yaret edecek, öğle yemeğini T o
katliyanda yiyecek Te ıeceyi Ta
purda gcçirecel..-tir. 

Yarın sabah sabık krral Bofu
içinde hususi bir motörle gezinti 
yapt.ktan sonra öğle üzeri lzmire 
hateket edecektir 

Atina, 22 (H usust) - Dün Te-
ofil Gotye vapuruyla buraya 
gelen sabık ispanya kıralı Alfons 
Atina Turing kulup reisinin refa .. 
katinde Atinaya çıkmış, Akropol 

ve sair asan atikayr, stadyumu, 
şehrin şayam temaşa yerlerini gez 
miştir. Müteakiben kırat Alfon.q 
büyük Britanya otelinde diğer 
müşteriler arasında öğle yemeniği 
yemi§tir. Kıral, Atinada gördüğll 
hareket ve faaliyetten dolayı be .. 
yanı .takdirat eylemiştir. SabıK 
İspanya kıralı, yemekten sonra şe .. 
hir dahilinde otomobille uzun bir 
cevelanda bulunduktan sonra ak .. 
§am üzeri vapura avdet etrni;, ve 
geceleyin tstanbula hareket etmiş .. 
tir. Kendisini ziyaret eden gaze~ 
tecilere, İstanbul, İzmir, Rados, 
Larnaka, Suriye ve l\fısın ziya • 
retinden avdetinde tekrar Atinaya; 
uğrıyarak üç gün kalacağıttı SÖY. .. ı 
lem iştir. ~ 

BugUn seyyah geliyor 
Bugün Fransız bandıralı Teo

fil Gotye vapurile şehrimize bir 
seyyah kafilesi gelecektir. 

İtalyan memurlarını şülaanla ya .. 
detmeyi bir vazife bilirim. 

Hazırlık 

Ailemi de hazırladım, Y91a çı • 
kardım. Zntcn !mam bir türlü b~ 
ni bırakmak niyetinde deiildi. 

- Ne olur, hiç olmazsa bir kaç 
sene daha burada kalınız, ben Ca
zi Pa~n Hazretlerine yazar rica ve 
istirhQm eylerim, herhalde mezu· 
niyet vc:-irler zannederim .• Bili .. 
yorsunuz ki buraıla cidden li.zmı. 
amız, diyordu. 

Fakat ben artık burada vazife
min hitama eı·mek üzere olduğuna 
kani oluyordum. 

Ailemi gönderdikten sonra Ye· 
meni tamamen tahliye etmit ol • 
mak için buradan sevkedilmeleri 
la:;:ım gelen nilelerin ne ısuretle 
gönderilecekleri haklunda Anka· 
ı·adan emir rica eyledim. 

Burada kalmıı öyle aileler var
dı ki on bes, yirmi yaıma aelmitl 
çocukları nna, baba yurtları Is • 
tanbul veya Konyayı daha hiç ıör 
nıemişlerdi. 
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[ Ost tarafı 1 inci sayfada ] 

yanm milyon liralık bir mea.eledir. 
Gelecek eeneler Düt~mizden atad 
yum f.c:ia 1rir pua ayn aeaJ u ımı 
da nnnetmeım. Bqünlük Tak -
simde iyi kötü bir ıaha var. Ka -
dıköybcfe de Fenerin sahası var- 1 

Bu ıaha tek.-niil de ediyor. Bey· 
oflu T• Kadılmy muhitlerinin ih
tiyaçlan mümkün mertebe temin 
ediliyor demektir. Yalmz lıtallbul 
tarahnda dokuz kulüp vardır. ER 
mustarip taraf lnı ei'hettir. Bittabi 
ilerde ıehrin pllnı yapıldıkt&ll 
aonra hliyük hir tehir stadyumu 
yaptrracaİJz. FakAt lst:aı!hul ta -1 
rafı iç.İn mahalli ihtiyacı temia 
maksadiyle Y enibahçede küçük 
bir ıa'ha yapdmasmı teklif ediyo
rum, tUTİp ederseniz hemen ya
rın ite baılryabilecek tekilde ted
birlerimiz alınmıttır .,, 
Kadıköyünde yapılan sahaya da 

belediyenin yardım ctmeıi şartiy
le Y enibahçede İstanbul ciheti 
için bir stadyum yaptmlması tek
lifi kaimi edildi. 

Et hlkiyesl 

Bundan ıonra, üç ay kadar ev· 
vey teşkil edilen et komisyonunun 
mazbatası okund11. Bunda et iti· 
nin üç aylık ıafahatı te§Tih edil -
mekte ve mezbaha reaminin kilo 
batına alımnuiyle ete aza.mt fiat 
vaz'ı muvafık olacağı mütaleası 
serci edilmektedir. 

Gene et meselesi hakkında bir 
de daimi encümenin tetkikata müs 
tenit hazırladığı bir mazbata var· 
dı. O da okundu. Bu mazbata· 
dan da mezbaha resminin kilo ba
tma alınması, otomatik kanlar 
kullanılmaıı fakat bu teaiaat yapı
lıncıya kadar baakül istimali, mez
baha, kriko ve avan lcriko üeret
lerinin tevhidi lüzumundan bah
aed ilmektedir. 

inci ay I93ı. 10 ŞnonI 1350 Senenin 
geçen günleri: S5 hlan &iinle'I" 309 

.meselesi hakkında hazırladığı GUne, - Dop;uşu: 6,52 Ban~ı. ı 7.48 
mazbatanın bütçe ve mülkiye en- Namaz vakitleri - Sabah. 5,32 
cümenlerinden mürekkep muhte· Üğle : 12,29: ikindi 15,26: Akşam: T7,48 
lit bir encümen marifetiyle tetki· Yau1: 19.18. imsak:: 5,ıa 
irine karar verildi. Bundan sonra Hava - Dün bara.ret derecesi azamt 
et komisyonunun mazbatasına ge~ n:ıkıs sıfır nakıs 3 dü. Bugün bava hafif 
çildi. Cevdet Kerim bey önce va- bulutlu olacak. rüzg~r müteba\•vil esecek
zıyete ,öre tedbir alınmasının ma tir. 

kama bırakılmasını teklif etti. , .. -----------, 
Tetkikatın ihtiklrda karar kıl- Radyo 

dıjmı söyledi. Bu vazıyete göre _, __________ _ 
Tenik Salim pata: lstanbul - 18 den 19 a k:ıdır 
_$imdi top yekdn her §eyi maka· gramofon 19,30 d:ın 20,30a kadar Hafız 
ma veriyoruz ama makam acaba Burhan bey heyetinin İftirakile birinci 
bu iti hal için ne gibi çareler dü§Ü· kıslm alaturka s:ız, 20,30 dan 21 e ka
nüyor?. dargramofonla opera 21 den 22 ye kadar 

Muhittin bey _ Mezbaha res· Hafız Burhan bey heyetinin iştirakile 
mini re'ie başına değil gilo ba§ına iHnci kısım alaturka saz, 22 den 22,30 a 
alacafız. icap ederse narh veya kadır orkestra. 
azami f iat koyacağız. Kabili tat- Viyana - Maria Eleonor Mathieu 
bik çareler buldukça tatbik edece- tarafındın Fransızca şarkılat-12,;30 kon
ğiz. Ayrıca siz de bir direktif ve" ser - 13,40 orkcmıd:ı Mcyerber, Sıint 
rirscniz onu da yapacağım. Seans ve Gluck·un eserlerinden - 23,30 

Cevdet Kerim B. - Bütün bun· dan~. 
lara rağmen et fiatları degişmez. BUkreş - 20 radyo neşriyatı -
gene pahalı satılırsa ne olacak; 21 radyo orkestrası tarafınd:ın Beethoven 
o zaman yapacak bir tedbirleri Massenct, Vagnerden parçalar. 21,30 
var mı? haber - 21,45 Puccini, Straus ve Lied· 

Muhittin bey - Bir tedbir alı- den parçalar - 22,05 orlcema. 
nırken mutlaka bir faydası olma· Praga - ~2 Pug Kuartetti tara-
lıdır. Ekmek i§inde bir asırdır İş· fından k~nser - 23,20 haberler. 
leniyor fakat et iıine daha yeni Budat>eç~e - 10,15 konser -
~riliyor. Sonra her sene bu mev 13,!'5 konser ve operet parçalan - 16.30 
simde et fiatları pek ziyade teref- m:ırş - 18 Macar havaları - 19,30 
fü ederdi. Fakat bu sene hiç de Vagnerin bir operası. 
böyle o.J.madı. Son baharda et ka- IRcr.:ta - 20,20 Mars dersleri -
ça aatılryorsa şimdi de et fiatlan 22 bir tiyatro. 

'hemen aynıdrr. 24 Şubat - yann 
Sonra §ehir hariciyle tehir da- J2,30 konser: Straus, ı.\1oz:ırt, B:ıyer, 

hili et fiatları bile birbirlerine yak Oielman'ın eserlerinden - 13,4-0 Hein· 
laştı. Binaenaleyh ben ortada pek rih Rehlı:emper tarafından konser -
de müstacelen narh konulmasını 14,10 lrnnscr - 18 beynelmilel musiki 
mucip \tazıyet görmüyorum, takit> - 21.05 Louis Riviere tarafınd:ın Fran
edeceğiz, lüzum görünce koyaca • sızca konferans - 23,20 dans musikisi, 
jız. Hellsberg - 9,30 jimnasti~ -

MUzakere hararetlenlyor 14,30 Köncgsberp.ten nnkil - 18,15 ma-
Muhittin bey Amerika scfare· vi ve gü;ı:t"l Tuna, ve başka parçalar -

tinde hükUmet namına bulunmak ı 9,~5 Danzizden nakil. 
Evvell azadan Mehmet Ali B. mecburiyetinde olduğu için bu sı- BUkreş - 21 Piyano konseri -

söz aldı Encümenin mazbatasını rad• meclı·81• terkettı·. Fakat .. l ..... .... ~1 ,45 konser - 22.15 keman konseri. 
madde madde tenkit etti. Ez • münakatası daha ziyade hararet- Roma - 21 Konser - 22 tiyatro. 
cümle, lükı etin azami fiat hari~ lendi. Komisyonun mazbatası:ı • Su~ape~e - 10,15 Salon or· 
cine bırakıldıfmı, halbuki lüks da ı·lerı· su··rdu'·ğü· ete az"'m·ı fı·al k ı 
km k frr cal .... ·estrasıy a konser - 13 05 konser -
· e an aya da narh konuldu -a·'ı hakkındakı· mu"talaanın bı·r 

... L • l h " .. 20, 15 konser - 24,30 Tsgan musikisi 
gunu, oınaena ey etin deh.er cin teklif mahiyetine kalbi ileri atıldı. --------------
sine aza.mi fiat konulmasının da- Cevdet Kerim bey dedi ki: T •• k J d t{ v 

ha doiru olaeafmı, encümenin a- _Geçen sene kışın 100, 125 Uf • ran OS UgU 
çıktan ~ıfa ihtikar kelimesini iken bu sene 75 olması etin makul 
kullanmadıiı halde ihtiklnn mev fiatta bulunmaeı demek değildir. BUyUk elçimiz HUsrev beyin 
cudiyetini ka1'ul etmekle bir ~a • iki sene arasında terait değişmiı- beyanata 
rabete düftilfünü, mezba.J,a üc- d k d h l tir. Meei iye öyün e et pa a ı- Tahran bfiyük elçimiz Hüsrev 
retlerinin et fiatlanna yaptıiı te- ı b b b" d d · ı · · • ki aşmı,ıa unun ıe e 1 ora ~ a B. şebrimı··e gelmiştir. Bı·r ı·kı· sur enn ıyıoe tet ·k edilmemi, ol· k 1 k b ı l d .. 

k tama lr ı at amıt 0 ması e • güne kadar Ankara ya gı· decek 
masınm et itinin at'I tekilde hal- mektir. Mesell Pendiğe giderse-
Iine esulı bir mani olacajmı aöy- niz etin ne kadar ucuz olduğunu olan HüsreT B. demiıtir ki: 
!edikten sonra: . ıörününüz. - lran - Tftrkiye hudutlan 

- Azami fiat konulmuı eaa • Muhittin 'bey, ete müdahale e· ilzerinde dostluk, asayiı ve em-
ıen radikal bir çare değildir. Eğer dersem daha pahalılatır, fena olur niyet baılamıştır. Bir buçuk se
bu çareye hq vurulacaksa bile bu diye korkuyor. Ben de korkuyo- nedenberi devam eden hudut 
yalmz karamana münhasır kal· ki I b. k rum yan ıt ır şey yapmama müzakereleri Tevfik Rüştü beyin 
mamalıdır. teveh.hümüyle hiç bir İt yapmamak 

Dedi. Daimi encümen mazba- neticesine varacaiız. . Irana varıımdan dört gün sonra 
taı!nm da bazı noktalarını tf"nkit Ali Rıza bey et komisyonu na· halledilmııtir. Hariciye •ekilimiz 
ettı. mına bu fikre ittirak etti. Avni B., Tahrandayken bir de hakem 

Koml•yon nasll çal:,tı azami fiat vaz'ımn et itini halle muahedesi imzalanmııtur. llkba-
Et komisyonu azaıından Ali doğru gitmek ole.cağını söyledi. harda hudut komisyonları işe 

Rıza 'bey komisyonun mütkül me- Reis Muhittin beyin huzuruy·, başlıyacaklardır. 
saisi hakkında azayı tenvir etti. la ıınünaka!a edelim dedi. Hükümetimiz Trabzon. Tibriı 

ikinci celsede Muhittin bey aöz Cevdet Kerim bey, buna itiraz 
aldı. Cen.p vermek, izahatta bu- etti. "Muhittin bey et itinde ve· transit yolunu yeniden ihya ede-
lunmak iıtedi. Fakat evvelce $ıray receğimiz direktifleri kabul edi - cektir. Bundan baıka Trabzon 
la söz almıt azalar vardı. Reis bu yor mü~akereyi talikte mana limanında ve Kızıldize'de eıya-
ciheti iıaret ederek önce ''Mezba- yoktur.,, dedi ve: mn yağmur ve kardan muhafa-
ba re11Dinin kilo batma alınması • "ilerde daha iyi bir sekil bulun zası için büyük depolar yapıla-
na karar verilirte tesisat ne kadar ca tatbik etmek kaydiyle derhal d k. b 1 · 
Zamanda hl.ter".,, ... eklı.ndeki suale cak, ve bu hatlar a ı eyne mı· 

Y ete azamt fiat va%'mı teklif ediyo- ) · f k 
cevap verilmesini söyledi. lel transit muamele erme ev a-

rum.,, dedi. l d h ·ı k . 
Vallnl11 cevabı Bu teklif kabul edildi. lçtimaa l e e emmiyet verı ece tır. 

Muhittin bey - Mezbahadan yarın devam edilmek üzere celse· Iranı.tar kendi büyük şeflerinden 
kriko tesisabna havai bir h::t yap ye nihayet verildi. bahsederlerken daima "Biraderi 
tmyoruz. Bu hattın m•.aayyen yer- Gazi,. demektedirler. 
lerine otom~k 'basküller koydu- Aero kulftbUn balosu - ·~ 
racağız. Eti pplak olarak tart - giyinmit olanların tayyareyle Pa· 
mak için de teaiıat yapılacak, fa· gftzel oldu riıe kaciar parasız ıidip gelmesi 
kat bunun için döviz ister, döviz Türk Aero kulübünün maskeli temin edilmişti. Yapılan seçme ne-
için müıaade almak llzım. Son· balosu u·veJki gece verilmiıtir. ticesinde birinciliii Japon kadJDı 
ra kontenjana koymak, mukabilin Balo evvelce tahmin edildiği kıy af etine giren bir hanımla Isa 
de girecek malı 1'ulmak llmn. Za- · · 'ı. - ı ı . h 

_L._.., • 1 d d. ş· d. g-ıbı, ÇOK guze 0 muş, aıır bu- kıyafetine mren deniz zabitlerin-mana mua~ ıt er en ır. ım ı - b k d · · 6 • 

den bt't bir 9ey aöyliyemem. Ma- luna~lar saba a a ar. te.mız b~r den Reşat lbrahim B. hirinciliği 
amafih timdilik ayaktan tartacak muhıtte bot ve neşelı hır vakıt lıazanmışludır. Balo gecesi ça-
tesiaabmız vardır.,, dedi. geçirmitlerdir. Baloda aynca bir Jan ve beğenilen car.bant bun-

Makama sallhlyet luyafet müsabakası da tertip e- dan sonra her srece kulijptc ça-
NetlCede Cfa~i. encümenin et dilmiş, en zarif ve güzel şekilde lacakhr. 

Şeker işinde ihtikar 
olduğu anlaşıldı! 

[ Usttarafı 1 inci sayfadıı 1 
müildeiumumilikçe dava ikamesi· 
ne müessir olacaktır. Komisyon 
bu gün esaslı tahkikatına b&§lıya· 
caktır. 

Diğer taraftan şeker i§İnde ih
tikar olduğu hakkındaki neıriyat 
üzerine tahkikata başlıyan ticaret 
mıntakası müdürlüğüyle ticaret ve 
sanayi odası bu husustaki tetkika· 
tı bitirmiş ve şeker fiatlarında ih
tikar olduğu neticesine varmııtır. 

Dün ticaret müdürlüğünden al· 
dığımız malUınata göre, müdürlük 
ihtikar yapıldığına hükmettiği mü 
easeselerin bit listesini hazırltya -
rak müddeiumumiliğe vermiştir. 
Bu listede şu isimlerin olduğu söy
lenmektedir: 

Alpullu teker fabrikası, ,eker 
tüccarlarından Mütevelli, T odori· 
dis, Nimet Tevfik, Batman oğlu, 
İsmail Hakkı, Safonidi;;, Simo • 
nidis, lzmitalyan, Makıimalidis, 
Usturogolos, Nikoladis, lrf an, Ve 
hap ve şürekası, V aailyadis, Meh
met Lutfi, Haik ve Faik, Debreli 
Hayrettin bey ve efendilerdir. Bu 
tüccarlar bu ay içinde kümrükten 
4950 çuval toz ve 2700 sandık par 
ça şeker çıkarmıtlardır. 

Hiç bir sebep olmadığı halde 
teker fiatlarını yükselten bu mü
essese ve ticarethaneler hakkında 
iktıaadiyatımızı koruma kanunu -
na müzeyel 1913 numaralı kanun 
mucibiyncc takibat yapılacağı söy 
lenmektedir. 
Bu ,ekerler nereden çıktl? 

Al pullu şeker fabrikası da bir 
kaç gün evvelki vazıyeti değiştir
mittir. iki gün evvel §ekercilere 
38 kuruş üzerinden 12 vagon ıslak 
ıeker vermiye muvafakat eden ve 
bunun bir vagonunu veren fabrika 
yeni bir karar vermittir. 

Alpullu bu kararla ıekercilere 
28 liradan değil eski fiat üzerin -
den yani 34,30 lira üzerinden 15 
vagon vermeyi ve icap ederse ihti
yaca göre daha 30 vagon kadar 
toz şeker vermeyi de kabul etmi,
tir. 

llk verilen 15 vagon ıekerin, §e 
kerciler cemiyeti marifetiyle şe • 
ker, şekerleme, çikolata ve his • 
küvit amillerine dağıtılmasına baş 
lanmı,tır. Bu şeker yalnız sanayi
de kullanılacak ve harice satılmı -
yacaktır. Kendisine verilen şeke
ri satan olursa bu gibilerin elinde· 
ki şekerler geriye alınacak ve bir 
daha kendisine teker de verilmi • 

şekerleri bundan aşağıya satııdl'" 
yacaklarım iddia etmektedirl~· 
Bu vazıyet karşısında bir tcdbit ( 
dütünmeli ve halkın okkada 5 kır 
ruş bir farkla teker almaktan kıJr" 
tarılması da lazımdır. 

Şeker fiatlarının yüksclıniyt 
başlaması üzerine kahve ve g3' 
fiatlarında da yükselme görüI-aıiif' 
tür. Ticaret müdiriyeti b:.ı husul' 
ta da tetkikatta bulunmaktadır· 

Bu mevat hakkında ihtilcif 
yaptıkları sabit olan tücarlar d• 
mahkemeye verileceklerdir. 

Devlet lnhlsar1 fikri 
Diğer taraftan şeker, kabfe 

ve çay i~inde gendini gösteren ih' 
tikara mani olrnak icin bunlaı111 

devlet inhisarı şeklinde idare edil• 
mesi fikri de ortaya atılmıştı'' 
Dün görüıtüğümüz şeker tüccat' • 
ları bu hususta şunları söyleıne1'' 
tedirler: 

Şeker İ§inin inhisar altına alııı' 
masına lüzum yoktur. Esasen Ş~ 
ker i~in gömrükte yüzde on inhr 
sar resmi ödenmektedir. Piyasll' 
da mal oldukça ihtikar yapı?nıaıı· 
na ihtimal yoktur. 

Kahvecilerse kahvenin inhis• • 
ra tabi olmasının muvafık ofarıır' 
yacağım iddia etmektedirler. ÇaY" 
cılar da §unları söylemektedir: 

Hükumetin son kontenjan li• ~ 
tesine nazaran ayda vasati olarş~ 
bütün Türkiyeye otuz bin 1<ilo çs1 
girmesine göre bu miktar senede 
360.000 kilo tutmaktadır. BuntJ11 

için de harice cık .. n paranın ıniJ<• 
tarı 400.000 bin lirayı geç::ne1· 
Çay i~i mühim bir mesele te~kil et• 
mediğinden devlet inhisarı altıtt• 
almıya de0.mez z.-nr.ederiz. 

Balkanlarda 
Soğuklar 

Dün hava kısmen bulutlu g~ 
mit, fakat ne kar ve ne de yaS' 
mur yağm.unı~hr. Diink.O• ınc.of< 
lık azami sıfır, asgari nakıs 3 de' 
receydi. Rasathanenin verdiği ııti 
lumata göre bu gün hava hafı 
bulutlu olacak ve rüzgar rnute ' 
hevvil esecektir. 

Trakyadaki §imendner hat!1 
henüz tamamiyle temizlenmelll11~ olduğundan trenler teahhürle ge 
mektedirler. Dün de Konvensi't. 
nel 12,30 da, ekspres de 16,30 
gelmittir. 

yeeektir. 

Alınan .malumata göre, AnadJi 
lunun bir çok yerlerinde deh§et t 
soğuklar hüküm sürmekte ve ~.'. 

Eski fiyat yağmaktadır. Ankarada karın ıt 
Alpullu teker fabrikası, f'linde tifaı 20 santimi geçmi§tir. ,Af 

mevcut bulunan kriatal toz tekerle Bulgaristanda ise soğuk nş~· 
parça şekeri de eski fiat üzerinden 29 dereceyi bulmuştur. / 
satmıya karar vermittir. 1 

Dün görü§tüğümüz Alpullu ,e- J S P O R 
ker fabrikası erkanından bir zat • f ıııı 
şunları söylemi,tir: Bir IDıl'lliZ takımı ge 

-. Alpull1:. şeker !ahri~:ı~n. e~~- mek istiyor 
sen fıatlan vukseltmış degıldı. Bı- 1 .1. f . 1, . l \. t t-Jsıtl ·. · d" k · · ngı ı;ı: pıo e~ıyone ıerıntıcn as ,. 
naenal~yh fı~tlarr ın ırmc ı~ın klübünUn fst:ınbul:ı gelmek için alA"ıı· 
de yemden hır karar vermesme darlara mür:ıc:ıatte bulunduğu haber alı 
lüzum yoktur. 40,50 lira. üzerin - mı5tır. f.ğ:ır şeraitte uvuşulursa lst:ıııbtl; 
den tüccara satılan şeker Al pullu- lun ilk defa olarak · bir Ingiliz uı.ıı'll 
nun değil Uşak fabrikasının şekc- g~tirmiye mu\':ırfak: olac:ıjt 7.. ıı· 
ridir. Diğer taraftan Vehap vac;ıta~iyle fr•,. 

Halbuki !iZ şampi\'Onu Racin~ klübiinde Y3f irı 
Halbuki evelki günkü nüsha • 

mızda yazdığımız veçhile Ilalık 
pazarında ~eker tüccarı Cogopu • 
los efendinin elindeki 3 numaralı 
fatura Alpullu !eker fabrikasına 
aittir. Bu fatura tüccarın elinde
dir. Dün kendisiyle görüıtüğü -
müz Cogopulos efendi ait olduğu 
makam tarafından bir istenme ol
duğu takdirde bu faturayı verece
ğini söylemittir. 

c:ıkları turnada lst:ınbul:ı uğramak çı:· 
tekJif:ıtt:ı bulundukları haber vcrilıll~s~ 
ted ı r. Fı cnsızl:ırın rnn fiat olarak 
pua istedikleri sorulmuştur. __/ 

ITiZAR ıırı 
'"K:ılpte igne,, tefril :ımız ya~ı:edi 

çukluguna mebni bugün dercedıle 
okvyucul:ırımı;ı:dın uzür dilcri~ 

Raşlt Rıza Tlyatros0 

Şehzadebaşında del• 
Ru aksam saat 21 30 da ilk 'fer· 

ol:ır:ık (Serseri) piyes 4 perde. ıısl· 
cüme eden: ~lulıt3r B. TalelıeY~· 1 d 50 
lim ve z:ıbtıına duhuliye so u.ır ~ıactıi 
Cumartesi :ık~am 21.30 d:ı ·~ 
Beyin (A,km manası). 

Alpullu fabrikasının verdiği 15 
vagonla vermiye vadettiği 30 va· 
gon toz şeker şekerli mevat amil
lerinin ,imdilik ihtiyaçlarını temin 
etmi! ve fiatlar da 33,40 üzerin -
den olduğuna göre tikayetlerini FerahşeShzlaodeebma~sıııd~n 
mucip olacak vazıyet ortadan kalk ~ 
mıştır. Bu gece: Halk gecesi duhu1.~{ı~ I~ 
Perakendeciler ne yapacak? umumr koltuk 35 komik dü!1lb.rıeri· ; 

F k d mail ve Ahmet be.,ler temsdı .ı11 
a at iğer taraftan bakkalla J s " •• 

h 
oyun bir arada Cihaz • 9 pe1~ arcı alem ol.an ve 46 kuruta staı- perde Pansiyoncu Cevriye b• .. 

lan toz şekerı 52, 53 kuruştan sat· de avrıca. Pehlivanlar ve An:ıst•5 

makta ve 42 liradan aldıkları buj heyeti. 
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SAYFASI 
" Gezek Bey· n macera arı! 

~: dı"Geçende bir mülakatını yaz- yılanları olduğunu bilirsiniz. Bu 
h gunız meşhur seyyah Gezek yılanların sütü pek sevdiklerini 

11
• t eyden, sıcak memleketlerde de bilmeniz lazım. Ben uykuday-

e- esadüf ettiği garip hadiseleri l<f'n o taraflaı da dolaşan yılan-
h?lat~eaım rica etmiştik. Bu zat Jnrdan biri midemdeki sütün 
h~ıe bır defter gönderdi. Burada kokusunu almış. Sürüne sürüne 

ı• .. ır çok notlar vardır. O rndu- yanıma kadar gelerek şaha kalk-
rrnuz zaman, bu büyük seyya- mış ve bend,.n müsaade almıya 
ın başından geçenler bizi hay- lüzum görmeden doğruca ağzıma 

r :et7 ~üşürdü. Bunlardan bir ta- girmek cesaretini göstermiş. 

Yeni Bilmecemiz 
1 1 1 
2 1 1 

1 1 
Yukardan aşağı: 
1- Demirin lekesi, 2- Baba 

manasına bir kelime, 3 - Bir 
emir, 4- Büyük, 5- B'r ecne
bi devlet kıra!ına verilen unvan. 

Soldan sağa: 
1- Ayağa gf!çirilen şey, 2-

Eski bir Türk hakanı, 3- Eski 
bir Türk ismi. 

n 

Vakıt bilmece 
kuponu 

23·2-1932 

L 

Geçenki bilmecemlZin halle· 
dilmiş şekll : --

1 E z B E IR ·-

Eal'lcnccli 

' M l 
E L A f s 
E rK M E K 

esını bugün yazıyoruz. Okuyu- Bereket versin ki zenci Kıtiki 2 
tularımız inanıp inanmamakta Evet olur, ama usulünü bil-
•erbestirler. bunu görür. Dürünün bir kere 3 mek şartiylc. Fc:ıkat bu usul 

E F 1 S E R -- --
E S 'M E R 

Gezek bey diyor ki: iki metre boyundaki kocaman fenni deiil, hilelidir. 
Ogün, gölgede kırk beş de- yılan başını mideme sokmuş, 4 Bir bardak ıçıne, bardağın 

tec k k d H sütü içt!rken kuyruüu aö-ztmdan kenarına gelc;.cek tarzda siyah 

1 
e sıca lı var ı. izmetçim ı.. eı k 

o an zenci Kıtiki bir süt ağacı- dışarda kalmıştı. Zençi onu kuy- 5 •• ~~~ ..... ?.~~! ... g.~.~~~-~~ .... !.~.~!~!.~~~!.~~.i.: .. 
t· llın altında oturuyordu, ben de ruğundan yakahyarak çekip çı- nü ekşiterek balığa dogru cgil-

o 
oyunlar l 

niz. Tabii içnden bütün etra
fını kap!amak suretiyle, biraz da 
su atıp kum şı ıslattınız:mı dışar

dan mürekkep ıibi görünür. 

Bir kartvizit yahut bir parça 
mul<aYnnın bir ucundan ilci par

mak kadarını siyah mürekke-ple 
boyarsınız. Yanınızda bir de 
mendil bulunsun. Hepsi bundan 
ibaret. 

Bardağı yarısına kadar suyla 
c' oldu. duktan sonra, arkadaşları
nıza gösterebilirsiniz; fakat pek 
yakından değil. Deyiniz ki: 

- Bu mürekkebi görüyorsunuz 
de-ğil m ı? Şimdi ben ona emre
dince hemen su oluverecek. 

Onları, mürekkebe inandırmak 
için evvelce hazırladığınız kartı, 

-boyalı tarafını göstermiyerek
bardüğa sokunuz. lçerdeki su 
boyayı ıslatacak V'! yeni mürek
kepten çıkıyor gibi gösterecek
tir. Sonra, mendilinizi bardağın 
üzerine örtünüz. Ve bar.dağa hi· 
tabe11: 

- Haydi bakalım, mürekke\'), 
şimdi de su ol: t· ktaya_. gittim; bıçağımla ağacın kardı. 1 

1 
di ve birşeyler mırıldandı. Bu 

ı' ~bugunu derince çizdim, tabii Hoş 1 Ben bundan hiç bir za- Şen Fıkra!ar hareketten babası sıkılarak de-•ut k - Diye emrcdcrs'niz ve nihayet 
a mıya başladı Köpüklü, ta- rar görmediğim gibi istifade de k d ' di ki : ~e o a ar deg"' ı· t mendili -dikkatle- bardak içindeki 

d
' nefis bir süt, bunu bir tişeye ettim. Böyle büyilk yılanları av- • - Oglum, ne yapıyorsun? oJd d S s· d v ·ı b b b kumaşla beraber çeker, kaldırıt-

. ur um. onra büyük bir iş- lamak istedikçe süt içiyor ve Şukrü on dört yaşındadır. Oğle · - ı r şey cgı ey a a, 
tıbayla içip ağacın altında yatıp .ıığzımı açık tutarak bir ağaç yin yemeğini babası:•le lokanta- bu balığa Nuh tufanını görüp sınız. 
Uyudum. Ağzım açık, derin bir altında uyuyorum. Zenci de bir da yiyeceklerdir. Garson istedik- görmediğini sordum o zaman O zaman bardakta yalnız ıu 
Uykuya dalmışım. tarafa s~klanıyor, yılan ağzımdan leri balığı getirdi. Çocuk bir küçükmüş pek iyi hatırlamadı- kalacak ve maksat da hasıl ola-
'~ sıcak memleketlerin n'ütb iş girdimi .hemen vakalavıveriyor ! 1o1<.,'"\ ;ı 11p :ıgıınn l<0vd.u, yüzii- f;mı !Öyl-di ! c~ktır ! ··-···--··------··--·-·······----······················--············-----

..... 10 --lam!-ZSI T AR1H EL KİTABI 

J~.k yazı bir 'levi (Hiyeroglif) di. Burıdan sonra gelen orta Asya akmbrı 
lurlü, türıü yazılar getirmişlerdir. Yakın tarihe a!.t yazılar şunlardır: 

T AR!H EL K!T ADI 
__ mı. ___ 11 -

Türkler kom§ula.rıyla yaptıkları muahedelere riayet etmeyi bir ahlak bor· 
cu bilirlerdi. (Elçiye ölüm yok) sözü Eski Türklerin hukuku düvel hakkın 
daki telakkilerini gösterir. 

()' 

tli 
g,f ,. 

d (Orhon - Yenisey) yazısı, VII asırdan s.~mra Uygur yazısı, X asır • 
an sonra Arap harflerile yazı yazılmı~tır. 

1928 de latin alfabesi kabul edilmiştir. 

Türklerin devletlerinde esas teıkilat kuvvetli merkeziyettir. Türk tarihi 
Türkleri devletçiliğe sev ketmiştir. 

Eski TUrklorde din: 
Türklerin dinleri cemiyetlerinin inki§afına göre şekil almıştrr. 

ı!I 

tı 

Eski Türklerin hukuku 

TU rkler ilk zamanlardan itibaren kuvvetli bCr hukuk' 
müessese kurmuşlardı 

Niklh ve alle hukukuı 

• • Eski Türklerde nikah usulü tarihten evvelki zamandan başlar. Nikah 
!~•n ananın, babanın müsaadesi lazımdır. Ailede kadın, erkek müsavatı ha· 
"ltndi. 

MUlklyet 

. Türklerde mülkiyet hakkı eski bir kıdeme maliktir. Mukaveleler meru
••ınle yapılır ve vicdani bir mecburiyet sayılırdı. 

Devlet: 

\d Türkler de~lei~ ~El) A d~rl~rdi. !ürklere göre devletin gayesi, asayiş Vt! 

alet olan, hır nafız hakımıyete ıtaat eden müstakil bir camiadır. 
.. (El) ~n başında (Han) vardır. Han bir hükümdar olmaktan ziyade 

)\iksek hır memurdur. Han Eli Türelere göre idare etmekle mükelleftir. 
Türe: 
l) Y aörfle teessüs ederdi. 

11 
2) Ya, Hanların halk tarafından kabul edilmiş buyruklarıyla meyda· 

a çıkardı. 
~d 3) Yahut da halk içtimalarında ittihaz olunan kararlar Türeyi teşkil 

erdi. 
Eski Türkler halka (Büdün) derler. 

h I Eıki Türk devletlerinde halkın içti.malar yaptığı görülmü~tür. Umumi 
a k içtimalarma Kurultay denirdi. 

Ceza usulU: 

Eski Türklerde disiplin çok fazlaydı. 
liunlar zamanında cürümler ikiye ayrılmıştı: 
Ağır suçlar, hafif suçlar. 
Ağır suçların cezuı idamdı. 

tı' Şarki Hun devletinde ceza . hakkı devlete aitti. (Tukyu) larda vatana 
li~anet.' katil ağır cürümlerdendi. Eski Kırgızlarda harpte gevşeklik, elçi • 

\razıfesini ifada kusur büyük cürümdü. 
Hukuku dUvel 

Eaki Türklerde hukuku düvel ahkamı da medeni bir §dôldeY,di. Eski 

1 - llk Türk dini (Totem) dinidir. Efsaneler, ve hayvan ismi ta~ıyan 
bazı kabile adlan buna misaldır. 

2 - Animizm dini: Ruhçuluğa inanıldığı zaman Türkler arasında ya• 
§amıştır. 

3 -. Y ernaturizm: Boyların ittihadiyle kabile te~ekkül edince Y erna • 
turizmi b~ladı. Ecdat ruhlarının mukaddes makamları olan dağlar, kuy• 
lu ormanlar, ırmaklar ruhlar yerine ikame olundu . 

Bu suretle (Yer - su) adını al~n Yeryüzü mabutları meydana çıktı. 
4 - Gök natürizmi, site teşekkül edince .meydana çıktı. Ay, güneş, 

mabutlar arasına girdi. 
Şamanhk ve Şamanlar: 

Şamanın vazifesi ölen insanın ruhunu, gökteki mukaddes ma.Kamlara 
ulaştırmaktır. Bunu herkes yapamaz. Mukaddes olan bir adam (bir rahip) 
yapar. İ§te bu adama (Şaman) derler. 

Türklerin arasına hariçten bazı dinler de girmiştir: 
Budizm, Hristiyanlık, Mazdeizm, Maniehizm ve İslamlık gibi. 

Çin 

Çin iki kı11mdır: (Asıl Çin) ve (Müatamlckel;r)'. 
Tsıl Çinin hududu: Şimalde büyük set, garpta (Seeuan) dağları, şark• 

ta ve cenupta Çin denizleri vardır. Asıl Çin de iki kısımdır: 
. Sarı nehir (Hoan - Ho) Sarı n~hir mıntakası ve şimal kısmı, (Şimali 

Çıni) (Mavinchir), Yan - ce - Kiyan) ın cenup kısmı cenubi Çini teşkil 
eder. 

Şimali Çin kara iklimine t!bidir. Yağmurlan azdır. Cenup kısrnıy5~ 
deniz iklimine tabidir. 

Asıl Çinin en iyi tehirleri bu iki nehir etrafına toplanmıştır. ' 
Çinin mUstemllkelerl 

Mogolya, Mançuri, Tibet, Çin Tiirkeli, Çinin müstemlekelerini tetkil 
ederler. Çin arazisinin dörtte üçü müstemlekedir. Bunlardan Mongol• 
ya: Ortası (Gobi) ismini alan vasi çöldür. Mançuri: Ormanla kaplıdır 
Madenleri vardır. • 

Çin Türkeli: Moıolyayla Tibet arasındadır. Ormanları azdır. Dağ• 
ları çıplaktır. (Tarim) nehri Çin Türklerinin yeglne ıu haznesidir. Asyll 
içdenizinin son bakiyeıi olan (Lop) gölü buradadır. Şehirler daima su 
kena~larınd~dır. Türkler burada kanal~a~ açmak suretiyle çalı9ıyorlar. 

Tıbet dular va.smda (5000) metre irtıfaında bir yayladır, kurak ve 
~~-raJ.ıtoo, 

I 

1, 
• 
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Halk ev ..... ri .neler yap~,.,cak? 
Reşit Galip Beyin Ankarada açılma merasiminde söylediği hitabe 

~~~&mm--IB:llmlilll __ Dmm .... 

[Baş tarab dün1di sayımızdal dafo.n). Bunun cevabını ~erhal 2 - Millt varlığın ıihhat ve se- olan bütün vasıtalarla yaı·dıma Eski medeniyet eserlerini korU" 
Halk dershaneleri ve kurslar birlikt~ verdik. Türldyenin hal.:i- llmet kayne.;ı köylünün refah ve ç.alr~ıbcaktır. mak, onların kıymetini bilmek 

Talimatnamemizde altıncı şu -
be olarak gösterilen (Halk ders· 
haneleri ve kursbr) teşkilabnm 
ehemmiyeti büyüktür. Harf inkı • 
labr smılarında, Büyük R i:ıin ku 
mandaeı alttnda, meml~kct münev 
•erleri taraf rndnn çı nn irfan se -
ferberliğinin 3 - 5 ay i-:;ncle ver
diği mu:ızzam ve har"kalı netice, 
'üpheıi7., hnfızalnrımızd'l, h5.!i 
heyecanla ya~amaktadır. Bu mi -
ı:ıl (Halk de hı.m--leri ve hurs•l'.r) 
,ube!inin, ümmiJikle l'T'fü:~d~!e
~en baska, meml~hete belki her 
yıl ba~ı;,a beş yıl kazandırat:ak 
kadar, faydalı, mü:snet neticel~r 
Yere ~!eceği ümidini be~lemiye Te 
eöy1emiye elveri~Iidir. 

kf sahibi, efendisi, h~k:Id .müs· ıo. detidir, Muhal bir temenni yok medenilik şiarlarındandır. ZatcD 
tahsil olan köylüdür. (Şiddetli ve 3 - Köylü korunmalı, fikren, hemen her vilayetimizde Ata ya• Köycüf ük, bütün münevverle - ı sürekJi alkı~Iar.) O halde he:·kes· irfanen yükseltilmelidir, digarJan üzerine titriyen, on arı 

rin köylere ta!lınması ve köylerde k k h f h 
ten d~ a çok ferah Te ıe.~dcte rr.üı 4 _ Köylüyu- ezen vergiler kal· h b tet i ve mu a azavı usust met• 

l 1 1 yerle~mesi gibi mu al ir temenni 1 d" b ı d l" 
ta ak Vf" Ayık olan tövlüdür. dırılrnalı Te himaye edenler konul· ifade etmez. fmklln bulanlar onu ca e e~ men ir çc c: eğer ı va • 
Türkivc Biivük Millet Mecl' ai hil· malıdır, tanda§lar var. Enki eserlerin k~ 

yapabilirler. Fnkat, hayatları va• h 1 · 
ld\metinin iktısadl siya!.ı:ti, bu as· Gibi prensipler tatbikat s:ıha. b runması, ma iyet ermin tanınma zifeleriyle •chirlerde ağlı olanlar 1 h d ı lt gayeyi istih:talc mrıtuftur. smda h!k=m esaslar halini aldı. A· "' sr ve müzeci ik sa asın a yapı a• 

bu maksat için tatil :nmanlarm • b"I ı b · ı ı ki d "'Yedi asrrdanbcri cihanm dört •arın kaldrrılmaıı, köyleri mer • ı ece t ütün ış er ıa un a, mel"' ~ dan istifade edebilirler. Binlerce, b d 1 l kö~e:;ine ı~vkedilerek kan1armı kezlere ba~lıyan yolların C":>!?a1tıl- kez, şu elere yar ım oma c: üze• 
- 5 - belki on binlerce münevverin se - b d akıtb/!;,ımız, kemiklerini .. abancı ması, ka,,. mekteplerinin 1'in!erce k h re, en salahiyettar ir arka aAllt 

.r J çecdderi, benirnsivece eri sa a· d d H 
topraklarda bıre.ktı»ımrz Te .. edi artması, artma m'ücadeleıi. Os • şim iden bir eıser yaz ırmışltr. 8 

• J larda, g5kten inm:~ ı lnJ.. .kılar 1 b b 1 ı b 1 asırdanberi emeklerini ellerinrlen manlı aaltanatında köylü his!!le3İ· zır o .. an u eser ası ara :: su e ere 
d d 4" d · d 1 • tavruyla değil, mÜ!H'l.Vİ Türklük gönderilece dir. Her H~lk e"f/.i 

alıp israf etfl~;miz 'fe h1•na mukıı.- ne ü~en yüz 8 " ere-:esın e 0 ve k11.rd~~lik şartlarivle ltöylcrimi-
bil dai.ma tahkir. tenine mı~k~be 't'ergi nispetinin yüzde 11 e indi- zin .mec ent, ııhht, bedii ve fikri mmtnkasında bir inkılap müzesı 
1 · ~· · b f d t a J ı.. rilmesi, dünyanın en l'fizel halkçı tesisine <le hunmıt ehemmiyet ve· e ett ı.;rrn•z Te unca e a.~ r ı.,- tekA.mülüne ~lı~tıldarını t sav· rilecektir. 
lanna 'fe ihsanlanna kn.r"'t nank~7 kanunlanndan b;ri olan l:~y ko.nu- TUT etmel<, ne tatlı. r.~ vü1'sek 
lük, kü~tah'ık. cebh-.rlıkta n,~k nu, tarluız k~ ... lülerin born!~ sa· bir heyeean veriyor. M·n yük-;e- Sergller gurubu 
mem:elesine indirmek istediğimiz hibikthnması, Büvük Mil!et M~c· li, ~yes~nin bu ı:ok Vt'!rimli c;ahş- 9 uncu §uhenin Sergiler gTubu• tOUip~ane ve ne.r1yat !fubelerl 
bu asit aahibla hantnı1ıda ha -:~n liıine doğrudıo.Jl dc~ya r.ıpan ba ma mevdanma, ~ayret!er;ni vak- na gelince. bu da, güzel ıan'at• 

7 numaralı kütü..,hane ve ne•· •u tından •elen kö.Tlil .meb',~,1ann iJ. f d l k el 1 1 ) "] 1f !"'t ta r 'S' hicap 'fe ihtiramla h~Mkt ..-azıye- u e c-:e ı:: ar ıı a.., arm a8i ve mu- ar ve mı ı mamu tı ve masnua 
riyat şube$ine ge!:nce~ her Halk t:mizı" alalım (41.fddetll a"-lar). tihakı hep bu 1 Mınt !2~ be~ana- k?ıd..le~ feT&.~at dny,.,,lannı "imdi- ait olc.'\rak iki .zümreye bö!ünmÜ§"' 
evin: 3, bir okmua st1.lonu bulun- -s 1~ tmm inkisaf Te teklmftl aafhala • d L b ·· B I d b. · · · · ı·· 'O z•man 8 ..... Ju m~b'usu olan mer· ~ en rı~-:met Te le dlle alkı~lanm. tur. un ar an ırıncısının u • 
ması Hn k evlerinin ilk tesiı s~rt- ~' o... - d h b 
1 

-' - hum Tunalı Hilmi be.. ..erinden n rr. MDze ve vergi le!erl zum ve e emmiyetini kısaca le a• 
arınwan ıayıJimı~tır. Halle: evi kü· J .r Halk eTlerinin k8,,.cQ1ül!ü. bil- rüz ettirebilmek için hepinizin gô 

tüphanelerinde, Hali< e· ·maksat haykırıyor: -- Yata, uhı ruhla pa- hane., ~ylüTI• ~ehirfi, k8ylüyle Talimatnamemb:in 9 tmcu şn- • 
ı · k" I tam .. a .. a !. _ L _ • .n •• f • I ... ziine çarpmı§ olmaıı ~üph•siz, bıt 

Ye gaye erıne uygun ıtap ara, yer J J mttaeTT ... zf!mre arasmda temP\e oesı muı.:9 ,,.e sergı ı~ erıv e Uf!l"a· mü~ahedeyi arzedeceğim. B~r çok 
Yerilmiye dildtal olunacağınt taf· 10 gün sonra, enun~ Ytl dönft- Ye mftnate'betin arttınlmasmı istin flacaktrr. Bn şıabenil"l mü.z• ,,-ubu 
aile hacet yolct•1r. müne erişecek ba ı~z1e1', henOz daf eder. Bu artt~tan eok bC\Tiilc konrli mmtnlraımull'\ld tarilıt eser viIAdv~;lerimizde, hatıla gazin<' ye" 

KlSycUler kurulus ve lmrtulnı m11ct1.-:l~!e9i Te haytrlı netıceler doaacaktır. Te abidelerin mütalee.~"lla Te k-,. ya ıgcr umumi top anma yerıne 
8 inci !Ube (Köy~üler) ilnva . İ"'.inde İ:mlnn~"' b•r de~let re;ıhlin, K8y1erimb:d~n bir ço~nun mek • nmmasma çalıp.'!ak, he1" r.ün bir yahut Til~yet zenginlerinin evle" 

ıunı alacak arkada~lar•n subesi • Ga:ıı:t Re:ain, !l\y(lk Me~nı ht•r:n • teps=r:, aemieket Te dün~ haTat im.mı İ"". Jı,.,..~Jt!!n.cl'"'• kavJ-."'1no gi- rine girdiğiniz ZL'\man duvarlarda 
dir. Cümhurivetin, mi1lt idarenin nmdalrl beyanatmda l1ltildi. Ceh- Te haclin.tiyle irtibatsız bulunda· den m:ltt ~tnn- .... f;va .,.l"!..,:'~alt!rmı iyi niyetlerle asılmı! bazı resim • 
ilk etinden beri mom1ekd nüfuıu- bar, m;Iletle mşifinl keft':I:, ..... !una dft~t'.nmek, bir menı:ftre idil &l'&.Tip teplıyacak, -~hallt müze· ler, §Üpheaiz, millt bir duygu ve 
•un dörtte Üf!Ünden fazlasını tef· yar~sala~ bir aile eefta•atnml laizm~ a~ln ta~nlar ltftftndeki, Ier Jmmlmrı..!ma Teya Jmrulmu" 0 _ sevgiyle büyüklerimizi ve milli mii 
kil eden köylümüze ne kadar b!i- milletin kendi,in~en dott~11 Ye?tl 1thlnta ... humm. ufult5':1Z ıeni~ l"nlarm ı: ... ,.. .. 1nle~e·:ne hi~"t cadele ıafllalarmı ta1Vir eden laV" 
yiik kıymet T4' ,..'ıemmiyet veril•·H· bir idare taPllfmdaJl teltP.t1a'"1'ftlıc hlim ,.a.terir. Mü~ldll~.h ancak edeı=e!<.. CmhmiTe~t~n eTTe!Jd halar görününüz. Fakat, bunlarda 
iini hepiniz bilirsiniz. S~r:e ha atıldımı l!~tsteren Tesilmlar M~I- yellr!~k ·~i· mntalet. edn Tilrlc rleTlr 1m ~ttrl,.-1 dil- ~l$;zf:~:n. san'at o kadar feci bir i~kenceye 
nd1de unuh tmamll\aı la•ım ..,et!"n. mıdl'\ 1nı hirka~ cftmleıtin, pek lnt- ~mtt;ftliH 't'aıdfe nltannm 411\fİn· den. fll"\'e.~IPr."h~dan Te h;M • uğratılmı' haldedir ki, millt zeV" 
•illt h trrall'!rdl'n biri 0 Jarft1t bi • susl bir ehemmiyeti 't'8rdrr. lifi ter.4.Zftt Tenn•. .. .... ~J;x;!'-lf!'a .ı laTT 11e ka.rl• .. kt:ı kimiz ve 1an'at ıeYİyemiz haklan" 
rinci 8iivi1k M;JJ•t Medis;:lin 1 Haki• esa•lar ~5yı.de ?l~ae:!lr arkadaıla- mr'n ~lt" n mu·~ .... '-' e~:'se da, bunlara hakarak kana'\t edin'" 
Mart 1922 t rihli cel••sh•e ait za. Bunlarm tellffU%tl1lda11 tem!\• mlllft • ..-ıte:r:de•, k&Tlere mah • h k'ı ~tm-. a:~ ~n!!ld n~·:tl~ • mek llzmı gelıe, çok aüır ~ıüküll!'" 
lntlardan alrnm .. "tı bir lt c r•71 dır ki: et?S e1aNk ltellri lı-fb.~a bir cılı:a· ria .ı ... bt .. j ,_ .... ı, • ._, e•-.. .,; en··H~e· ler k...rınında kalmaklığımız tabıl 
okuyacaibr'I: ''Tü,.kivrni"'. a~hibi 1 - DeTlet hOnyeslnln ttm'leli ~\<, fl'!\J{,.t e al!': ~O OM •ü·'ı~ hll· !\;ft.:t ... ,., ziw1"-!'"'. h=r ~:ili ,.. .. -:ç~ o- ol1,lr. 
Ye ~fend"ai lrim.-l;r? (Köv)il'er 1'a- k<S:rlüdür, r'•r11 lt "';.,. ,.. ........ _,_ •• -~-'~n,, 1---'· : ... ~,, ___ :_ .. ,... ... - ... '~-:.. rnev:ım1 ·nnn1 -----------·-·-··--------······--······-··--·--······------················· 
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Çinde halk ırkt vahdetten mahrumdur. 
liir: (Yerliler) ve (Orta Asyadan ıelenler). 

Çinde ıiyast hayat: 

Çinde iki kına halk ıörü .ı 
' ' 

Çinde ıiyasi hayat beı İmparatorlarla baılar. !unlar mil!ttan(3000) se 
ne evvel hüküm ıürmüıleridr. En mühimmi (Fuhi) dir. Kan90lu bir Türk• 
tür. 

Bet İmparatorlardan sonra (Ceu1l'r, Yinler, Hiyalar) iıiıaleriıü tap. 
yan üç Türk ıüli!esi milattan eVYel (220%) Hnesinden (25!>) ıeneıine 
kadar hüküm sürmü§tür. 

Bu zamanlar Çinde derebeyler hükümdarın idaresi altında toplanıyor
lardı. Bu ü~ sülaleden sonra kııa bir zaman derebeylik lıilküm liirdil. 

Nihayet derebeylerden birisi (Cenk) Çinift diaer derelteylcwini ma~ • 
]üp etti. Ve meıhur (Çin sedclini) yantırdı. lmparatorlaAumıt tesiı etti. 
(Milattan evTel "249,, ıenesinde::ı "201,, ıeneıiae kadar) Cenk aldükt~ll 

•onra ıülalesi de bir kaç yıl içinde bitti •• Çinde ihtU&n ... ha,Iadı. thtil!I· 
ci d'!rebeylerinden biri (Han) sü1A.leıiai lctırda. (Mı. 20! -Mı. 220) ml 
llttan sonra üçüncü aıırdan (14) üncü aıra kadar Çia mUtemadiyen Türk 
iıtilalanna uğradı. (14) ün~ü asırda Minr) ıütfıle.i 1'ir yeril tarafmd~a 
teşkil edildi. Ç:nin ıon hükümc1an (Mançu) aUtA.les:n~ ••naıwpta. Eu IÜ• 
Jile (1644) ten (1912) ıenes;n· kadar Çine hlki• elclu. 

Çin timdi bir cümhuriyettir ! .. 

Çin medeniyeti 

Çin medeniyetini kuranlar Türklerdir. Çinde medeniyetin ilk .. erle
ri Sari nehir kenarında vücuda gelmiştir. 9000 ıene eVYeline kadar ~ıkaa 
Türk medeniyeti Çini tat devrinden çıkardı. 

Çlnde yazı ve edebiyat 

Çin dili tek heceli Usanlardandır. Kelimeler teklini tlefi,tinaec ff 

turif olunmaz. Yazııı fırçayla resmedilir •• yulcudan ataiıya doiru o
kunur. 

Çlnde resim, mlmathk, heykel 

Çinde resim eskiden beri mevcuttur. itibarlı bir meslektir. Miayııtür
eülük ilerdedir. Mimari hususi bir tarza maliktir. 

Çinliler küçük, İnce, zarif eıyalar Tücuda getirmekten botlanırlar. 
Maden, Fildiıi veya Miy~şem ta~mdan ınİRİ, mini heykeleikler yaparlar. 

Bu resimcilik, çinicilik, ipek dokumacılılı hariküllde inkiıaf etmiı • 
tir. 

Edebiyat 

Çin edebiyab en kadim edebiyattır. Çia kütüphanesi me~lnırdur. Bu 
lıOtüphane mukaddea kit~lula. tarih, feaal• ve ~ate. IMv• tıil 
.-.. t.r•kkü.D eder.. f 
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Kurı-anlardaki madeni eıya Te (E."Dlitaj) müzesinde bulunan Türk ma• 
denciliğine ait kıymetli eaerler, Türk madenciliii hakkında bir fikir ver• 
miye kafidir. 

Eski Türkler, yalnız bakır, tunç, demir de~il altın da İ§lemeyi biliyor
lardı. 

Hatta Tukyu TürWeri ver~ilerini İ§ledikleri maden! eıyayla tediye e
derlerdi. 

Eski TDtk ••hlrhnl ı 

Eski Tü:.-k tehirlerinin bir çoklan Kuml:\r altmd~ ka!mıştır. Bazılo.rı • 
nm is"mlerini tarih kaydeder. Bazıları hakkında tarih malUınatı yoktur, 
teni ke;folunma;tur. 

Otrar, Cent, Yan11 kent, ~o,.nak harabeleri tarihin kaydettiği tehirle· 
re aittir. 

Atlak, Ath&!, Almalık, Baluaya-ım, Ta't'aı, Kulan, Barshan, Sus 
(Sibirdeki !us) ~wyap, Nüzket, Sütken, llibalık, Selci gibi bazı Türk ıe• 
birleTinin yerleri bulunamamı~tır. 

Medeniyet Merkazlerh 

Orta Aıyada mede•İyot merlcezleri nehir kenarlarmda teşekkül etmiş • 
tir. ~imalt Mon:oliatanda 5e1enga - Orhon, Bolka§la lsık gölü arasında 
(Yedi su) adını ta~ya• ni boylan, Garbt Türkistandaki Çu, inci (Sir .ı 
derya) Te (Amuderya), Öküz havali8İ zikre §ayandır. 

Mlllttan evvel Vlll aalrdan sonra kurulan TUrk devletlerle 

1Bolli ha9lı deTletler tunlardır: 
1 - Orta Aıyada Türk - Hun imparatorluğu. 
2 - Volp - Tuna aaramda (İskit) İmparatorluğu Hun devleti. 
4 -ATTUpa Türk- Hun imparatorluğu ve Avar imparatorluğu. 

1! - Garbt Türkiıtanda (Ak Hun!er) devleti. 
~ - Orta .Aayada Tukyu Ye Kutluk deYleti. 
7 - Karadeniz timalinde muhtelif adlarla te~ekkül eden Türk devlet• 

leri. 
8 - Asya TUrk İmparatorluğundan sonra Orta Asyada muhtelif adlal"" 

la teıe!(kiil eden deTletler. 
9 - Aral l'Ö!l cenubunda ~u.nan oğullan devleti. 
10 - Aral ıölünden Hindistana kadar uzayan Gaznevl devJ•tl. I 
11 - Sir aehri prkm<la Karahanlılar 'fe Karahata devleti. 
12 - Se_lçuk deTleti. 
13 - Harı:em§ahiler deTleti. 
14 - Büyük Tiınur imparatorluğu. 
15 - Hindiıtanda (8obür) impa:-atorluf:;. 
13 - Asya, ATrupa, Afrikada Türk - Osmanlı imp!lratorluğu.1 

17 - Türkiye Cü•Hriyeti. 

T81"trteNe W88I 1 

f w T..W. Wrıh'9!1l Mat edU.iftb'. 



•• •• onu ·· zde i üç ayda şeker 
bin kilo fazla girecek 

N:ıan, Mayıs ve Haziran ayla
t~na ait rç aylık hontenjan liste-
81 hazırlanmış ve resmi gazetey· 
le de ı~ d"l · G ·· ı an e ı mıştır. eçen uç 
aylık J stevle bu aylara ait liste 
•~asında ebemmiyetli farklar gö· 
tıılrnemektedır Yalnız geçen lis-

~e~e mevcut olmıyan bazı mad-
e er bu lısteye konmuş ve 

lnemfeket n ihtıyacı nazarı itiba
~e alnarak bazı mndclelcrin mik
l arı fazla aştmlmıştır. 
isteye yeniden giren mevad 

d Geçen iistede me\•cut olmayıp 
a bu listeye konan maddeler 

fUnlardır: 

1- Ya aız Nisan ayında beş 
adet süs ve nv höpeği. 

2 - Nuhut bezelye, fasulya, 
lnercümek, bakla n·sanda 2,665 
mayısta 9 670 ve Haz·randada 

, Yalnız 22 kilo bezelye, 3 - pa 
tet ve kutu ara konmuş hububat 
4 - Şekersiz fosfatlı ve sütlü 
rtılistahzerat nisanda 394, H.ızi
~anda 830 kilogram, 5 - Kabuk-
3u Çam ve Ayintap fıstığı nisandn 
d O.o~ 6, mayıstn 79,799, Haziran· 

a 48,Sfıl kilo 6- T .. sfiye edil

~enıış ham şeker yalnız nis3nda 
0,0oO kilo, 7- Demirhindi ve 

~aprağı nisanda 3728, mayısda 
l 9} kilo, 8- Çıkolata ve bazır
aocnış şekerlı kakao yalnız ni

~anda 500 kilo, 9- Büvük lcap
<ıtda çay Nisanda 32, 580 Mayıs

;a 30,344 Haziranda ~6,217 kilo 
MO - Beziryağı Nisanda 7761, 
ki~!~sda 9149 ~e Haı.iranda 1 o,426 

11 - müstnhzer çama~ır toz 
\'e suyu nisanda 2358, Mayısta 
~92~ ki:o, 12 - meşrubat için 
lieaı~miş ekin sapları Mayısta 71, 
az.ıranda 104 ldlo, 13 - ko

~oz .ve koka cev.zı yalnız N:san
/ 3502 kilo, 14 - kina Nısan-

a S,466, Mayısta 9,042, Hazi
ttıda 4686 kilo, l 5 - deriden 
Rayrı mevatle kaplı sandıkçı ma
?1ulatı yalnız Nısanda 15 kilo l , tek veya mahlut ipekten elek 

t 
eıi yalnız Haz· randa 1 ki.o, 
e . 
. tııs aliitı Nısan. Mayıs ve Ha 
tıtan aylarında 200 yüzer kilo 
Sellu h . . h ı ve er nevı nebatı mevnt 
arnuru yalnız Nisanda 1500 ki!o 

15 
Abajor kağıdı yalnız Nisanda 

N·OO kılo, safi keten mensucat 
t ısnhda 11, Mayısta 7 Ye Hazi
~anda 254 kilo, her neyi meskfl-
lt yalnız Haziranda 108 kilo • 
B Azeltllen maddeler 

te azı maddeler de ibt!yaca gö
ll 

1 
~ıaltılmışlır. Mesela geçen üç 

2~1
1 

listede 418,000, 271,000, 
•a ,OQQ kilo olarak ithaline mü
rtı ade edilen kesilmemiş yazı ve 
deatbaa kağıdı bu üç aylık listc
b aıaltılmışhr. Bu iiç ayda mat-

aa ka-99 
58 

gıdı 79,340, 112,390 ve 
' 3 kılo girecektir. 

Ş ~eker fczlalaşbrlldı 
nç e crın idhal miktarıda geçen 
laştaytık listeye nazaren faşla-
'\ ırılnıışt G .. . . d <,457 ır. eçen uç ay ıçın e 
::::::: 

6 
:oo+ 2,2s3000 + 2084300 

tey, '
1 

25 000 idi. bu iiç aylık lis· 
'i- 2 ;; konan mıktar 2,092,605 
7, tSi.415291~, + 2,623,893= 

fj kılodur. 
liaı~ hesaba göre Nisan, Mayıs 
~İlo ~an ayları ıçinde !>27,412 

~Çıla şel<H girec~ktir. 
G •karılan meddeler 

.J cçen l t d 
'lt ol ıs e e olupta bu liste-

llııyan maddeler: 

1- Yün veya kıldan mamul 
torba, çanta, hurtum, kolan ma
kina kayışı, 2- Yün ve halı 

mamulatı, 3- Yüden ve kıldan 
örme çorapçı eşyası 4- Sago 
T apiyoka ve firenk elması, 5-
Kutu ve paket ıçinde çay, 6-
Kabuklu kakule, 7 - Küçük 
Hindistan cevizi, 8- Çörekotu, 
9- Vanilya, 10 - A~aç yünü 
iplik ve saman, 11- Hazırlan· 
mış fıçı tahtası, ipr.k şapka ipti
dai mevadı, kağıt mukavv.:ı 
takvimler, kdğıttan to:-ba ve ke
seler, deri, kadife ve ipekli 
mensucatla kap. ı tüccar defter
leri, pamuk vatka 12 numaraya 
kadar parlak mersörize, pamuk 

kurdeln ve mamulatı, pamuk fısto 

Pamoktan örme veya dokumıı 
işlemesiz yatak, sofra ve çamaşır 
takımları, pamuktan örme sade 

çorapçı eşyası, pamuktan kuşak, 

kıtık, alçı, çimento, ıspat ve ki· 
reç taşları, kü çe cam, c:am tozu 

ve çubuk halinde cam, 2,5 metre 
murabbada ayna Ye mağaza 
camları. 

Türk maden mühen
disleri cemiyetinde 

Zonguldnkta iki sene evvel 
kurulan "l ilrk maden mühendis· 
!eri cemiyeti,, senelik umumi ıç-

maını geçen hsftn yapmış ve 
faaliyet raporunu kabul ederek 
muhtelif mevıular Dzerinde bazı 
kararlıtr ıtlmışhr 

Cemiyet heyeti idaresinin me· 
saisi heyeti umumiye tarafından 

memnuniyetle karşılanmış ve 

umumi bir hoşnudiyi mucip ol· 
mu~tur. 

Bu itibarla heyeti idare Fran
sada mühendis olarak ifayi biz-

mett e bulu:ıan maden mühendisi 
Ihsan Necip bey reis, havzai 
fahmiye umum müdiirlüğn heyeti 
fenniyesi azasından maden mü-

hendisi Mustafa Nermi bey kA· 
tibi umumi, müteahhit maden 

mühendisi Te~:fib Rıfat bey mu· 
hasip ve kasadar]a ve inciğez 
ma len ocnkları mfihendisi Mus-

tafa Sami bey, Kozlu kömür 
işleri T. A Ş, mühend:s!erinden 

Yusuf Sadık bey ve Türk iş 

harita ~ubesi şefı Mehmet Em'n 
beyler de aza olmak üzere heyeti 
idare aynen ipka edilm:ştir. 

Yalnız sabık muhasip maden 
mühendisi Zeki Nedim bey ce-

cemiyetio tevassutayla krupp fab
rıkası maden ocaklarında ifayı 

vazife etmek üzere Almanyaya 
gönderildiğinden yerine Tevfik 

Rıfat bey esaleten tayin edil
miştir. 

Kongre münesebetile Gazi 
hazretlerine, baş vekilimize, Mil

let meclis reis.ne, iktisat vekiline 

tazimat telgrafları çekilmiş ve 

teşekkür cevapları alınmıştır. 

Kma H herler 1 
~--· 
GUlhone hastenesinde - ll:i 

aydanberı ameliııthınelcriylc hariciye 

koğu~lan tamır edılmckte olan Gülhane 

h:ıstane~ınde insıınr bitmeı. üzredir. Mu· 

v:ıkkaten Gümüşsuyu h:ıstanesinc nakle

dilen 60 h:ısra tekrar Gülhaneyc getiri-

le eeklcrdlr. 

Salih~ dilkkan ve haneler 
Pangaltıda Tramvay caddesin

de 20, 22 No. Jı dükkAnlar ile 
üstlerindeki 11, 13 No. lı haneler 
2 Mart 933 Çarşanba günü saat 
15 - lb da Beyoğlu 3 üncü Sulh 
H. Mahkemesince izalei şuyü 
suretile sab'acaktır. 

Para - Senelik 
yUzJe 1 :l. 

Semti 
Beyo~lu 
Panıı;altı 

Kadı .öy 
Fatıh 

Oda 
5 

21 
tı 

6 

faiz , komisyon 

Nev'i 
ev 

ıpartıman 

ev 
~v 

Beşiktaş 6 ev 

Bundan başka isted•ğiniı semtt~ SA· 
Tll ... IK EMLAKl görmek yahnt·ipoteklc 
PARA ALMAK için saat 9 - 12 arasın 
da müracaat: lstanbul Bahçekapı dör 
dlincü vakıf han asma kat (29) UNIO 
1\01 .. T 

'Jllf11l "rı'' ,, ~ı ı ıııırıı 1 ı • .!Lıill ı.ı ~ .. . .ı u ıı , lllilll .1 .ı 
lstanbul ikinci icra Memurlu

ğundan: 

Dairemizce mnhcuz \'e 9.3 932 tari· 
hindr. ikinci açık :ırtcırm:ı~ı icra kılına
cak ~lilli~cı Gazetesinin 14·2·932 tarih 
,.e 2159 No lu nilsh:ısıle Vakit gazete
sinin 14 2 932 tarih ve 50!">4 No. lu 
nüsliasının 6utunlannda muh:ırrer Tarab· 
yadı Tarab\ a c:ıddesinde atıl;: I 77 cedit 
166 No lu b:r bap yanm ı.agir h:ınenl:ı 

sehven tamamı olarak yaz lmı$ !sede 
a~ık arttırması yapılacak olan mezkQr 
~ayrı menkulün 1288) hi<se itib:ırile (71) 
hisse•inin satılacağı tashıhan ilAn o'unur. 

Kocaeli Asliye mahkemesin
den 

2 Ktnono ev' el. 928 tarihinde iflA· 
sına lcarnr vcnlen lzmltte L'\urettln Paşa 
caddesinde Zıiccaciye Tüccan Ali Rizıı 
zade Fahrettın beyin moamelaa iflfıslye

sine Jül Kumser t:ıvln cdilmeklijtlm h:ı

sebilc MuamelAtı iflfısiye)O ait ıııb' ıkı 

deyün mu:ıme esinin ifası z::ruri bulun
muş ve h:ıdise eski Ticaret k:ınunun:ı 

t:ıbl bulundugundan :ıl:ıc:ıklılann toplan 

1 
ması ve dertinün tııhkı ı için t:ırafımdan 
lzmit aslıye m:ıhkemesı Snlonu içtima 
mahalli olarıık tahsis edilmiş ve tarihi 
1IAn olan 24 ı.932 tarıhinden itibaren 
yirmi gün sonra 14 3 932 t:ırihine mü
,s3d1f p::r.artcsi günü saat On döme iç 
tima edileceğinden Müflisi muma.levh.n 
ifllsı tıırıhinden itibucn matlobaıt!:ır; ol
duğu mu addem:ı sındıklara vcyıı mah
kemeye blldırüpte ~imdıye kadar alıcak
lnnnı mlibc]Yin sened3t. Müfrcd:ıt def· 
terile temes!ük~tlannı veı mcmiş olanla 
nn tarihi mezkQre zarfında irsnl ve ita 
eylemeleri ve ye\•ml içtima olan 14 3 9J2 
tarihine müsadif par.nrtesi günü faat 14 
de toplanmak Uzere :ılacaklıların bizzat 
\'eya bllvekale bu'unm:ı arı mtilg:ı Tica
reti berriye kanununun 199 ve 200 üncü 
maddelerine tevfikan il~n olunur . 

ı 3. K. O. Sa. Al. Ko. dan 1 
Is. M. M. V. Lv. dikim evinın Sir

kecide saraciye ambarında mevcut 
10,000 kilo kösele lmpıntısı aleni mü
nakn~a usulile !) - Mart - 9~2 ~ar • 
şar:ıb:ı günü saat 15 te satılacaktrr. 

Taliplerin kösele kırpıntılarını gör -
mek üzere mezkOr ambar MD. ne re 
şartnamesini almak ve münalrn~:ırn 
iştirak etmek ür:ere Kom. a mürac:ı.at
ları. (82) (583) 

* * * 
Yollama müdürlüğünün 20 N. 

1ı .motörü tamir ettirilecektir. lha • 
lesi 29 - 2 - 932 pazartesi gü -
nü ~aat 15 te yapılmak iizere bir 
hafta pazarlığa konulmu~tur. Ta
liplerin §artnamezini almak üzere 
her gün alım !nlım komisyonun 
ve motörü görmek için Y allama 
müdürlüğüne müracaatları ve ih • 
leye i~tirak edeceklerin de yevmi 
muayyeninde komisyona gelm~ı~ 
ri. (91) (655) l 

Zerinin en 

büyük va zil esi 

nedir 

f 

Çocuklarını Tutumlu VE ~· ... ·; . : ~a:.,· .... ..w;.··. ,., , ··r 

Muktesit 
Yetiştirmek. 

halde er hal 

n an 

ftllUll 

ıstanbul Belediyesi ilanlara ) 

Keş f bedeli 225 lira 62 kurut olan Üsküdar T unusbağı ve 
atik valde suyu çeımcsi puarlıkla tamir ettirilecektir. Talip olan• 
lar pazarlık için 34 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 
25 2-932 perşemoe günü 1ia t on beşe kadar Levazım müdllrlU· 
ğüne müracaat etmelidirler. (658) 

E oğazkesen caddes ·nde 36,81, 11, 29 ,9,45,27,23,25,87,89,1-3-101 
104 ve Tarlabnşı caddesinde 82,28,20,80 emlak numaralı: 

Beyoğlu k ymnkamhğmdan: Toph neden ba§layarak Beyoğlu 
Galntasaray pol:s merkezine kader tem2di eden Boğazkesen ve 
Tnrlab<ışı caddelerinin bu kerre yeniden parke tefrişine mübaıe
ret edilmiş oldugundan ısag ve sol kısımlarından ve balada N. 
muharrer sahiplerinin caddeye nazaren kapı basamaklarmın ve 
yağmur oluklımnın kulck mecralarının rabıtları adı eslerinin meç· 
hul bulunması c!oleyisile tebligatı k nuniye ifa cdılmemi~ oldu
gundan teb iğ makamına kaim olmak üzere bir hafta zarfında 
yapılmadığı takdirde Belediyece yaptırılıp bir misil bedel fada

sile tahsil edileceği ilAnı keyfiyet olunur. (659) --------Doktor 
afız Cemal 1 

Aa.~k~·-tiA. Al. komisyonu 
~ llGnlBrt ' 

Maltepe asken lise.si ihtiyacı için Dahili hstahklar mutahassısı 
700 çift daltilf 700 çift harici fotin ka- Sıra numarnc:ı beklememek i'!ti • 
palı zarf euretile bir oartnamede ola· ,>enler, kabineye müracaatla veya 
rnk satın alınıtca.ktır. Münaknsasl 9 telefonla randevu saatj almalıdırlar. 
- Mart - 932 çarşamba günü snat Cumadan maada her gün öğleden 
14,30 da Harbiye mektebindeki satm onra saat 2,30 dan 5 c) kad:ır lstan-
alma komisyonunda icra kıhnacaktır. bulda dirnn:>olunda 118 numaralı hu• 
Taliplerin ~artnnmesini görmek ı~·n sust kabinesinde dahili hastalıkları 
komieyona müracaatlan ve İı. tirıık mul'lyene ve tedavi eder. Telefon: l& 
için de şartnamesi veçhile hazırlıya - tanbul 2. 2.198. 
cakları teklif mektuplarını ihale günü -········15············~········9·3·2·····1··-:: .. :: 
nün muayyen vaktinde komisyon ri - satı 

6 
- mk ~ - . ~a 1 gunu 

ti · 
1 

· (203) (S7l) saat 1 ya adar Harbıye mekte· 
ynse ne venme erı. bindeki aabn alma komisyonun • 

ııc ,. ,. da icra edilecektir. Taliplerin ıart 
Konya Askeri Orta mektebi ih· namesini görmek iç.in komisyona 

tiyacı için 1200 metre lacivert el- müracao.tları ve i~tirakiçin de vak 
biselik kumaş aleni mümıka:m su· ti muayyeninde hazır bulunmala -
retiyle satın alınacaktır. Münaka· n. (220) {652) · · 

,, 
"' 
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Merkezi : lstanbul, y ı · 
Bahçekapı Birinci er 1 
V alnf Han albnda Mallar 

niyel 
P Şubeıi : B. O. is

tiklal Cad. Haco· azarı pulo pasajı yanında 
ve erkek kunduralarmın envaı, halis yün batta or, seyahat 

lalar, tubafiyelerin her çeşidi vesaire ... 

AH! .AMAN! ÇABUK! SANCI G.~(Tİ 
•.. Db:IM ı BiR ALKOK YAKISI OH, NE RAHATLIK 

A"'•" ! - ""•- •• ı~,._ A4eta ı.-1ı. duı.ı-;_ ıc._,,.. 
bw .ı • .,ı. .. Col.J.ll l.ur lı.i -Malı t•ll •eai.,. .il Allı.ok yak .. 
ita afrtyı ta.al• • «•••lr-Steaklıtı el_.,-• arn"'" "'wllni"• cı4• 
- afnyı ea•rır ı..ı.U. - '"•" edw. 8 .. l•İP "'••akı.at d .. '1. 
~ ..... MitOoo - ................ ......,.; .... ett1tl ---

.,. de lti..ı.le ...,...ı •'""""""· G61Ga. erk•. OMll•W. dialer •. • 

.rha11l •Ücu4o,.v•u" hw 'hansi ltir 7ırri .. de 1iddetli lti.r afn hiatef. 
ııtlnll'do "'"'"" ...... ,... .. ~ole •• yeni AlkOlı yak .. il• ıulo eduıi .. 
P'akat Alirel& ;.,,.;,.i i•iH h•-••• l1&h11• ... •• taldiller'"" •lua 
•••·He ......... lıtu1uwur 

TOrk1yc UMu"'I A~.,ıtalart : 
G. A A. BAKER Ltci 

İSTA .. V\ 
· Yeni Delikli,'ALLCOCK"YAKISt.· 

·~ ' . . - ... 

hlte Kııtvı• ..a ......... SANCIYI iZALE EDER 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 

•• •• 

' Tüccar için müracaat mahalleri: 

Bursa: IPEKJŞ - ldarei Umumiyeıi 

lstanbul: IPEKIŞ- Birinci Vakıfhan, birinci kat-Tel23535 

lzmlr: IPJ!,KJŞ- Eskicizade Abmet Remzi B. (b:mir, Manisa, 
Aydm, Denizli, Muğla villyetleri için acenta.) 

Karadeniz Havzası: /PEKiŞ -J. J. Hobıtrasser ve 
ıOrelrAsı tubeleri : (Zo11guldak, Kastamonu, Sinop, Çorum, Sam-

l
ıun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Şibinkarahisar, Trabzon, 

Gtımüpne, Erzincan, Rize, Erzurum, Kars, Artvin, vilayetleri 
için acenta.) 

----------------------------· Maraş Vilayetinden: 
Villyet yoUann111 l.elaer kilo-metresi altmıf lira bedelle 205 

kilometre.i kapah rafla ve 59 glhı mftddetle münaksaya vazedil
mtıtir. 1 - Nisan - 932 tarihinde saat 14 te ihalesi icra kılınacağı 
ilin ohmar. (604' 

lstanbul Deniz Ticaret Müdür
lüğünden: 

Ml!dDriyetimizce mübayaa edilecek 20 - 30 ton benzin kapalı 
zarf usulile mOnakaaaya konmuttur. 

Şartnameye tevfikan vermek iıtiyenlerin yevmü münakasa 
olan 15 Mart 932 aah f6ni1 saat 15 te % 7,5 teminat akçeleriJe 
birlikte komisyona ve şartnameyi almak üzere her gün Müdü-
riyet ldare Şubesine müracatları { birinci ) defa olarak ilan olu
aur. (636) 

lstanbul dördüncü icra me
murluğundan: 

Fatihte K4rip Muslahattin mahallesin· 
de Köroğlu sokağında 19 numaralı hı· 
nede mutı!arrıfen mukim iken elyevm 
ikametgAhı meçhul olan Mehmet efen 
diye: 

Refia hanımı borcunuzdan dolıvı 
mahcuz bı!Adıki hane hissenize 27. :~.9;32 
tarihine müsadif cumartesi günü öğleden 
evvel mahıflen vu·ıyet ve takdiri kıy· 

met muamelesinin ifa olunacağına dair 
icra ve iflb kanununun 69 uncu mıd· 

desine tevfikan tanzim olunan haciz ih· 
barnamesi 93!·69 dosya numaraslyle 
tarafınıza. iltnn tebli~ olunur. (2506) 

.,. ..... --VAKiT~ 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt 

Abone fJartları: 

3 o 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
Hariçte - 800 J 4~0 2700 

llAn •artlarımız: ------
Satın 
San ti mı 

Resmi 
10 Kş 
20 .. 

Husus! 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk Hin ff&rtlarımız: 

ı 2 :i 
30 50 65 

4 

75 
I • JO Defalı 
100 Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç aylı · 

ğ1 için bir defa meccanendir 
H - 4 satın geçen ilAnl:tnn fazla 

L... ~~~5_..:uruş z~~olu~, 

V AKIT Matbaaaı 
Sahibi: Mehmet A!lım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

, Bir kadeh 

~** MARTELL 
Konyağı 

veya buna Müraccah V S O P MAit .. 
TELL'i bir iJiçdan daha müessirdir "' 

hast31ıklarm önünü alır. 

..,_ Lisan dersleri ~ 
\.1üptedilcr. orta ve yüksek üç sınıf üzerine ve haftada üçer defa ln 

gilizce ve Fra:t~IZC:l sınıfları devam etmektedir. lngilizce yüksek sınıftn 

bilhassa muhaberatı ticariye derslerine ehemmiyet verilmektedir. Iliç 
bilmiyenler için 25 şubatta yeni sınıflar açılacaktır. Kayıt olmak için 

1 l<ttanbul Alemdar caddesi 23 ve Bt-yoğlu !\leşrutlyrt caddesi 42 Ameriknn 
ti.sın ve Ticaret der5ınelerine müracaat 

' ' -....... 

Alpullu şeker şirketi 
müdüriyetinden: 

Son günlerde şeker fiatlarında görülen gayrıtbii tereffüleriO 
önüne ıecmek üzere şirketimiz; mevcut küp ve dubl rafine şe
kerlerini öteden beri cari bervçhl ati fiatlarla satmaktadir: 

Küp 50 kiloluk ÇuYal 

" 25 
" " Dubl rafine 100 
" " 

" 100 
" " ,. 100 
" 

,, 
" 100 " " 

19.30 lira 
9.65 " P,PP 37.40 

" NN 37.50 " M 37.70 " G 37.90 ,, 
t bh .. 1 • 'b' ce baJr aa ut erı mucı ın • 

·ıif .. 
kuruş masraf ve kar 1 

Toptancı tacirler de şirkete vaki 
tekerlerin yüz kilosuna ancak altmış 
edebileceklerdir. 

Muhterem halkımızın fabrikamız mamulatı şekerlere b~Pt~: 
fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat talep edenler• il 

fen şirketimize bildirmelerini rica ederiz. 
Al pullu~ 

-,-----D-e_v_l_e_t_D_e_m __ ı __ ry_o_l_l_a_r_ı_llanlAr ı ~ 
----------------------- ıeri" 

Konya-Yenice hattının 305 + 900 ve 311 nci kilometr~ •,b• 
deki tat ocaklar1ndan çıkarılacak dörder bin metre ıt1ık 93z 
balashn ihraciyeııinin kapalı zarfla münakasası 12 ıt1art ,ı9 .. 
cumartesi günü saat 15 te Ankarada idare merkezinde yıP 
cakbr. . ;ıd' 

Tafsillt Ankara. Haydarpaşa ve Konya veznelerinde ılı 
lira mukabilinde ablan ıartnamelerde yazılıdır. (579) 


