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aponlar büyük hezimete uğradılar! 
Şeker fabrikalarının bugünkü 

vazıyeti gayrı tabiidir 

Bulgar Kıralı 

1 Boris Hz. 
Geliyor mu? Şeker piyasasında görülen fi- sanayi ve maadin bankaıiyle zi

at tereffülerinden bazı taraflar raat bankası ve maliye vekAleti 
da Alpullu fabrikasının mes'ul tarafından müıterek bir (Limited) Bulgar kırala Boris Hz. nin An
tutulmaaı, ve kontenjan usulOnden şirketi teıkil edilerek fabrika bu karayı ziyaret edeceği evvelce 
İstifade edilerek ıeker ihtikarı ıirkete devredilecek, Alpullu şe- mevzuu babıedilmişti. Dün gece 
Yapıldığının iddia edilmesi geçen ker fabrikası da memlekette ye- geç vakit duyduğumuz bir ha· 
lene aynı zamanda Alpullu fab- niden ıeker fabrikalan tesiı et- bere göre bu seyahatin hazırlığı· 
rikasının müessislerinden olan mek imtiyazıyla beraber bu şir· na baılanmııtır. Kıral hazretleri
aabık iktisat vekili Şakir beyin kete Yerilecek olursa milli iktı- nin bir hafta sonra ve yahut 
hliyük millet meclisinde söyledi- sadiyatımız için çok bayırlı bir Martın ilk haftaaıada ıehrimize 
ii bir ıözü bize hatırlattı. Şim- iş görlllmüt olacaktır. Zira ıimdi geleceii Ye Ankaraya gideceği 
d~ habrladığımız söz ıuydu. Şa- şeker için her sene barice giden temin edilmektedir. 
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- Uıak teker fabrikası ziyan te kalacaktır.,, l Yarınki sayımız: ~ 
Şakir beyin bir imtiyaz meY- g = 

ediyor. Bu ziyan ıirketin taıfi- i! 12 i · zupJ>abseden bu ıözll mecliıçe ~ 
Yeııni icap edecek dereceyi bul- Mehmet Asım E -

!Qştur. Fakat tasfiyeden sonra [Alt tarab 2 inci ııayıfamızda} ~ ~ 

~S=t=a=~~y=e~r=T~~~t=~~e~b~e=sı=.=ı ~~~~~ 1 
) Sinema, gençllk ve ( 

Muhtelif hastahanelerde mütahas- l Akbaba sayfaları i 
i i ' 

sıslann yanında çalışacaklar ( Darillftlnun 

Sıhhiye vekili Dr. Relik Beyin muhtelli % Meselesi :ıı 
meseleler tlzerlnd.e Vakıt'a beyanatı § ıkinci muaıe yannki sayımızda i 

- Tıp fakültesi müderrisi '1, ... ,ıuıııı11111ıııı•1Aa111ınıv. 111ıııı11111111ıııııı1111ııı11ıııı111ııJ 
mecHai tarafmdan böyle bir arzu ------------
izhar edildiiini ve bir karara va· Aldalerı 

Ustat 

Cehennem manzarası! 
Çin kıt'allarıJaponları önlerine katarak 

silrmlye bAşladılar 

Japon hükumeti kuvvetlerini iki 
misline çıkarmıya karar verdi 

' ptla1dirttlilaerini ve liu ıefer Ja • 
ponlarm ricale bqladıklarını an • 
latıyorlar. 

Telp-af ların ıettı'tmilmi •on 
haberler• aöre YMl)'et ıuclur: 

nlmak üzere olduiunu biliyorum. 
Bu tekil tahakkuk edecek olursa 
ıtaj ıınıfında bulunan talebenin 
ıehrin muhtelif haıtanelerin!eki 
mütaha111s beylerin servislerinde, 
bittabi gene tıp fakültesinin sene· 
lik olarak tanzim edeceği prog • 
ram dairesinde, çabımalarmı ben 
de terviç etmekten geri kalmam. 
Bu ıuretle hastanelerdeki müta -
husıı arkadqlammzın mesaileri, 
bir taraftan müracaat eden haı • 
talan tedavi ederken, diğer taraf
tan genç bp neslini yetiıtinniye 

Japon kunetlm im duman 
perdesi himay•l altında Kiang -

Şangfiaydan Yd muJiteJif mem - V andakf Çin memJtırlne hQ • 
balardan gelen haberler uzak ıark cum etmifler Ye mütblt bir mitral• 

Bir zamanlar, edebiyat {;leminin kar d kal--1-ta harbin bütün dehtetiyle devam yoz aleti flUD a a.raa &eriJd 
yalmz Recai zade Ekrem beye verdiği • 1 d Jki 

, 'e de yanyacak tekilde tebarüz ede
el) ~J. devn:stn<Ie buıunan ~ta: cektir. Ve bundan mütahassısla· 

111 
•• esının şehir hastanelenndeki nmız da memnun olacağından 

ha Utahassıslarm yanına verilmesi tüphem yoktur.,, 
te ~~?a s~n günler~e. tıp fakül- Hastahaneler ihtiyaca kiti delll 
~ ~uderrısl~! meclisi tarafın - - İstanbul şehri hastaneleri 

bır teşebbus yapılmıştır. ihtiyaca kafi midir? 
l .Şehrimdzde bulunan Sıhhat ve - Değildir. Şehrin umumi hıf· 
~11h:i muavenet vekili doktor Re z1111hha noktai nazarından ihtiya
~ Y dün Dolmabahçe sarayın- cmı tatmin edecek teıkili.bn, ıe
htı kabul ettiği bir muharririmize neden ıeneye elimizdeki vesait 
llı~usta şu beyanatta bulun - nispetinde, tekmil edilmesine ça· 
~ : 1 Alttarafı 5 inci sayıfada] 

\1 apurcular ihtiyati tedbir kararı aldıj;;:= - ı 

'v ll&ıı ~ ~ · • 
'Pu ._purcular ınahkemeden l'lıtfyatt tedbir karart aımıılari.ır. 

'-liJe r;ular öğleden sonra toplanuak Ankaraya bir heyet gönder
'ıt. y e karar Yermiflerdir. Resmimiz toplanh esnasında ahnmış-

8111• 3 nncll sayıfada . 

ettig"'ini bildirmektedir. Bu haber- .mıt er ir. nci bit taarruz te • 
bu rütpe, artık matbuat lehçesinde bb d ak" ka'-
(Ef endi, hazret, azizim, yahu) gibi ler aynı zamanda harp sahasında !e Us6 e un aiiif!br. Şang· 
teklilıi:ı bir kelime olmuftur. vazıyetin mahsuı derecede clelit- hayda oturan bütGn Japonlara teli 

Şimdi, Babuili dUinde, muharrlr, tiğini, Çinlilerin mühim muzaf. ri terketmiye hazır olmalaı:ı ilan 
muhbir, nıutlQ]ılıih, mürettip, daktl· feriyetler kazanarak Japonları (Liktfen ıaıfalJI çevirlnız) 
lo, kah'D6Ci, garaon, lcadm. erkek, _.. 

"jj./::ı~.::.~ .. <li•tal) ıır. 13 üncü Alf ons şehrimizde 
Vıtat, mnl~e kemal derece-

.V.. oaran kbme demektlr. Yü:ü .. D . . G . . h . . t e 
gen, UerU11en, bıı gii.n dünden ı:e ya- Un a Z 1m1Z8 . 0 rm e y 
nn bu giinden 1/flk3ek eser 1Jfll'1'1UYO t • 1 • • ti• 
maldedfr kbnM!ge ütıtat denmez. v... az 1 m e rı n 1 arz e 1 
tat, inklfal çağını geçirmif, yapac~· 
ğını IJQP1'Ufı hünerinl göstermiş, l7f>. 

~ilesrini. bitirmlf, ömrll tamam olmuşa. 
damın l.smldlr. Vıtadın, Ulm ve ıan'
at yolunda atacak adımı, ıöyllyccek 
ıözil, gösterecek marifeti kalmamış· 
tır. V.tat, hrmandığı şöhret dağı
nuı tepesinde ıayan. hatta ekseriya 
geçtiği yolu, aarsak adımlarla gen 
dönen adamdır. 
Ne gariptir ki, ıon günlerde, Ucı res· 
ıam arasında başlıyan bir kalem kav
gasuıda, münakaşa mevzuunun mil -
hlm bir kıanunı bu (Üstat) payest te,. 
kil ediyor: 

Re1Bam SamJ bey: 
- Siz, diyor, bir zamanlar bana 

üstat demez mlydlniz? 
Reaıam Namık lsmaU bey reddedi· 

yor: 
-Asla!. 
Bu iki iddiayı okuduktan ıorını 

kendi kendime düşündüm: Dünyada 
ne iyi kalpli tnaanlar var! 

Yusuf Ziya 

icra ve iflas kanunu 
Ankar, 23 (Vakıt) - Adliye 

encilmeni icra ve ifliı kaaunu· 
nun tadili ile bu günde meıi'll 
olmuştur. Kanunun 50 madde
sinin tetkiki bitirilmiştir. 

Sabık kırat bir çok rerlerl gezmlf, Tokatllranda 
TDrk yemekleri ve TUrk '8rabı lstemı,ttr 

Bir muharrlrlmlz kralla nasıl konuştu? 

Sallık kral Altona dDnkD alraretl•rl esnasında 
Sabık ispanya kırah on ilçlln• yedi buçukta limanımıza IİJ'lldf• 

en Alfonı dnn ıabah ıehrimize ıaat ıekizde rıhhma yanaımlfbr. 
gelmiştir. Kıralın bulunduğu, Bu esnada gazeteciler de da· 
Mesajeri Maretim kumpanyası- bil olduğu halde Ayısı onu bul• 
nın, Teofil Gotye vapuru saat Alttarıfı S lncl sayfada 

ll,ı 
:,tenıtzln okuyucularına hizmeti ~ 

tan ilk mektep talebesinin kltaplar1nı 
.. zetemlz hedir• olarak verecekUr ı~ M tt Başı oraz ~ TalsllAt bir iki gilne kadarı ar a ıy Çocuk velllerl ' çocuklarınızın kitap 

lhtlracını siz da,anmevtnıa 
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Şeker fabrikaları- 1 ~o~~~~·~ıli~,~-8-0-8--T-e_l_g_r_a_l_l_a_• __ I 
Dilli bugünkü V3· Harici A 

zıyeti gayrıtabiidir M IA k • J 
Gazi Hz. 

Re·s:cümhur Hz. dün sarayda• 
kı daireler:nde meşgul olmu~lar, 
gece saat LI,30 a doğru maiyet• 
!erindeki zevatla birlikte saray• 
dan hareket ederek Elhamra 
sinemasını teşrif buyurmuılardır .. 
Gazi Hz. localarından ıinemada 

tasvi~Baş :~~::::~~~~~. m~:~!mez. Bu da ne demek? a 1 omısyon ça ışıyor 
Onun içindir ki bi 'ahare Uşak ilç devlet arasında 
şeker fabrikasının tcısfıyesi pro· 
jesinin tatbikine devam edildi. bJr ltlU\f haberi 
Bu tasfiye bugün yapılma1dadır. Parls, 23 (A.A.) - Sallbi-
Fakat her nedense memleketin yeltar mahafil Paris'te çıkan 
icabeden yerlerinde şeker fabri-
kası yapmak imtiyazım haiz ola· bir Amerikan gazetesi tara· 
cak bir (L'mited) şirketi teşkiliyle fmdan neşredilen ve 

0Aksayı 
bu şirkete A?puHu fabrikasının şarktaki vazıyet lngiltere, 
da devri fikri unutu1muş gibidir. Fransa ve ltalya bük6metleri· 

Hakikati halde bugün mem- ni memnun edecek bir bal 
lekete H ... riçten gelen şekerlerin suretine iktiran edinciye ka· 
kilosu dol\ uz on kuruşa mal olu· dar Akdeniz'de Statuk'onun 
yor. Bunun kırk kuruşa kadar muhafaıaaı için,, bu üç hükli-
çı~ması kısmen hükumete ait met arasında bir itilAf imza 
inhisar resm'nden, kısmen şeker edildiğ 'ne dair olan haberin 
fabrikalarını himaye ıçin alın- tamamiyle a11 1 sız ve hayal 
nuyan istihfak resmi karşılığın· 
dandır. Yani bir kilo şekerin mahsuln olduğunu beyan et· 
memlekette yapılması ve satılma- mektedir. 

Mücade'e mi? 

Tasarruf ve Barem de tadilat 
haberleri doğru değildir 

Ankara, 23 (Vakıt) - Mali tetkik kom.syonu çalışmasına 
devam etmektedir. varılan bir neticeye göre, tahsil edi!ecek va-
ridatın ancak 145 milyon lir olduğuna ve bunun için geçen se· 
neki bütçeye göre 41 milyon lira tasarruf etmek, yahut bu açı
ğı kapatmak üzere yeni verkiler ihdas etmek lazımgeleceğine, 
barem kanununda tadilat yapılacağına, memurlardan yeniden 
tekaüt tahsisatı kesilerek buhran vegiıinin serbest mes' ek erba· 
bına da teşmil edileceğine dair neşedilen bazı haberler hakkında 
burada tahkikat yaptım. MBli kumiıyon henüz mesa's ini bitir- · 
medığinden varidat hakkındaki şay anın aslı olmadığını ve diger 

şayiaların dogru bulunmadığını ögrendim. 

C. H. Fırkası toplandı 
Ankara, 23 (A.A) - C. H. Fırkası gurubu bugün saat 15 

de T ekırdağ meb'usu Cemil Beyin riyasetinde mutat içtimaını 
akdetmiştir. Manisa rneb'usu Refik Şevket beyin takriben 10 ay 
evvelinden bugüne kadar Ankarada tabaddüs eden hırsızlık va· 
kalan ve bu vakalar faillerininderdest edılip edi lmediği hakkın· 

gösterilm~kte olan Kongre Eğ
Jeniyor filmini seyrettikten ıonra 
saat 24 le saraya dönmütlerdir. 

Büyük reisimizin sinemayı teş-
rifleri orada bulunanlar arasında 
büyük bir seYioç uyandırmıı ve 
halk Gazi hazretlerini ıioemaya 
girerken ve çıkarken tiddeUe 
alkışlamışlardır. 

Uyanan Asya ve 
faşist ltalya ! 
Romadan 14 ıubat tarUıl,,U 

(Tempı) gazetesine yazılıyor: 

sı için halk otuz kuruş kadar 
inhisar ve himaye resmi veriyor. 
Fakt görülüyor.<1 fı'Jiyatta bu da 
klfi ge.miyor. Fırsat zuhur edin
ce fıatları artırmak suretiyle esa· 
ıen çok agır olan resim üzerine 
tunlar veye. bunlar tarafınJan 
birdt: .. ihtikir resmi,, iliYe edi

Bitlerle Hindenburg daki sual takririne Dahiliye Vekili Ş:.ikrü Kaya Bey mütecasir
lerın kimil~n derdest edilerek mahkemeye tevdi edildikleri ce-

karşı karşıya! vabını vermiş ve bu cevap kafi görülerek celseye nihayet veril-

ltalya, siyast ve iktısadt inklP'" 
m arttırmak için, açıktan açığa prlo
ta kendini göstermektedir. Bu vadi• 
de, ltalynnın Hindistan rMSailfni bl• 
yük bir alakayla takip ettiğim ve Ga• 
dinin, ltalyadan geçerken n8811 haf'll' 
retle kabul edildiğini yazmı~ttk. Çiti 
- Japon ihtilafı da İtalyayı alAkadat 
etmiştir ve Italya, uzak şarka iki hatP 
gemisi göndermiştir. 

Berlin, 23 (A.A) - Hitler bu miştir. 
sabahtan itibaren Alman vatan- Zeytinyağı varillerinin müddeti iki 

Nihayet, İtalyan matbuatı, lta.1 • 
yanın Hicaz kıraltyla birisi dosttuk. 
birisi ticaret olmak üzere iki muah9" 
de imzaladığını yazıyor. Bu muah• 
delerin büyük ehernmiyett vardır. Zfıo 
ra., Bahrla.hmer havzumdakf latlya.11 
vazıyetini tahkim etmektedir. Ma .. 
lCim olduğu üzere, iki senedenberi I• 
tatyanrn Bahriahmerde btlyilk bir alAI 
kası vardrr. 

liyor. 
Fıkrimizce şeker mese'esinin 

Ye fabrika larının bugünkü vazı
yeti gayrı tabiidir. Uşak şeker 

daşı ilin edilmi,tir. Müfrit mılli· Reneye çıkarıldı 
yetperverler reisinin bu ıuretle 

h Ankara, 23 (Valut) - Zeytinyağı tüccarlarının müracaatı üze-
reisicüm urluğa namzetıiğini koy rioe iktısat ve!•ileti, kabu 'ü muvakkat muameles ne tabi olarak 

fabrikası tasfiye edilırken sabık 
iktısat vekilinin hük<iınet namına 
Millet Meclisinde sövlediği söz
lerin A'pulluya aıt o.an kısmını 
da unutmamak, ortada mevcut 
olan gayrı tabii vazıyeti izale 
iç'n tedbirler almak liıım gelir. 

m3sına hiç bir mani kalmamııtır. 
Hitler Brunavıch Darlllfllnunada memleketimize ithal edilen zeytinyağı varillerinin müddetini iki 

seneye çıkarmı~tır. VekA et bu karariyle mevcut müşküliitın önü· 
tarih mUderr'ai tayin editmiıtir. nü almı,tır. 

Hindenburgda Reisicümhur-
luğa namzetliiini koymayı kabul iptidai mevad cetvllne ilave edilen 
etmiştir. yeni bir madde 

Bundan ba§ka ltalya, Dd eeae e'fW 
vel Habeşistanla yaptıft bir muahe ~ 
dede, Habeşistanın cenubundan, ttat• 
yan Eritre müstemlekesiıte gft
için bir yol mUsaadesi temin etmittf. 

Fahri reisi Hindenburg olan Ankara, 23 (Vakıt) - Sojuk asfalt imalinde kullanılan Uğe· 
Hugenberg ve Stahlhelm fırka- fiye namındaki madde mevaddı ıptidaive cetveline ilave edilm işt i r. 

Mehmet Asım 
~ ....................................................... . 
edilmiştir. 

ları, Hindenburga karşı tek bir --···1;;;dİy·ö;··c~ii·;~~e·· .. ······v·~~i·k·~~;·~·~~ .. ;~·~·g· .. İ·sl .. 
namzet çıkarmak hususunda muta· Y 

ltalya şimdi de, esMen 1926 d• 
kendisiyle bir dostluk muahedesi ak• Dün öğleden ıonra bütün gece 

Chape:ye karşı yapılan cehennemi 
bombardıman clur,mu,tur. Çin ~:s
kerlerinin Japon &ağ cenahını mas 
lup ettiklerine dair Çin raporları 
hakikat olarak kabul edilmekte • 
dir. Burada kazanan Çin kıtaatı 
Japon an önlerine katarak Voo-
Sunga doğru ilerlemiye başlamıt • 
lardır. Çinliler b!r icarı; bile ara· 
zi terlı::etmemİ'"lcrdir. Bunun!a 
beraber araııra başlıyan Ja'lon 
bombardımanı Kiang - Van mm
takasmı hurdahM edecek bir şid
det göstermektedir. 

bık kalmı,lardır. Bu namzet, Çe- konferansında kanunu 
Paris, (A.A) - Cenevre kon· Ankara, 23 (Vakıt) - lktısat tettiği Yemenle de anl&§mak üzere• 

Japon tayyareleri dün yeniden 
Hanıt - Zao tavyare lcar~ro-5. 1,•na 
hnm1""'1ar atnn•l"rd•,.. J( ""'"'l'!'!ah 
bir enkaz yı;;ınına dönmü~tür. 

51'.ngha,rrtaki elciler· ... hirdcM 
ecnebil .. rin h~vat ve m=-.H~rı J-... k. 
kında iki tarafm kuvvetlerine mü· 
racaat ,.tmisl•rdir. 

Mukaddes ate, 
Çin halkt arasıncl" vat,ıın mii

<Iafaaaı ıevki umumile~ıuektedir. 
En-elce birbirine kar!ı harr eden 
kumandanlar şimdi mü•tereken 
düımana k'lrşı vürüm~ve hazır1l\. 
nıyorlar. Runlarclan Yen - Hai 
- ChanR' Cauıi kumandanlıiını 
'deruhte etmiıtir. 

lik Mığf erlilerin ikinci reiai olan 
kaymakam Duesterbervdir. 

' 

Beyne mi el 
Gümrükler 
Konferansın da 
Paris, 23 (AA -Triptygnere· 

jimiyle iÜmrükl:!rdcn a-eçme kar· 
nui rejıminin tatbikatına müte
allik teferıüatı halletmiye memur 
beyne.milel gül!'rük konferansı 

burada Türkiye gümrükleri mll
messilin'n de iştirakiyle beynel
milel turizm merkezi meclis re
.si M. Cta x'in riyaseti altında 
toplandı. 

Konferans gümrllkten geçme 
kat nesi için biri pas avanslı di
ğeri pas avanısız olmak üzre 
iki nümune kabul ve bunların 
hazıı lanmasım bir· encümene ha· 
vale etmiş, bir memlekette müd· 
deti uzaltılan bir karnenin diğer 
memleketlerde de muteber ol· 
ması hakkındaki Belçika teklifi· 
ni muvafık bulmuştur. 

D8nDm nokf1t•ı -·---·-·--··············-··· --·-
Çin maliye nazın Röyter ajan· mek için tereddütler ve enditc!er 

ıı muhabirine büyük bir nikbinlik büyüktür. 
göstererek: Ecnebi gemllerl mermi Plmu• 

- Çin tarihin;n bir dönüm nok ru albnda 
tatma vaııl olduk! • ., demittir. Şangbayda bir kısım Çin mer· 

iki tarafın z11ylab mileri Vbang Poo nehrine dllş· 
K;anc:r -Vanda ç;nlilerin 1000 mektedir. Bunlardan llçil Libi 

ölü 1500 yaralı verdikleri, ıivil isminde ltalyan kruvaz6rilne dDı
halk arasında zayiatın daha müt· rnüşse de patlamamııhr. 
hit olduğu anlaşılıyor. Japcnla • Japon kumandanı imdat istiyor 
nn zayiatı bundan &!!ağı değildir. Japonyadan takviye kıt'alan 

Tokyoda endl•e istiyen Japon amirali Numuradır 
T?kyod~n gelen haberler, va - çünkn japn an'anası icabı ka· 

zryetın endışcy)e karsılanmıya ba~ dakı' Japon k m d k d. 
ı d ... b"ld. · B. J ra u an anı en ı an u~ını ı ırıyor. ır aı>on ga- . d . 
zetesi beklemek suretiyle beyhude emrı altın a bu.unan kuvvetlerın 
vakit kaybedildiği mütaleasmda- bu vazıf eyi ifadan acıi ııhar et· 
dır. Bu vazıyet, Çin!=tere istih- tikleri zannını tevlit edecek böy-
klmlanm tanin için fırsat ver· le b:r talepte bulunamazdı. 
mi,tir. Şanghavdan dönen bir Ja- Bunun üzerine Japon blik6meti 
pon amirali de Cinlilerin mHt.-ma· h b d d ·k· · ı· 
d . t kv. k~t t t. d·ı ı . ar e en or usunu ı ı mıı ıne 
ıyen a ıye ı aa ı ge ır ı ' er•· 

ni ve bilmok'lbele tal~ive ktl~atı çıkarmıya karar vermiştir. 
almadan onlan tazyik etme-ı.in Sosyalistler kazandı 
cür'r.tklrane bir i~ olac ~1 5öy. Japonyada umumi intibabatta 
~. T~ )gtaıaı a,öQd.- Seiyukaı inaa motiek bir ek-

fıra11nda Fransay,ı temsil ede· 
cck olan heyette tadilat yapıl· 

mıştır. 

Bu heyetin başında M. Andre 
Tardieuyle M. Paul Bon Cour 
bu unmaktadı. 

TUrklye hUkOmatl nezdlndakl 
Papa vekili 

Vatikan, 23 (A.A) - Türkiye 
hükömeti n'zdindeki Papa vekili 
Monseny8r Magotti Papa tarafın· 

enciimeni kazanç Yergisi kanunu dirBUtün buınlardan ~unu üıtfhra~ ~ 
projesini tetkika başladı ve ye- debiliriz ld, Faşist ttatya, uyan .. 
dı maddenin tetkikini bit rdi. Asyanm yeni şeraitine kolayca uJ111"' 

Tardlyö hUkQmetl ya çalr~ml\ktftdTT. 
ne yapacak? Hl-nd_e_n_b_u_r_g_l_e_h-ln•d•e_m_lt_l-ng-lel' 

Pariı, .23 (A.A) - Tardiyö Berlin, 23 (A.A) - Cümhuri• 
hükumeti bugün parlamentoda yeti müdafaa için yıkalmıyan cep-
beyannamesini okumuştur. Yeni he tarafından tertip edilen mi-
hükumet tamirat, borçlar ve tes- tingler memleketin her tanlar 
lihatın tabdidi meseleleri hal<km da büyük bir mu•affalnyet ka-
da cereyan etmekte olan beyncl- zanmııtır. Bu içtimalara ittirlk 
milel müzakerelerde evvelki ka· edenler "Hitlere karşı Hinder 
bine ile mütesanit olduğunu be· burga rey veriniz,, diye bajll"' 

dan kabul edilmiştir. yan etmiştir. mış lardır. _. -········-··························-···----....... ················--············ ···---·· ................ . ...................... --------······ s~ iyet kazanmıştır. ketın muzafferiyetle netice .endiği dahiliye naıiaı maraıal Feor 
19 ncu Çin ordusunun bir zaferi teyit edilmektedir. Cenahlara Yuh·Siang istifa etmiıtir. Monır 

Londra, 23 (A.A) - Şanghay· karşı yapılan hare'<et esnasında ·ı b. Ch h ·• d k"ı çı·n k~~ 
d R • b'ld' T ı ey ın ang aı a 
aŞn ebuter baJland~ına ı . ırlı ıy~~: Çinliler Voosuoır Japon hallan· •etlerinin kumandasını derabt• 

ang ay e e ıye relsı ngılız nın sağ cenahı arkasından ve v • d · ı k dil ..... • ı k 1 b. ı f edecegıne aır o ara neıre -
ıenera ouıo osuna ır te gra • şimalden geçmi~lerdir. • . • . 
name g8ndererek 19 ncu ç 0 j v h k 1 kt haber tekıt edılmem1ftir. apon ıag cena ı ce ı me e- _1 
ordusunun Woosoung'dan Tach- dir. Kiyang Vanın ıimalinde bu- Kızıl ordu Klyı\Dg!P 
ang'a gitmekte olan ve 2500 ki· Junan M ao Hong Chen köyü 1 ti d 
şiden mürekkep bulunan muhte· Çinliler tarafından istirdat edil- aya e o e 
lit Japon alayını mUtbiı bir he- miştir. Dün son dakikada aldığıllld 
z'mete uğratmıı olduğunu bildir· Kiang Wang yanş sahasında bir haberde Çinde Kiyangsi ayr 
m ıtir. bu1unan bir müşahit, Japonların !etinde Komlinist partisinin id•"' 
Bu telgrafnamede Chapei'in şarlc bu mahalle mfiteveccih olan Ü· · le aldığtnın aöylenildijilll 

kısmındaki Çin kuvvetlerinin 22 mitsiz taarruzlarının devam et- kreyıdet · t'k . . . . . ay e mıı ı . 
ıubat gecuı taarıuza geçmıı ol- m"!kte, fakat Çınlılerın dün is- H b f'ki • • dOn ak.ıalO 
J ki J k tl · · . d · b , d a er re ı mızın r uu arı ve apon uvve erının tır at etmış uıun ukları araziyi p . t ald - b' tel af bll · ı ·ı ı k h f ı k k arıı en ıgı ır gr bır kısmını beyne mı e mınta a mu a aza ey eme te oldu hmnı . • f r 
hududuna kadar sürmüı bulun· bildirnıekt~dir. Tayyare ve topçu mal6matı teyıt etmektedır .. 
duklan illve o'unmaktadır. bombardımanları gittıkçe daha lgraf şudur· etb' 

Gece bomb•rdımanı fazla kesafet peyda etmektedir. Parıı, 23 saat 17 - c; . 
Ghanghayi, 23 (A.A) - Gece Japonlar, Hong Jao Çin tay· bir muharebeden aonra KiyaD,-

yarısı Cbapei bombardımaoınrn yare karargAbına tevcih etmiş eyaletinin merkezi olan NaD,... 
giirültüıü ıon derece şiddetlen· o.dukları hava taarruzunu tekrar ıehri kızıl ordu tarafından ,.,-
mi• ve mıntaka dahilin~eki bü- etmişlerdir. Tayyare karargibı t d·ı . . O d br ..ftrer ~ 

y t h ı e ı mııtır. r u ıe e .-
tün ahali uyanmııtır. amamen arap o muştur. d h 1 So . "d eti iJP 

Şimal istasiyonu civarına yer· Japonların, geçen gece Gha- mez er a vıyet 1 
ar 11.-

ç Pei cephesinde Çinlilerin yaptık- olunmuştu. r. Bu. muvaff. akıY~,-
lestirilmit olan in topları Japon K d ,, ... 
konso:osbanesiv. le Vang·Poo neh· hırı bombardımana mukabil 0baş· s~nra ıyan_g•ı ey~letın e Naft' 

Jamıı oldukları topçu ateşi şımdi kın hOkOmetıne tAbı ancak \ • t1.. 

rinde demirlemiş olan amiral ld- • k.,... kamilen durmuştur. çekiyang) nehri sahilindekı Ld 
zuno gemisi üzeinf seri bir ateı ı .,.. imtiyaz mınta <asındaki bir çük (Kon Kiyang) Jiman•Y e 
açmıştır. Gemi yakınında birçok · h l. l b de-evm met a ıne sak anan bir om· limandan (Nanşang) a sıideD 
obüsler patlamıştır. banın .infila~ı neticesinde Avru- miryolunun uf ak bir parçall ~ 

Şangbay, 23 (A.A) - Kiyang palı bır polıs memuru yaralan· 1 K 1 d ... _.ıd• 
Vanın timaline doğru hareket mıthr. mıı 0 uyor. ııı or u ...... 
eden Japon kanetlerine kartı Çin dahlllye nazır1 l9tlfll etti hali muhasarada balaD~ . ...-., 
Çinlihıl'iD Jllll9'1f oldaWen hare- Çh4D1hai, 2'3 ( A.A ) - Çin Keu ıehrine doftru ~~~ 

' 
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Mim vapurcular ;::: iki~:ide~u- Tabii net. ce ! F:e:;;;;~ti kadrosu Yunan hükiimeti 

A. k b h hh . .f . 
1

y k) d it ) k lthalAtı Tahdit n araya ir eyet ra ası ıstı a ettı o ama muame- ara ı aca için Fevkalade 
gÖndermİye karar Muhte!it mübadele komisyonu }esİ uzatıldı Belediyenin 932 bütçesi daimi Tedbirler Alıyor 

Yunan ikinci murahhası M. F o- encümen tarafmdan baıırJanmak-
Verdiler kas vazifesinden istifa ~tmiştir. ÜÇ aylık maaşltıra 6 tadır. Encümen belediye fen he-

Maliim olduğu üzre, M. Fokas lt b I k yetinin bütçe ve kadrosunu tet-
Mahkeme ihtiyati 

tedbir kararını 
verdi 

I Cüınrük idaresiyle milli vapurk; ar arasındaki davanın ilk tah
'll~. atını, tahkikat hakimleri he-
~ bitirmemişlerdir. 

it' Evvelki gün, vapurcuların ve
le dleri tarafından ihtiyati tedbir 
b 0lulrnası şeklindeki talepleri ka
k u edilmiş, ve beşinci hukuk mah 
bıe7esi dün hukuk usulü muhake
ln e eri kanununun 96, 11 O uncu 

addelerinin birinci fıkralarının 
~nhatine göre 303 üncü madde
d c tevfikan icranın tehiri hakkın
r a tedbiri ihtiyati knran vermiş
,;r- Bu suretle dava bitinciye ka· 
C:l" vapurlara hadz konulmrya • 
~ k ve vapurculann işleri sekteye 

la!nıyacaktır. 

GUmrUsUn cevabı 

l Öğrendiğimize göre, vapurcu • 
ı:t'~h gümrük idaresine verdikleri 
t' Yi aya, dün idare cevap vermiş 
~rh Vapurculann vekilleri bu 15.
t" avı tetkik edecekler ve lüzum 
~t'diikleri takdirde yeni bir layi· 

verecelerdir. 
ti,· İki taraf arasındaki layiha tea· 
ı 1 ~e tahkikat hakimlerinin tetkik 
ibtl"ıı bittikten sonradır ki davaya 

a.§ anılacaktır. 

" 8 Purcular dUn topicndılar 
h' Diğer taraftan dün vapurcular 
r> ttlik merkezinde bir top!antı ya'C)tit. vazıyeti konuşmu~lardır. 
11 •• n ti toplantıda LUtfi, Rusen, 
<1\ı • ~ 
le •eyın, Rıza, lsmail Hnlda bey 
~~.le birlik reisi Muzaffer beyden 
ti Urekkep bir heyetin Anknraya 

trnesi kararla~brılmı~tır. 
~ Öğrendisimize göre heyetin ar· 
'.il •u vapurculuğun ne bir inhisara 1i de akaiyonlarn taksim edilmiş 
~: ~nonim şirketine kalbedilme • 

•ı Yolundadır. 

~c~~!'-mafih layihanın esası bilin 
~l ıgınden bu husustaki esas mü· 
'a aalar ancak Ankaraya gittikten 
~~ tesbit edilecektir. 

lı ıger taraftan ticaret odası mil-ı 
hi:aPurcular birliğine gönderdiği 
~ .. teıkereyle bu meselenin bera
~~ Ce halli çarelerini tesbit etmek 
lif tre bir toplantı yapılmasını tck-

etınittir. 

•cklieyet cuma günü Ankaraya ha 
et edecektir. 

ı 

Mahmut 

uzun zamandanberi Yunan he- mar 8 aş anaca kike başlamıştır. Daimi encümetı 
yetine vekaleten riyaset etmek· Uç ayhk maaşlara ait yoklama fen heyeti kadrosunu belediyenin 
teydi. Son günlerde Yunan baş- muamelesinin çok intizamsız bir bugün yaphğı itlere göre lüzu-

şekilde cereyan ettigı"' 'ni dün yaz- munda f 1 enı'c bulmuştur murahhaslığma M. Sakciarapolos n az a g "' · 
mıştık. Dün bu hususta meşgul E ·· · f .. dü lü" .. k d tayin edilmiş ve vazifesine baş- ncumcnrn en mu r gu a • 
olduk ve vardıg"' ımız netice cid- 'bt' · b \' d d l lamışhr. rosunu ı ıyaç nıs e ın e ara • 
den garip bir netice oldu. An· t - 1 1 kt d M. Fokas'ın istifasına bu va- acagı an aşıma a 1r. 

ziyetin sebep olduğu söylenmek- ~:!•kbi~~i:t~:.1 şçu~=~~deb!ş ş-~~:~ 
tedir. istifanın kabul ediJmeme
si de muhtemeldir. 
GUmUlcUne komisyonundaki 
murahhaslar1mız şehrimize 

geldiler 
Gümülcüne dokuzuncu tali 

mübadele komisyonundakimurah
hasimız Fuat beyle Yunan mu
rahhası M. Florides dün şehri
mize gelmişlerdir. 

Fuat bey baş murahbasımız 
Şevki beyin daveti üzerine gel· 
diğini söylemiştir. 

Diger taraftan istifa eden bi
taraf ~mumi katibi M. Vurfbay' 
mn yerine tayin edilen Gümiil
cüne tali komisyonu reisi bita· 
raflardan M. Gorterdr'de şehri
mize gelmiş ve vazifesine başla
mıştır, 

Şi..,.. "' iki halde GümülcDne ko
misyc. Jnda bitaraf murahhas 
bu?unmamakta ve işler Türk ve 
Yunan muzahhasları tarafından 
idare edllmektedir. 

Dünkü Hava 
Dün hava tamamiyle açık geç

miş ve güneşin tesiryile şurada 

burada kalan ve donan karları 
tamamiyle eritmiştir. Dün rüzgar 
biraz lodoslamış ve bu yüzden 
vapur seferleri intizamını kay
betmişse de bir kaza olmamıştır. 
Dünkü hararet derecesi azami 
dört asgari nakıs beşti. Rasata
neııin verdiği maliimata göre ha· 
va bugün de açık olacak, rüzgar 
lodostan esecektir. 

Avrupa trenleri dün de ikişer 
saatlik bir teehhürle gelmişler
dir. Dünkü tecbhüre sebep Bul
garistan ve Yugoslavyada yağan 
dehşetli kar olmuştur. 

ed·m Bey 
( Son Yemen vallsl ) 

lerde muamelesi yapılacak an-
cak birkaç maaş sahibi vardır . 
Halbuki Beyazıt gibi bir şubede 

binlerce esbabı mesnlibin işleri 
görülecektir. Buna mukabil işi az 
şubeyle işi fevkalade çok şube
nin bu işle tavzif edilen memur
larının adedi de aynıdır. 

Bu tasnif nasıl yapıldı, bu ne
tice evvelden nasıl düşünileme· 
di, buua hayret etmemiye im· 
kan yoktur, 

Dün ögrendiğimize göre, yu
karki vazıyetin tabii neticesi 
olarak ortada bine yakın mua• 
melesini bitiremiyen takaüt ve 

yetim kalmış ve yoklama müdde· 
ti 4 Marta kadar uzahlmışhr. 
Şubelerdeki üçer kişe bugUnden 
itibaren tek kişe olarak çalışa· 

caktır. Diger taraftan intizamsız
lığı bi:ız:at gören defterdarlık da 
yapılan şikayetleri nazarıdikkate 
almış ve gelecek yoklamada yeni 
bir şekil bulmıya karar vermiş
tir. 

Üç aylık maaş!:mn dagıtılma
ıına altı Marttan itibaren başla-
nacaktır. 

Adliyede: 

Belediye su h muhakemeleri 

Po!iste: 

Bir çocuk ağır su· 
rette yaralandı 
Şoför "Pol., ün idaresindeki 

otomobil Küçükpanrdan geçer· 
ken Mecit is:ninde bir çocuğa 
çarparak ağır surette yaralanma
sına sebep olmuştur. Şoför ya
kalenmışbr. 

Güneş yandı! 
Dan sabah saat 5 de Tahtaka

lcde Haralambonua 22 numarnlı 
"Güneş., mum imalAthanesin le 
yangın çıkmış ve mumlar kumen 
yandıktan sonra söndürülmüştür. 
imalathane on bin liraya sigor
talıdır. Zabıta tahkikata başla-
mıştır. 

Kaybolma vak'aları g "• art
mıya başladı 

Son gllnlerde şehrimizde gaip 
çocukların adedi artmıya başla· 
mışhr. Öğrendiğimize göre ye
niden iki kız ortadan kaybol
muştur. Bunlardan biri Selimiye 
posta mUdürn Ltıtfi beyin 16 
yaşında Hayriye ismindeki evlat· 
lığı, diğeri Çengelköyilnde Ku
leli )isesi caddesinde 41 numa
ralı evde oturaa Şevki beyin 14 
yaşmdn bulunan Leman ismin
deki kmdır. Her ikisi de bir 
haftadıınberi meydanda yoktur. 
Zabıta, gaip çocuk1an bulmak 
için §ehirde ehemmiyetli bir 
ara~tırma yapmaktadır. 

Hayırlı evlathk! 
Kasımpaı,ada Kasap ıokaitnda 

oturan Hlitıeyin Efen dinin evlat
lığı Hatçe. dün efendiıinin 500 
lirasını aşırarak kaçmıştır. Polis, 

Münhasıran belediye ceraiminc 
bakmak üzre şehrimizde mahke
meler ihdası kararlaştırılmı§tL 
Şimdilik lstaı.ıbul, Üsküdar ve 
BeyoğJunda birer belediyE" sulh 
mahkemesi teşkili hakkında ka· 
rar verilmiştir. Beledi)e cezaları
na vuku bulacak itirazlar bun
dan sonra bu mahkemelerde 
rüiyet edilecektir. Mahkemeler 
Haziran birde işe başlıyacakhr. 1 

bu hırsız evlatlığı aramaktadır. 
Oç esrarkeş 

Süleyman, Rıza, Niyazi ismin-

11 O tabur asker sevkedildi. Bu 
askerden 25 binden fazla zayiat 
oldu. 

Türk 'köylüsünün nafaka.amd~n 
kesilerek toplanan bu altınlar Ye
men topraklarına, o köylüyle bera 
her serpilir, eerpilirdi. 

30 Se lik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 

326 isyanı alb ay kadar devam 
etti, bir milyon altına mal oldu. 
10.000 asker sevkedildi, bin kadal' 
zayiat verdik. 

Arada ldrisinin ayaklanmaları, 
muhtelif ufak tefek kargaşalık • 
lar .. Bunları he!aba katmıyorum. 

Sebep? 
Size 320 İsyanım anlatayım: 
320 iptidalarmda Yemene T ev-

fik bey isminde bir valiyle KaLa 
sakal Mehmet pap.nm himaye et
tiği adamlardan, dördüncü ordu
dan TeTfik pa§a kumandan gün • 
derilmi~ti. Bu iki zat, bu çifte 'f ev
filder Yemeni tannnıyorlar, bilmi· 
yorlıı.rdı. 

~-ıınııım•ınıı:ııı!!!lll[l!!:llmııuı:rıı:rumımınııınnın!!II!lll'.llmı nııııı:1 11,nııııııııı 111111nıT efr ika: 42ıııınımıııın ıı:~ 

~lc~'tta içlerinde - Yemenin 
dt1Q enha ve ıssız yerlerinde kal -
~l İçin - Türkçesini bile ada 
•,,, ~ konu§amıyanlar vardı. A
}~rı~ &ıten bir çok gaileler, harp· 
ckcu:~hasaralar yüzünden mem f IGk ~ınde knlmıt akraba ve ta
Cti k'tı.Yle tamamiyle muhabere -
~1-nı::ılnıiı, unutulmuş, ~nlmış 
~ da çoktu. 
}:' ~ 'Yl'ı ve hazin bir destandı. ?,...,. at böyleydi! 
)> e" bir cehennem miydi ? 

. ~:e~, Yemen diyoruz. 
ti~ k. tlı ve Anadolu ta Adriya
~t ıc_~1 arından, Kafkas etekleri
~trı, 'l ~r tklirnler, senelerle (Ye • 
~--nı~n .. ) dediler. Yemen 
~~ -..~ ,. .. T <:ıehennem gibi görün· 
~~ ~~rd köyleri (Yemen .. ) de-
~ed:n~ en ıızladı. 
~ 11. 

lNeden?) i, bu .suali hallet .. 

Tercüme va iktibas hakkı malıfuz, 

mek, bunun cevabını verebilmek 
çok güç değildir. 

Evvela bir kelimeyle cevap ve· 
reyim, Yemen, idare edemediği • 
miz içindir ki, uzun bir zaman ba· 
şnnızn bir bela oLmu~tur. Ne ytıZlk 
ki ancak en sonunda ve en müşkül 
zamanımızda bu koca krt'aya biz
den hiç bir korkusu yokken ve hiç, 
ama hiç, zerre kadar bir menfaat 
da ummüdı8ı halde yanımızda en 
muti ve en dost bir hemdert gibi 
saf almı~trr. 

Yemen bize neye, kaça mal ol
du, bunu hiç düşündünüz mü, he
sap ettiniz mi? 

Büyük ve tam bir hesaba girme 
den evvel son seneleri göz önüne 
alalım: 

Yemende 320 de büyük bir kı
yam olmu~tu. Bu isyan dokuz ay 
kadar sürdü ve devlete iki milyon 
altına mal oldu. Bunu teskin için 

Orada mütemadiyen Mker hes· 
lerdik. 

Yemenin senede - ağnam, a• 
~ardan - 400 bin lira l<adar varı· 
datı olurdu. Ve ayrrca her sene 
lstanbuldan yanm .milyon lira kn
dar para gelirdi. Bunlar hep orn· 
da erir, giderdi. 

Yemen asker vermezdi. Yemen 
para vermezdi .. 

Yemen asker yer, Yemen para 
yerdi ... 

Ve hu, böylece, Yemeni al
dığımız cünden hnrbi umumi baş
langıcına kadar devam etti. 

Yemen {Sözde) bizim bir vila
yetimizdi . 

Birgün Anadolu ve Rumeli köyle 
rinden genç ve görbüz delikanhla 
n alelacele toplıyoark yarını yama 
lak giydirerek eski püa1.ii vapur -
lara yükleyip akm akın Yemene 
gönderirlerdi. Orada onları bek
liycn ateşti. Bu vapurlar bir taraf 
tan da kese kese altın taşırlardı. 

(İr) nahiyesinin müdürü halka 
zulmediy.ordu. O civarde.h-i Şakka
ki me~ayibi bu halden bizar ol -
dular. Ve tikiiyete batladılar, va 
liye çıktıll'lT, lrumandana yalvar
dılar, yazdılar, çizdiler, baiır
dılar, çağırdılar ... Nafile ... 

Anis lmzasındayaa Zekeriyya 
pa§a ismindeki zat bir başka tür
lü zalimdi. O da halla tahkir e • 
diyor. Cebren ve mülterreren ver 
gi alryor, bunları cebine yerleşti
riyordu ..• 

Şikayetler gene para etmiyor -
du. Pata bundan cesaret alarak 
bir $?Ün Sıkran ismindeki bir ~ey
hin Burc'um (~) dinamitle her· 
hava ettirdi. Şeyh on bir kişilik 
ailesiyle orada telef oldu. Halk 
artık galeya!!daydı .. 

Ye tam o sıralarda Yemen lma 

Gazetelerin sayfaları azalacak 
ekmek yapılacak unlara kuru 

UzUm kar1şllrdacak 
Yunan hükumeti ıon günlerde 

bazı eşyanın ithalini doğrudan 
doğruya tahdit etmekle beraber 
dolayısilc hariçten gelen eşyanın 
sarfiyatını azaltacak tedbirler 
almıya başlamııtır. Bu hususta 
mevzuu bahsolan tedbirler bak· 
kında bir fikir ./\ermek için yev
mi gaı:etelerin dört sayfaya ka
dar indirilmesi için nazırlardan 
mürekkep bir hususi komisyon 
teşkil edildiğini söylemek kafi
dir. Diğ~r taraftan epeyce bir 
zamandanberi Yunanistan kuru 
üzümden ekmek yapmak meıe
lesıyJe meşgul oluyor. 

Birkaç gün evvel Yunan dahi
liye nezaretinde lktısat 'ekili 
de hazır old 11ğu halde bir ko
misyon töp!nnmış, Atioada buğ
day unuyla kuru tizüm katılarak 
yapılacak ekmek meselesi tetkik 
oiunmuştur. Ekmekçiler cemiyeti 
reisiyle diğer bazı mntehassıslar 
una katılacak kuru üzüm ile ek
mek randmanının artmıyacağınr, 
bilakis una kanştırılmazdan evvel 
nziimün temizlenmesi icap etti
ğinden yüzde on nispetinde sik
leti kaybedeceğini iddia etmiştir. 
Fakat kimyagerler kuru üzllmnn 
sikletinden hiçbir şey kaybetmi
yeceğifikrini ileriye sürmüşlerdir • 

Arada itılaf olamadıiı cihetle 
keyfiyet amelt olarak tecrübe 
edilmiye karar vermiştir. Ba tec
rUbe tU suretle olacaktır: Kimya
gerlerle ekmekçıJerin mümessil
leri hazır olduğu sulhta as <eri 
fırınların birinde kuru üzümle un 
karıştınlarak ekmek yapılacakbr. 
Bu suretle kuru üzUmün sikle
tinden kaybedip etmiyeceği an· 
laşılacakbr. 

.. üç .. ;;·k·~·d"~·ş·F;;;;-~~ci;~if~~:· 
nin dtikklnında esrar içerken 
ynkalanm~lardır, üç kafadar es
rarkeş hakkında kanuni takibata 
baılanıl mıştır 1 

Karabet yaralandı 
Beşiktaşta marangoz karabet 

isminde biri Arşaluz isminde bir 
genç kızla gezerken, önlerine 
kızın kardeıi ~ıkmış ve Karabeti 
yaralamıştır. 

mı Seyit Mehmet vefat etmiş ye -
rine ıimdiki imam, Seyit Yahya 
ıeçmitti. 

Halk idan soldan yeni lma• 
ma lı::o~tul r, ayaklnnna kapan • 
dılar.. Ağladılar, yalvardılar .• 

Bir adet de varmıı, her imamet 
mevkiine yeni ıelen lmam bir ke
re taliini denemek iatemıif .. (ZeY'" 
di) kuvvetinin bqmda bu L"UVVc
ti bir (Cihat) a sevkedemıit .. 

Bilmiyorum lmıım Yahya tali· 
ini mi tccrilbe etmek itti yordu?. 

lsyan baılamııtı. 
M berne dav~t 

Ben Malatyıı mutaıamfhğma 
3 teşriniaanide tayin ediLmiştim. 

Hazırlandım, hareket etmek iı· 
zereyken mabeyine davet ettiler. 
Bu 13 teşriniıanide oluyordu. 

Mabeyine gittim, evvela mer -
hum müşir Etem t'&Jayla kartı • 
la~tım, bir odaya kapandık: 

Mahmut Nedim bey, dedi, Ye
menin ne halde bulunduğu elbette 
malumunuzdur. Zatı ıahane müs• 
tacelen Yemene azimetinizi irade 
buyuruyorlar, derhal vali muavini 
olarak oraya hareket edeceksiniz. 

Ba~katip ve diğer bazı memu .. 
larla görüştüm· oradan ayrıldım. 

(Bitmedi) 

.{*) .$v. 
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İhtikir komisyonu tet- ,1 .... 0_n_niı_·0_M~,uh_t_ıra_s1_l1 
k•kı • d d• Takvim - Çarşamba 24 Şubat 2 

1 erıne evam e ıyor ~~ena~ü~l~;i~ 51: k:~:'~u:ı:;03~~nenin 
Ticaret müdürlüğü kahve, belediye de 

benzin meselesi üzerinde müddei 
umumiliğe milracaat ettiler 

Şeker piyasasında ihtikar olup ı 
olmadığım tetkik için seçilen ko
misyon dün öğleden sonra da ti -
caret mmtakası müdiriyetindc 
toplanmıı ve tetkikatına devam et 
mişti.r. 

Dün alakadarlardan bazıları 
dinlenmi,tir. Bunlar arasında Al
pullu ~ker fabrikasından 40.5 li
ra üzerinden ıeker alan toptancı 
ıeker tüccarlarından bazıları da 
bulunmaktadır. komisyon bu zün 
de tekrar toplanarak alakadarlan 
dinliyecektir. 

Bu it bu ıün bitirilirse komis
yon kararını verecektir. 

Listede isimleri olanlar 
ne diyorlar ? 

Ticaret müdiriyeti tarafından 
müddeiumumiliğe verilen listede 
isimleri bulunan şeker tüccarların· 
dan bazılarıyla görüştük. Şunları 
söylediler: 

Kontenjanın tatbiki dolayısiy
le ihtiyacı karşılıyacak kadaı· İt • 
halat yapılmaması bu günkü vazı· 
yeti .meydana getirmiştir. lstan -
bul piyasasının aylık sarfiyatı üç 
bin çuvaldır. Halbuki bu ihtiya· 
ca karşı ithal edilen miktar ayda 
be§ yüz çuvalı geçmemektedir. ih
tiyacı olanlarsa almak mecburiye
tindedirler. Bu takdirde fiatların 
yükselmesi zaruridir. ihtikar o -
Jabilmek için piyasada malın bir 
veya bir kaç kişi tarafından top
lanması ve bundan sonra da i-ste
dikleri fiata satmalarıyla olur. İs
tanbul piyasasındaysa bu gün boy· 
le bir vazıyet yoktur. İstanbulda
ki toptancı tacirler müşterilerinin 
ihtiyaçlarını karıılamak için lzmi
re ve Mersin piyasasından kahve 
almak mecburiyetinde kalmı~lar · 
dır. Eğer İzmir ve Mersin piya
sasından alınan kahveler saklan -
.mış olsaydı belki ihtikar yapılmak 
maksadı bulunabilirdi. Lakin tüc· 
car diğer piyasalardan aldığı kah
veyi derhal müşterilerine tevdi et· 
miştir. Binaenaleyh ihtikar hiç 
bir suretle yoktur. 

Belediye de bir llst~ verdi 

GUneş - Oo~uşu: 6,45 Hanşı. 17,52 
Namaz vakitleri - Sabah : 5 32 

Üğle: 12.28: ikindi 15.29; Akşam: 17,55 
Yat~ı : l 9.22· imsak: 5,6 

Hava - Dün hararet derecesi azami 
4, asgari nakıs 5 di. Bugün hava açık 

olacak, rüzgdr lodostan esecektir. 
·~~~~~~~~~~-·~~ 

ı __ R_ad_yo __ ı 
lstanbul - 18 den 19 a .lc:ıdar 

bramofon 19,30 dan 20,30:ı kadar Cen
net hanımın iştirakile birinci kısım :ıl:ı

turk:ı s:ız, 20,30 d:ı.n 21 e kadar gra
mofonla opara 21 den 22 ye kadar 
Bed:ıyi musilti heyetinin iştirakile 

ikinci kısım alaturka saz, 22 den 22,30 a 
kadar cıızbant 

ı 2,30 konser: Straus, Mozart. Bayer, 
Dielman'ın eserlerinden - 13,40 Hein• 
rih Rehkcmper tarafından konser -
14,10 konser - 18 beynelmilel musiki 
- 21,05 Louis Riviere tarafından Fran
sızcn konfer:ıns - 23,20 dııns musikisi, 

Heilsberg - 9,30 jirnnasti';;: -
14,30 Koncgsbcrgtcn nakil - 18, 15 ma

vi ve güzel Tuna, ve başka parçalar -

19,25 Danzizden nakil. 

BUkreş - 21 Piyano konseri -
21,45 konser - 22.15 keman konseri. 

r.lome - 21 Konser - 22 tiyatro. 

Bu"1apeşte - 10,15 Salon or· 
kcstrasıy1a konser - 13.05 konser -
20,15 konser - 24,30 Tsgan musikisi. 

- Biz teker işinde ihtikar 
olduğu kanaatinde değiliz. Ya~
nız fiatlarda bir tereff ü olmuştur. 
Buysa malın piyasada ihtiyacA ka
fi derecede olmayııından ileri gel
miftir. Biz bayramdan evvele 
kadar Alpulludan toz şekerin çu
valını 34.40 liradan alır ve otuz 
kırk ICuruf kar ilavesiyle esnafa 
satardık. Bayramdan sonraysa 
Al pullu fabrikası hük\ımet daire -
lerine ve askeriyeye vermiye mec· 
bur olduğu miktardan başka elin
de normal toz ıeker ltalmadığın
dan bahisle bize toz şeker vermi -
yeceğini söyledi. Fakat Uıak şe· 
ker fabrikasının buraya 40,5 lira 
üzerinden getirmeyi taahhüt etti
ği sekerler gelinciye kadar piyasa 
mızı şekersiz bırakmamak için 
.d.0,5 lira üzerinden bir vagon şe 
ker verdi. Biz de bu şekeri müş -
terimiz olan esnafa dağıttık. Fa -
kat Alpullu bize verdiği şekerleri 
Uşaktan gelecek ofon şekerlerden 
alarak yerine koymak istediğini 
ve bunun için de bize verdiği şe
kerleri alacağı fiat üzerinden ver
mişti. Bittabi verdiğimiz paraya 
mukabil fatura aldık. Komisyon
da da aynı şeyleri tekrar edece -

Belediye benzin fiatlarım 20 ku 
ruştan 26 kuruşa çıkarmak ~ure -ı--• BORSA-
tiyle ihtikar yapanların bir liste • 11------~~~~-ır--:-:::-::::~I 
sini yapmış ve müddeiumumiliğe 23 Şubat 932 Açıld l\.ep•nd 

ğiz . 
Diğer taraftan haber aldığımı· 

za göre, Alpullu şeker fabrika;ı

vermi~tir. Bunlar mahkemeye ve 
rileceklerdir. 

1 Gelenler, gidenler 1 
Dün Fransız bandır ah T eofil 

Guit vapurıyJe şehrimize on beş 
seyah gelmiştir. Aralarmda iki 
Aberikah mılyOiıerde olan sey

yahlar bugün ayni vapurla lzmir, 
Radoo, Kıbrıs limanlarına uğra
yarak Suriyeyc gideceklerdir. 

Mar içinde de Kolombus, Os
tralia, Korlesrohe, Rotterdam, 
vapurlarile şehrimize lngiliz, Al· 
man ve Amerika seyyahlan ge
Jece~tir. 

Nisan ayı içinde de şehrimiıe 
bin kadar seyyahın gelmesi bek
lenılmektedir. 

na komisyon tarafından henüz bir VilAyette 
tebligat yapılmamıştır. Alpullu 
fabrikası erkanı hareketlerinde Matbuat memurluğu 
mes'uliyeti mucip olacak hiç bir Istanbul vilayeti matbuat me
§ey olmadığı kanaatiade oldukla - muru Şerısettin Bey Vilayet ga
nru ve bunu meseleyi tetkik eden 
ki>misyon huzurunda ispat edecek zetesine nakledilmiş olduğundan 

Kambiyo 
Frnsız Frangı 
1 Ingiliz lirası Kr. 
"T.L nıukabllf Oolar .. .. Liret .. 

Be\ıı;:ı 

Drahmi 
" Is. Frank 

Leva .. 
florin 

• Kuron .. .. Şilin~ .. • Pezeta .. • ~lıırk .. • Zloti 
" " Penı:ıö 
" • Lev 
1 Türk lirası Dinar 
Çervonec Kura• 

Nukut 
20 frnnk (Fransız 

ı !sterlin (loglllzı 
ı Dolar (Amerika) 

20 Liret [ltalya 
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tl~~~diye 1 92!3~ 1923~~50 
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Şehzade başı 

Ferah Sinemasında lerini iddia etmektedirler. matbuat işlerile şimdilik Vilayet 
kl O B l Bu gece: Halk ~ecesi duhuliye 20 Bir rapor daha me upçusu sman ey meşgu 

Dün haber aldıgwımıza göre be- olmaktadır. umumi koltuk 35 komik dümbüllü ts. 
mail ve Ahmet beyler temsil heyeti 

lediye iktıaat müdürlüğü de şeker Hariciye vekili Beyi!! Avrupa- (Yedlkule ma§aralar1) büyük 
0

_ 

ihti.kan hakkında belediye reisli· dan avdetinden sonra Istanbul yun 4 perde. 

gine bir rapor vermiıtir. matbuat memurluğuna Vekaletçe ==:..:;·=======:=?=:==::::=== 
Martta lthcl edllecek şeker bir zat tayin edilecektir. nılan emlak için yeni bir karar 

Mart ayı içinde İstanbul güm - verilmiıtir. Bu emlake mübadil-
rüklerinden memleketı.mize ı"thal Geri ahnan emlfik için 

1 fi ler tarafından yapılan ilave ve edilecek şeker miktan 850.000 ki- yapı an masra ar 
E 1 U •• b dı'ller ·ı · tamı'rat bedelleri hükumetçe ay-lodur. Çay ise mart ayında hiç vve ce m a e verı mış-

ithal edilmiyecektir. ken bilahara istirdatlarma başla- nen kendilerine verilecektir. 

Kahve tröstü , Bu akşam ' 

Kahve fiatlarının yükselmesı MELEK s· d 
Sebepleriyle meVCUt olduğu iddia I• ınemasın a 
edilen kahve tröstü hakkında ti 
caret mıntakası müdiriyeti tara -
fından yapılmakta olan tetkikata 
devam edilmektedir. 

Aldığımız malumata göre tica· 
ret müdiriyeti bu hususta da müd
deiumumiliğe müracaat etmiştir. 

Diğer taraftan fiatlarında faz
lalık görülen ba~ka maddeler hak· 

Maurice Yvain'in Parlak Opereti 

Agzıııııdan Değil 
(pas sur la bouche) 

kında da tetkikat yapılmaktadır. Filmi ile ASRi FRANSIZ OPERETLERi haftası başlıyor. 
Dün görüştüiümüz toptancı Nicolas Rı·msky ve Mogador Tiyatrosu kahve tacirleri kahve fiatlarının 

. yükselmesi sebeplerini §U suretle yıldııları tarafmdan temsil edilen bu eserde: "il suffit d'un ri-
anlatmışlardır : en,, "Un baiser ..• pas sur la bouche,, "par le 1 ROU,, "La 

- Kahve fiatlarırun yükselme- fiil et le garçon,. v. s. fevkalade güzel şarkıları 
si maim yoklujuna delalet eder. Pı dinliyeceksiniz. 
yasada ihtikar yoktur, malın ~zlı-
ğmdan fiat yükselmesi vardrr. Bu- ki Saatlik Neşe Ve Hakiki Fransız musikisi 

ııwı 8a Mbebi gaıet açıktır. ""---------------------------~· 

Tefrika il Kalpte e 14 

Naklede~=_Ja. 
· et• _ Şimdi de geçen akşam Kas- ihtiyarın dayanmasını tavsıye • 

telmeyrandaki hadiseye gelelim. mişti. İstırap beş gün kadar de 
Orada, ancak bir çocuğun pen- vam edecekti. Ertesi, daha erte

. ·· t•· d ki kü' ··k yerden sı· günler hakikaten ıstırap arttı "'e cerenın us un e çu h s• 
ı·rebilecegw ini görmüştük, ve hatta o dereceye kadar yükseldi ki, 3 

g f' . . k. p et· bir de iz bulmuıtuk. taya mor ın şırınga etme ıca 
- Biliyorum bu iz işinize mı ti. 

yaradı? Üçüncü günüydü. Margi isti• 
kapıyı \'llr• _Madam Gregorovna'nın ço- rahat ederken Patris, 

cuğu fevkalade jimnastik yapar. madan girdi. İhtiyar 
Adeta bir cambaz gibi. Sonra, ge· uyanarak: 

b. c birden ır 

çen akşam, mada.m Gregorovna - - Kim o? 
nın otomobili. de yoktu. Diye haykırdı. 

- Hatırlıyorum. Hatta eve, bi-ı - Benim Margi hazretleri, beJI 
getirmiştik. denizim. . ·1.1 

- Onu şatoya kız kardeşi ge • - Patris, bu kadar ıstırap ıçt 
tirmişti. Kimse .. otomobilde M~ş~- de olduğumu unutuyor musun ap· 
lin olup olmadıgıru ve otomobılm tal!.. Ne diye kapıyı vurmadaC• 
derhal dönüp dönmediğini bilen hem böyle neden sık sık nefes ab· 
yok. yorsun? . 

- Kontun hizmetçilerinden Vekilharç, kendini kaybctnı1~; 
sormadınız mı? ti. Yere yuvarlanmamak için bt 

- Görü§tüm. koltuğa oturdu. 
- Maamafih, mada.m Grego - _ Margi hazretleri beni nıa~~~ 

rovnanın bizim otomobille dön - 1 F k M''th" .ı\lt görsün e.-... a at.. u ış .. ın 
mesi bir şey ifade etmez. h. 

_ Öyle ama, alelekser. Otomo ış. k l d&ı-
N h V ekilharcm sesi ısı ıyor bili kendi idare eder. eyse, en · ı b.l Margi yatağında doğruldu: Miıelin parmağının izim a a ı -

dim. Bakınız. - Söylesene ne var? 
Lartig, polis hafiyesine iki par - Bir telgraf geldi Margi .. ~"'~ 

mak izini uzattı. F ranoy bunları retleri .. Satodan bir telgraf ınut 
tetkik ederek: hiş.. ~ 

_Vay canına, diye haykırdı, - Çbuk söylesene be herif .. "ı 
aynı iz. · - Bu gece Obeni kullanmadıgi 

-O halde, polise bir telefon c- mız kayıkhanenin önünde, biri11'. 
delim, olur biter. . katta öldürmüşler, şatoyu da s0~. 

Franoy uzun uzun düşündü, nı- muşlar. Kıymetsiz bir kaç eşY~{ 
ha yet: la çelik küçük kasayı da alıp go 

- Hayır, dedi, size ~unu tav· türmü~ler. 
siye edemem. Pencerenın ke!1a • İhtiyar sıçradı. İstırabını u11ıı· 
rmdaki izin o akşam yapıldıgına tarak yataktan fırladı. • 
dair elimizde hiç bir delil yok. _ Oben öldürülmüş .. Çelik )(ıı 
Elena Gregorovna Kont Kastel • sayı aşırmış1ar ha. 
meyranın gayet iyi dostudur, ço • l 1 d' · · b'l ·yor' 

k ı htiyar ne söy e ıf!ını ı mı • cug"uyla kontun evi.ne sık sı ge - "d d du. Hiddetinden şaşırmış, ~g-· t'I 

miş ve Mişe1in de bu oda a oyna- na gelen bir sürü sözleri sıra· :.'···~ 
mış olmaaı pek muhtemeldir. Bina duruyordu. Bir kaç dakika soY 
enaleyh Gregorovna, bu izin. eski lendikten sonra nihayet sordu: 1 
bir zamana ait olduğunu kolayca 'f e • 
ispat edebilir ve siz de müşkül bir - Başka malumat var mı? 
vazı;ette kalırsınız. grafta ne diyor. "f. 

T E D A V 
1 

- Yapılan tetkikatta bic bir1
1

, 

Margi d'Oviyak, doktor Suva
rofla karşı karşıya oturmuşlardı. 
ikisi de, uzun bir münakaşadan 
çıkmış kimseler gibi nefes nefese 
görüşüyorlardı. Doktor Suvarof: 

- Şiringaları sık sık yapmak 
veya uzun fasıla vermek tehlikeli 
vazıyetler ihdas edebilir. Asabı ha 
sırın başka sinirlere de bağlı oldu
ğunu unutmayınız. Bunun için 
tehlikeli bir tecrübeye girmek is· 
temem. Ve esasen şunu da unut· 
mayınız ki, siz, ancak, üzerinde 
bir tecrübe yapılan bir hastadan 
başka bir şey değilsiniz. Bunu a -
da.m akıllı kafanıza yerleştirdik • 
ten sonra bir karar veriniz. 

- Ne zaman sizi tekrar görece 

bulunamadığı söyleniyor, ada~~. 
rımız, ki.msen;n şatoya sokul0 

ğunu görmemişler. 1 
N l l .. l . b' r :e, - ası o ur, gorme en, ı ' 

ler işitmeleri lazım. ··r 
- Hic bir şey görüp işitmen11 ... 

~ rıı'" ler. Adamlarımız tamamen e 'İ' 
ki.mselerdir. Eğer bir şey görsd·' 
ler muhakkak söylerlerdi. ... 

J-0 
Margi yerinde duramıyor. 

pürüyordu: ıt" 
- Şoföre söyle arabayı hş:tı· 

lasın. Bir saate kadar gidiyor0 •
1 

, 
l r .• 

- Aman Margi hazret e 
Doktor .. 

- Emirlerimi icra et. bif 
Patris favkalade şaş!l'mış do1' • 

halde olmasına rağmen gene ~rJlı' 
tor Suvarofa telefon etmek 3 . ttı' 

ğim~ Buakşam. Ve eğer sizi te- ğını gösterdi. Doktora vazıyetl:iJ." 
daviye başlamamı isterseniz he - mamen anlattı. On beş da. 
men başlıyacağım. . . sonra doktor Suvarof gelroiş.tı· b~· 

iki adam ayrıldılar. Margı el 
1 

- Margi hazretleri, cledı, git' 
Oviyak, nihayet Parise gelmi~ tün .meseleyi öğrendim. OraYe.f ~ ' 
ve doktorun ikna edici sözleriyle menizin sebebini anlıyorunt· tW 
yavaş yavaş .inatçılıktan vaz geç· kat size şunu söylemek vaz!Y~"'- si· 
mişti. Bunun iç.in, akşam olup deyim ki, buradan harekctı111"' 
da doktor onun kat'i kararını al·f zin için ölüm demektir. aiJ 

(fritlJlf / 
mıya geldiği zaman, sadece: ~ 

K 1 - --------- ·.ıcsi 
- a ıyorum. Yarın akşam saat İstJnbul Bcted'!I U 
Dedi. Doktor memnun olmuş- 21,30 da ŞrhirTlyatz:ıoS 

t~. - ç~k iyi ~apıyo~s~nu.z, dedi, cı~ınnf ~Drtufton ı 111111111111111 
bmde bır, on bınde hır ıhtı.mal ol· l 1 U • 1 

sa bile, bu, gene bir ihtimaldir. Komedı 4 perde '11111 
Bu ihtimali de tecrübe ettikten Tercüme eden· !\ 
sonra, ıatonuza, muvaffakıyet - Bedia M. Vasfi Rıza llı 111 

siz ve.acı .bir tecrübe?en sonra dö· Tenz Jath talebe lllllllll 
nesenız hıç olmazsa ılme yardım 
etmiş olursunuz. Ve belki de bu geceıı 
tecrübenizin binlerce kimseye yar· 3 Marttan itibaren LI 5 ıJ 
dımı dokunabilir. Y A L O V A T U ~ 

Bir kaç dakika sonra, Margiye .,et' 
ilk tiringa yapılmıştı. Artık hasta, Kadıköy SUreyya Tiyatr0 .

5
" ıııı~ 

sonuncu şiringayı da beklemek Bu akşam saat 2 1,BO dn R:ışıtpıY~,. 
mecburiyetindeydi. Önce uyuya· Tiyatrosu san'atk~rl :uı Gaip ara ut )t' 
madı. Tedavi pek ıstıraplıydı. İh· komedi 4 perde. l\aklcden: :\J:ıtını 

~· tiyar, gözlerinden alevler çıkıyor sari bey. il )o 

zanneqiyorclu. Esasen doktor bu- Bu akşam Şehzadcb:ışmdtı ıccn5 

nun böyle olacağını ve bu acılara tur. Yarın akşam: (Serseri) 
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Stajyer 13 •• uncu •• Alfons dün şehrimize 
[ Usttarafı 1 inci sayfada J 

llllyaa karıılayıcılar •apura geç
IDİflerdir. 

Tıp Telebesi 
Miranda tarafından kendisine Kıral otelin sokak yllzündeki Miranda oldup halde otelden l Ust tarafı 1 inci sayfada ] 

takdim edilen lspanyollara te- salona girerek diğer mGşteriler çıkarak otomoltille Dolmababçe bşıyoruz. Fakat huta olanlara 
ıekkDr etmiı, muranni Uribarri araaında, Meaajeri Maritim kum- sarayına relmif, yaver beylere, karJı yapılacak muavenetin dere
ye zaman bulursa kendisini din- panyaıının lstanbul acentaıı M. üzerinde .. Dttk de Toledo,, yazıla cesi, büyük bir paraya mütavaJC .. 
lemiye gel•ceğini s6ylemiı, mu- Couteaux T eofil Gotye vapuru- olan kartım •er•it •e: kıf olması itibariyle daha yaTaş si 

Diik de Toledo ismi altında 
leyahat eden on üçüncü Alfons 
bu sırada vapurun siıara salo
nuna gelmiı ve iki rahibin ziya
l'etini kabul etmiştir. Alfons ra
hiplerle bir çeyrek kadar ko· 
llUfmut, bazı mektup ve evrak 
leati edilmiıtir. 

harririmizin gazeteci olduğunun nun komiseri ve Dllk de miranda "- Btıyftk bir reia •e çok diyor. 
anlaıılması üzerine de Dnk de ile birlikte a;1e yemejini yemiıtir. kıymetli bir ••ker olan Mutafa Şehirde meYc•t 'Ye 111DUIDİ idaı-

H rewe Ye belediyeye &İt hastanele-MirandayJa aralarında lspanyol- Karabet Efendinin anlattıkl8ır1 Kemal aıretlerine böyDk hör· J rin yatak adedi, bu ,&ıkü mikta-
ca bir mOklleme cereyan et- On llçüncll Alfonsa llizmet metim vard1r.,, demİftir. rının belki on misline çıkarılmalC 
mittir. eden Tokatlayan otelinin Meter Blylk relalmlz namına mecbviyeti Tardır. 

Sabık kral özUr dlllror doteli Karabet Efendi kıral git- Riyaaeti clmbur yaverlerinden Görüliiyor ki, b• hem büyü)C 

Gezetecllerle konu,muror 
Buarada sabık kırata seyahatinde 
ı·efakat eden Dük de Miranda 
Alfonsla görüşmek istiyen ga
zetecilere, ıabık kırahn şimdiye 
kadar takip ettiği tarzı harekete 
aadık kalarak gazetecilerle lstan· 
bwda da temas etmiyeceğini ve 
Yalnız lapanyol tebeasının ziya
reUerini kabul edeceğini söyle
lllittir. 

Bunun llzerine Dük mubarri- tikten sonra etrafmdakilere tun- Natit Bey akpm üıtü T eofil bir yekUn, hem de bftyük mesü. 
rimize demittir ki: lan anlatıyordu: Gotye vapuruna fitmit ve kut para sarfını müstelzim bir keyfi• 

-Kral hazretleri size ve arka - Şimdiye kadar bir çok devlet bırakmak suretile Reisi cümhur yettir. Bunun da ikmaline çalı • 
· 1 · h" H l · t• · · d •ılmaaı bir za.man muelesidir. daşlanruza bir mülakatta bulun - reıs enne ızmet ettim. Bu listeye azret eri namını zıyarc ını ıa c '!S' 

mıyacağından dolayı mazur gö - bir sabık kıral daha ilave edildi. etmiftir. lllrle,tlrllen sıhhat mDdUrlUkler 
rülmesini i!tiyorlar. Kıral, yalnız Türk yemekleri yi- AJfons Dolmababçeden .onra - İstanbul belediyesi sıhhat 

Ma~ilya, Napoli v~ Atinadaki yeceğini ve türk şa.raplan içeceği- Topkapı sarayına filmiş, fakat müdürlüğüyle vilayet llhhat mil • 
meslektqlanruzl& da görüşmedi • ni söylemiş, ona ~öre yemek h:ı - dürlüğü birleştirilmiş midir? 
ler. İstanbul gazetecilerine husu- zrrlanmıştı. vakit geciktiıii için bazı daireleri - İstanbul belediye1i sıhhat 
si bir muamele yapılarak beyın:ıt Yemek uet .. ı kapalı b•l•uttur. müdürü Net'et Oıman beyin isti .. 
verilmesi kıskançlıkları da:v~t et- Kıral sarayda ıillh dairesini fasından çok müteessirim. Kendi• 
mez mi? Cerez olarak portakal böreği, gezerken ıillbların tasnif tarzını ıi, uzun zamandanberi bulundu-

Maamafih ihti• .. •lan hakknırla sonra (rkarada barbunya balığı, b d · · b 1 bl au bu -··ı"fenı'n -erd:a: worarnn • y ı iki t """"' b r bT ·· · · k b l: eğenme titnı, az.ı ıi i arın • ·- ... .... J .-a nız •ne şunlann yazılmasına müsaade edi- se ze 1 1 ıç guvecı, şış e a JI, sa- luktan dolawı istifa ettı'. lstı'fa v-
AJf k 1 k lata kadın g··be~· f t kl d ait oldukları devirlere mahsus J ...-omu arıı ama üzere yorlar: "Akdenizin şark sahi1Jeri- ' 0 gı, 18 1 1 on - klletçe de kab~l edildi. Hizmetin-

Rıhbma yalnız iki lspanyol ni ve lstanbulu ziyaret etmeii çok durmyla bisküvi, ~kerfoı~ıe camekAnJarda tetbir edilmediiini den aıene istifade edeeefimi ümit 
lelmişti. Gelenlerden biri, tan beri istiyordum. Fakat n za - yedi. Kahve içti. yemek ıöylemiflir. ediyonmı. 
bir müddettenberi ıebrimizde manki i§lerim bu arzumun tahak- esnasında yalnız yerli şarap ve Ki- Bu ....... h9'8ket edaeek Bu istifa üzerine lıtanbul bele-
bulunan Ye geçen sene de Tak· kukuna mlni oluyordu. Şimdi :Cır- sema suyu içti. Türk yemekle- Sabık Kral yanında yalmz. diyesi sıhhat itleriyle Yilayet sıh .. 
• sat bulunca hemen bu seyahate rini ve Türk şaraplanru çok güzel Dok de Miranda ile seyahat et- hat itlerinin bir zat uhdesinde bu-

MID bahçesinde ıarkalar söyliyen çıktım. 1stanbulu meth~dildiği bulduğunu söyledi. yemekten son- mekte, yanında bir hizmetçi bile Jun11J&11nı muTafık ıördük. Bu su• 
• Joae Uribari iaminde bir mu- kadar gu·· zel buldum. Güzel şeb- ra yemek listesini imzaladı ve h~- retle bir çok noktalarda mütterelıı! 

r · d trra ola k d" bulunmaktadır. Beyoilu ıazate-annı, iğeri ismi gene Uribarri rinizde ancak bir buçuk gün ~~·~hı- ra ver ı., bi:ımet ıören Tiliyet umumi 11b • 
olan bir sanayi mühendisiydi. bileceğime çok mütees.cıifim.,, Merakı celbeden palto 1 lerinden bazılarının yazdıiı ıibi hat itleriyle mahalli Ye belediye 

isimleri bir olan bu iki lapan- Zlyaretler K1ral yemek yerken, Tokatlı· iki kızı ve 18 k . tilik malyetile sıhhat itleri, Yiliyet Ye belediye 
Jol biribirlerini tanımıyorlardı. Alfona saat dokuzda vapur- yanın antresinde ayn bir askıda şehrimize reldiı' doğru degildir. makamında oldup ,.i, bir zat 

Bir muharrlrlmlz Alfonaun dan çıkarak lüks ve büyük bir bulunan paltoau, gelip geçenler- Dün geceyi Yapurda geçiren uhde.inde birlfl!lirihnit oluy"'· 
yanında r otomobile binmiş ve tebirde bir den bir çoklannın teceuüsünil sabık Kral bu sabah mot&rle bo- Ve bittabi bu tekil birçok müdalw 

S t d k d w Alf öasiçinde bir gezinti yapacak, leleri de bertaraf edecektir. 
aa o uza ogru, onsun gezinti yapmıştır. tahrik ediyor, bazı kimseler gi- • ---·---··--,-----

lap•.. 1 t b k bul d w • K 1 1 A saat on üçte reldiai vapurla se- hd . D • -yo e easım a e eceıı ıra ene a yuofya ve sul- derek paltoya dikkatla bakıyor- 6
- a ının ıeYce.ı preDHı ayaneJ 

bild" ·1 · · M U 'b · b vabatine de•am etmek üzere iz- d h l b k--•-m mış, mugannı • rı arrı tana met camileriyle yerebatan lar ve alelade bir palodan farklı 1 Mu a ristiyan ığı ıra 11n1& 

Yi t b" h · • • k mire ve Suriye ye haraket ede- 1 • · k b l • • M anıyan ar mu arrınmız, o- sarayını, askeri mDzeyi ziyaret olmadığını anlayınca adeta p- is lmıyeta a u etmıftir. era• 
huıa fİ.rerek beraberce kralın etmiı, SOleymaniye Ye Kariye şıyorlardı. cektir. sim, bir tayyare içinde Ye lngilte-
bulunduö-11 salona gı'rmı'ye mu•af- ·1 · 1 1 d d'kt G ı h 1 F d im h .- ... camı erıy e sur ara a gez ı en , az azretlerlne tazimat Bir lnglllz Prensesi rey e ransa arasın a yapı ıt r. 
fak olmuıtur. sonra saat bire çeyrek kala To- Sabık kıra) yemekten sonra, MUslUman oldu Prensesin adı prenses Hayrihl-
• Sabık kral burada, Dük de katlıyan oteline gelmiştir. on beşe doğru ya~ında Dük de Malavanın Saravak ölkesi veli nisa olmu,tur. 

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

--14----- T ARtH EL KiTABI 

İçin bir çok tecavuzlara uğradı. Kaybolan bu .medeniyetin eserleri bu gün 
ancak mezarlarda bulunuyor. ÇünkÜ onlar ruhun tekrar cesede gireceğine 
9• ruhun ebediyetine inanırlardı. Muhkem mezarlar yaparlardı. lakit me• 
a&rlan (Dobricadan) Orta Aıyaya kadar yayılmııtır. 

laglt -natl 

L'_ lıkit san'ab milattan evel 5 inci ve 4üncü asırlarda yüksek inkitafa maz
...., olmuıtur. Bu inkiıafa mazhar olan san'at eaerlerine Kafkuyanm ti· 
lllalinde (Kırımda) Ruayanın cenubuf&J'kiıinde lakit mezarlannda tesadüf 
edilir. 

lıkit san'ab bu devirde Yunan aanabna tesir etmittir. (Yunanistan ve aonya da lıkit tarzında eserler yaprlmıya bqlanmıtbr. Bu tesir en çok el· 
~lerde albn ve tunç at talmnlannda görülür. Şarktan gelen Türk aJm,. 
-411'1 lıkitlerin mütemadiyen garba götürmüttür. 

lakit medeniyeti çok zen(indi. 

Slraaet ve ••karllk 

~-:tler siyaset ve askerlikte ç.ok ilerlemitlerdir. lakitlerin muhtelif mem· 
.. L ere gönderdikleri diplomat heyetlerinden ve onların aktettiklerin mu 
,...edelerden eski tarihler bol bol babaederler. İran imparatoru birinci 
~~) ün füruhat plimm bozan lakit orduau ve lıkit diplomasiıiydi. 
-..ıtlerde kadınlar erkekler gibi ıpor ayparlardı. At üzerinde dolqır ve 
llluharebeye giderlerdi. 

Tarihin methur Amozonlan atlı kızlan lakit kızlarıydı. 
t.ı.. lıkitliler (Mısıra) (Suriyeye} ve (Anac:lohı,a) bir çok akınlar yapb• 

İakitlerde iki kısım halk vardı. rr opraağ baib olan insanlar) : yerli insanlar. ve göçebeler. 
f oprağa bağlı olan imanlar çiftçilikle metaul olurlardı. 
~belene: içerisi hahlarla dötenmiı arabaalr içerisinde koyun Ye 

Cı8çi aibi sürü hayvanlarla ltirlikte dolaprlardr •• 

Din 

~aldtlerdede Türkler aibi yer ve gök tanrılan vardı. Aynca bir de mu• 
k be tanrısı mevcuttu. Bu tann için her tehir ve her köy bir mabet İn· 
c1:ı~rirdi. Bu mabetlerin tepesine harp tanrıımı temsil eden bir kılıç 
qqfircli. Ve her aene bunun için laırbanlar kesilir ziyafetler verilirdi. 

Ana yurtta en eski devletler 

Hun l111perator1uıu ı 

ltsJ Ana •atanda kalan Türkler muhtelif derirlede muhtelif devletler teş• 
!baitlerdir. 

la r.::..:; en eskisi (Hün) imparatorlujudur. Çinliler bu imparatorlu• 
- Nu) derlerdi. . ., 

------- TAR1H EL KİTABI -----1s-
Hudut : 

Bu devlet evveli Çinin timalinde Çin ıedinden (Orhon) nehri. (Ta • 
mu-Ola) dailanna kadar uzanıyordu. Sonraları (Mançuri) hududundan 
(Aral) gölüne kadar uzadı. Devletin nüfuzu {itil) mıntakuına kadar hi.· 
kimdi. Bu devlet millttan (1230) sene enel kurulmut milattan (93) ev• 
veline kadar deva.tn etmiftir. ilk deYirlai hakkında mal1imat yoktur. Bu 
devlet, muhtelif Türk hanlannm ,sitelerin, kabilelerin bir idare altında 
toplanmasmdan teıekkül ediyordu. Harp Ye sulh itlerinde imparatorun 
iradesi bikmdi. Diier itlerde her hük4met bildiii ıbi hareket ederdi. im• 
paratorun llkabı (Tanrı- Kut) yani (G6k kudreti) ydi. 

Mete ı 

Bu devletin en meıhur ve töhretli imperatorlanndan biriıi de Metedir. 
imparator (Teoman) ın oğludur. Milattan evvel (209 - 174) aenelerinde 
hükümdarlık etmiıtir. Mete bütün Türkleri bir bayrak albnda toplamıya 
çalııtı. Bu makaatla Y ueçileri ( Kamo) dan çıkararak ıarba dojru ıürük• 
lemiye mechur etti. (!iyen - Pi) leri Türk yurdundan kovdu. Orta As • 
yanın büyük Türk tehirlerini imparatorluia ilave etti. Me\e tlevrinde hu • 
dut ( Kingan) dağlanndan {itil) nehrine kadar ıeniıledi. Bu genit impa
ratorlukta (26) lrrallık Yardı. Mete (28) krala hükmederdi. 

Çl11 ....... : 

Meteden evvel Hünler Çini daima tehdit ederlerdi. 3000 kilometre u • 
zunlujundaki Çin aeddi bunun üzeri ne yapdmıttı. Han ıülllesi devrinde 
Mete Çine ilim harp etti. Ve Çi norduaunu matlup etti. Çin Hün tabiiye
tini kabul etti. Meteclen IODra Çinliler bu deYleti pkınak için çok uirat· 
tdar. Nihayet bu imparatorluk ikiye ayrıldı. (Millttan sonra 48) Ayrılan 
devletlerin iıimleri tunlardır: $imali (Hiin deYleti) (Cenubi Hiin deYleti) 

DevletlM11 l11l11nt21 : 

Çinliler Cenup dnletinin 79ftfnn.,la ~ dnletini yıkbt.r. Şimal 
a-lunlanndan bir knmı Cenup hükUmetine ili.ve edildi. Büyük bir kuvvet 
garba doiru çekildi (Ural) dailarıyla (Hazar) denizi arasında yerletti. 
Cenup Hün dnleti Çinin himayesinde elarak millttan iiçöncü ura kadar 
yqadı. 

Oçüncü asırda ıimalde yqıyan devletlerden (Vey) devleti tarafından 
kaldmldı. Cenup ahalisinin bir loımı Çinin (Kamu) ve (Şemi) eyalet• 
Jetlerine yerleştiler. Ve l»ir zaman sonra {Topa) deYletini teıkil ettiler. 

Medeniyet: 
Hün medeniyeti ukerlik eeaıma talridi. DeYletin mükemmel kanun

lar, mahkemeleri ve idaresi vardı. imparatorluk (30000 - 40000) kitilik 
bir orduya malikti. Bmada madencilik Ye ticaret çok ilerlemitti. 

TOllll ...,,. .. ı 

Topalar ve yahut Hatalar Hun devrinde (Angara) ·ve (Obi) nehirleri 
arumcla PIU'ludı. Hüaılerin mlmazmdan sonra cenaba indiı. ETNI& 



ve nıillA 1n • ITllZ 
Reşit Galip Beyin Ankarada açıln1a merasiminde söylediği hitabeden 
( Baş tarafı dünkü sayımızda ı yelle sarılacaklardır. Kooperatif. MUşterek ve umumi hedef Askeri hareketlerin Ba§ Ku • 

stik!al harbi safhaları, bunlar çiliğin iktısadi istiklalimiz nokta· Arkadaşlar, mandam oldueu kadar1 fikir h:>.re· 
Cla eski taş baf.ması kitapların Zal sından hayatt kıymeti, 'arfedile • Şimdiye kadar size bir Halk evi ketlerinin de baş kumandanı Bü-

Türk tarihi denilen ucu bucağı ı;e 
lirsiz enginliğin en uzak ufuklarıı> 
da, göklere alabildiğine atılnııf 
ulu dağlar arasında zengin ve se
vimli sahilleri yumatak dalgalar
la okşıyan bir iç deniz buluyor.ıı:• 
Kafkas, Pamir, Karakurum, J Ii• 
mala va dağları, Karangu daijla" 
n, Kadırgan, büyük küçük ı'.I " 

oğlu Rüstem Pehlivan güreşleri! cek mesai sayesinde, gu .. nden güne · · d k · b · d yu''k Reis yeni milli .mefkiire'lrj ve ıçın e i mesaı §U elerın en ve ,J 

model tutularak tasvir edilmiş:ir. daha fazla ııarahatle tezahür ve te bunların ayn ayrı çalı~ma hedei· ona vardırıcı merhaleleri devir de-
Bu resimlerde büyülderimizn simaı• barüz ettikçe. bu uğurda calı~an - lerinden bahsettim. Şimdi. bü- vir ve birer birer işaret ediyor; 
sını tanımak mümkün değildir. E- lar büyük milli hizmetlerde yiik - tün memlekete şamil bir teşkW.ıt birinci merhale, dü~manı yıknıak
ğer, daha evvel işaret ettiğim gi· sek vazife görmüş olanlar mcrte • olarak Halk evlerinin takip ede • tır: Dü,man yıkılıyor. ikinci mer 
bi, milli zevke ihanet eden bu t.İr· besine ereceklerdir.. ce~i müsterek ve umumi hedef hale Sevri yıkmakbr: Sevr yıkıh· 
kinlik. iyi niyetten doğmufi ol~a- GUzel bir tesadUf hakkmd~ dü~ünülenleri arzetme • yor. Üçüncü merhale milli olmak taylar, Tanrı dağlan hep buzlar 

la örtülü.. Cümudiyeler devri cJ:· 
ha sona etmemiş. Buzlar geÇlt 

sa, belki mütecasirleri hal<lnnda M l k d 1 liyı·m. tan çıkını• köhne müesseseleri 
takibat istenmesi de doğru olur • u 1terem ar a a, arım; ::r 
d Türklerde eski zamanlardan be- Umumi gayemiz, ~üphesiz, el· yıkmaktır: Hepsi yıkılıyor. Dör· 

u. Bir tarafta h:.lkikf san'atk!rls- ri, dokuz sayısı kutlu bilinir. Bi- bette ve ancak (Milli mefkure) düncü marhale Cümhuriyeti o
mnız, eserleri ve kıymetleriyle tn· zim ,ubelerimizin sayısı da güzel diye tavsif edilecek büyük hedef nun ana unsurları olan milliyıet•·i, 
nınmak ve tanıtmak mü~külatı bir tesadüfle (9) oldu. Bunların olabilir. halkçı, layik, devletsi, inkilapçı 
içinde bulunurlcen, diğer t;raftan her birinden bana tahsis edilen ko Milli mefkUremiz nedir? Bu esaslar ve müesseselerle birlikte 
Hayber kalesi ve Kesik bas htka- nu~ma müddetini 9.!memak dik - sualle mühim olduğu kadar çetin kurmakbr: Hepsi kuruluyor. 
yesi ressamlarının bu kndn.r ge· katiyle kısaca bahsettim. bir mevzua girmiş oluyoruz. Cümhuriyet milli meflrure mi-

vermez sınırlar gibi yaylayı çe: 
viriyor. İç denizi ku§atan feyizh 
toprakları, kalabalık insan kü,me• 
Jeri kaplamıt; dünyanın başka btı• 
caklarında ba,ka kavimler daha 
mağaralarda ve ağaç kovuklo.rın• 

ni~ ve haksız revaç bulması ll.l'tık Talimatname hazrrlanmadan Son 6- 7 asrı süzecek olursak dir? Cümhuriyet tahakkuk etmi! 
daha fazla sürmemelidir. Ha'k ev- önce uzak yakın bir çok memle- bizde 19 uncu asır ortalarına ka • bir mefkure unsurudur. Taha.k • 
leri sergiler gurubunun Güze) san· ketlerin mümasil kültür ve gençlil< dar (İslamcılık), hazan daha ge· kuk etmİ! milli hedefler mefkure 
atlar kolu işte bilhnssa bu vadıde teşekkülleri tetkik edilmi,, fa· niş manada (lslam ittihadı) esa· olmaktan çıkarak namus gibi ko-

da ya~arken bunlar devirler aşınıl 
lar, medent, mes'ut ve müreffeh 
bir hayata ulaşmışlar •• 

dikkat ve gayret sarfedecek, ge. kat hiç birisi taklit olunmamışhr. ımın siyasi hedef ve milli mefki'ı· runması lazım milli mukaddesat Öz atalarımız 
rek ucuz basıh~lar, gerek derece Me.m!eketimizin muhtelif mınta • re edinildiğini görüyoruz. Dünya sırasına girerler. Cü.mhuriyct bir- Bu güzel yüzlü, güzel yap~lı 
derece fazla kıymette san'at eser· kaları, içtimat bünyesi, ihtiyaçla· hakikatleri önünde ve cahil bir birinden ayrılması ve ayrı ayn kıy insanları, biz, tarih mesafesinııı 
lerini tamtmak ve revadarma hiz- rı ve umumt kültür seviyesi, faal hanedanla, köhne ilimli, durgun met biçilmesi mümkün olmıye.n uzaklığına rağmen, çok iyi tanıY0" 
met suretiyle milli zevki intihata vazifeye girebilecek mesai unsur· beyinli softalar elinde bu gaye bu mukaddesatın en başındadır. ruz. Bunlar bizim öz atalarıını:t, 
uğratan ve inhitatta gösteren s~.n- larımn meslek ve ihtisasları, İ§le- iflas hükmünü giyerken, (Osman- BugUnkU milli mefkQremlz en eski Türklerdir. Deniz, O~ 
at kalpazanlığına mücadele aça • rinden ayırabilecekleri zamanlar lılmlık) siybaae

1
t ve meDfktihresi mey~!1n O halde, bu günkü millt mefkU- Asyanın kadim içdenizi onu ku~a· 

caktır. Bu mesai. miimkün oldug"u "ÖZ önüne alınmıll re 19 yıl millt a ıya aşıyor. ~ a sonra, na· 1 
0 ::r 7 k K ı k d l O remiz nedir? tan ovalar, kırlar, ırmak boya -

nispette. diğer güzel san'atlar 9a- kültür sahasında çalı~mış '-'!an mı ema ve ar a O.§ arı, sman 
hasma da t limatne.mede yazılı Türk ocaklannda geçirilen tecrli· lılık ve islamcılılda karı~ık bir Onu1 Büyük Reis, bir çok mı· rı ana Türk yurdudur. 
şekiller altında teşmil ed;leceld:ir. belerdcn ist~fade edilmistir. Bu iti (Vatan mefkUresi) kurmıya çalış- tuklarında ve her zaman: (T'.irk Asırlar geçiyor: Bir zaman "• 

b 1 k 1 · l (V t ) n_.-,. • • mı·lletinı' meden:yet safında H.,7'k luyor, buralarda derlik ıarsılıyot• 
~illi rnamu &t ve marmuat ara teş i at ve mesai programı· yor ar. a an menuıresmın ,J • 

· 1 ·11 d. · ·· 1 ha 1 n ru , es· t h" · t) oldug"'u mevkie, yani en ileriye gö- Du"nya du"zenı· bozulmu•, iklill' Milli mamulat ve ma&nllata nız tamamıy e .mı i ır Te orıJına • § ıca u su m ıyas urrıye ,; 
d 

davası teşkil ediyor. llk zaman· türmek ve en yükseğe çıkartmak· şatrlarmda deği§iklik başlamıştır· 
müteallik sergi kısmiyle uğraşa · , ir. Her ,ubenin kendi idare ko. d o 11 k al h k tır) diye ifade etti. M1·11Aı mefl-"'!:.r-..-ı'z ne dı"r?. aıı 
cak nrlmda§1nrımız mensup olduk mit ... sini bizzat intihap etmesi, a, ıman 1 1 ide inin ta 8 

• ıuı ~ 
lnrı Halk evi mmtak"'.Sında MTt Hn'k evi idare heyetinin !Ubeler kuku sanılan Me,rutiyet hün·iye • Medeniyet safında milletçe la- Buzlar çözüliiyor, en yakın dağ e' 

Ta~ı-rruf ve lktısat Cemiyeti var· rn':m~sil erinden terekküp ederek tinden sonraki yıllarda Türkcülük yik olduğumuz mevkii almak, ya· teklerine kadar taldınıına ahııl ."' 
ıa ona müznhcret edecekler ve 0 - her mesai kolunu avnı nispet ve cereyanı milU mefköre olm~k yo- ni en ileriye ve en yükseğe var • mı§ cümudiyeler, eriye eriye ~ahı" 
nunla çalışma ortaklığı yapacak - ~elahiyetle temsil eylemesi de ba~- lunda diğerlerine tefevvuk istida- mnld .. Bunun kadar ruhu co:-tura• kalara ve §İmal kıt'alarına çekili" 
lardır. ka memleketlerin mümasil teşki- dı gösteriyor. cak, a§kı hızla~~~racakl vbe lhP!e· yor. Sellerden, tufanlardan, ır' 

Herhalde yerli mallnrın tutun. latında ısimdive kadar tath1k e. ISUyOk kumandanın lı,aretlerl canı §ahlandıracaK ne o a i ir: 
· B n-A k kü b l mak kabarı•larından kınlan ata" ması ve i.\?"\imü ic'n ~.,l .. ·rrken mu dilm~miş bir hu!\us1vett1r. Bunun Mefk(\re cereyanlarının bu şe· u meı-Kurenin ö .. üyü {ta· ::r 1 

hit!crinde kooperatifı:Tk tes,,.t.l:>üs tat'.>ild mesaide büyük faydalar ve raiti içindedir ki, millf mücadele rihimizdedir. Onu orada bulmak lar, açlık, yoksuzluk salgınlarıY ~ 
lerinin nrtma."lına, in•-:& fına ve kolaylıklar temin edeceğine kani ve istiklAl harbi safhaları açılı· için, sizinle, bir dakikada, nailli pençeleşiyorlar. 
kuvvetlenm~5;n... ü "k ehe~mi - bulunuvoruz. yor. tarihin ana hatlc-rını çizebiiiriz. fOevamı yanııl 

1 •••••• oc••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-
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§arki <.Mogolistan) da sonraları daha cenupta (Şansi) eyaleti §İmalinde 
yerl"ştı}er. Daha sonra (Peçili) yi (Nankin) i, (Honan), (Şantung) u 
zaptettıler. 

Milattan sonra (336 - 496) tarihine kadar hüküm sürdüler. Nihayet 
(Turfan), (Kaşgar) ve diğer bazı Türk krallıklan üzerinde de hakimi .. 
yellerini tesis ettiler. (Hint) ve (lr • .ı.ıı) hükümdarları ile aiyasl münasebet-
t~ bulundular. Bu devlet Çin denizinden (Pamir) yaylasına kadar genit 
bir ülkeye sahipti. (6) ıncı asır nihayetine kadar hakimiyetini muhafaza 
etti. 

in f§lan -
Co§r n vazivet : 

Hindistan Asynrun cenubunda bir yarımadadır. Burada muhtelif iklim 
.mmtaaları miitenevvi nebatlar ve hayvanlar bulunduğu gibi ayrı ayrı ırka 
mensup insanlar da vardı. Hindistan ırk vahdetinden mahrum bir ülkedir. 
Hindifltan ırki bir inim olmaktan ziyade coğrafi bir isimdir. Çünkü Hindis· 
tanda mü;terek bir millet hayatı ve nıü~terek bir tarih hayatı ya§anmış 
değildir. Bu sebepten dolayı Hindistan ancak coğrafi bir isim mahiyetini 
almaktadır. 

Hindistanda (Pencap) ve (Raçpotan) da beyaz ırkın bütün evsaf mı 
taşıyan insanlar vardır. Buna mukabil (Kavevir) nehri membalanndan iti .. 
haren merkez yaylası ormanlarında ya§ıyan ve bugün sayılan be§ milyo • 
nu geç:niyen (Munda) hı.r vardır. 

Bunlar siyahtılar. Fnkat Zenci ırkına mahsus evsafı haiz değildirler. : 
Himalayanın yüksek vadilerinde vo (Ganj) deltası ,arkında çekik göz· 

lü sarı ırka mensup insanlar oturur. Bu ırklar binlerce sene içinde birbiri• 
ne karışmıştır. Onun için Hindistanda her renkte her cinste insana tesadüf 
olunur. 

TMihten evvelkl zamanlar : 

Hindfotan müşterek bir tarihten mahrumdur. Hindistanm ilk ahalisi 
Mundalar) dı. (Dıravitler) yani Orta Asyadan Hindistana timali şark, 

ve §İmali garp istikametlerinden '~elen Türkler Mondııları olduklan yer. 
den sürdüler. Hindistana hakim oldular. (Dıravitler) e bugün (Bülüci~. 
tan), şimali Hindistan ve cenumunda, · (Dekkan) da tesadüf olunur. Dn·a
vitler) Hindistanda bir (Bakır) medeniyeti vücuda getirdiler. Milattan 
binlerce 8ene evvel teşekkül eden bu medeniyetin (Harapya) v (Mohem
codaro) da (3) bin senelik izlerine tesadüf edilmittir. 

Bu medeniyetler de ön Aeya medeniyetine benzer. Lisan: Sümer lisa • 
nmn benzer. Dırt..v~tler ilk zamanlarda Hindistanm timalinde su kenarla• 
rrnda oturmuşlar fakat soıın1lar şimrJden 2dcn alaı,Ium tcsi1'Yie C'.a'IUba 
in.mi ir. { 
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Ç1nda din 

Çinde aile ocağı mukaddestir: Evlerin iç ve dı§ tarafları mukaddestir. 
bu dinde (Göke) ibadet edilir. (Semavi Naturizm) Çinde uzun zaman hü • 
küm sürmüştür. 

Toprağı te."llsil eden mnbut (ArzTannsı) gökü temsil eden (Gök Tan· 
nsı) dır. O bütün dünyanın nizamını veren (kudsiyet) halini almı,br. Da
ha sonra imparatorlar Gökofilu ismini almı~lardrr. Çinde bu gün Buda 
Konfüçyüz, Tao, dinleri vardır. isliimlık, Hll'i&tiyanlık, yahudilik res'" 
mi din olarak kabul edilmemiştir. 

Buda, Tao, Konsücyüs dinleridir. Konfüçyfüı (M. E. 501) de doğmut• 
tur. Şangtonkludur. Cetlcri Yinler .oülalesine çıkar. Uzun zamaıı 
devlet memuriyetlerinde bulunmuştur. Konfoçyosu. İnsanların birleterek 
mes'utça yaşamalan için bir takım esaslar koy;mu~tur. Bu esaslar sırf iç• 
timatdir. 

Konfüçyüs öldükten sonra nazariy~leri dint mahiyeti almıştrr. Tao dini 
(Tan) isminde bir filesof tarafından tesis edilmiştir. Konfüçyüs dini ne 
kadar dinivi ise Tao dini de o kaadr derunt1 o kadar maneTfdir. 

Tao dinine göre kainat bakmakla görülmiyen. dinlemekle i~itilmiyen, 
aramakla bulunmıyan varlık ve yokluk kendisinde mündemiç olan (Tao) 
nun yaradıcırun eseridir. 

lzglt tm aratorluğu 
Yerleştikleri yer 

Karadeniz §İmalinde (Ural) dağlarından (Tuna) nehrine kadar uzı " 
yan geni, kıt'adır. Eski Yunanlılar burada oturan insanlara (lskolnt) o• 
turdukları yere ve hükUmete de (lskit) derlerdi. Evvelce bu isim Tunş 
şarkında Knradenizin ~imalinde yaşryanlar verilmi§ti. Sonra (Haı:ar) 
etrafında da yaşıyanlara (lskit) ismi verilmi§tİr. Eski fı.anlılar onJ~rs 
(Salcalar) derlerdi. Bu gün Sibiryada yaşıyan (Yalratlar) hala kendilerıl1~ 
(Saka) derler. lskit imparatorluğunun kurulduau saha (Kırım) yarını ~ti 
dasıyla bunun şimal kısmıydı. Bumya Iskitlerden (Tarlar) hakim olduS 
için bu yarım adaya da (Torik) ismi verilmiştir. 

Medeniyet 

Yunan şairi (Omer) le milattan evvel dokuzuncü asırda ya§ıyan Y~.,~~ 
edibi (Eziot) ve milattan evel be~inci asırda ya;amış olan (Eşil) ls~ıt!e~ .. 
en medeni milletler olarak anlatırlar. (lstrabun) milattan evvel beşıncı 
sırda aynı malumatı verir. 
İran hükümdarları çocuklarını terbiye ettirmek için İskitlerden muall:f: 

ler getirirdi. Bu gün (Odesa) <l:ı Leningrali.a) (Moskovada) (Har ;O" 
ta) (Kiyefte) ki müzelerde lnkitlere ait pek çok eserler vardır. Son~ tJ! 
oloji tetkiklerinde bu medeniyetin milattan binlerce yıl evvel teşekkiild j1' 
diği göriilmektedir. lskitleriıı memleketlevi, akın yollan üzerinde ol tJ 
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- _ H Protezyen bir dlcr.lye il Kumpanyaaı TUrk Anonim 

ÜtÜn lstanbul Asliye Birinci Hukuk ji ihtiyaç vard1r. Arzu ed;nler ı Şirketi 

M 
Mahkemesinden : ii Kadıköy Mıs1rh0Glu Yavuz •• o A v E T N A M E 

ahsulu•• mu•• z Müddei Galata eski postnh:ınede A- Ü TUrk sokak 8 No.tl hanede~n , l 

i 
ıstanbul'da Şark demiryollan şledlci 

vuk:ıt Şe~·ld Beyin müddaalı:vh Galata'da Dl• Tabibi Zeki Nuri Beye J{ 

8 T h d b dd d 
mUracaat etsinler. umpanyası Türk Anonim Şirketi hisse· 

Q Sene 45 .milyon op ane e mum ıne cı uin e eski .._ daranı. Istanbul'da Kumpanyanın Sirke· 
' sahılh:ıne ittisalinde 168 No. lı fırında mmnnu:lr.:".J:r.r.mq11::;;c!:::-:....=:..::. öde kAin müdüriyet bina!:!nda 1032 !e· 

kllodur mukim fınnct Yahya Ef aleyhine ikame 1 z A y 1 L E R ' nesi martınıa 29 uncu ıünü öğlctden ev-
lnhı eylediği alacak davasınd:ın dolayı gön· - vel saat on birde alelade olarak içtima 

sar idaresi yakında ahm derilen dava arzuhalinin, mumaileyh Yah· (1632) numarah otomobilimin edecek !1ey'etl umumlyeye da\·et olanur. 
M ı,ıne başhyor ya Ef rıin mezkOr fırını terketmiş ve tek plakasını zayi ettıiimden ye- Ruznamel mUzakerat 

tG emleketimizin bu seneki ta- lkımeıgAhı hazırı dahi meçhul bulunmuş nisini çıkaracağımdan eskisinin ı - 1931 !enesl zarfında Kumpaft· 
n nıahsulll gelen son haberle- olduğu cihetle tebliğ edilemcmt'Sine meb- hükmü yoktur. yanın id3rcsl bıkkındı Meclisi idarenin 

re göre 45 milyon kilodur. ni H. u. l\1 K. nun 141 inci maddesi Tepeüsrll Baruten caddesi (101) numarada raporu; 2 - Milrıklp Komiser ve hesı· 
Sa ı · k Mahıhe h3nım b K ı H msun ve zmır mmla alarm- mucibince ilfoen tebliğine kar:ır verilmiş at omiser erinin nporu; 3 - isse· 

da t .. t.. l § 63541 numarah maa• cüz- d · .. 19 .. I ı h 

b 
u un satı masına başlanılmış- olmakla tarihi UAndan itibaren yirmi beş d v arına te\'Zıat; ,. - " ıenes esıp· 

r ş· d ammı 7.ayi eUim. Eskisinin )arının tasdiki ve Meclisi lJare halannın 
• ım iye kadar muhtelif ec- gün zarfında 932-14 No. lı dava arzu· 1 d lleb· hiikmil o ma ığı ilan olunur. ibrası: 5 - Dividındıa tetbltl; 6 -

da 1 .g~ruplar lzmir mmtakasın- haline ce\•ap verilmedi!';i takdirde mu· 1959 numaralı mütekait polis memur- Meclisi idare tzalannıl'l intihabı; 7 -
'-n ıkı milyon kiJo tütün almış- maileyh hakkındı muameleyi gıyabiye lanndan Mustafa 1932 senesi içift mürıltip komlserlerlo 

dır. ifa edileceği teblijt m:ıkamına lıaim ol· hesabıt komlıerlerlnin tayin ve buları 
b Samsunda da ecnebi rejileri mak üzere ilAn olunur. 1669> Türkiye \'erilecek ıahsisıtın tesbitl; 8 - Şirketin 
~~sabma, şimdiden bir milyon Milli Sıgorta Şirketi muamelAn nmumlyestnl tedvir ile mukel· 
.do tütün için avans para ve- Düzce Asliye mahkemesi Baı- Nizamnamenin 25 inci maddesine lef bulunan Mildilrler veyı Meclisi idare 

1'ilın·1t· T-t·· • h" .d . . kaf pliğindcn :· tevfi ı-an Tür kiye MilU Sigorta Şiı keti lulannı verlleeet talulHtnt ıesbna zım · 

d 
ır. u un m uıar ı aresı e k d Düzcenin Nuhvlran kariyestnin ıouksu hissedarını J932 sen~ Martının 31 inci nında Meclisi idareye salthlyet ir-St; 

b ya ın a tütün mübayaatına mahallesinden Raşit oğlu karısı Nadiye Perşembe günü sa:ıt 11 de şirketin mer· 9 - Ticaret kanu11anaa 3!3 eü mad· 
~acaktır. hanımın zevci ve mahalli ikametgAhı kezi idaresi olan Galata'da Voyvoda cad- desi macibince Mecllıi idare Azılarını 

' 

meçhul Raşit oğlu Aziz aleyhine i " ıme desinde Hin Türkiye Mlllt Hanında ıı- verilecek mezunlytt. 
_. S p O R ettiği münakdhat davasının muhakemesi lelAde surette inikat edecek olan heyeti Nizamnımei dahlllnin 25 inei maci· 

neticesinde: müddeiye ile mezbur Azizin umumiye içtimaı na davet olunurlar. desine tevfikan hey'eti umumiye ıcrek Li k maçları on dört sene evvel evlendıkleri blşşehıde Ruznamei müzakerat: asaleten ve ıerek nklleten ısprt OD 

s:ıbi t olduğund:ın nik!hlannın subutuna 1 - Meclisi idare raporunun kıraati. hlıseye malik olan hissedarlardan mli· 
ba Ş h y Or Dilzce nsliye mahkemesi hukuk dairesin· 2 - Murakıp raporunun kıraati. rekkeptir. 

lstanbul Futbol heyetinden : ce 20 kAnunasani932 tarihinde37· J 5 numru 3 - 1931 !enesi bilAnçosile kAr n Hey'eti Umomiyottift beher izuı 1,.. 

. 26 şubat 
1982 

cuma günü Tak ile karar verilmiş oldugu ihbar olunur. zarar hesabatmın kabul ve tasdiki, mec· leten gerek vektleten ısıarf her ı o his-
li d liıi idarenin ibruı ve hesab:ı.tın netayici ,ıe iç{ft bir reye malik balunmalctad.ır. 

lb e icra edilecek Lik maçları: lstanbul 4 ci icra Memurlu- hakkında meclisi idarenin teklifatı. Mımafi ticaret bnananun JOS inci mad· 
Süleymaniye- Kasımpaşa takı- ğundan: 4 - Meclisi idare azasının aldat ve desi ıbkAım mucibince 10 reyden futa 

~1 111 saat 10, hakem Şahap B., Beherinc yedi bin beşer yüz lira be- hakkı huzurlarlle müdiriyet tahsiııatınıa reyi ftefslnde ce111edemes. 
f'\lt d H 1 uıyinl miktan. 

1 
ınor u • i il takımı 1 saat sabile temamlarına I 5000 lira kıymet Reye hakkı olıft nissedarlardm işbu 

I 15 b 5 - Meclisi idareye azı intihabı. 
b ı , akem Şahap Bey, Eyüp· takdir edilen l\lahmutpaşa·da Hacı Köçek 6 _ l\luıakıp intihıbL alelade içtimaa iştirak etmesini ırza 
~Ylerbeyi takim 1 saat 12,30, mah11leslnde çakmakcılar sokağında ka· 7 - Ticaret kanununun 323 öncii eden :nvattn nihayet l9 Mart tarihin• 
ilik E · B V f K ' d k' '>J 23 · 66 68 f ı kadar hisselerini ışıdı (leterllen yerlore ... e

8
m mın ey, e a. umka- yı en es ·ı - · yenı numara ar a maddesi ahU.mına tevfikan gerek kendi tndl etmel•f lbımchr: 

'"'. eykoz takım 1 saat 13 10 murakkam ırukdarı ıayri mubırrer biri· namlanna ve gere\ di ıt-er •lrlı.:edn mGdilr L~ ' 8 
" TOrklve'da - lmfttml'da ~rke· 

qlcem Arif Bey. bir diğeri iki kemerli iki mağzının te· veya Meclisi idare azaları sıfatile flrkede ' 
... tt mamları 10 on hisse itibarile a hlHeıt muımelei ticarlyede bulunanlar için el'de 1Camp&11yının merkezine, Galata•da 

etik kulUplerlmlzln nezan Mı19allkl Şakiye P'rınını Bınkuıftl. 
açık arttırmaya ' ' iZ edilmiş olup 3 8·93! Meclisi idare azasını aelAhlyet lta11. 

dikkatine h' d i o h I '· o· h I Avustu-a'da - Vı"y••a'dı ""· T tar· ın e şartname! ıvan aneye ta ia. ığer er türü te ,ıırat sermayei tir· • • ... '"' 
llııde~: 1• C J. lstanbul mıntakası ıiyase· edilerek 29 Mart 932 tarihine müs:ıdlf ketin asgari yfü;de yirmisine malilc his- ~ n• Bank l"«ıy•. 

E Salı günil saat 14 den J6 ya kadar Is- sedaranın im 7.alarilı içtima~ın ltskal oa Belc;Jka'da - Bröbel'de Na~ 
telr,·vvel~~ aıükcrreren tamim ve tanbul 4 ci icra dairesinde açık arttırma gün evel .şirketin merkezine teblil olun- •oka&ındı 41 nuıa11rada Sosyete Gen~ral 

ıdedılen ve umumi merkezi- ile satılacaknr. Arttırmaya işdrat için malıdır. dö .Bel9lk şabulne (eılri -Outremer,, 
~j~den istenildiği bildirilmiı olan yilzdo yedi teminat alınır. Ve müterakim Gerek ualeten ve pret Tettleteta BanltHt). 
&ic:ıl varakalarımn hemen doldu- ,·erğiler ile Belediye resimleri vakıf ica· ltakal on hiueye malik olupta içtima Parla'te - Parie19 lulnr delıi· 
l'ıllarak mıntaka merkezine sür'· resi milşterlye aittir. Icra ve lf!!s kamı· mezkOrda hazır bulunmak isteyen hisse- talyen, 16 numarada Bant Nısyonal da 

.ti 
dar:ın kanunu tlc:ıretin 871 inci maddesi K d. P • ' .. 1 R clı r ld,. 1-

e İrHli t~bliö- olunur. nunun 119 cı maddesine tevfikıın hak· re ı, ans te a o e oucau se..-.-,.. 
1 

ahktrnıM tevfıkan yevmi içdmıdan ni· •ında 6 1tumarada Jıt Menııe ve ~tlre-
lan Tapu sicille• ile sa.bit o mayan ipo· & ., lllrk hayet bir hafta evel ııenedaan Şirket kA!t efeıııd ler rıelfdinde. 

•k muallim melttebinde tekit ııl:ıc:ıklılır ile diğer allkııdaranın ve merkezi idaresıne emaneten tevdline mec· 
irtıfnk hakkı sahiplcrınin bu baklan ve Holanda'da - Amsterdam'dı 

~ bir mUsamere burdurlır. MECLiSi IDARE "Teixeira de Mıttos,. biraderler nezdı'ft' e. 
-.rk k il hususile faiz ve masarıfı dair olan iddia- -------------

L • e mua im mektebi tale· 1 ı• h d TÜRK ÇiMENTOSU lsvlçre'd• - Bal'de Bank Ko· ~il d arını i.i.ln tari in en itibaren 20 gQn 
" ün gece hocalarının en jçinke evrak müsberelen'le bı'ldirmelerl K· A . Ş k d merslyıl dö Da~ Genev, ~.&l, St Cali ... ~ "'tlı 1 b ve neci nonım ir etin en : 
tef· 11 O an l san Şerif Bey şe- lAzımdır Aksi halde haklan Tapu sicil- 1 L A N Zürich'dc Krc41 Süis. 

laa ıne mektebm salonunda bir lerile !lbit olmayanlar ı:ıtış bedelinin Ticaret kanonunun 361 inci madde- Şark OemfrreMıft "'edttt 
6'8rnere Yerm·ş erdı'r. payla•ma•ından h:ır'ıç kalırlar. AIAkıdar· lumpanyısı Meclisi idaresi 1 " " .. sile şirket mokavelenamcsl ahkamına tev· 

ti' hıan Şerif B. gecesi ismi ve· lınn işba madde! kanuniye abkAmını ttk:ın Türk Çımentosu ve Kireci Anonim 
Olen bu mOsamere pek samimi göre tevfiki harelı et etmeleri ve daha Şirketi ldssedarlan 193! senesi .Martının 
L ~Uf ve ıeç Takta kadar eğ- fazla malQmat alm:.k isteyenlerin 931·303 !3 üncıı Çarşamba gGnü Elit ıı de Ga· 
-.ıadrnittir dosya num:ır:ısile memurlyetimize mil· Jata'dı Agopyan Hanında Şirket merke-

raca:ıtlan il!n olunur. 1251 O) zinde inikat edecek heyeti nmumiyei 

I konserh konferans Kadıköy icra dairesinden: 
adiye içtimıına d:ıvet olanurlar.' 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Jdare Meclili rapora ite ma· 

rıktp raporunun kıraati. 
2 - 1931 senesi maımeltuna ait 

hesapla:ı.n kabu111 \'e idare mecliai ızan
nın ibrası ile mczlrOr sene muamelAtt 
nctayidne dair idare meclisinin teklifi. 

3 - Müddetleri hitam bulan Meclisi 
idare uasmın yerine intihabat icrası. 

Üsküdar Tapu ldar .. inden: 
Üsküdar'da Bulınrtu kariyesinde ıtft 

Kadıköy tariki sokığ'ında atik 9 ınüker· 
rer cedit 56, 60, 62 No. farla murıkkaıa 
maa ahır ve arsa hlfte terıedeft fayı ma
hallen mtımkft olarak yirmi seneyi mil· 
tccnis Arabıea Alımet Ata bin Osma· 
nın m~akllea llllarruf ,.. eemıllil\ctlnde 

olup btı nçhlle namını lt!dl olonııcı· 
ğından bu y~rln tasarruflle ıllkut 01111-

lana on ıü• sarfında y•dlerinde meY· 
aıt veufk ile birlikte Oııkftdar T ıpu I· 
daresine mürıaıt eyle•elwi lüa•mıı Uh 
olonar. (6611 
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, 3. K. O. Sa. Al. Ko. dan 1 
Yerli fabrikalar mamulatından 

( 200,000 ) metro astarlık bez 

kapalı zarfla münakasaya kon• 

muştur. ihalesi 28 - Şubat - 932 

tarihine mllıadif pazar gUnü sa
at on beşte yapılacakbr. Talip· 

lerin ıartname ve numunesini 

görmek fizere her giln Ankara

da merkez sabn alma komisyo

nuna mürac:aatlan ve münakasa

ya iştirak edeceklerin o gDn ve 
aaatten evvel tekhf • •• teminat 
mektuplarının makbuz mukabi

linde mezkiir komisyon riyasetine 

tevdi eylemeleri. (64) (427) 
• • * ., 

Yerli fabrikalar mamulAbndan 

(13000) adet yün battaniye ka

palı zarfla münakasaya konmuı· 
tur. ihalesi 27-Şubat·932 tarihine 

müsadif cumartesi ıünn saat on 

beşte yapılacaktır. Taliplerin şart
name ve numune.ini stlSrnİek n
zere her fÜll Ankara'da Merkez 

satın alma komisyonuna mnra

caatları ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o glln ve saatinden 

evvel teklif Ye teminat mektup

larının makbuz mukabilinde mez

k6r komisyon riyasetiDe tevdi ey
lemeleri. (65) (428) 

• • • 
Baltereflunda iL O. istthkAm Tb. 

11ttvcut olup ifayı taahhUt edemiyen 
müteahhidi nam n hesabma yapıla -
~ak arabalan• tamiri pazarlıia kon -
muştur. lhaIMi 2'I - 2 - 932 T. cu
ınrtffi sUntl aut 16 da komi17onu • 
muzda yapılacaktır. Taliplerin prt• 
ll1nlHini almak üzere her pn komi9-
y-ona n arabalan cörmek here de 
itıtihkl'M Tb. kumandanltfa ve fhaleo 
ye ietirak tdecekltrla n.Jdt mua,..,.. 
nlnde kemlıyonumua mUracaatlan. 

(H) (&ol) 

• • • 
TophaM fmm için bir adet elektro 

ınotörü pazarlıkla alınacakhr. lhale
ai 2' - 2 - 93% ~rşamba rOnU &al\{ 
15 bacakta komis7onumuda yapıla
caktır. TallpJ.rl11 prtnameafni al • 
mak Bzere her rtın n pazarhfa işti • 
rak edecekleri• dı nktf muayyeni• 
dt komiıl1•n•m- mlruutlan. (81) 

,(602) 
• • • 

.iL O. n 1 lnel fırka hayvanatı 
için kırdmlacak arpa al...t milnaka
uya konm~tlır. Ihal•t 29 - 2 -

132 pazarte&I rtınU aaat 11 da komi• 
yonumuzda yapılaeaktrr. Taliplerhl 
prtnamesini almak lizere her ıUn ft 
mUnakuaya iftirak ıdetekleri11 dı 
nktl muayyenlnde koat.1ea•a11r.a 
müracaatlan. (70) ('8i) .. 

* • • 
Ankara hna kıtaatmm lhtiya• 

a için 2500 çift fotin kapalı zarf 
uıulile münakaaaya konmuftur. 
ihale tarihi 21 - mart - 932 pa
zarteti ıünü saat 14 tür. Taliple• 
rin f&rtnameyi ~örmek (lzere la • 
tanbul 'H Ankara AL. SA. komi .. 
yonlanna her gün münakasaya it
tirak edeceklerin de ihale tarihin
de Ankara AL SA. Kom. nuna 
müracaatları. (90) (654) 

._ talya'da Bo!ogna konservatu

li~!ndan gelip bir kaç gün şeh
lb izde kalacak olan ltalyanın 
c::ur piyanistlerinden Prof. 

'ıı re VaJabrego11, Şubatın 29 
~ C:U Pazartesi günii saat 18,30 

"l Beyoğlunda Kasa d'ltalya 

"- OGlarında konser.i bir konfe

~· •erecektir. Duhul herkes 

Kadıköyünde Zühtü paşa mahallesin 
de Şefik bey sokağında 17 numarada 
Şahezer hanım ile Ankarada slllh fahri· 
kısında 596 numrıda mütekait yüz1'aşı 

Şakir bey ze~cesl M .. lfb:ı hanımın şayıan 
mütesarrif olduktan Kadıköyünde Osman 

:ığı mahallesinde Kuşdili sokağında eski 
40 mükerrer yeni 130 numaralı sağ ti· 
rafı l\1ustafa Fehmi beye tahsis kılınan 2 
harita numaralı mahal, ırkı tarafı vez· 
neclar Hüseyin efendi vereselerl bosunı, 
ıol tarafı. Bosıancıyanı. ön tarafı Kuşdili 
cııddesile mahdut eski 256 arşından lba· 
ret bulunan arsanın taksimi kabil olma· 
masına binaen bil müzayede ftıruhtile 

~uyuunun izalesi karargir olmağla mez· 
kQr arsn üzerinde ipotek, borç ve irad 
senetlerile dellıtiye ve ihale pul reıim· 

lerl milşterisine alt olmak üzere bir ay 
müddetle açık arttırmıya konulmuş oldu
ğundan talip olanların ktymeti muhım· 

menesi olan 450 liranın yüzde onu nis· 
betinde pey akçelerile 26 3-932 tarihine 
tesad{lf eden Cumarıesl günü sut 13 
den 15 e kadar Kadıköy icra dairesinin 
932 280 numaralı dosyasına muracaat 
eylemeleri ve mezkQr gayri menkul üze· 
rinde m:ısraf ve hosusile faiz \'e alaca
ğına mütedair olan iddialannı evrak 
müsbitilerile ilAn tarihinden itibaren 20 
gGr içinde isbat eylemeleri. aksi halde 
haklan tapu slcillerile sabit olmadıkca 
satış bedelinin paylaşmasından lıırı, ka· 
Jacaklan nan olunur. (2500) 

4 - Ticaret kanonunun 323 Unca 
maddesine tevfıkın şiı ketle muımelet 

ticariyede bulunmak üzre idare meclisi 
azasına mezuniyet itası. 

ıstanbul Beledlyesı llAnları 1 
•erbes ve ücretsizdir. 

" p._"•ızça, Almanca kltlbe 

hp '-.ııızca ticari mubaberat 

det •ıı Almanca iyi, Türkçe orta 
~ tc:ede bilen bir kadm katip 

1:-ilc •ramaktadır. Gazetemizde 

~dil beye müracaat. 

~k. SA. Al. komisyonu 
~llnlar1 ~ 

J... ~~ert Mekteplerle, hastane -
"t ıo ~cı için 70,000 kilo koyun 
~ 'aı. kilo kuzu eti pazarlıkla 
~'-t llacaktır. Pazarlığı 27 -
le h i;; 932 Cumarteıi günü ıaat 
iti ~ dar Harbiye mektebinde
'd~ ~lına komisyonunda İcl"a 
~.Taliplerin §arlname· 

icin komisyona müra-
' !9 lttirak için de vakti 

Ziade ltaZI!' bulunmalan. 
.(218) (643) 

5 - 1932 senesi için bir murakıp 
tayini ile aidatının tespiti ve murakıbın 

mazfreti halinde ifayı vazife etmek üzre 
diğer bir zaan intihabL 

Uakal 250 hisse senedine malik o
Jopta içrlmaı mezkOrdı hazır bulunmak 
isteytn zevat Ticaret kanununun 371 inci 
maddesine tevfikan içtima tarihinden bir 
hafta eve! hisselerini şirket merkezine 
tevdi etmelidirler. 

Bankaları tevdi edilecek ıenedat 

makbuzları şirket merkezine tevdiat ma· 
biyetinde o•arak kabul edilecektir 

il
1 

____ Y __ e_n_i __ N __ e_ır_i_y_a_t __ __.I 
Hollvut 

Memleketimizin yegane Sine
ma mecmuası olan Holivut'un 
ikinci sene altıncı numarası diln 

zengin münderecat, ve birçok 

AriiH resimleriyle İDIİfU etmiıtir. 

Fatih Belediye MGdilriyetinden: Akaaray'da Guraba HU.eyin 

ağa mahallesinin nahncı ıokeğında 9 No. h muhterik hanenin 

tehlikeli bulunan heden ve dabilt bl>!me duvarlarının 48 ıaat 
zarhnda bedmile ızalei mahzur ettirilmesi adresleri mal6m hisse

darana tebliğ edilmiı isede ismi ve ıadreıi mecb6l bissedarandan 

bir hanıma tebligat ifa edilmemit oldujıından teblirat makamına 
kaim olmak fizre ilinı keyfiyet olunur. (676) 

lıtanbul San'atlar mektebi talebesi için yaptırılacak 117 takım 
harici elbise, çift kundura, kaıket, gömlek kapah zarfla münaka

saya konmuıtur. Talip olanlar şartname Ye tafıi!lt almak için 

her glin Levazım müdiirlüfüne ve ihale ,nnll olan 17-3-932 per

ıembe günü 329 liralık teminat makbuz veya mektubu ile ıaat 
on beşe kadar Daimt Encümene lllfiracaat etmelidirler. (678] 

Beyoilu B. MüdilrlüğOnden. Kaa1mpaıa'da kDçilk piyalede 

türbe sokağmda 5o-52 No, b hanenin çatıaı 19-20 gecesi aniyen 

çökmüı ve cepheai de maili inhidam olduğundan sahibinin adresi 

meçbOI bulunmakla ihtarname makamına kaim o!mak Gzere latr 
hafta zarfında mutasarrıfları tarafından def'i mahzuru cihetine 
gidilmesi aksi takdirde cHiııee. he4m etliJeceii iliD olumr. (625} 
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lzmır Vılayetı dahdmde Kayastan Hasan Bataklıgıoa ve Bizzat 35 nevi ıtnyac ve emsali levazım 
Gümüş bataklığından Hasan bataklığına açılacak kanalların in- imal ederim. Sermayedar bir şerike ih-

şaatı kapalı zarf usulile ve 2 Mart 932 çarşamba günü saat 15 tiyacım vardır. Bu iş de büyük bir isti-
te lzmir'de Su işleri Müdiriyetinde ihalesi icra edilmek üzere fade remin edileceği muhakkaktır. Gö-
münakasaya vaı:olunmuştur. rüşmek üıere Kumkapı çifte gelin No.26 

3 3 Mustafa Baki adresine müracaat (2483} 
1 - Ameliyat ( 35000 m) bataklıkta ve ( 30000 m) kuruda 

3 
hafriyat ile (500 m) de sedde yapmaktan ibarettir. 

2 - Talipler (661) numaralı kanunun tarifatı ve münakasa 
şartnamesi veçhile ve dosyasında. mevcut nümunesine tevfikan 
tanzim edecekleri teklifoamelerini yulsarıda yazılı saate kadar 
mezkür Su işleri Müdüriyetine tevdi etmelidirler. 

3 - Talipler baladaki mekadire nazaran teklif edecekleri 
fiatlara göre bedeli baliğinin % 7,5 miktarındaki teminatı tek
lif mektubuna lef edecekle:-dir. 

4 - Taliplerin, tartname, proje teklif mektubu suretlerini 
görmek ve tetkik etmek üzere her gün lzmir Su işleri Müdiri
yetioe müracaatları ve arazi üzerinde izahat almak istiyenlerin 
de 22 Şubat 932 pazartesi günü saat 9,5 ta Kayas istasonun
da hazır bulunmaları )fü:umu ilan olunur. (495) 

Köprü inşaat Münakasası 
Nafia Vekaletinden : 

Çanakkale Yiliyetinde Balya - Çanakkale yolunun Çandan iti
baren 49 + 700 kilometresinde kain Nişankaya mevkiinde inşasına 
lüzum görülen 2X 17 ,5 metre açıklığında betonarme köprünün 
inşaah kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Köprünün 
bedeli keşfi 25,900 liradır. Münakasa 14 Mart 932 tarihine mü-
1adif pazartesi günü saat on dörtte Nafia Vekaletinde yapılacak
tır. Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarını sekiz 
gün evvel yollar umum müdürlüğüne ve teklif mektuplarım mü
nakasa günü saat 14 de kadar Nafia vekaleti müsteşarhğma 

vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekaleti yol

lar umum müdürlügüne, lstanbul, lzmir, Çanakkale Başmühen

disliklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakı (5) lira bedel 
mukabilinde Nafia vekileti levaum memurluğundan ve mezkur 
vilayetler Başmühendislik1erinden satın ahnabilir. (634) 

Jandarma Satınalma 
yonundan: 

Kom is-

3800 ili 3900 takım kompile kışlık elbise imaliyesi kapah 
zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Münakasası 5 Mart 932 Cumar
teıi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve 
numuneleri görmek üzere her g~n münakasaya iştirak için de 
teminat ve tekliflerile muayyen gün ve saatte komisyona mura-
caatları. (522) . 

Galatasaray Lisesi Müdür
lüğünden: 

Mektebimiz talebesinin Mart 1932 üçüncü takıit ders ücret
lerinin tahsiline 25 Şubattan itibaren başlanılacak ve bu muame
le Martın ilk liaftasma kadar devam edecektir. Ücretlerin tayin 
edilen ıu müddet zarfmda verilmesi lüzumu ilan olunur. (547) 

Afyon Nafia Başmühendis
liğinden: 

Kapah zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilan edi
len (5869J lira bedeli ketifli Dinar - Isparta yolunun 118+ 115-120 
+ 000 kilometreleri arası tamiratına talip zuhur etmediğinden 
13 • 3 - 932 tarih!nde saat 15 te ihale edilmek üzere tekrar mü· 
nakasaya konulduğu ilin olunur, (671) 

Jandarma Satınalma Komis
yon Riyasetinden: 

930 senesi düyununa ait ve komisyonumuzca tanzim edilip 
hakkak Mustafa Asım Efendiye verilen 286 lira 83 kuruşluk 
tahakkuk müzekkeresi ve teferruatını mumaileyh zayi etmiştir. 

Yenisi verildiğinden eskisinin hükmü yoktur. [680] 

Jandarma Satınalma Komis
yonundan: 

10312 geyim a1afranka at ve 798 geyim ester nab ile 936166 
adet (takriben 4700 kilo) mıh kapalı zarfla münakasaya çıkarıl
mışhr. Münakasa11 5 Mart 932 Cumartesi iÜnü saat on birde 
yapılacakhr. Taliplerin şarblame ve nümuneleri görmek üzre her 
gtln ve münakasaya iştirak için de teminatlarile beraber muayyen 
günün mezkur saatine kadar komisyonumuza müracaatları. (523) 

Sabhk dUkk&n ve haneler 
Pangaltıda Tramvay caddesin· 

de 20, 22 No. h dükklnlar ile 
üstlerindeki 11, 13 N o. Jı ban eler 
2 Mart 933 Çarşaoba günü saat 
15 - lo da Beyoğlu 3 üncü Sulb 
H. Mahkemesince izalei şuyü 
suretile satılacaktır. 

Para - Senelik 
yüzde 12. 

Semti 
Beyoğlu 
Pangalrı 

Kadıköy 

Fatih 

Beşiktaş 

Oda 
5 

21 
6 
6 

6 

faiz , komisyon 

Nev'i 
ev 

ııpa.rtımın 

ev 
ev 

ev 

Bundan başka istediğiniz semtte SA
TILIK EMLAKİ görmek yahut ipotekle 
PARA ALMAK için saat 9 - 12 arasın
da müracaat: lstanbul Bahçekapöı dr
düncü vakıf han asma kat (29) UNTON 
KOL T 

~mıımı 
Satılık hane 

Fatihte Haydar caddesi Haci 
Fer hat mahallesinde 2 numaralı 
12 odalı ve büyük bir bahçesi 
ve yarım maara suyu bulunan 
eski bir konağın tamamı ve 6 
odalı ayrıca bahçeyi havi bu iki 
hane ayn ayrı veyahut bir ola
rak satılacaktır. içindekilere mü
racaat olunma(lı, 

Sadıkzade birader
ler vapurları 

Karadeniz Postası 
Dumlu Pınar 

25 Şubat Vapuru Perşembe günü 
akşam saat 18 de Sirkeci rıh
tımıodan hareketle(Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 

ve (HÜ PE] ye 
azimet ve aynı iskelelerle 
Görele, Vakfıkebir ve Ünye'ye 
11ğrıyarak avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen
talığına müracaat. Tel. 22134 

Adres: lstanbul 
Vaktt yurdu. 

Telefon : Yazı 
2.3872 id14re 2.4370 

Ankara caddesi 

işleri 2.4379 ve 

Posta kutusu : 46. 

Telgraf= Istanbul Vakıt 

Abone şartlar.: 

ı 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Koru~ 
Hariçte - 800 l 450 2700 

!!!_n şartlarımız: 

Sarın 
Santim• 

Resmi 
ıo Kş. 
20 .. 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk ilan şartlarımız: 

ı 2 3 4 1-10 Defalı, 
30 50 65 75 100 Kuru~ 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir 

H - 4 satırı geçen il~nLmn fazla 
saun için 5 kuru~ zammolunur, 

VAKiT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Komprimeleri kullanınız 

Alpullu şeker ş·rketi 
müdüriyetinden: 

Son günlerde şeker fiatlarmda görülen gayrıtabii tereffülerin 
önüne geçmek üzere şirketimiz; mevcut küp ve dubl rafine şe· 
kerlerini öteden beri cari bervçht ati fiatlarla satmaktadir: 

Küp 50 kiloluk Çuval 19.30 lira 

" 25 ,, " 9.65 " 
Dubl rafine 100 ,, ,, P,PP 37.40 ,, 
,, 100 ,, ,, NN 37.50 ,, 
•• 100 ,, ,, M 37.70 ,, 
,, 100 ,, ,, G 37.90 ,, 

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

taahhütleri mucebince bu 
kuruş masraf ve kar ila•e 

Muhterem halkımızın fabrikamız mamülatı şekerlere bundan 
fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat talep edenleri Jut· 
fen şirketimize bildirmelerini rica ederiı:. 

Alpullu Şeker Şirketi 
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l1·r·iurüi'"VDZr1ie .. ~1ur1uyr~YHSfık . 
lstanbul'da Çakmakçılar, Sandal yacılar' da kuş tüyü fabrikası: ) üzile şilte 12, diııle 
yorgan 15, yağlı boya yastıklar 5 lira. kuş tüyünün kilosu 100 kuruştan b:ışlsf· 
Kuş tüyü kumaşların her renp;i vardır. Ucuz satılır Tel. 2.3027. ---./ 

Köprü inşaat münakasası 
Nafia vekaletinden: 
Antalya vi layetinde Antalya • Serik yolu üzerinde bulunan be" 

tonarma ve (73042,09) Jira bedeli keşifli Aksu ve Sinop vilafe: 
tinde Taıköprü - Boyabat yolunda Gökırmak üzerinde keza ~e .. 
tooarma ve (29200) lira bedeli ketifli lspiroğlu köprülerinin 1 ~ .. 
şaatı (evelce ayni talibe ihale edilmek üzere birlikte olarc:ık ~dı 
nakasaya konulmuş ise de münakaıada yapılan tenzilat ~a e" 
layık görülmediiinden bu kere) ayrı, ayrı talibine ihale edılf1l 
üzere kapah zarf usulüyle yeniden münakasaya konulmuştur4 de 

Münakaaa 10-3-932 ye müsadif perşembe günü saat ı. eti 
Nafia vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin ehlı.Y ~e 
fenniye vesikalarını sekiz gün evel yollar umum miidürlüğüııe ıŞ 
teklif mektuplarını, muvakkat teminatlarını senesi içinde al!::~i• 
ticaret vesikalarını münakasa günü saat on dörde kadar 1"

3 

vekaleti müsteşarlığına vermeleri lazımdır. . ol" 
Talipler münakasa evrakım re rm~k üzere Nafia ve~aletı ;:1f' 

lar umum müdürlüğüne, lstanbul, lzmir, Antalya ve SıooP lcıJ" 
mühendisliklerine müracaat edebilirler. Her köprüye ait rnii'1'f1Je' 
sa evrakı be' lira bedel mukabilinde Nafia vekaleti le"VazııP tıO 
murluğundan ve mezkftr vilayetler Başmühendisliklerinden s• 
alabilirler. (612) 


