
An karada 
Kar yağıyor 

Ankara, 1 O (Vakit) - Sabah
tan baıbyan yağmur, kara ta• 
lıavvtil etmiftir. Ve devam et
mektedir. 

VAKiT 1952 kupona 
Bu kuponu kesip saklayınız. 

ilk melı:cep ulcbesinden: 
90 tanesini rctirenc 1inci sınıf 
eo ,, ,, 2 ,, 

90 " " 3 " 
210 " " 4 • 5 " 

kitınları iduc ıarııfınd~n hcdh·c edilir 

Grup dün ne kararlar ittihaz etti ? 
Hindenburg Reisicümhur Hafi reyle itimat istiyen Maliye vekiline 
36,5 milyon müntehipten 19,Smilyonu 172 reyle beyanı itimat edildi 
Hindenburga 13,5 milyonu Hitlere M ı· · · t · ı · · · t d ı rey verdi Komü · t d· w lup' a ıyemızın mun azam ış emesı ıcın va an aş arın 

• nıs namze ımag .. muadil nisbet,.~ külfete kr~:anmaları muridir 

1 

~9,S lllllJon 
Dün Al rerıe tekrar RalalcD111hur ol•n Mare .. ı Hlndenburg 

her taraftamannda, ~ ve netietıBI tin dlbıyaem ve stınUn en mühim m~ 
•dilen refet :hrak ve allkayla takip seleleriaden birini tefkU eden Alman 
prldı. e ur1atc intihabatı ya • rty.uetletlmla11r ıntihüabnın dün bat-

Bu h • lıyaeafnu :rumlfbk. •Ffl.aki din Al 
-..ıa nl• lll&ltmat, Jntı • manya.da intihap bqlamıf ve ııece 

yarısına kadar devam etmi§tir. 

Ankaraı 10 (Va.kıt) - Fırka grubu 
saat üçten gece sekizi on geçeye ka · 
adr içtimaına devam etti. MuhtelU 
mebuslar, İktisat ve Maliye vekil • 
leri ve icra işlerine ait hususlar etra • 
fında adliye vekili uzun izahat ver • 
diler. Grubun turih ettiği esaslar 
dahiliıtde 932 büqesinin tanzimin• 
bayram ertesi başlanacaktır. 

Ankara, 10 (A. A.) - C. H. Fırka. 
sı grubu dün ve bugün Afyon mebu 
su Ali beyin riyasetinde mütem:ıdi · 
yen içtima ederek 1932 senesi bü~e 

müvazenesini temin edebilmek için it
tihazı lazım gelen tetbirleri tetkik et-
ti. Müzakereler uU ve iktisadi me · 
seleler üzerinde inldşaf etmiştir. Ne • 
ticede 1932 bü~esiııin bir taraf tan a . 
zamt derecede tasarruf ve difer ta • 
raftan kabili tahmil olan imk!n gö • 
rüldü. Bütün müzakereler esnasın· 

-- - ~ 

lktısat vekili Maliye vekili Adliye vekili 
Mustafa Seref B. AptUlhlltk B. Yusuf Kemal B. 

riben yüzde ellisinin tekrar geri alın· ler heyeli karariyle verilmiş olan mi• 
muı ve Akar binalar vergisinin ika • afiyetJerin kaldınlmaaı, "bu milli mil• 
metgab olanlara nisbetle artın1ma • eMeSelerimiz bu yardımdan müstat • 

da devlet maliyesinin muntazam iş • 111; 
nl olacak derecede inkişaf etmitler • 
dir.,, Diğer taraftan bu umafiyetıeria 
kaldırılması bugün hazine ~in kuv • 
vetli bir )ardım yapar. 

lemesini temin etmek her §eyden mü • 
ayyen niabette kfllfete katlanmalan 

C - Memleket fabrikalannda ya • 
pılmakta olan tekerden maliyet fiatl 

için vatandaşlann apğı yukan mü • 
adil bir nisbette külfete katlanma1a • 
n zaruri görülmUttUr. Müzakere e.'I 
nasında Maliye vekili AptülhaUk bel 

üstündeki kArdan devlet hesabma is • 4 - Devlet masraflanndan ha • 
tihlik resmi olarak alınmakta olan mi derecede tenzilat yapılması; 

hafi reyle itimat tal.Jp etmiş ve top
lanan 212 reyden ,ıif) a kaı 9i 172 reyle 

frrbnın bil]llk bir eberiyefi itimat be 
yan ffllal§tlr. Bundan sonra fırka 
gurub11 esas tetbirler hakkında şu ka
rarları vermiştir: 

1 - Mevcut vergilere buhran vergi 
: ilivesi: 

A - Mevcut ithalit muamele ftl' • 
giahıe yflıde dört zam yapılmuı ve 

kısının sekiz kuruşa artırılmıuıı, "şe • 

ker fabrikalarımızın mem"uniyete şa· 
yan inki§afı buna mfüıaittlr.,, Şeker 

utıt fi9.'ti bundan asi• müieeseir ol • 
mıyaaektır. 

2 - Yeni muvakkat miivaHne ver
~i91; 

Maq, ticret, tahsisat, ikramiye, 
milhuusatl zatiye •amlariyle umu • 
1111, h•mt, mtilhü Ye belediye bit· 
çeJerindeki tedf7elerden Ye müeue • 
sat ve tfearethanelerin aynı namdaJd bu maddelerin memlekte yapılan mu.; 

adilleri için alınan dahili muamele tedlyatmdan umumi ve müsari olarak 
verl'isinin dahi aynı nıiabette bir yüzde on milnkkat müvazene versisi 
zıunla yüzde ona ibliğı; alınmuı; 

lcap eden kanun llyiha1an Mee. 
lise sevkedilecektir. 
MDllıak budcelerde tasarruf 

Ankara. 10 (\"akıt) - Umumi btlt
fede yaprlan tuarruf, •lllıalr .... 
ç~.Jere et• t...ul ve miilhak bl&çe1er
den de ykde 7fnni derecesinde tuar
ruf tnlfn edilecektir. 

Alda1erı 

JnkılAp terbiyesi 

A - Binalar vergisinden geçense· 3 - Kardırı]acak müafiyetler: 
Suat 23 de Hindenburg'un ıı,5, nekj kanunla yapılan tenzilltrn tak - Büyük millt bankalarımıza vekil • 

Bitlerin 8, Telmanın 2 milyon rey ====:'ı:::====-===-=-=====----================= 

Yeni Ruaga, bir aenetü 81 mllflOll 
lorma çocuk kitabı, yetmif iki mil,,_ 
forma gençlik kitabı, 11etli iliz ,,,,_, 
mUgon forma halk kUabı neırdmlf.. 
Ruıytida, kan/erana •alonu olmıf/1111 
~ltir ve konleraMer:z gün kalma• 
mıı.. Ruı tigatroau ve sinemaaı ı,,,,. 

tlagla ~lencevi birleıtirmif.. Ra 
radyosu ilatUalin aözı olmu1-

ka•uma,•nl•r ı Ustte HIUer, 
Ortad• 1 DUatelbe111, •'81•d• 1 

•·- T•61man 
-. •leade1-inın enelee de hhmin 
~ liltt fetbltcle hararetli oldu
:.~ ldeı.. llJBdllllbma' lelünı bir 

Nftll Wdlt ettltlni gleteriyer. 
Yaaa ~ deJil hatta bU· 

aldığı öirenilmif, bir saat sonra ya • 
nı saat 24 te Hindenburg'un ald:ğı rr
yfn 19,5, Hfıtlerin 13,5, Telmanın 3,5 
milyona baliğ olduğu anlafllınl§tır. 

Filhakika gece yansrndan 2,5 sa -
.1t 90ara aldığımız haber, bize Hinden• 
burg'un katı ıalibiyetini ıöeter'1it • 
tir. 

intihabata 38,491,891 kiti ki, halkın 
yüzde 80 i fplrak etmif, Hindenburg 
19,359,842 reyle intihap olunmuf, Bit
ler 13,417,'80, Telman 3,706,388, Dtis
telberg 8,20& ny alnuıtır. Bu su
.retle Hhwlenburg kahir bir ekseri • 
yetlı riyaaetlcihnhur inıtihap edilmif
tiT. 

Reiaiciimhur, vazif esinf 7 sene ifa 
edeetıktlr. 

Bp hmua miitekaddim telgraflar 
berveçhl atkllr. 
Hlndenburg, ençok re~ alandır 

Berlfa, 10 (Hususi) - Bitler fır
kuının bir haftadan:lferi yaptığı teh
dltklr neırlyatı neticesi çıkmamııtır. 
Halk Berllıtde, Münlh, Drestende de 

1 Alttarafı 2 inci sayfamızda 1 

Kurban bayramı 
lıtaııbul müftülüğünden: 

15 Nisan 1932 tarihine müsa
dif Cum• ,Onll zilhiccenin do
kuzu olduğundan yevmi arife, 
CUmarteai kurban bayramı ol
dup iila olunur. 

Bayram namazı ıenll 5, SS, 
zeaDI 11, 5 ıeçedir. 

Turing klüp ne yapb? 
Şehrimize geçen sene ne kadar 

seyyah geldi ? 
Her vllAyet merkezinde temiz bir otel 

-ı urın11 •• oto111obll klubUn8n •on .... slnde bulunanlar 

Tilrkiye Turing ve otomobil 
kulDbDnDn snelik kongresi dlln 
saat on altıda Perapalis salon
lannda Hakin Şinasi Patanın 
riyasetinde toplanmııbr. 

Saat on yedi b~ğa kadar 
ıOrea ictimada evveli. kalObln 

bir senelik faaliyetini izah eden 
.rapor ve bllnço okaamuı bili· 
hare yeni mllrakaba heyeti aza· 
lan seç;lm!ftir. Okuna'! faaliyet . - ~ .,..._._.._.. 
raporu ve intihap neticesi hak-
kındaki mal6mat albncı aayfa
mazdadır. 

Baklan mır .. Toprağını lftJmit Mr. 
ağ~ gibi, giniillntle kök, .,,_.,. 
dal budak saln11an bir inkddN 
tutmuı denUe~z ! 

lnkıldp havtı3ı, balık için au ne iM. 
milletler için öyle bir ihtl~ oı...rı. 
O lttwa, biraz ebilince, binu 6oa'll • 
lunca, nefes alaııtaınalıgız.. 

Bu havayı kim papacak? 
Kalem, ağız, ıahne .. 
Muharrir 1/flZOCak, hallp aögıı~ 

cek, sahne gösterecek! Ye Mr ,...,_ 
matbaa maklnni, bir IJandaıı rad,,., 
bir yandan ı&nema, bir kalemtlen dlJ. 
külen yazıyı, bir ağızdan pkan •özii. 
bir •ahnede ognıyan OflBIJll, binleree 
muharrir, binlerce /ıatip ve binleroe 
aktör 11ibl. meml-etiıt her taraluuı 
yayarak, halla, gözünden ve kulalr3'· 
dan terbiye ede~ck ! 

Yeni Tlb'ldge bunu yapıyor ma1 
Dört unede, E."llür. köılc ve Ta

hirle SU/ıre masalları da dahil okl11. 
la halde, ancak b!n kitap batıjunı-
6a bakılırsa, Darülfünun konlerant1 
Mlonunun yılda bir a~ıldıjı dlklttmt 
alıruraa, Darülbedagiin hdld (Tenee • 
re yuvarlandı kapajını buldu!) 11161 
vodviller oynadığı hatıra getirUirae 
Uk ıesli Türk lllminin manasız bl; 
kör dilenci maaaı, olduğu unutulma 
sa ve lıtanbul radyoaun.ıua - ban ı. 
tianalarla - her ge~e. ıeı namına P .. 
ruz hanun kantoau, ıöz namına B;,. 
biM Molla hikd~i dinlettiği da,llıtll 
lürae, arNc vazilemizi yapcp ,,,,,,,,,.. 
dlğımı:, kendUiğinden, kolayea _,. 
ıılır. 

.Yuauf ~~ 



Kitap kuponları
mızı biriktiriniz! 

Sili\hların 
Azaltılması 

Konferansa ı,tırak edecek 
murahhaslar, Cenevrede 

toplanıyorlar 

BOkreş 10, (A.A) - Tahdidi 
teslihat konferonsına iştirak 
edecek olan Romen heyeti Ce
nevreye gitmek üzere yola çık
cıışhr. 

Budapeşte 10, (A.A) - Ma
cariıtanın tahdidi teslihat kon
fransında başlıca mcrahhaıı olan 

kont Apponyi, Cenevreye git
miştir. 

Londra 10, ( A.A.) - Avus
turJaya baımüddeiumumisi ve 
hariciye nazırı sir Latham, bu-

raya gelmiştir. Tahdidi teslihat 
konferanııoda Avusturalyayı tem· 

ail etmelı üzere Cenevreye gi- . 
decektir. 

ltalyan muht1rasının metni 

Romı, 10 (A.A) - Tahdidi 
teslıhat konferansına tevdi edil-

miş o!an Italyan muhtırasıoın 

metni neşredilmektedir. Bu mub· 
hra. bazı silahların ve harp 
usullerinin ilgasına teklif eden 

19 Şubat tarihli ltalyan Yesika-
11nı hatırlatmaktadır. Bu muh

tırada ilga keyfiyetinin ne ıribi 
usullere göre icra edileceği tas· 

rih olunmaktadır. Muhtırada 
netice olarak harp kanunlarının 
yeniden tetkiki ve sivil tayyare
.ciJiğin kontrol edilmesi iltizam 
olunmaktadır. 

4 ler konferansı 
dağıldı, fakat •• 

Dedikodusu devam ediyor ı 

Paris, 10 (A.A.) - Gazete
ler 4 ler konf eransanın akamete 

mahkum olması mesdesi hak
kında mntalealar serdetmekte 

ve Tuna devletlerine yardım 
makaadile husulü arzu olunan 

itillfa mini teşkil eden beynel

milel ibtillfları teessüfle karşı

lamaktadır. Gerek Almanyanın, 
gerek İtalyanın hattı hareketini 
Pariı gazeteleri ıidettle tenkit 
etmektedir. 

Gazeteler, timdi Tuna havza
S1nda ecnebi nOfuzuna karıı mO· 
cadele etmek ve büyük devlet

lerin tahakkuk sabasına getire· 
mcmiş olduldan ibtilAfı bizzat 

tahakkuk ettirmek keyfiyetinin 
kDçük itiJafa ait olduğu müta· 
leasıoı serdediyorlar. 

" Tan,, ne dlror ? 
Parla 10 (A.A.) - Tan ga

zetesi, 4 ler konf eranıınan aka· 

mete mahküm olmasından çıkan 
meı'uliyetlerin taayyün etmiı 

olduğunu kaydettikten ıonra 
ıöylece diyor: "Fran1a ile lngil

tere milzayekada bulunan mem· 
Jeketlere yapılm111 icabeden mali 

muavenet yDkUnll yalnız başla
larına deruhte etmek suretil 

mObim fedaklrlıklar icrasına 
hazır oldukları halde bu iki 

devlettten en ziyade müsaadeye 
mazhar millet maddesinden fe-

raıat etmeleri istenilmit ve bu 
jki neYİ fedaklrhktan hiç birine 

kartı bir tam iÖıtuılmemiıtir,, 

Dahi it 
ve 

Harlcf Telgral Baberlerl 
Ret 1 

Inglltere, lrlandaya 
cevap verdi 

Londra, 10 (A.A) - Sedakat 
yeminiyle senelik zirai taksitle
rin ilgasına dair lngiltere hfikü
metinin lrlanda notasın& vermiş 

olduğu ceTapta ıu cihetleri be
yan etmiş olduğu zanno'unmak
tadır: 

1 - Yemine ait siyaset tadil 
edilemez, 

2 - Yemin, imperatorluk ka · 
nunu esasisinin mütemmim bir 
cüı.'üdür, 

3 - Bu mesele logiltereyle 
lrlanda arasında değil, ancak 
Britanya camiasının blltnn mü
messilleri arasında mllnakaşa 
adile bilir. 

Londranın iyi mal6mat almak
ta olan mabafilinde, lngiliz no
taaıom yeni mOzakerata kapıyı 
kapamakta olduğu zannolunmak· 
tadır. 

Dolar 
Aleyhtarlığı! 

Fransadakl hareket, Amerlkada 
heyecan uyand.rdı 

Paris, 10 (A.A) - Vaıingto:ı
dan Havas ajansına bildiriliyor: 

Resmi mahafiJ, Fransa hükü· 
metinin, bazı Fransız gazetele
rinde intişar eden ve doları iz
rar edecek mahiyette bu:unan 
havadislerden kat'iyyen mes'ul 
olmadığını tamamiyle anlamıştır. 
Hariciye nezareti, Fransa hüku· 
metine olan itimadını teyit et
miş ve hatti bu meseleye mü· 
teallik: bir de rapor gönder· 
miştir. 

Malum olduğu üzere, Syandan 
M. Diver, Fransa'yı " Doları 
berhava etmeği tecrübe etmit,, 
olmakla muahaze etmiıtir. Diğer 
bazı iyan azası da şimdiki va· 
ziyetten mes'ul olan ecnebile!'İn 
muttarit surette spekOIAsyon 
yapmakta olduklarına telmih et· 
miılerdir. Bu telmihler, gene 
Fransa'nın dolar aleyhindeki 
mücadeleıioe müteveccibti. 

Her ne olursa olsun parle
mento mahafili ıiddetli bir he
yecan içindedir. Nevyork esham 
borsası, kongreye bütçenin ka
bulündeki betaati göstermek 
için vak'ayı izam etmiıtir. 

lıte bilbasaa borsa oyunları· 
nıo esbamın sukutuna dair olan 
şayiaların Ye dolara kartı ecnebi 
memleketler tarafından yapılan 
aleybtarbklann tesiri altında ka· 
lan ayan meclisi banka ve nakit 
encUmeni birdenbire Nevyork 
boraaıındakı karıılıkıız satışlar 
hakkında bo rıa nezdinde tahki· 
kat icrası projesini tatbik etmi· 
ye karar verm;ıtir. 

Encllmen kararının sllr'atle ve 
gizli olarak ittihaz edilmesi Va· 
şington'da heyecan uyandırmıı· 
tır. 

Bu encllmeain milzakerah pa· 
zarteıi gtınU açılacaktır. 

Katolik talebe kongresi 
toplandı 

Bükreş, 10 fA.A) - Beynelmilel h· 
tolik talebe kongrcıl. 20 kadar millet 
murahhası buzurile açılmıtnr. 

Tayyareyle .... 
Le Bouıget, 10 (AA) - Cemiyeti 

akvam meclisindeki Fransız heyetinin 
emrine \'erllmek üzere bir tayyare bızır· 
lınmışor. 

Himayeietfal şefkat pulu 
20 Nisandan 3C Nisana kadar telgraf ve mektupllııra 

şefkat pulu konacak 
Ankara, 10 (Vakıt) - Bütçe encümeili bugün her sene 20 

nisandan 30 niaana kadar postabanelerde Himayeietfal şefkat 
pulu yapııtmlmasını kabul cttti. Buna göre kartlara 20 para, adi 
mektuplara l, taabhntln ve kıymeti mukaddereli mektuplara iki 
telgraflara 3 kuruşluk şefkat ptilu yapıftırı lacaktır. 

Bugün Millet meclisi tatil yapıyor 
Ankara 10 (Vakıt) - Yarın me~liı, 9 gün sonra içtima etmek 

Ozere kendini tatil edecektir. 

Şekerin bir miktar ucuzlaması muhte.meldir 
Ankara 10 (Vakıt) - Şekerden alınan istihlak rüsmunun arttı

rılacağı hakkmda bir akşam gazetesinde çıkan haber doiru 
değildir. Şimdiye kadar fabrikalara bırakılmakta olan rüıum do
kuzdan yediye tenzil edilecektir. Aardaki fark, hükumetçe tediye 
edilecektir. Bu suretle tekerin bir mukdar ucuzlaması pek muh
temeldir. 

icra ve lflla kanununun encUmende mUzakeresl bitti 

Ankara, 10 (Vakıt) - Adliye encümeni icra ve ifJiı Jayiha
aının müzakeresini ikmal etti. Encümen muvakkat maddelerin 
tetkikine devam etmektedir. 

Pirede belediye intihabıbaşladı, iki 
taraf hararetle mücadele ediyor 

Atina, 10 (Hususi) - Bugün 

Pirede belediye riyaseti int:ha
batı yapılıyor. Halk, dün katia 

maballcsiode, kraliyetçilerle Ve
nizelistler arasında olan kanlı 

müsademeden fevkalade müte
essirdir. 

Hükümr.t , bugün Pirede ya
pılacak belediye reisi intihabatı 

esaaıında, sükün ve asayişin 

bozulmamasını temin için fev
kallde tedbirler almıştır. lntiha· 
bat esnasında, taıkınhk göste
renlerin tevkifi döşUnnlmektedir. 

Bir mahkum 
Kendisini lzmlt yolunda trenin 

allana atta 

Ankara 10 (Vakıt) - Derin· 
ceden lzmite jandarmayla sev
kedilen bir mahku kendisini o 
esnada yoldan geçmekte olan 
olan 63 No. lu mar9a:ıdizin altı
na atmıı ve parça1anmışhr. 

Müddeiumumilik meseleye Ta· 
zıyet etmiıtir. bu mUnasebetle 
lıtanbul treni iki buçuk saat 
teahhilrle gelmiıtir. 

Nehir taştı 
Birçok Macar kasabalara 

su allanda kaldı 

Budr.peşte. 10 (Vakıt) - T u
na nehrinin ayaklarından olan 
Tisza nehri, Karpatlardaki kar
ların erimesi yOzUnden tatmıştır. 

Bir ~ok Macar kasabaları, su 
altında kalmak tehlikesine ma
ruzdur. Bu kasabalardan birinde 
12 eY yakalmııtır. 

Nehir, bir ço'c eşyayı Ye hay
van naaılarını sOriikleyip glStllr
mcktedir. Nehir etrafındaki set
Jer tehlikeye maruzdur. Husnsi 
bir komisyonla 2000 amele, bu 
setlere nezaret etmektedir. 

Madam .Hono 
Meselesi 
Pariı, 10 (A.A) - Dün öğle

den ıonra "Ünyon Püblik,, ban

kasında yapılan tabarriyat neti

cesinde ele geçirilen vesikalar, 
Mm. Hanoyle bu banka arasın

da bir ta\um münasebetler mev• 

cut bulunduğunu göstermekte
dir. 

Hükumet, bütün içtima ve 
nümayişleri menetmiştir. Kıral
cılar, dün Ko:dnia maballeıinde
ki müsademede ölen Kıraliyet
çinin cenazesini büyük n"jmay:ş
lerle kaldır!Dıtlardır. Zabıta ce· 
naze alayını kordon arasına al
mıştı. 

Kıraliyetçi ve Veoizelist Fw
ka araııoda intihap mücade!eıi 
pek hararetli devam ediyor. iki 
taraf ta kendi namzetlerinin ka· 
zanması için azami faaliyet sarf 
ediyorlar. ~tice-. huüz malum 
değildir. 

Allahabat 
Yeni hldlselere sahne oldu 

AUababat 10 <A. A.) - Polis 
bugün asilerin üzerine ateş aç· 
mağa mecbur kalmıştır. Bir po· 
Jis, ağır surette yaralanmıştır. 

84 kiti tev\<if edilmiıtir. 

Yalan bir haber 
Ne umuml. ne de hususi bir 

at mevzuu bahis deDlldfr 

Ankara, 1 O ( Vakıt) - Affi 
umumi ilan edileceği etrafındaki 
şayialar dojru değildir. Ne hu
susi, ne de umumi af hakkında 
bir. ıey yoktur. 

Mimar M. Yansan lzmlre 
davet adildi 

Ankara, 10 (Vakıt) - Mimar 
M. Yanıen mubte'if 23 mesele 
hakkında fikri a!ınmak üzere 
lzmire davet edilmişt ir. 

TablfyetlmJze giren muhac1rlar 
Ankara, 10 {Vakıt) - Ro

manya, Bulgarya ve Yunanistan 
muhacirlerindea 169 müslim 
şahsın tabiiyetimize kabulü ve
kıller heyetince tasvip edilmiştir. 

Paraskevopollsln 
iddiaları 

Paris, 10, (A.A) - Beynelmi· 
lel bir do1 andırıcı o\mak töhme
tiyle tevkif edilmit olan Jozef 
ParaskcYopolis, bu tevkifi pro
testo etm: ştir. Pares'cevopolis, 
Yunan ordusunda jeneral ve 
Pangalos'ıın yeieni ve M. Mus· 
soliniyle M. Tardieu'oün doıtu 
olduğunu iddia etmektedir. 

Polis kendisini nezaret altında 
bulundun:l:ıktadır. Muhtelif mem
leketlerin adliye:eri kendisini 
istemektedir. 

Hindenburg 
Reisicümhur 

[ Ust tarafı birinci sayfamızda 1 
ve bilhassa şark vilayetlerinde Hin • 
denburga rey Yermektedir. 

Hindenburg Sa.ks 1'elmana rey Vfll 

riyor. Bitlerin geçen intihabatta eıt 
çok rey aldığı Baviyera köylerinde 
bile Hindenburga karşı büyük bir te .
mayül hi~dilmcl<tedir. 

Saat bire kadar Hindcnburg se " 
klz milyon dokuz yüz altımış bin yiiS 
yedi rey almıştı. Hitlerin saat bire 
kadar aldığı reylerin azami üç mil '" 
yonu geçmediği tahmin edilmekte • 
dir. 

Kavgalar oldu 
Berlin, 10 (A. A.) - Dün gece ve 

en·elki geceler, müfrit milliyetperver• 
lerle komünistler arasında bir takını 

kaYgalar olmuş, bir kişi ölmüş, 200 
kişi tevkif edilmiştir. Eğer polis ka· 

rakollarına tesadüf edilmemiş olsay • 
di, payitahtın soka.~dan da her hangi 

bir pazar gününün manzarasını gös
terecektir. 

Brüning, rey verenlerin ilklerin • 
dendir. 

ea,vakllln nutku 
Königsberg, 10 (A. (A.) - Baıve

kil M. Brüning, Mareşal Hindenburg 
lehinde bir nutuk söylemiş ve bu nu· 

tuk, bütün Almanyada telsizle neşre
dilmiştir. 

Brüning, müfrit milliyetperverle " 
rin demegojiye istinat eden usulleri • 
ni şiddetle tenkit etmiş ve memleke .. 
tin ali menf aatlarma muğayir olan 

meşum bir intihap mücadelesinin ö " 
nüne geçmek için hük~metin sene ba .. 

§Jnda Hindenburgun riyasetini Reichs 
tag bankası vasrtasiyle tecdit ettir .. 

mek üzere sarfetmiş olduğu mesaiyi 
hatırlatmıştır. 

BilhaMa şarki Prusya ahalisine hl· 
tap eden l'tl. Brilnins, Hlndenburg'la 

.Almanyanın biribirlerini te.rketmiye • 
ceğinnen emin olabileceklerini l>eyan 
etmiştir. 

M. BrUning, Mareşalin geM el • 
vil, gerek askeri mazisinden krsaca 

bahsederek, onun, şarki Prusyamn 
hallskarı olduğunu söylemiştir. 

Tevklfat yaplldı 
Berlin, 10 (A. A.) - Nazi fırkw 

azasının faaliyetlerini kontrol etmiye 
memur G. ismindeki gizli höcrenin 
mevcudiyeti ve teşkilatı hakkındaki 

ifşaat üzerine Milnih ı.abrtası 6 kişi • 
yj tevkif etmiştir. Bu 6 kişi müfrit 

milliyetperverler fırkası rüesasından 
bir çoğunu ve bilhassa Hitler, hücuın 
kıtaatrnın erkanı harbiye reisi olan 
Rohn namında birin; katletmek ta .. 

sa\'vurunu beslemiş olmakla ittiham 
edilmektedirler. 

Müfrit milliyetperverler fırkasr f· 
dare heyeti, "Die Müşener Post,, is .. 
mindekj Sosyalist gazetesinin bu ifşa
atını doğru bulmaktaysa da "For • 
verts,, gazetesi, Rohn ile mezkOr höc· 
renin istihdaf eylediği diğer 3 şahsın 
hemen Münihten hareket ,.e Berline 

muvasalat etmiş olduklarmı haber 
vermektedir. 

Faşist meclisinde 
Roma, 10 (AA) - Bnynk Fa

şit meclisi, tamiratın, harp borç
larının terkini ve sulh muahede· 
namelerinin yeniden tetkikini tav• 
siye eden bir takrir kabul el· 
mittir. 

Varşovayla Cava arasında 
telefon 

Varşova, 10 (AA) - Felemenk ilin· 
distını piyas:ısıyle Jş görmekte olan 
Varşo,·a ticarethanelerinden birisi, dün 
ilk defo olarak Vuşovıylı Cıva ırasın· 
da dofruJnn doğı uyıı telefon muhaveresi 
yapmıştır. 

3 dakikalık mükAlcme takriben 1000 
franga mıılolmuştur. 

ııııı111111111ıııuııııı1ııı11ıııııııııııı1111111ııımnı1111111ıııııııııınıı1111ıııııo 
Telgraf haberlerlmlzln bir 
kısmı 7 inci -rfamızdadır. 

ınnıı1111uııınııııı11111uııııııııııı1111111nıııııııu111ıuı11ıııııııı111111ıılflll 
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Ev Yıkıldı Belediyede: Çocuk haftasında Maarifte: -
Taksimde Tavla sokağında 14 nu Terkos N 1 k? Darülfünun 

maralı Madam I..okıyaya ait dört kat Belediyeye gepfnce.. e er yapılaca . Mütehassısı 
lr evin arka kısmı dün sabah saat ye Y Himayei Etfal anneler birliği 
di buçukta ansızın ~ökmüştür. Çökün Belediye 932 seneıi nihayet· dUn yine içtima ederek 23 Nisan Darülfünun mütehassısı M. 
tü esnasında evin içinde bulunan - lcrinde kendiıine devredilecek Malı dün öğleden ak~ama kadar 
l çocuk bayramına ait hazırlıklar :r ar tesadüfen kurtulmuşlardır. Nü • olan Terkos tesisatını munta· fen fakültesinde bulunmuş, la • 
fusç.a za}iat olmamıştır. Zabıta tah- zaman itletmek için timdiden ve çocuklara dağıtılacak hedi· boratuvarları gezmiş, dershaneler 
kikata başlamıştır. tedbir almaya bqlamııtır. Bu yelerin temini hususiyle uiraı· de talebeyle temas ederek muhtE-

Muhsln niçin öldU ? meyanda enelce hazırlanması· mııtır. Himayei Etfalce hazarla· lif sualler sormu§tur. 
Evvelsi gece saat 1 de Ayvansa • na baılanmış olan işleme pro· nan programa nazaran 23 Nisan DarUlfUnun emini geliyor 

rayda un fabrikası amelesinden Er- jesinin ikmaline çalışılmaktadır. günü saat ikide tayyarelerden Bir aydan beri Viyanada teda-
zincanlı Muhsin answn hastalanmı~ Bundan başka şehirdeki diğer çocukları tasarrufa ve yerli malı vide bulunan darülfünun emini 
ve tedavi edilmek üzere evine nakle • ıuların da bir elden idaresi almıya te~vik edici sözleri haTi Muammer Raşit bey yarın şehri • 
dili '· f · · .mize dönecektir. rll\en ve at etnuştir. meselesi t~tkik olunmaktadır. kiğitlar ahlacak, Fatihten Tak-

Ölümlin sebebi henüz anlaşılama- Fen fakUltesl talebesinin 
MUstahdemln 4ub&slnin sime kadar bir geçit resmi ya- tetklklerl :rnıştır, Maamaffö her hangi bir te - d 

işi çoAal 1 pılarak Taksim abı'desine çe!enk Fen fakültesi J0 eoloJ'i ~ubeşi ta-sernmüm eseri olması muhtemel gö - d d · b · .,. 
:rülmektedir. Bele iye müıtab emın şu esı· konacaktır. Çocukların tertip lebesi bir kaç güne kadar müder-

ne hamal, arabacı, sandalcı, edecekleri bu alay köprüden ris Malik ve Hamit Sadi beylerle 
Dt laba konulan para mavunacı gibi esnafın da kay- k beraber Küçükçekmece ve civarın 

İki gece evvel Beyoğlunda bakkal dedilmesioe karar vermiştir. geçer en vapurlar düdüklerini da bir tetkik seyahati yapacak -
Dendrinonun dükkAnına iki hırsız gi Bu gibi esnafm işlerine şim- çalarak alayı ıelamlıyacaklardır. lardır. 
rerek dolapta saklı bulunan bir kaç diye kadar seyrüsefer merkezi Bayraklarla donanmış otomo· Kriminoloji t;ubesi 
Yüz lira parayı aldıktan sonra kaç - bakmnkta idi. bil ve tramvaylar çocukları tehir Darülfünunun hukuk fakülte -
nuşlardır. Yapılan tahkikat netice • · (11 • ·· ·· ) t tb'k t 1 Bu itibarla müstahdemin şu· dahilinde gezdireceklerdir. 23 sıne mı curum a 1 a 1 yapı 
sinde bitişik binanın bodrum katın - . l . Ş b mak üzere ilavesi takarrür eden 
dan dükkana girdikleri "nl .. sılnn besinin ış erı artmıştır. u e Nisan günü Gülhane parkında 
h " "~ d" l" w.. t · (Kriminoloji şubesi) nin esasları •rsızlar vaknlanmıslardır. mü ur ugu cumar esı, pazar- ve 28 Nisan gu"nü Taksim bah· 

J • m hazırlıyan heyet faaliyetine 
YAvedQt mezarh§ından tesi, perşembe günleri ha· çesinde ve Tepebaşında çocuk devam etmektedir. 

geçerken mal, arabacı ve sandalcıların eğlenceleri tertip edilecek, Halk Esaslar tesbit edilirken bu şu • 
Ramiste, Çınar caddesinde 3 numa işlerine pazar, sah, çarşamba Evinde bir balo yerilerek çocuk· benin Avrupa darülfünunlarında-

l'aJı evde oturan dokumacı Mehmet günleri de hizmetçi, sütnine lardan vali, belediye reisi polis ki vaziyeti ve tedrisatın tekli göz 
Bey, birkaç gece ev..-el evine dönerken gibi diğer milstahdimlerin işle- d b k önünde tutulmaktadır. 
Ya d rı'ne b-.kacaktır. mü ürü seçilecek ve unlar a • l'e ut mezarlığında ansızın önüne .. l 1 Öğrendiğimize göre, proje ha-'! 
on bir kişi çıkarak paTalarını almış- Beledlrenln lçtimat yardım tama kadar bu matamh afı i'ga zırlandıktan sonra M. Malşa veri· 
1ar \'e üstünü başınr parçalamışlar • tahsisat. edeceklerdir. Çocu a tasınm lerek fikir ve mütaleası alınacak-
dır. Zabıtn tahkikata haşlamıştır. Beled;ye 932 bütçesine Halk neşeli geçmesi için çalışılmak- tır. 

Heroln kullanan çocuk evine verilmek üzere (30) bin tadır· Hukuk talebesinin çayı 
. Beyoğlunda 17 yaşında Artin is- lira tahoisat koymuştur. Bu tab- B Hukuk fakültesi son sınıf talebe 

ın d ProfesRr Rok ur- h 1 f' b ·· ın e bir çocuk eroin istimal eder - sisat Ha~k evinin içtimai yardım U ~i oca arı ıere ıne çarşam a gt.-
~en babası tarafından görülerek po- şubesine verilece:: ve şube bu saya gidiyor nü Tokatliyanda bir çay ziyafeti 
hse teslim edilmistir. Çocuğa eroini k b r c vereceklerdir. 
ve R paranın ısmı mü immi stan- Şehrimizde bulunan e~evr~ Mimari talebesi Ankareya 

ren afet de yakalanmıştır. bul dahilindeki bayir cemiyet· Darülfununu tıp fakültesı gidiyor 
D lerioe dağıtacaktır. Tevzide ce- reisi ve dahili seririyat hocası Güzel san'atlar akademisi mi-e~Jet demir yollarenda ten• 

zllath tarife miyetlerin mıntakalarındaki fa- Dr. Rok dün de tıp fakül- mari talebesinden 30 kişilik bir 
Bayram münasebetiyle de•let kirların adedi şimdiye kadar temizde kalp sedalerı hakkın· kafile perşembe günü Ankeraya 

demir yollarında yarından itiba· gösterdikleri faaliyet cıerleri da bir konferana vermiştir. gideceklerdir. Kafileye profesör 
r esas tutulacaktır. Dün fakültede profesörün şere- Egl riyaset edecektir. Talebeler 
en tenzilatlı tarifenin tatbikine Ankarada bir hafta kadar kala 
b~şlanacaktır. Tenzilat % 40 Her sene olduğu gibi -bu se· fine bir öğle ziyafeti verilmiştir. 
nııbetindedir. ne Belediye ayrice hayır cemi· Dün aktam da Pcrepalis otelin· rak §ehircilik ve mimari tatbil<atı 

yetlerine ve muhtelif müessese· de buyülr bir ~iyafet verilmi,tir. yapacaklardır. 1•kan u ı ·ı '- .. b"t Mimar Sinan tUrbesi için I t rn dUrleri arasında ere verı mel[ uzere u çeye Profesör Rok Bursaya gide· proje 
b s ~obul iskan müdürü Cemal tahsisat Lcoymamışlır. cek, tıp fakültesi müderris mu- Mimar Sinanın türbesinin hü-
iı~a dirneye, yerine de Izrnir Yalnız Darülşafalcaya eskisi aYin!erinden Dr. Ahmet Süheyl kumetçe yeniden in§asına karar 
edil~iş~~dürü Tahsin bey tayin gibi yardım yapılacaktır. bey profsörc refalıcat edecektir. ve:-ildiği yazılmıştı. Bu münaae -

Beyo§lu kaymakamı takdir Profesör Rok Bursada iki g'ÜD betle güzel san'atlar akademisi 
Frari R 

edildi k talebe cemiyeti arasında bir mü kalıp dönecek, önümüzde i pa· 
ADk . u. tnların emllkl Beyog~ lu kaymakamı ve Bele- sa.baka acmıstır. Şimdiye kadar 

ara t IAf :zar günü memleketine hareket 1 be b · ·· kb l k M 1 ı " namesi mucibince diye şubesi müdürü Sedat Beyin üc ta e für enın musta e se 
•yııten ı f' . f k 1 d 'd edecektir. Ii h7ıklcrnda hirer proie hazırla -

eml'k. onra ırarı Rumların gösterdi:7i ev a l e masaı en 1 f :r d h 11 ıoe bG'- D- b"l' kil t' b" B r pro esvr 8 8 ge yor mı~lardır. Diğer talebeler tara • leaı·ı '- . KÜınetçe vazıyet edi· dolayı a ı ıye ve e ıoce ır V b D f I 
yeceıdır M·· dd takdirname gönderilmiştir. Almanya örş örğ arlll unu· fından hazır anan projeler de bi -

kald v . · u et pek az 1 nu tıp fakültesi cildi Te efrenci til"ilincf! hensi mektep miidi.irlüö-ü ıgı cıhetl O f Evlenme ltlerl tetkik edi lyor ., 
firari R e e terdarlıkça d 1- t H bastahklar mütehassısı Her Ziber ne veriJerck maarif vekaletine 
lt'ık• d umlara ait doıyaların tet· Al ığımız ma uma a gore ev- çar~amba günü Karlsrube vapu- görvferileccktir. 

ın e sfir' t - lenme kanununun bazı kısımları l Eczlcı ve di•çi mektebi 
haıırlana ~ goıterilmekte ve tadil edilecektir Bu münasebet· rile febrimize ge ecektir. sıkı;bda 
balcdele knoaılaı.ssteler muhtelif m. Ü· le Dahiliye vekAleti lstanbul Profsör ayni günde Gülhane Aldıö-ımız ımnlJ':.mata go''re,· ec-
r yon ö d b · hastanesinin frengi ve frengi r-- u c taıv· k una g n erde· Belediyesine gönderdiği ir emır· zacı ve di!tri mektebi bütre mese-
B d ıp ararı alin kt d d 1 · ı · · t tk'k' · tedavisinin karacig-~r faaliyeti :r- "J: un an b ma a ır. e ev enme ış erının e 1 mı lesinden cok fena bir vaziyete 
o aılca b ' k k t" · · d b l u"zer'ıne tesirleri mevzulu bir ~uınfarın a . azı mübadil ve tet i at ne ıceııaın er a düsJTaü§tÜr. 
ld g Yrı müb d'l · · t' konfrans verecek ve firengi te- Ö a ıtı da t . • ı vesikası blidrilmesfni ıstemı§ ır. ~rendi~imize göre bunun se· 

bunların d es~ı~ edildiği cihetle Belediye reisi ve Belediye davisinde görülen bazı ihtilitları bebi de şudur: 
verilmekte~· 111rnlcri komisyona müfettişleri evlenme itleri hak- ve tehlike derecelerini izah ede· Bu sene tasarruf dolavısıyle 

L ımıı ~ kında tetkikata baılamıılardır. cektir. eczacı ve diıci mekteplerinin müs 
ııınınmuııııııuunnuıuuıııüt~~ . - =----M hnıııınıııı ıııınınıııruııııınıııomnnııııuııııııııınıııııuıııııııııınıııııuııııı11111ııııııP Rımmııınuııının ~ıııwıttuııııtlill!llRIMt~:\i Müstehzi bir tavurJa gölümıi· vesin deydi. Fak at karıısında 

a O,ut Nedim Bey 1 yerek: birde ŞeyhülmcıayihHüzam P,. 
- imar, ıslah ... imar, Jslah.. vardı. Bu paşa da ötedenberi 

Bunları buakJDıZ efendim, bize hükümet taraftarı ve bazı şahıi 
harpten haber verin.. Şimdi ne· sebeplerden dolayı imamın en 

(Son Yemen Vallsl) 

f reye saldıracağız.. ldriıiye nıi, bilyilk dilşmenı idi. Bu mühim 
1 ~ a Ediyor ! logiliılcre mi. Nereye?.. bir şab!Jiyettir. Bir zamanlar Is-

işte bu tip bizi daima rahat· taobula gelmiş, Sultan Hamille 
ııı:ııııııııııııııımıııııııııııııunıırmılllDıııııııııııuıınıılill, ........ Tefrika a 89 ruıııııııınınm/1 ıız etmi~tir. Bereket versin ki görütmüş, nişanlar almı~, dünya 

Kadri beyin hakkı v d 1'ercüme ve iktibas hakkı nuılıfuT- bizimkiler arasında böyle insan- ahvnlindcn haberdar, açık göz 
günün bu genç ve değerıt: 1

• O bir alaylı mülbım [1] koca bı· Jar pek az denecek kadardı. bi:- adamdı. Bu da hakimin 
harbi de v · t' 'dd rk&nı yıklarını burarak, adeta meyus Fakat çöl adamları, bedeviler emellerine set çekmek •e onu 

aııye ı cı en n f b . T"f . 
bir nazari · · .. ü a ız ve müteessir, eo ıtı a oame arasında bunlar hadsiz, hesap- hiçe aaymnk istemektedir. lhti-
ramııtı. a ıyı gorm ş, iyi kav- münasebetiyle tebrike gelmiş sızdı. laf böyle başlar. Çöl ve BedeYİ 

Dert bitmiyor. Yemende .. zannederken, abus b~r ~ebreyle imam Yahyayı ziyarete gider- ihtilafJau, derhal silaha, ateşe 
insanlar, öyle başlar Yar ki 

0~~e çıkışır gibi şöyle de.mıı~ı: . ken yolun üzerinde San' aya (9) sarılmakla neticelenir. Hakim 
parça rahat dururlarsa b" ır - Eee, Beyfendı, şımdı ne saat mesafede Amran vardı. taraftarlarını toplar, metruk kıt· 
sulh "k ' ıraz yapacagvız'? k 1 d F 1- laya do'durur, Hu-zam Psıa da ve ıu On içinde yaşarlarsa Ö · . Buradan geçme izım ı. a"at 
adeta hasta olu o 1 b . ' yle bır tavur ve eda ile burası bir kaç iÜndenbcri kanlı kabile efradınan kafi gelmediği· 
ler Yeaıende ykrtar, Bu .. (tıp) söylüyordu ki, işinden atılmış b ni zannederek, elinde aYucunda-I ço ur. alimız b' bir meydan, bir arp meydanı 
mamla aramızda · ' bir adam, evi barkı yanmış ır h ı · ı t Seb karıda kı' paraları sag-a sola dag-ıt arak 
1 uzayıp iıtmış b' . b' 11 a inı a mış ı. ep, yu 0 
an kanlı harpler b't · · ·ı·f ıçare, iflas etmış ır z:ıva 1 bahsettı'g-ı'm iki (tip) ti. Orada etrafına fazla kunet toplar. Na-

lla • 1 mış, ıtı a • z d'I' d' 
ille •mza edilmişti O .. anne 1 ır 1

• İmam tarafından naıpedilmiş bir biye mildürü de zaten akra b«-
itilafnaaıenin · d. h gun - Ne gibi ne yapacağız? Oi-

ım1asın an emen d' I k hAkim vardı. Bu hikim bu na- sındandır. iki taraf karşılaşırlar. 
Yarım hat sonra kar• m k ım, sulha kavuştuk, mem e e· · ti k a · · 1 k h Çarpıcmalar, ölenler, yaralanan-

, yl a çı an tin imar1, ıalabile uğraşacağız! hiyenıo mu a mırı 0 ma e- -s 
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Bu i tatistik BulgarLtanın 1930 
ı:;cncsindeki fikri faaliyetinin ehem • 
ıuiyetini gösteriyor. Da.ha evvelki 
senelere nazaran iktısadi, içtimaı i -
limler \'e maarif mevzuları etraftnda 
yapılan neşriyat artmıştır. 

Bu kitaplann Yasatt ağırlıkları 
99 gramdır. Bu, Bulgaristanda ki • 
tapların halka kolayca okutmak nok 
tai nazarından yapıldığını gösterir. 
Yalnız, hukuk, ulumu tabiiye, Usan, 
tarih ve hesap kitapları daha ağn-dır 
Jar. 

Hulgaristanda nsati tabı adedi, 
bir tahı i~in 2333 adettir. Edebiyat, 
snn'at, din l'e maarif kitaplannın bir 
tabıları 2600 den 5400 arasındadır. 
Coğrafya, felsefe, tatbikt ilimler kitap 
Jarının bir tabılan 2100 ile 2250 ara
smdad!l'. 

Kitapların vasati fiatı 32 Je,·adır. 

(Bir leva fahminen 60 paradır) Fa
kat hunların arnsında 15 leva olan 
hır mevcut olduğu gibi 94 Jeva olan• 
lar da ,·ardır. San'at, edebiyat, din, 
terbiye. coğrafyrt kita.pları alelekser 
~2 lev:ıdıın azdır. Bulgar halkı ekseri 
yetlc hususi bir me eleden bahsetmi· 
yen kitapları aramakta ve okumakta
dır. 

terek bütçesi diğer senelerden bü 
yük bir farkla 5 bin lira olarak 
tesbit edilmiıtir. Halbuki öteden
bcri mektebin tenvirat, teıhinat 
ve sair masrafları için darülfünu 
nun müıterek maıarnf bütçeıin -
den yapılm~kta olan yardım bu 
sene kaldırılmı,tır. 

Bu yüzden eczacı ve ditÇİ mek 
leplerinin timdiye kadar tenvirat, 
teshinat ve sair masarifi 1500 li 
rayı geçmittir. Geride kalan 3500 
lirayla klinikler, laboratuvarları 
ile koca bir mektebin idareıi im
kansız görülmektedir. Bu itibu
la Tıp fakültesi ve darülfünun e
manetine müracaat edilerek Da • 
rülf ünunun müıterek masraflar 
bütçesinden eskisi gibi bu sene de 
yardım edilmesi ve kabil olmadı· 
ğı tal:dirde mektebi müıkül mev· 
kiden kurtaracak her hangi bir 
çarenin araştırılması iıtenilmit • 
tir. 

lar... Orada askerimiz yoktur, 
ruenut olan birkaç jandarma 
hiç bir ıeye mndahale etmeden 
vaziyete seyirci ... 

Çarpışıyorlar ... Neden, niçin? 
Zavallı bedevi, t:minim, bilmi
yor. iki baş, yukarıda tarif -et· 
tiğim iki tip hırsına yenmek için 
sürü sürü insanı birbirine sal
dırtmıştır. 

iman Yahya bir taraftan blki
mi istiJzam ediyor. ''0 haklıdır,, 
diyor. Yolumuz üstündeki bu 
kanii hadiseyi hallü fasletmeden 
geçip gitmek olmıyacakta. 

Mektupçu Hakkı, jandarma 
kumandanı Hilmi, ve erkAnı 
harp irfan Beylerden mürekkep 
bir heyet teşkil ederek ve ya· 
nımıza orada işimize yarıyacak 

(Bitmedi) 
~------1] Bu mülbim Yemcnliydi, orada 

ncfcrfü ten başlamış mülhim olmufıu. 
Onda da o ruh vardı . (Harp. h:ırp), baş
ka bir şey bilmez., ınlımııdı. DUnyaya 
doğüşmck, 'uru~mak, ~arpışmık için 
gcldıklcrine kani olan inSlnlardan biri. 
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İ!~aattoitSıs· ı·nlm· İ kneşirett;c'H bı'r ; .. ıa. Galip ~~~~ ~~ dun islalisli k İ Dünkü 
-o• "' bir konferans verdi Zonguldak maden kömür havzası-

ıtistiğe göre, mart ayı içinde menıle• nın 1931 senesi faaliyetine ait neşre · 
maç 

ketimizden ihraç edilen bazı madde - Dün Ticaret odası içtima salonun- dilen bir istatistiğe göre madenlerden 
ler §Ulllardır: da, iktisatçılar birliği toplanmıştır. 1931 senesi içinde 1,574,091 ton kömür Milli takım muhteliti vendi 

80,971 1iralık 8,855 kilo koyun, ge - Galip Bahtiyar Bey, buğday me · çıkarılmış ve bunlardan 1,115,877 to • 
~; 593, 995 liralık t,534,137 kilo yu - selesi hakkında bir konferans ver • nu geçirilmiş ve 160,686 tonu da bu 

$ 

murta, 14,390 liralık 28,267 kilo ham "ttiştir. Konferansta, buğday buhra • seneye devredilmiştir. 
dert, 270,215 liralık 28,254 kilo av de - nına m!ni olmak üzere başka mem · Geçirilen kömürlerden 816,618 ton 
?isi, 54,594 liralık 114,316 kilo yün, leketlerin, bu arada Amertka, Kana · dahilde sarf ve istilak edilmiş ve 
21,405 Jiralrk 59,699 kilo tiftik, 90,332 da, Aimanya, FraM& ve Italyanm 299,259 ton ecnebi memleketlerine sa • 
liralık 26,602 kilo halı, 322,82S lira . ne gibi tedbirler aldıklarını anlatmış- tılmıştır. Bu kömürlerin altıda beşi 
hk 7,312,902 kilo arpa, 544,792 lira • tır. Türkiye buğdaylannrn bilhas · muht~lif bandrah ,·apurlara ihrakiye 
lıık 1,529,000 218 kilo üzüm, 19.215 li . sa fert cins buğdaylarımızın hariç• olarak verilmiş, mütebakisi de Yu • 
ratık 175,735 kilo incir, 9,569 liralık te pek fazla rağbet gördüğünü, ah~ nanistan, Romanya ve ttalyaya 
40,980 kio kabuklu fmdık, 249,302 Ii- tA 92S senesinde Amerikalıların ken hamule olarak gönderilmiştir. 
l'a.hk 502,75s kilo kabuksuz fındık, di buğdaylannı satmak üzere Avru - S . • ı 
40,869 liralık 1,l08,118 kilo pamuk to- pa Hmanlarını dolaştıkları sırada 8D8YICJ er, 
~umu 146,198 liralık 424,610 kilo zey- Fransa hükOmetinin memleketimiz - Toplandılar-
tinyağı, 1,492,838 liralık 1,224,256 kilo den mühim miktarda sert cins buğday Sanayiciler, dün İkinci Vakıf ha • 
tut·· satm aldığını ve bunlardan çok un, 148,838 liralık 3,013,148 kilo pa· nındaki birlik merkezinde toplanarak 
lA.ınut, U,632 liralık 266,008 kilo Pll· memnun kaldığını sii;vlemiş, tohum- Ankaraya giden heyetin teşebbüsleri 
ll-ut huı.a--•ı, 87,007 lı'r•lık 16,07• larımızı ve istih8al vasıtalarımızı te - d" . 1 - ö.:Söo .. u hakkında verdiği izahati ınlemış er-
kilo afyon, 125 liralrk l,<IOO kilo ke _ kemmül ettirmek suretiyle diğer ih - dir. 
:teste, 41'i7,407 liraltk 1.391,298 kilo pa- racat maddelerimizde olduğu gibi Heyet namına Nazmi Nuri bey i -

k
•.Uk. , aM,lSl liralık 34,~09 ton maden bu madde üzerinde de hariçe rüc • . 'k' . k 

Milli takım oyunculan dlln Takaim sıtadyumunda ekzer.izle
rine devam et111i1lerdir. Dllnkü maç Galatasaray - Vefa, Kum
kapı mubtelitiyle olmuıtur. Karııık bir halde devam eden oyun 
3 - ı milli takımın galebe.ile bitmiştir. Resmimiz, dllnkü maçtan 
bir enstantınedlr. 

o-uru.·· -t hanlı bir tarzda ihracat yapabile . zahat vermış ve teşvı ı sanayı anu . 
.. ,"' nunun tadili me!elesiyle sanayicileri 

ceğimiroen bahsetmiştir. 
lh&1klra mani ol k 1 l N i 1 ak 1 k . . d alakadar eden diğer icler hakkında ~ ma Ç n et ce o ar , Mem e etımız e :.-
T. Ankarada yapılan tecı>bbüsleri ve a-
ıcaret mıntakası müdüriyetinin buğday buhrllnma mani olmak için -s-

~ahve hakkmda aldığr tetbiri şeker ve mısır istihsalatının tahdidiyle çifçi tınan neticeleri anlatmıştır. 
~ınona da teşmil ettiğini yazmıştık. kooperatif teşkil!tının te!§isi ve ek - Dr. lsmail Dervl~ 

aber aldığımıza göre gü.mrükten çı . mek randumanınm yükseltilmesi, bil- ~ 

MOatettele b•• murahhaaımız 
Muhtelit mübadele komisyonu 

Türk baş murahhuı Şevki bey bu 
gün Ankaraya gidecektir. 

Suat bey geldi 
Vazifesinden istifa eden Ro • 

ma sefirimiz Suat bey dünkü ıem 
plon ekspresiyle ltalyadan ıehri • 
mize gelmittir. 

karılacak mallann tüccaTlardan he • hassa sert buğday ekilm~i. hariçe Bey iPf D 
Babını sormak suretiyle bu malJar et . fazla miktarda ihracat yapabilm~i im Y ___ _ 

rafında ihtlklr yapılmasına m!ni ol- k!nlannın ara,tmlması lazım geldi - Yann Tıp fakUlteslnde 
lbak üzere alman bu tetbir, prinç ve ğini kaydetmiştir. ihtifal yapdıyor 

Şevki bey Ankarada komiıyo .. 
nun tahsisatı itleriyle meırul ola· 
caktır. 

Suat bey bu akşam Ankaraya 
gidecektir. 

Z&rurı ihtiyaçlardan sayılan diğer ba- Limon meselesi Geçende Almanyada irtihal 
zr maddelere de tatbik olunaacktır. eden Tıp fokülte!Iİ me.üerriıl~- Sipahi ocaıının mDsabakalara 

~--... --- , 
Yirminc! aann güzeli 

GOmrOk anbarlar1nda teftiş Limon ihtikA.rma mani olmak için rinden Or. lsmail Dervıf b-ıyın 
G alınan tedbirler arasında dördüncü ruhunu taziz için on iki Nisan 

S:pahi ocağı her aene olduğu 
gibi bu senede sivil erkeklerle 
hanımlara mahsus üç mllsapaka 
tertip etmiştir. Müsabakalara 
mayısın yirmisinden itibaren 
başlanacaktır. 

Refik Ahmet bey tarafından yann 
akşam saat yirmi buçukta Istanbul Nd
yosunda bir konferans verilecektir. Mev· 
zu şudur: "Yirminci asrın tcltklı:isine 

göre güzellik nedir. güzel kimdir?,. 

l ümrük ambarlarında müfettiş - kontenjan listesine fazla mi.ktarda Ji. salı günü saat on üçte Tıp fa-
ıer tarafından eşyalann tesbitine baş mon konm~ı bulunduğu n bunun d b' 
arıınıştır. Bu arada dört numaralı kültesi konferans salonun a ır 

için lktitııat veklleti tarafmdan şeh - h f ı k 
&ınbar tefti• edilirken bazı kan•rk i• • i ti al yapı aca lır. 
ı v 'j' 'j' rimiz ticaret mıntakMr müdürlüğüne · 1 ere tesadüf edilmi• olduguw ndan bir 'h Darüliünun bp fakültesı ta _e-
k 'j' ı tiyaç mildannın sorulduğu yazıl - ld -
ısım ambar memurlarma işten el "ek be cemiyeti reislig" inden a •iı•· ti ~ mıştT, haber aldığımıza göre tica - Halk bllglsl derne il 
riJıniştir. mız bı'r mektupta cemiyet tara· ret müdüriyeti bu hueustaki tetkika - ' 

l'Utan konfer.3nsına h11z1rhk tını bitirerek tesbit ettiği neticeyi ve. fmdan tertip edilen bu ibtifate Ankarada bulunan tütün inhi· 
TUtOn lnhlsars ba, mUdUrU 

Halk bila-iıi derneği, Halkevi
nin lisan, dil ve tarih şubesine 

iltihak etmiı, evrak ve vesaiki 
de subeve devredilmiştir. 

Ticaret odası, şehrimizde toplana - kalete bi1dirmh~tir. meslekdaş'arm ve arzu eden di- sarı umumi müdürü Hüsnü beyin 
~ak olan tütün konferansı için hazrr• Yek!let bun~un üzerine lstanbula ğer zevatın iştirak etmeleri rica çarşamba günü şehrimize gelme M 

~~ra başlamıştır. on bes bin kilo kontenian vermistir o'u.,n"O" si beklenilmektedir. ............. ___ .. _,. ·---- ...... ~ ~---· ...... ~ -..... ---.......... . ··········--·--
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----- TARlH EL KlTABJ 

TUrk lisan ve edebiyatı : 

vetli ~~lçt saltanab kurulduğu zamandan itibaren halk arasında kuv • 
aanel · 1~ alk edebiyatı yaaımaldaydı. Şarktan gelenler Ebimüılim ef • 
dest "i' ıetimıitlerdi. Fakat Anadolu da Bizanıla muharebeye ait 

a~ ~daha. ziyade makbule geçiyordu. 
raylard: b!g~zı ile Daniıment Gazinin hikayeleri halk arasında hatta sa~ 

0 
uyuk bir zevkle dinleniyordu •. 

Yet v n dörd~ncü asırda ıaraylarında arapça ve ·acemceye fazla ehemmi• 
na ıö':d: Sel~~ sa~tanatına mukabil beyliklerde türkçe büyük bir iti • 
larda • e Tu~klerın arap ve acem dilleriyle yazdıkları eserler bura : 
Türk f •11 n~ tu~kçeye tercüme olundu. Anadoluda bir çok kıymeth 

B'!-1r en yetııti. 
vıf h~tt~aa tasavvufi hal lqiirleri Yunua Emre gibi bir büyük mutasav• 

ı. 

On .. ·· 
Mes'ut ş~;hnc~. ve on dördüncü asırlarda Hoca Dehani, Atık Pata, Hoca 
retler ;etiını· ~ulıehri, Şeyh oğlu Nesimt, Ahmedi, gibi büyük şöh • 
da Anadolucİ' ır. Bunların sayesinde türkçe on dördüncü asrın sonun• 

Ga 
a Yabancı dillerin hakimiyetine nihayet vermiştir· J 

zel .. 11•80 arı 
Anadouluda .._ .ki . d b f k d' . . .. 1 atlar sahasında d --::- 1 ncı aıır a aılıyan inkita en ısını guze san• 

abideler camii a ıoıtennittir. Muhtelif Anadolu ıehirlerinde bir çok 
sU:.alardak'er, çeımeler, türbeler, ıaraylar inıa olunmuıtur. 

lerinin evaafmı g~ıt ~rler orta Asy11.daki Mezopotamyadaki Türk eser • 
enr. 

• Anadolu Selçuktl · • . . • . ~ 
hır ç.ok inaan reıiml ~rı zamanında ıslam dınınm menetmesıne ragmen 
re t-a..J!'f 1 turerıne, canlı -killere kabartmalara, hatta heykelle • .... uu o unmuı • s-- ı . 

- Orta zamanda Hint Alemi -

Saka·Hlnt ve kuthaıaıı 1 r "'P•ratorıuıunun parcalanması ı 

Milattan bir asır evvel S k 1 R , 
Gurcarav1 ı'ht' t k .. akua arın Ef ganiıtan, Pencap, açputan ve 

• J ıva e me uzere d ki . 1 k b' d etınııtir. r u arı ımparator u ır asır evam 

ne s:.:.ıiler Ku1h~nlar idare.inde Hiadistanı istila etmeleri üzeri· 
triyan, Afpara_tor ugu parçal~n~ı. Kuıhanlar · F ergana, Soğut, Bak· 
dular. ganıstan, Pencapı ıhtıva eden bir Türk imparatorluğu kur-

~~ ~da bazı Saka kıralları Kuthanlarm tabii olarak yqardı. 
ti. Betiıı: enn Kuthanlar imparatorluğu betinci ura bdar devam et• 
laayik eden ·k='ırkuda parçalandı. Kuthan!\ rı timalden tazyik eden cenupta 

1 ı vvet vardı. , t 

-------- TARİH EL K!TABJ ----------ıss .... 
Cenuptan gelen tazyik, eski Morya İmparatorluğunu ihya eden 

Gupta imparatorluğu idi. Gupta imparatorluğu cenupta Sakalara ait 
ve Kuıhanlara tabi iki kırallıiı zaptetti. 

Şimalden gelen tazyik, ıarba doğru muh'aceret eden Akhunlar im •· 
paratorluğunun geni,lemesinden hasıl olmuıtu. Akhunlar impara • 
torluğunun geni9lemesinden hasıl olmu~tu. 

Akhunlar evveli Soğut (385- 420) daha sonra, Baktriyam (425) 
iıgal ettiler. Bir müddet garpte Sasanilerle meıgul oldular. Sonra 
Pencap üzerine yürüdüler ve Kuıhanlar dağlık (Gilgit) mıntakasına il • 
tica ettiler. 

Akhunlar altıncı asrın ortasına kadar vaziyete hakim oldular. Mer• 
kezleri Pencapta (Sakala) tehri idi. Bundan sonra Hindistandan çekil • 
miye mecbur oldular. Onlar Hindistandan çekilince Kuthanlar çıkbk • 
ları dağlık mıntakalardan etrafa yayıldılar ve dokuzuncu asra kadar ea
kiden sahip oldukları arazinin bir kısmını elde ettiler. . -wl!ı, n rs' ' rt' 

Gupta lmperatorıuıu : 

Marya imparatorluğundan ıonra (Magadha) mıntakası .,,., milattan 
sonra üç asır içinde ehemmiyetli bir rol oynıyamadı. (318 - 535) te 
hüküm süren Gupta sülilesi Moryaimparatorluğunu ihya etti. Bu im• 
paratorluk dördüncü asır nihayetinde Dekkan kavimlerini vergiye bağ• 
ladı. Gupta İmparatorluğuna nihayet verenler Akhunlar olmuttur. 

Guptalar devri Hindistanda medeniyet, ıan'at hayabmn inki9afı iti• 
bariyle yüksek bir seviye ıötterir. 

Brahma dininin en methur dua kitabı (Brahma Sutra) ve dram, kO" 
medi ölmez eserleri bu devirde yazıldı. 

Arap rakamlan denilen ve bu gün kullandığımız raakmlar da bu 
devirde Hindistanda icat olundu. Ve Türkler vaaıtasıyle Harzemli 
Musamn li.tinceye tercüme edilen bir eseriyle garbe yayıldı. 

Hindiıtanda bu devirde sefahat bayati da baıladı. 

Raçputlar: 

Hint istilasında Hunlarla birlikte çalıt-mıt olan (Gurcara) kabi• 
lesine mensup insanlar da vardı. Bunlar Akhunların Hindistandaki ha
kimiyetleri nihayet bulduğu zaman Hint cemaati içine asılzade ıınıfı • 
nı teıkil eden (Kqtriya) olarak girdiler. . 

Bunlara Racputlar yani beyoiulları dıyorlardı. Bunların otur .. 
dukları yerlere Raçputana iımi verildi. 

Gurcaralardan bir kısmı da daha cenupta Katiyavar yarımadasına 
yerleştiler. Buraya onlara nispetle Gucerat dendi. . .. •.• ..., . . ....ı 

Raçputlar Feodalltesl : 

Gupta imparatorluğu tetekkülünden sonra zaptettiği yerlerdeki 
küçük prenı ailelerini tabi bir hükUmet olarak serbest bırakıyordu. 
İmpratorluk Hun iıtilisı ile parçalanınca bu eski prenslikler tekrar can 
landı. Bunların içinde Hun istilası na kartı müclaf aa edenler ıöhret 
kazandı. Bunlann arasında bu günkü Delhinin şimalinde bulunan Ta • 
nesvar racalığı Harıavadhana ( 606) zamamnda geni9lemiye muvaffak 
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Verem milcadelesl 
Cemiyeti çalışıyor 

Üçüncü faaliyet senesine giren ~ 
tanbul verem mücadelesi cemiyeti 
SMSİZ ve mütevazı bir surette çalış -
makta ve mesaisinde muvaffakıyetle 
ilerlemektedir. 

Cemiyet bu müddet zarfında, istih 
daf ettiği gayelerden üçünü tahak -
kok ettirmiştir: 

1 - Heyeti vekile karariyle mena• 
fil umumiyeye dahil cemiyetler meya 
ınna gi11111i§tir. 

2 - Veremin, frengi, sıtma ve tra 
hom gibi bütün memlekete şamil bir 
mücadeleyle önüne geçilmesi hakkın
daki teklifi, sıhhat vekı\leünce kabul 
edilmi§tir. 

3 - Türkiyede ilk defa olmak üze 
re bir halk sanatoryomu tesisine ka
rar verflmi§tir. 

Erenköyünde tesis edilen sanator
yom, 6 mayıa cuma günü açılacak, ay 
nı günde hasta kabulüne b~lanacak 
tır. 

Hastalardan günde iki yüz yet -
miş beş kuru§ ücret alınacaktır. Bu 
ücret içinde ili~ tahliller, röntgen 
muayene ve filfmleri de dahildir. 

Sanatoryom bu sene için 30 yatak
JrdIT. Derde genişletilecektir. Bura -
da tedavilerini arzu edenler bu gün • 
elen itibaren Cağaloilunda Hil!U • 
aluner me.r:kezinde İstanbul nrem 
mücadelesi cemiyetine müracaat ve 
isimlerini kaydettirebilirler. 

Cemiyet, bu haYJTlı şefkat müegse 
sesinin tesisi işinde büyük yardımda 
bulunan HUA.Jiahmer cemiyeti umumt 
merkezine, naktt ve ayni teberrüatta 
bulunan banka ve ticareUtanelere ve 
sair bUtün hayır sahiplerine teşek • 
kür ediyor. 

Turing klüp ne yaptı? 
Şehrimize geçen sene ne kadar 

seyyah geldi ? 
Her vilAyet merkezinde temiz bir otel 

Vergi nasıl 
Alınacak? 
Söylendiğine göre Müvazene 

vergisinin istisnaları olmıyacak, 

eski tekaüt kanunu üzerinden 
maaı alan mütekaitler, yetimler 
•• dulların maatlarından, harp 
maiQllerine yapılan tediyattan, 

Turing ve otomobil kulübününj ve müteaddit afiş, bröşür ve risale · hidematı vataniye terbininden 
dünkü kongresinde okunan faaliyet ler bastırmıştır. maaş alanlardan bir ay zarfında 
raporıına göre, kulübün 931 seneei Evvelki kongre mukarreratı muci· 
bl!nçosunda varidat miktan, teber - hince kazalara mini olunması için Ga- aldığı maaş ücreti veya yevmiye 
rüler ve huaust varidat çoğaldığı için, latada Voy\'oda caddesine ''Şoför dik· yekunu !:O lira ve ondan aıaiı 
geçen seneye nazaran fazladır. Bu- kat,. levhası koydurulmuştur. olanlardan dahi vergi tabıil olu. 
na mukabil kulübün resmi tahsisatı Bu le\'halar §ehrin diğer yerlerine nacakbr. 
yarıya inmiştir. 931 senesinde resmi de konulacaktır. Muvazene Tera-isioin tatbiki vu 
membalardan alınan ta.hsi8at 5400 li· Kulüp sene içinde Avrupada top - şekilde cereyan edecetir. Maaı 
radır. Seyahat acentelerinden ve lanan ve turizmi alakadar eden bil • 
vapur kumpanyalanndan da bu sene tün içtimalara iştirak etmiştir. veya ~cretin yek\lnu üzerinden 
ancak 4557 lira tahsil edilebilmiştir. Ayrıca, bir otelcilik mektebi açıl • evvela yDzde on nisbetinde mil
Bunlara mukabil rozet, pl!k ve Trip- ması için hükQmete müracaat edil • vazene vergisi kesilecek, bilabara 
tik satı•larmdan temin edilen hasılat miş ve beynelmilel otelcilik teşkila - k . d 

~ gene maaı ye Wıu üzerın en pçen senelere nazaran sıoğalmıştrr. tiyle temasa girişilmiştir. Kulüp her 
·ıA k · d h. 1 b kazanç vergisi katolunacak ve Kulübün mali vaziyetini düzelt • vı caYet mer eıın e ıç o mazsa eş, 

ınek için belediyeden ve Halk fırka • on yataklı güzel bir otel açılmasını kazanç vergisi kesildikten ıonra 
smdl.ll yardnn ietenilmesi düşünül • istemektedir. geriye kalan mikdar üzerinden 
mektedir. Sabık müzeler müdürü, ls - Kullip tarafından yapılan teşeb · buhran vergisi tahsil slunacaktır. 
tanbul mebusu Halil Ethem Bey de büsler neticesinde lta1yadan ,.e Yu -

• 1 Al d t b'll' Müvazene veraisinden ıonra varidat temin edecek bir teklifte bu . nanıstan a manya an o omo ı ı • 
h kafı'lelen·n· ııı:.ehn·mı'ze gel buıuni bir mllesscsede çalı•an lunmuştur. Kulübün idare heyetinde seyya ın ~ • Y 

müzakere edilmekte olan bu teklif, meleri temin edilmiştir. yüz lira maaşlı bir memurun 
tarih! bazı türbe ve !bidelerin eskisi Rapor ve blA.nço okunarak kabul e müvazene, buhran ve kazanç 
cibi müzelere veya Evkafa merbuti • dil dikten ııonra yeni mürakabe heyeti vergiıi kati yatından sonra eline 
yetleri büi kalmak prtiyle ecnebi • azalrklarına Tevfik Salim Paşayla sa
lerin ziyaretlerine a~ılmuı, bu sey • bık mülkiye müfettişi Müfit, müder - geçecek para ıudur: 
yahJardan alınacak ücretlerin de ku• ris Macit, Yunus Nidi, Sadettin Fe • Maaf Katiyat 
lübe varidat kaydedilmesi ~klinde • rit Beylerle Nakiye Hanım seçilmiş - 100 lU Müvazene 
dir. ler, Reisicümhur Hazretleriyle Baş • 7 Kzanç 

Kulüp 931 senesinde Türklyeye ge- vekil lııımet, Meclis reisi Kazım Pa • 6 30 Buhran 
len seyyahların miktarı hakkında bir şalara ve DahiJıi·ye vekili Şükrü Kaya 
i'tatistik hazırla lllltıştır. Buna göre Beye tazimat telgrafları çekilmesi 23 50 20 Pul 
sene içinde kafile halinde gelen ~ey • alkışlarla kabul edilerek kongreye ni· 76 50 Müessesat memurları-
yahlarm mHctan '7500 dür ve 930 se - hayet nrilmi~tir. İçtimadan sonra nın alacağı miktar. 
rıe.sinc;e gelen seyyahJann yamı ka • kulilp azalan şerefine Perapalasta 

San'at ilem.inde 

Ledl Klerkln 
Besteleri 

] 

lnglllz sefirinin zevcesinin .. 
son eserleri, Tötonyadllkl 

konserde çahnacek 
Nisanın yirmi üçüncü günü akşaaıl 

s:ıac dokuzda Tötonya Alman kulübünde 
mevsimin son konseri verilecektir. 

Bir çok nefis musiki eserlerini blf 
araya toplıyın programda, lngiliz sefı& 
nin zevcesi Lcdi Klerkin en son bcstr 
Jediği bazı parçalar da vardır. Bu paıw 

çalar taganni olunurken, JngiUı konsolO
su Mr. V. Hug piyanoda refakat cd,. 
ccktir. 

Konserde madam Ritıı Mahmut S. 
,.e N. lbsan H. muhtelif parçalar ugao• 
ni edeceklerdir. Orkestra_ Her Haol 
Şnayder t:ırafından idare olunacakUS. 
Dr. B. Gündcl viyolonsel çalacaktır. 

Bu müsamerenin, senenin en güıtl 
müsamerelerinden biri olacağı anlaF 
mııktadır. 

"Tötonya,. dakl temsll 
Önümüzdeki perşembe günü alı:şadll 

dı Tötonya kulübü salonunda Tonl Itır' 
pehovenin "üç ikiz" isimli üç perdelik 
komedisi, Almanca olarak oynınıcaktır-

Yunan opereti gitti 
Uzun müddettenberi Fransız tiyatro• 

sunda temsiller veren lkonomu Yunaıı 
operet heyeti. evvelki akşam son tem• 
silini Yermiştir. Sıın·aıklrlar, dün Yunr 
nistana ~tmislerdir 

Daru,,af aka için rozet dalıtm .. 
lstlyen talebeye 

Kurban ooyrammm birinci güııll 
plaka menfaatine roı;ct datıtılMıaktu· 
ıtefkat mUeseeııeaindekl kardqlerlne 
Vt'aet arzuıınnda bulunan erkek ve kn: 
aUlm mektepleriyle resmi \ 'e buut itte 
ler talebesinin kutu almak üzere lallvlyet 
rakalarfyle birlikte nlaanm H Qnctl pe 

Zonguldakla lstanbul dardır. Suriye ve Rumeli •imendifer, bir çay ziyafeti veriJimştir. Yüz lirda alan bir devlet me-
~ muruoun abu katiyattan sonra gtınU saat ondan, on altıya ka4ar Nu 

•rasında telefon leriyle gelen eeyyahlar 11,136, deniz Bir istifa ve bir tayin maniye merkezine mnracaat etmeleri 

Z d 1 b d 1 1 -ı edd't t 1 1 1 eline aereeek para •udur: ongul akla ıtan ul arasın a yo uy a. ve mu e 1 J>08 a ar a ge en Belediye ihtikar komisyonu 6 ~ Y 

bir telefon batb tesis edilecek· seyyahlar da 930 senesinin 25 binine azasından Galip Bahtiyar Bey, Maaş Katiyat 
rlllyor. 

mukabil 23 "43 tür. ı· t d d t" J•k 00 10 M" E 1 e tir. Telgraf fen müfettişlerinden "" ıcare o asın a rapor or u va- ] unzene v enm 
Mftmtaz B. bu işle meşgul ·01_ Sene içinde muhtelif vasıtalarla zifeıi aldığından, komisyondan 5 Kzaoç Cerrahpaşa hastahanesi cezacı başı9' 

gelen seyyahlar bir sene evvelkinden istifa etmiştir. Yerine, daimi 6 SO Buhran Feridun beyin ktı.ı Yümniye hanıml• 
mak Te icap eden tetkikati 3000 eksik olarak 42000 dfr. encümen karariyle Beyoğlu aza- Bursa pazan sahibi Nazmi beyin evlen• 
yapmak Gzere Zonguldaia git- Kulüp bu sene pTOpajanda netri - ıından Mehmet Alı Bey tayin 21 70 20 Pul meler! dün Beyo~lu niklb dairesinde y,. 
miştir. yatına büyük bir ehemmiyet vermi§ olunmu~tur. 78 30 pılmışttr. Saadet diledz. 

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

.... ıs6---------- rAR!H EL KİTABI -------
oldu. Fakat Cupta hakimiyeti iade edilemedi. Bilhana Harpdan ıon• 
ra Hindistanda irili, ufaklı hükUmetçikler kendi baılanna kaldılar. 

Bu zamandan sonra ıimall Hindiıtanda Raçput denilen Türk bey• 
)erinin eline geçti. 

Altıncı asırda Raçputlardan Çalukyalar Maharat kabilelerini bir • 
1ettirnıiye muvaffak oldular, ve bütün Dekkanı ihtiva etmek üzere kuv • 
•etli bir kırallık kurdular. Maharatlar Dravitlerdendir. Sakalar ve Hun. 
)arla beraber gelen Türk kabilelerine karıtmıtlardır. 

Bu devlet zamanmda medeniyet hayli inkitaf etmitti. Acantada 
methur yer altı mabedinin duvar resimleri (Fresk) leri bu devre aittir. 
Çolukyalar Dekkandaki hakimiyetleri iki uır f uılayla on ikinci ura 
kadar devam etmittir. 

Dekkanın daha cenubunda da Dravitlere mensup iki Türk devle • 
ti daha vardı. Bu devletlerden Dekkanda battan nihayete kadar Ora • 
vit kavimler yaııyordu. Bu günkü Haydarabat m.mtakası ıimalde Ora• 
vitlerin Telugu, cenupta Tamu) veKamara tubelerine mensuptur. 

Dekkandaki devletler müslüman Türk iatilllan ile (on üç ve on dör• 
ditncü) asırlarda ortadan kalktılar. 

Bunların içinden yalnız bir tanesi, Vivaynaıar Dravit devleti iki a• 
ıır müılüman Türklere mukavemet etti. 

- MDslftman TOrklerln idaresinde Hint -

Hindistanda T ansevar racası Harqanın ölümünden sonra Hindiı 
tan parça parça küçük devletlere bölündüğü için iıtillcılann Hindistana 
hücumları gecikmedi. 

Emevt halifesi Yezit zamanında (712) de kumandan Mehmet bin 
Kaann Hindistana tecavüz etti. Fakat bu tecavüz (İndüa) te mevzii 
muvaffakıyetler temininden bqka bir netice vermedi. Ve müslüman • 
lık bu Arap taarruzu ile Hindiıtada yayılmadı. Hindistanda müslü • 
manlıiın yayılması ancak Türk iıllm fatihlerinin Hinde akınlarından 
aonra bqlamııtır. Hindiıtanda müslüman Türk hakimiyeti 1001 den 
1857 ye kadar sekiz buçuk aıır devam etmiftir. 

Bu devir üç kııma ayrılabilir: 
t - istila, teeasüı devri: 1001 - 1526. 
2 - istikrar ve azamet devri: 1526 - 1707. 

3 - inhitat, Hindu abülimeli, Avrupalıların bilhassa lnıilizlerin 
iıtili.sı devri: 1707 - 1857. 

Gaznelller devrinde Hint : 

Hindiıtanda müılüman Türk hakimiyeti Gazneliler devrinde tees• 
w edebilmittir. Gaznelilerden Sewuüktekin lnduse kadar Kabil vadisini 
zaptetti. Gazneli Mahmut (998 - - 1030) Afganiıtanc!an Hinde 1'7 
hücum yaptı. Hindiıtana hlkim olan Racputlann ordusu mukavemet 
edemedi cünkü hareket ve manevra kabiliyetinden mahrumdu. Mahmu 

------- TARm EL KlTABI -----ts3-
Bu zamanda Anadolu şehirleri ne ve köylerine bir hayli iman iıkin 

olunmutlur. Şarktan gelen kabileler bölünerek toprağa raptedilmitti. 
Bu ıuretle kabile tesanüdü, kabile hayatı yerine reni bir haY.at vücu• 

de getirilmeıi iateniyordu. 

Dini hayat: 

Selçuk develeti ol.un Anadol1,1daki diğer devletler olıun din huau• 
ıunda pek hürriyetperver idiler. 

Anadoluda teeaaüı eden devletler müılüman ve sünni idi Yalnıs 
ıehirlerle köyler arasında bir fark hasıl olmuıtu. Şehirler iılimhiı 
ıartlariyle kavradığı halde köylüler, kabileler hali. Şaman akidelerini 
de taşıyorlardı. Bazı Türk sofuları kabileler arasına girdiler. Onlara 
iılamlığı anlayabilecekleri ıekillerde anlattılar, bundan Şiy'iliğe 
be:ıziyen akideler, telakkiler çıktı. Anadoluda bir çok tarikatlar türedi. 

lktaaadt hayat ı 

Selçukiler devrinde Anadoluda refah batlamııtı. Antalya, Alaiye, 
Sinop limanları vurtuile hariçle münasebet leeasüı ediyordu. Dahilde 
de kervansaraylar inta edildi. Hatta hükumet yollarda soyulan kervan• 
ların bedelini tediyeyi taahhüt etti.. Anadoludan ıap, tuz, hububat ke • 
reste tiftik gibi ham maddeler ihraç ediliyordu. 

Aym zamanda kumat, halı da ihracat eıyası meyamnda idi. Anado 
lu kumaşları Mısırda pek makbuldü. ilhanlıların Anadoluya yerlet• 
meleri Anadolunun ikt11adi vaziyetini bozmadı. Şarkla olan münate
betini bir az daha takviye etti. Tebrizle Yumurtalık limam arasındaki 
kervan yolu ehemmiyetlendi. Sivas gayet mühim bir ticaret merkezi 
halini aldı. 

On üçüncü asırda Sivasa Cineviz tacirleri gelmişti. Bu asrın sonun• 
da Sivaaa bir de Cineviz konsoloıu gönderilmi,ti. 

Anadolu limanları Kınm, Mı11r, Suriye limanlarıyle de mühim mü• 
nasebetlerde bulunuyordu. On dördüncü asırda Anadcılunun garp taraf 
lanndaki beylikler, deniz ticaretinde büyük inkiıaflar göstermiıler, 

büyük ticaret filolanna malik olmuılardır. Bu beylikler Avrupayla tic• 
ri münaıebetler tesis etmiılerdir. 

Fikir ve sa11'at hayatı ı 

r Onikinci asrın son yarısında Anadoluda fikir ve san'at hayatı inki• 
ıafa bql&mııtır. lktısadi bayatın inkitafiyle muvazi olan bu hareket 
yüksek fikir terbiyesi almıt devlet reiıleri tarafından himaye ediliyor • 
du. 

On üçüncü asrın eserleri ya farisi, yahut arabi yazılmııtır. Bu devil"" 
de bir çok fikir adamı, şair yetiımiıtir. Celilettini Rumi bu zamanda yS' 
ıa:nıfhr. Konyalı Sadrettin, Kermanlı Evhadf, Ferganalı Sadettin, Md' 
hiddini arabl bu devirde Anadoluda büyük töhret kazanmıtlardı. 

Fikir hayatının inkitafı on dördtncü asırda da devam etmittir. 
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( Memlekette V AKRT 1 

Kayseri belediyesi 
neler yapıyor? . 

Yangın havuzu-Tenis yeri-ilk defa parke kal
dırım .. Mezbaha - Yatı mektebindeki hadise 

Kayseri hususi muhabirimizden: 
Belediye reisi Necmettin bey kıy· 

nıem bir avukattır. Ciddi me. aisiyle 
tanınmış olan bu zat şcltrin ihtiyaçla· 
rnu görmekten nüfuzu nazara sahip· 
tir. Henüs kısa olan faaliyet devresin· 
de bir hayli yenilikler vücuda getir . 
nıiştir. Necmettin bey ricam üzerine 
bana şu izahati verdi: 

- Bu sene belediye bütçesi geçen 
seneden yirmi bin lira noksan olarak 
130 bin liradır. Oç senelik hesabı kati 
lerin, tahsilatın vasatisi nazarı itiba· 

re alınarak bütçe tanzim edilmiştir. 
Önümüzdeki sene belediye mühim iş -
lere giriyor. Çünkü rnridatının 35 bin 

lirasını dörtte birine hissedar olduğu 
elektrik şirketinin borçlarına yatır
ntak mecburiyetindedir. Yalnız u • 
ınurnt helalar ve bir yangın havuzu 

beinşası kararlaştırılmıştır. Bu sene 
• lediyenin en çok çalıştığı şey şeh· 

l1n ağaçlanması olmuştur. Bir çok 

Urnunıı yolların her iki tarafı ağaç • 
l~rla süslenmiştir. Ayrıca halkın is· 
tirahat ihtiyacını temin eden ''Şule,, 
Parkının yanındaki Rürlar yıkılarak 
bahçe büyütülmüştür. Modern n 
kübik Yenipostanenin kar~asrndaki 
bahçeye bir tenis sahası yapmak n 
muhtelif idman aletleri getirtmek ni
Yeti vardır. Şehrin ççk münasip bir 
Yerinde yapılacak olan bu tesi~at genç 
lerfn çok hoşuna gidecektir·. Bilhns· 
sa vazifesi başından yorulup ~ıkan me 
nıurlar ve mektepliler buradan isti · 
fade edeceklerdir. Stadyum için de 
"8alkevi,, nin spor şubesi faaliyete 
reçtikten sonra belediyr <;chir hari • 
cindeki arzu edilen m1' • sahalar -
daıı birini tahsis eder<' 1.'.mine ça· 
lı§acaktır. 

k Rayseride ilk defa olarak parke 
d aldırım yapılıyor. Hükfimet mey -
l'~~ndan Ç~rşı başma kadar 150 met-

. Yolun ınşasına başlanmak üzere-
dır. Grra ·ıe 
bir nevı nı . ya~rn Bez:ııt. denilen 
heri 7 k taş sıparış edilmıştır. Be -
ta k uruş 16 Paradan :>O bin :ı.det 
ş npaJr zarf ı· ı 'h 1 d'I • tir. Ya usu ıy e ı a e e ı mış-

cakt ya kaldmmlan beton ola -
tah ~r. ~ğaçlar inşaat esnasında, 
J rıp edılınesin diye bu yolun ağaç • 
anması gelecek seneye bırakılmıştır. 

Bele-d' · di -;· . 
1 

1!enın bu sene yapmak iste -
gı ış erın asıl mühimmi Mezbaha 

meselesidir ç·· k" b • ı...1 d" n · · un u u ış ıre e ıye -
•
1
" varidat tnenıbaı olduğu gibi şeh • 

r:n. sıhhatiyle de alaka.dardır. Kay • 
. nde senede asgari 20 bin inek, 30 

hın koyun k il. 
b 1 es ır. Bunlardan lstan-
: 'd·e Ankara belediyelerinin rusu -

un an dah 1. 
de altnıı . a a:- >ır para al ak t>ene-
min ederk hın ı_ıralık bir Yaridat te • 

ı b
. · Şımdi belediye mükem • 

me ır tneı.bah 
çin salhaned~ a~ maJik olmadığı f. 
zebi ücreti l kesılen hayvanlardan 
kücüklerin..ıeo arak bUyiiklerinden 45. 

- ~ n 15 ku l 
dır. Bu suretle ruş a mmakta • 

• hasıl olan \'aridat 
on bfind hr~holup, .bunun da nısfı kanu-
nen areı ususıyeye 't 

1 
.. 

belediyenin eline bes b~~ 1~ dugu~dan ı ... ıra gecıvor 
şte belediye gerek var"d t J • • 

tı 1 a ını ar -
r:mak, ve gerekse memleketi hh 

tini korumak düşüncesiyle ~ ";ıa.:
fennt bir mezbaha inşasına ka u a 
ın· mrq~ 1§ bulunuyor. Şimdi beledi .. - 1 elin-de ''Dokt K k . . ... en n 
A or epa " ısrnınde b" 

1 lınan mimarı tarafından yaprlnııs ~r ktisat vekaletince tastik edilmiş :.nı e 
adııarn bir mezbaha planı vardır. Bun~ 

a .. 
.. soguk hava mahzenleri, fenni ha-
gırsak mahalleri, laboratiivarlar 
~evcuttur. Bunun inşası külliyetJi 
bir sermayeye mütc\'akkrf olduğun • 
dan, bu sene hep. inj birden yaptır • 
ınak mUınkün olamıyacak, ancak 
zebi salonu \•ücuda getirilecek, ve bu 
da b" ··k uya , küçük hayyanata mahsus 
o~mak üzere iki kısmı ihtiva edecek -
tır. Mezbahanın içerisine konula • 
cak t h' ec ııat 50 tonluk olacaktır. Böy-
le teahJıtittere giren şirketlerin hıim • 

lceri İktisat \'ekft.letinden sorulmuıııtur. 
evap g ı· "' e ınce onlarla nıuhavere edi -

Kayseri belediye reisi 
Necmettin e. 

lerek lazım gelen malümat istenilec~k 
tir. 

Mezbahanın inşasına başlanması 

için icap eden tahsisat belediye büt -
çesinde bulunmadığından i.::tikraz şek 
ti düşünülüyor. Ankarada bulunan 
va]f bey beJGdiye namına istikraz te -
şebbüslerinde bulunacak, müsbet ne 
tice alınırsa, işe girişilecektir. Ş:ı. • 
yet istikraz mümkün oi::ıa:ı.c;a, mezba-

ha \'aridatı karşılık gösterilerek bir 
müteahhit bulmak cihetine gidilecek· 
tir. Bu şekil her ne kadar biraz be
lediye aleyhineyse de gene hııyırlr o -
tacaktır. 

Memleketin ıhhi vaziyeti kurtan -
Jacağı gibi bugünkü ehemmiyetıi ,.a • 
ridat birkaç mi:::li artacak ve Şt'hir fen 

ni bir mezbaha kazanmış olacaktır. 

Bu şekil için idaref hususiycnin ke -
faleti de temin edilmiştir. 

l\fezbaha, önümüz<leki se.nenin pas
tırma me,·siminden evvel ikmal edi • 
lirse, ma rafına yakın bir \'aridatı bir 
sene zarfında 
edilmektedir. 

temin edeceği tahmin 
Çünkü Kayseride pa~ 

tırmalık 30 bin sığır kesildiği seneler 
pek çoktur. 

/Jl/!'tfAR SINAN IHTIFAIJI 

Mimar Sinamn M4 üncü yıl dönü
mü münasebetiyle burada muazzam 
bir ihtifal tertip edildi. Büyük sn • 
natkarın nefi!'l eserlerinden biri olan 
Kurşunlu cami havlusunda bütün 
mektepler talebesi, memurin ve halk 
toplanmıştır. Lise ,.e edebiyat mu -
allimi Fazıl beyle Kolordu miman 

lhsnn bey tarafından büyük üstadın 
hayatı ve eserleri hakkında uzun J. 
7.ahat "erildi. 

Esas itibariyle Kayserili olduğu İ· 

çin, her sene 31 •martta., alemşü· 
mül şöhreti haiz bu dahi üst.adın ha-

tırasını tepcil etmeği Kayseriler aynı 
zamanda bir hemşehrilik va:ıif esi te
lakki ederler. 

lt/EKTEPLERI TEFTiŞ 

Maarif vekı\leti müfettişi umumi· 
lerinden Refik bey Yoz.gatta teftişle
rini ikmal edip Kayseri.re gelmiştir. 

Vefik bey orta tah~il müe. sc!'elerin -
den başka bilh:ıssa Şehir yatı mektt'• 
bini tefti~ .için gönderilmiştir. Bu 
mektebin müdür, muavin ve müha· 

sebecisine son günlerde işten el çek • 
tirilmiştir. Maarif müdüriyle olan 
ihtilnfl:ı.r n ba7:ı mektep dahilindeki 
yolsuz hareketler buna sebep olmu' -
tur. Açrkt.a kalan idare heyetinin 

vaziyetlerinin bir an evvel tavazzu 
etmesi için acele bir müfettişin gön • 
derilmesi hususunda vali bey tarafın 
dan vekalete müracaat ''aki olmuş -
tur. Vefik bey bu meseleyle all'lka • 
dar ol:ırak gelmiştir. Sinoba tayin 
edilen Maarif müdür Hulıi..c;i heyin 
hareketi de tahkikatın ikmaline ka -
dar tehir edilmiştir. 

KAYSERi l'ALISI ANKARADA 

Kayseri Yalisi Fuat bey , ,;1ayet 
bUtçesi hakkında izahat vermek ve 
tastik ettirmek üzere Ankaraya git • 
mi~tlr. Vali beyin Şura.yı Devlete 

aza olacağı şayıaları da vardır. * * • 

fsoN HABERLE RI 
Suikastçiler 

Kurşuna dizildiler 
l\Joskova. 10 (A.AI - Almanya se· 

fare ti müsteşarı l\ 1. Yon Tw:ırdo\'sklye 
karşı suikast icrasından dol:ıyı kurşuna 

dızılmiye muhkôm edilmiş olan Vasilyef
le Ştcrn, So\ yı•t merkez.t icra komitesine 
müracaatla, affedilmelerini istemişlerdi. 
Komite, bu müracaatı reddetmiştir. 

Steınle Vasiliyef idam edilmişlerdir. 

Okyanosu geçen 
Münzevi seyyah 

Montevidco, ı O (A A) - Arlahon· 
dan hareket etmiş olan münzevi seyyah 
Dumas, Atlas Okyanosunu geçtikten son· 
ra buraya vasıl olmuş \ ' C takdirk4rlan 
tarafındın istikbal edilmi~tlr. 

A merlkada tasarruf 
Programı 

Washington, ı O ıA A) - Rci ·icüm· 
hur 1\1. Hoo\•erle mümcssllle mı•clisi 

iktıs:ıt encümeni aı:aaı ardsında vukubu· 
lan bir mülAt<at 'snasında me:ıanfın l 60 
ve 210 milyon dolar arasında tenkisine 
imHn verecek millr bir tasarruf pıogrımı 
hakkında es~s iıibaıiyle bir itilıH hasıl 

olmu$tUr. 
Yeni tasarruflar yapılması mak~:ı.dı) le 

başka lıonFeranslar da akıedilccektir 

Parls borsası 
Pariıı, JO <AA) - Açılış oldukça 

muka\'im olmuş, piyasanın sağlamlığı nr· 
tmı~ur Bir aı sonra borsada 11talct ba~ 

~östermiştir. 
Fransız rantları ıutulmu~tur l~lckmk 

eshamı dah:ı sağlamd r. Kömur esh:ımı 
gayrı munta1:ımdır. Kimya ~anı) ii t•sh:ı· 

mı bir :ız kalkınmıştır. Bazı kauçuk es· 
hamının da bir az ı-.uvvet kazanmış ol-
duğu ka~dolunuyor Gümüş p:ıra i-tiı.rar 
halınded r. 

BerJinde bir 
Suikast 

Beri in, 10 (,\ Aı - Berlinde Pos· 
dam istasyonunda Rayşbank müdi:rü ~1 
Lucere karşı bir suikast yapılmıştır Ken· 
disine karşı bir kaç dela ateş edilmiş~c 

dı yılnıı kolundan hıfif çe y:ıralanmışıır. 
Mütecavizler l\or•tgerlc l>r. Koscndir. 
Bunlar derhal tevkif tdilm iştir. 

Taş ocağında 
Bir facia 
Roma, 10 (AA) - Kaltanisetta taş 

ocıığında feci bir hadise olmuştur. BLi· 
yük bir ta~ parçası galerinin kubbesin
den ıyrı'ırık dü,mü,, 3 :ımelc rzilmi'· 
rir Bunlar hemen ölmüşlerdir. 

112 kişiden 
Hangisi hırsız? 

Madrit, 10 (,.\ Aı - 8 nisan tarihin· 
de Viskıtya bankı ınd:ı. silAh çekmek su· 
retile hırm:lık faillerini anyan polis. 112 

l.:işiyi tevkif etmiş \ ' C şnhıtler, bunlard:m 
birinin mücrimlerden olduğunu tanımı~· 

!ardır 
lng iliz kralının ziyafeti 

Londra. 10 (AA) - Kral tarafındın 
~l. l\lollon ~crcfine \'erilen ı:iyıfeııc Sir 
Con Simon da haıır bulunmuştur. 

Beynelmilel ticaret odası 
Uerlin, 10 (AA) - Bcyrıelmilel ti· 

cartt oda(ı, hu ayın 16 sında lnsbrukda 

toplanacaktır. 
Sabık ispanya krah Pariste 

Fontenblo. ıo (AA) - Sabııc lspan 
ya kralı Allons. dün saat 1?.30 da Pa· 
rlse gelmiştir. Otomobille Fontenhloya 

gidecektir 

MUnür Süreyya H.in 
Cenazesi merasimle 

kaldırıldı 
Fransız hastanesinde tedavi e 

dilirken kulağından yapılan bira· 
meliyatı müteakip vefat eden pro 
tokol umum ınüdürü Münir Sü -
reyya beyin cenaze merasimi dün 
öğleden evvel yapılmı§tır. 

Cenaze saat on bir buçukta 
Fransız hastanesinden asker ve 
polis müfrezelerinin iştirakiyle 
merasimle ~aldırılmış, Tetviki -
ye camiinde namazı kılındıktan 
sonra Beşiktaş ta Yahya efendi 
kabristanına defnedilmiştir. 

Merasimde cenazede bulun • 
mak üzere Ankaradan gelen pro· 
tokol müdür muavini Kadri ve va 
li muavini Fazlı beylerle fırka er· 
kanı ve diğer bir çok zevat hazır 
bulunmuşlardır• /" 
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ıE~?..~Ü• ~~~~ı arı 
Para yahut her nevi eşya

HükOmet memurlanna kefaleti mütescl
sileylc yahut ipotel.le \"eıilir saat 9 • 12 
arlsında müracaat: btanbul Bahçekapı 
dördüncü Vakıf han asmal\at 29 12717) 

ını~ı~ıın 111'' '!illi~ mi!'''~ ııııı !illi' ıııı ~~~ıı 1, 11~11 
Kadıköy icra dairesinden : 
Bir lıorçtan doJnyı m:ıhcuz olan inek 

24 4 932 tarihine müs:ıuıf pazar günü 
sant 19, d:ın 12 ) e kadır Üs~ iidnr p:ı· 
ı:ır mahallinde suıl:cağınd:ın ıellallye \'c 

ihale pul resimleri müşterisine ait olmak 
üzere talip olani:ınn or~dn bulun:ıcak 

memııı a mıır acnnt etmeleri il An olu· 
nur. (2770) 

Emniyet Sandığı Müdürlüğün
den: 

Sandığımızdan Mücevher rehin tC\'· 

dii suretilc istikra7. ettiği para mukııbi
lınde l\adıköydc Mukim 1 ladiye Hanımı 
verilen 48 786 Numaralı rehin ilmLiha· 
berinin .zayi edildiği Sand p;ımıza ihbar 
cdilmi~tir. S:ıhibinc yenisi \erilmiş ol· 
duğund:ın eskisinin hiç bir hükmü kat· 

madığı İIAn olunur. (27:' 1) 

Tayyare Cemiyetinde içtima 
13ugün ıoaz:ırcesi) saat on :ıltıd:ı I ay· 

yare Cemi) eti lat:ınbul vili) et merke· 
ıinde kaza re nahiye şubeleri reislerinin 
işıirikiyle bir içtima akcedileccktir. l<u 
içtimada. kurban bayramında deri 'c 
bnrsıldarın ne suretle toplanacağı görü· 
şüleccktir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt hstehklar mutahassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kndar J tan· 
bulda divanyolund<t US numaralı hu• 
susi kabinesinde dahili hnstalıkları 

muayene \'e tedavi eder. Telefon: İs· 
tanbul (2. 22398) 

ZAYILER 1 
\skeri sıına)·i mckcebinden aldığım 

şehıdetnamemi zni cu: ğimdcn yeni::.ıni 
çık::ıracı~mdan e~kisinin hü •mü vokıur. 

B. l\1 M. posta mlıdüru Ali 

lstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: 

Tamamına 21,000 )irmi bir bin lf. 
ra kıymet takdir edilen Galatada. Sul 
tan Hayazit mahallesinde Demirciler 
l"e Kılıç Ali Paşa sokaklarında dı<i 
30, 32, :>5. 57 mükerrer 57 yeni 26, 30. 
:il, 53, :>5 numaralarla mura.kkam kay 
den mülkü kapdanı esbak Bilan Mu 
tara paşa 'e gediği hnremeyn redi • 
katından mukaddema demirciler so 
kağında 30, 32 numaralı arsalar ve kı 
lınç Ali paşa caddesinde 5:> numara
lı şekerci dükkanı gediği ve 57 numa 
rnh dükkan ve elye\'m demirciler 
caddesinde 30 n~ 32 numaralı dilkkln 
ları ve krhnç Ali paşa caddesinde 5:; 
numaralı şekerci dükkanı gedlğj 'H 

57 numaralı dükkan ve elycvm demir 
ciler cadde:.indc 30, 32, numaralı dük 
kanları ,.e kılını; ali paşa caddesinde 
55 numaralı dükkan derununda müs 

takar şekerci gediği ile 57 numara· 
Jı dükkanı mü~tt'mil mükerrer 57 nu 
maralı İbrahim Rifat hanı na.mile 
maruf halen rnezk(ır 30, 32, ;;:;, 57 mü 
kerrer 57 yeni 26, 30, 51, 53, 55 numa
raların murakkam bir bap hanm ta• 
mamının 160 hi e itlbariJe 42 hi!se • 
si açık artırmaya vazedilmiş olup 21 
4 • 932 tarihinde şartnamesi dh·anha
neye talik edilerek 14 - 5 - 932 tarihi
ne müsadif cumartl'.si günü saat 14 
ten 17 ye kadar İstanbul 4 üncü ic
ra dairesinde a~ık artırma ile satıla• 
caktır. Artırmaya i tirak için yüzde 
yedi teminat alınır. Müterakim \'ergi 

ler ile belediye resimleri ve vakıf 
icaresi müşteriye aittir. lem ve if. 
las kanununun 119 uncu maddesine 
te,·fikan hakları tapu sicillerile sa. • 
bit olmıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alftkadaranın ve irtifak hak • 
kı sahiplerinin bu haklannı ve hu • 
susilc faiz \'~ masrafa dair olan iddi 
nlannı ilan taTihinden itibaren 20 

giin i~lnde evrakı rnüsbiteleriyle bil· 
dirmeleri ltiznndır. Aksi halde hakla
rı tapu sicilleriyle sabit olntt)anlar 
satış bedelinin paylaşmasından ha • 
riç kalırlar. Alakadarların işbu mad 
clei kanuniye ahkftmınn göre tevfiki 
harl'ket etmeleri ve daha fazla ma)ft. 
mat almak istiyenlerin 930 - 392 d~ 

ya numarnsıle memuriretimb.e mür1t· 
catlan ilfm olunur. (2772) 

Gedikpaşada jandarma satın 
alma komisyonundan: 

Alafranga nallara mahsus beş yüz bin adet bu% mıhı paı.arlakla 
alınacaktır. 1 alipleri., ,artnameyi görmek ilzere her gün ve pa
zarlığa iştirak için 13 n isan 932 çarşamba günü saat on dörtten 
on beşe kadar komısyona müracaatları. (1383) 

Bayram geliyor : 
Çocuğunuzu Siz de 
Sevindiriniz ! 

Kumbara bütün 

~
.7 

bir istikbaldir 
• ......................... ································ı i Türkiye iş Ban kasıı 

: ........................................................ 1 



Bu 

Çocuklara mahsus 

HAYAT KiTABI 
bayat· kumbarası· 

Gedıkpaşada Jandarma 
Satınalma komlsyonun<tan: 
Mevcut nümuneıi nçhile beş bin adet kilimin münakaaası 

21-NiHn-932 Per.şembe günO saat on birde yapılacaktır. Talip· 
lerin nnmune ve ıartnamelerini görmek üzere ber gün ve .,;nna· 
kasaya iştirlk için teminat ve teklıfnamclerile beraber mezkQr 

günde muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (1262) 

::ti:mft::::ı1ını:uiiıaitit.ı=urmnm:1iııiiif; 

l&B1Nam 1 KARADENiZ POSTASI 

üERZURUM 
H vap~ru Pazartesi ı ii 11 Nısan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· U günil akşamı Sirkcci'den hare-
3. K. Sa. Al. Ko. dan 

K. O. ihtiyacı için 74 yemek teni ı i~tirak edeceklerin de vakti muayye-1 k ti (Z ldak 1 b 1 
k • l aktı lh 1 · 1' · d k · ·· ti ·ı e e ongu ' ne 0 u, epçem a ınac r. a esı _ - 4 nın e omısyonumuza muracan an. :1 S O d G" T b 
- 932 sah günü saat 14,5 ta yapıla· (189) (1388) :• amsun, r u, ıresun, ra -
caktıT. Nümunesini görmek Ye şart- • • • !İ zon, Sürmene, Rize Ye Hope) 
namesini almak istiyenlerin her gün Kolordu ihtiyacı için ıtlenl müza . ye gidecektir. 
ve ihaleye İ§tirlk edeceklerin mu • yedeyle satın almacak 150,000 kilo fu Fazla tafsilAt için Sirkeci 
ayyen saatte komisyonumuza müra • nn odununun ihale8i 11 nisan 932 Yelkenci Hanındaki acentalı-
caatlan. (180) (1324) pazartesi günü saat 15 te icra edile· f1na müracaat. Tel: 21515 

• • • cektir. Taliplerin vaktinde komisyon- -::ım::nnı:mı:ı:mm:ımn: ...... :n:nann::m: 
Çatalca M8t Mv ihtiyacı için üç 

kalem yaş sebze alınacaktır. İhalesi 

13 nisan 932 çarşamba günü !laat 16,a 

da bu 1 un ma J an ve e \'~afi a p rtn a me- rJl!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~li 
sini almak istiyenlerin her gün ko · Kadın ve dolum hastalıkları 
mi8yona müracaatları. (147) (1120) Mütehassııı 
r-~-~----~~--~~--~~~ı 

da icra edilecektir. Şartname!lini SEYRJSEF AIN 
almak isti}~nlerin her &'tin n p11zar· t----------------------11 
Jığa ~tirak edeceklerin de muayyen 
saatte komisyonumuza müracaatları. 
(190) (1389) 

Me•ke.z ıcentası Galata köpriiba~ı R ~6!3 
Sobe A, Sirkeci Muhürdır .zat!e Han 22610 

Doktor 

Hüseyin Natit 
Türbe. eıki Hitlliahtner binası 

No. Tel. 726 2120 
Altıncı K. O. için 50 ton kok kömü

rü alınacaktır. İhalesi 13-niean-932çar 
p.mba aiinU sat H dır. Şartıutmesini 
almak lstiyenlerin her gün pazarlığa 

lzmlr - Pire • lskenderlye 
postası 

(Ankara) 12 Nisan sah 11 
de Galata rıhtımmdan kalkar. 

ı ı.-VAKIT 

SfH"IZHl 

ıasıı ıısıa Barsa 
Pazarı 

' 
Fabrikaları yazlık kumaşlarını nefis 

bir surette lmali11e başlamıştır 
Merkezi: lıtanbul Sultan hamam No. 24 Tel.: 20625 

•ubeleU ı 8eyoğ!u lstiklll caddesi No. S76 Telefon : B. 7 
lıtanbul Bahçekapı Haseki hamam caddesi 67 Tel.: !1320 
fctıınbul i\l ahmutpa~a başı Büçük çarsı Aynacılar kapıSl No. 9-11 

~ .................... lll .. lllillllll .... T.ell. l22IOIJ7ll 

Adresı htanhul Ankara caddesı 
Vakn yurdu 

Telefon: Yazı ış l e :ı 2 .ı,379 ve 
2.3872 idare ~4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgrafı lstanbul Vakıt 

Abone '8rtları: 
1 ~ n 12 Ay lık 

Dııhllde 150 400 750 1400 l\uruş 
Hariçte - goo 14~0 2700 

!!!." ,artlarımır. 
R csınl t lusus ı 

Samı 10 K.$ 12 50 Kş. 
Santim '?O ~!5 

KUçUk llAn şartı1srımız : 
ı '/. .. 1 10 l> e ta'ı 

30 ;:;o 65 7 5 100 Kuruş 
A - Abonelerim ı zin tler öç aylı· 

tı içtn bir defa mcccanendir 
B - 4 satın geçen ilAnl:ınn fazla 
satın için 5 kuruş ?.ammolunur. 

V AKIT Matbauı 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

GedikpaşaCla Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 
21 - Nisan - 932 pertembe gllnll saat on beşte kapalı zarfla 

münakaaası yapılacağı 1 - Nisan - 932 tarihinde ilin edilen on 
bir kalem mutabiyeden 9520 adet fırçanın mGbayaasından aarfı 
nazar edilmiş ve 2500 adet keçeli bellemenin n11fının mllbaya
asile iktifa zarureti hasıl olmu7 bulunduğundan 1250 keçeli belle• 
me ile 7149 sıebre, 9527 kaıağl, 4766 silnger, 2383 kıl kolan, 
2383 bez su kuva11, 2383 kayış yular baıhğı, 598 yem torbası. 
2'.>83 ip kolan ve 4268 yular zincirinin münakasası mezkfkr 21 • 
Nisan - 932 perıembe günli aaat on beşte yapılacaktır. Ve her 
kaleme ayn ayn talip o:unabilccektir. Taliplerin nümuneleri ve 
ıartnameyi gBrmek llzere her gün ve münakasaya ittirak için 
merkür gönde muayyen aaate kadar komisyonumuza müracaat 
ları. (1316), 

İstanbul Polis Müdürlüğünden: 
Memureyni zabıta için 2000 ili 2191 adet yazlık caket imali 

kapalı zarf usulile mnnakasaya çıkarılmıştır. Teklif edilecek fiat 
haddi llyik g5tiildDtB takdirde 28/Nisan/932 tarihine müsadif 
Ptrtembe gGntı saat 15 de ihaleyi kat'iycsi icra edilecektir. Ta• 
!iplerin teraiti ve nümuaeyi görmek üzc:-e idare Komisyonuna 
ve teminat akçuile teklif mektubunu yevmi mezkürda saat 15 şe 
kadar Defterdarlık dairesinde mllteıekkil Mubayaat Komisyonu• 
na ita eylemeleri ilin olunur. (1337) 

lstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Alemdajında vaki T•ıdelen kır kahveciliği 934- senesi T.· 

evvel gayesine kadar olmak şartile iki kilsur sene müddetle 
mllzayedeye vuedılmiıtir. Talip olanların yevmi müzayede olan 
30 - Nisan - 932 Cu:nartesi günll saat on dörde kadar lıtanbul 
Evkaf müdürüyetinde Orman Arazi idaresine müracaatları lüzu• 
mu illn olunur. ( 1427) 

R E ş AT E N 1 •• 1 N E s E R 1 

..-.Kanan Na•ıaa 
Bu Senenin En KudreUI, En GUzel Reallst Romanıdır 

itinalı Bir Baskı Ve Şık Bir Kapak açinde Çıkb 

Basan Ve Neıreden Sllhulet KiltOphaneai 

---------Flatı 75 Kur11f 


