
Piyanko 
Muntazam llstemlz 
7 inci sayfamızda 

15 ıncl Yll • Sa11 ı 512S 

V ıtst kapoaa 
Bo kupona bsip llklaJllll%. 

t mektep a1ebeslnden: 
SO ranesinl ıettrene 1incl llllJf 

eo • " • • 
90 " " 3 " •to " " ,.. " 

kftaôlm idare r1raftndm hedive edilir 

Çarpmba, ıs Niaaa <• bel ay) 1952 _ Sa)'ISI 5 Kmaı 

Bugünkü bütçe müvazenesi bir Cenevu? konferansında hararetli miizalıere başladı 

hükOmet işi deQil, milli bir meseledir Celleueml yanı ve bir slp~e I 

Seyrisef aindekl 
Hadise 
8 kitinin alAkalan 

kesi idi 
Bnelki da ~ala ldaıwi • 

ala Kal.,.. .apaııaa4a ·~ •• 111-
•tlretllenla ballanma ıllulellkle • 
rial aı .. 14fklarmı ileri dNnk p 
ı .... ıı llltemedlcleriai, iMi ~ 
ftP91'1hl bir ~ aat b4al' ı.hlav 
la klprlhlen llanıket '4hhllcliilal ,a. ..... 

BacllM laakkalia •la 8e1..,_ 
ldanmü •~• ,_.... v•1en 
aaıa .. ıa tire; KJl••'f .,.,.... •• 
nttelNatıaaa Te ~ ~ aıM • 
JanJardaa altıkiflaill y.,.. alAb 
Jan U.O•lf " bJd)aa .ma.._r. 

ldan eıüm, ...ıalD lddta etti 
il sibJ birikıalt ~ &71* ......... 
dılmı, pbm bir aı1* •HP• tecla
Jall~• bJdıtw ..,.....wırıer. 

itidir ...... Talür bey dla R 
..... dndf&ir kJ: 

._ 'l'8ftal 1 1 .. , 7 7... . .. ~ ...... 
[ Altmafi ! fnd uyfıdaJ 

....... ...... ...,....,...*_ 
.....,._._,, .... D'I ...... ..... _,..........,.. ...... ., ..... 
lıııe& ........... Oledllll • .,....,.. ltıleelll • 
tir. 

......, ..... , ...,.r "n ... ,...... -_..... ..... .... ... ---
y..U ... ,. .............. L[lb .... -........ , .................. , .. .. .... .....- ........ 1ı1r.-.,, ..... -

Ma'tl Mr ...... _ ..,..... .... - ıd 
rol h •••• ,...... loılhrld ......... . 
.. wnıa .Q9lllJa en • ': ._. ... • 
!rll, ,.,,,.. ..,.,.. ...... , .. .,. .. ............................. ......... .-u ................ ... 



~ 2 - VAKiT 13 Nisan 1932 

Piyango 
Biletler nerelerde 
satıldı? 

Tayyare piyangosunun on ikin
ci tertip üçüncü keıidesi dün 
bitirilmiştir. Dün çekilen mnna
ralar kazandıkları ikramiye mık
darıyle, sıraya konmuş bir halde 
yerH.,ci sayfamızdndır. 

T yy re cemiyeti piyango mü
durlu~ ünün knyıtlarına göre 
] OD 000 lira kazanan 37878 nu
marala biletin Uç parçası Istan
bulda, birer parçası lzmir ve 
Ayaşta satılmış, birer parçası 

Simav ve Kayseridcn iade edil
miş ve üç parçası satılmıştır. 

25.000 lira kazanan 1478 nu
maralı biletin iki parçası lstan
bulda bir parçası Muşta satı'mış· 
tır. Birer parçası Bursa, Jzmir 
ve Eski~ehirde satılmayarak iade 
edilmiş, dört parçası satılmıştır. 

15,GCO lira kazanan 41574 nu
maralı biletin üç paşçası lstan
bulda, birer parçası İzmir, Edir
ne, Siverek ve Adapazarında sa
tılmı~, üç parçası satılmamıştır, 

Telgral Haberleri 
Almanyada 

Başka bir mfi-cadele 
başladı--... 

Berlin, 12 (A.A ) - Parla
mento intibabataoı tecdit eden 
bütUn Alman devletleri arazi· 
sinde intihabat başlamıştir. 
Onbeş gün ıürecek olan bu 

mücadele, Hindenburgun za
ferile .neticelenen intibabattan 
şiddetli olacaktır. 

Hitlerizmin en kuYvetli ol-
duğu mıntaka, Prusyadır. 

Eski bir vecize, uPrusyaya 
sahip olan, Almaoyaya sahip
tir.,, Der ki timdiki halde en 
bariz hakikat, bu vecizede 
mündemiçtir. 

Hitler, pazar günil Pıusya· 
da verilen reylerin %38,1 ini 
kazanmıştır. 

Başlıca fırkaların üç gurubu 
24 nisanda tekrar l<arşılaıa

caklardır. 

9 • Ernest kimdir 
lzmlr Rıhtım şirketi suiistimali muha· 

kemesine dün de devam edildi 

Şirketin çifte muhasebe usulü tatbik 
ettiği anlaşıldı 

fzmiı, 12 (Vakıt) - Rıhtım şirketi suiistimali muhakemesine 
buiün denm edildi. Mahkeme ıabahtan akıama kadar sürdü. 
Mahkeme salonu dolmuı taşmıştı. Samiinin çoğunu ecnebi kadın 
ve erkekler teşkil ediyordu. Öğleden evvelki celsede Yunan iş
galinde şirkete ait hangarın Madam Gifre namına devredilmesi
nin sebebi maznunlara ıoruldu, şirket tarafından kendisine veri· 
len 7000 lirayla lstanbulda yazibaoesinde bulunan bazı mektup 
ve telgraflar hakkında Gntfrankoya ıual soruldu. mektup okundu. 

1 
Seyrisef aindeki 
Hadise 

[ Cst tarafı birinci sayrada ] ' 
mlişe\"\iklC'rdcn nltı ktıılnln \ 'a:df--
h:ıyet wrllnıl:;tir. Amelenin yaınıs_~ 
maası tedahWoo kalmııJh. O da ve,....
tedlr. Şlmdfld halde gayri tabii bir -
yolttıır. 

Se!erJC'r muntazııman yap~ 
Diğer tarnftan alAkaclarlar tam ~ 

nln 'ulruu rnrasında umele mute~ 
tC's:ıGilrcn m:la§ W\'rlatı için \-apura 1"'. 
ğlnl aöylemel<te fakat bunun ka~ 
tesadüfi oldufunu '\C hadltıe Ue al~ 
Junm:ıdı~nı temin etmektedlrfor. 

Po'"s beşinci şube müdürü K~ 
bey dün hadise hakkında şu izaP"' 
vermiştir: 

- Kalamış \-apurunda mUrettf!be_, 
har.darı vapuru tahrikten imtina e~ 
bunun üz.erine ç:ılı;:ıma~ lııtemlyorla,_ _! 
purdan çıkmul:ırı, yerlerine ba'ka 111" ' 
g!'tlrllecC'j;-i ııöylenml~Ur. Faknt f"S~ 
d:ın çılrmnk lstemC'dlklerl için pcıUs ~ 
11eye \"n:r:ıyct etmlı .,,.e ummnt hl~ 
tııtllo U-ŞebbUs oJduı:tı itin mll;:ıevvlkler 

kında taldh:ıta b:ışlamrıttır. 

HadLc;ede b:ış1rca müşcvvikin 01 
san isminde birisi olduğu anlaşdll' 
tır. 1.hsan polise gelince müt~ 
Yapurla Jfadıl,öy iine kaçmış faa"""' 
lefonla verilen emir üzerine Kad• 
yün<le ) akalar.arak Eminönü ~ 
merkrzinde ifııdt'si alınmıştır. 

Jt;rninönü merkezi tahkikatı diiıl 
tirmiş ve İhsanı evrakiyle birlikte'
liyeye göndermiştir. 10,000 lira kazanan 37759 

numaralı biletin bir parçası Is
tanbulda ve diger parçaları A
dana, Uzunköprü, Muilada satıl
mış, iki parçası lstanbulda ve 
blr parçası lzmirde satılmayarak 
iade edilmiş, üç parçası satılmış
tir. 

Irak kralı 
Şaha gidiyor 

Müddeiumumi mektup rüşvetten bahsediyor sahtekarlık ya~ 

pılmışhr, dedi. Franko, hakareti hürmetle reddederim dedi. 
Müddeiumumi ispat edeceğiz, burada şeref mevkiinde değil maz
oun mevkiinde bulunuyorlar, bunu unutmasınlar dedi. Franko, 
telgrafta geçen ~rnest tabirinin lzmir nafia kom;serine ait oldu
ğun?J, ıahsa değil makama ait olduğunu, kat'i olarak söyledi. 
T elğrafta Ankaradan memnuniyetle avdet ediyorum, şeraiti tes
bit ettik. Bundan erııeste birşey açmayınız. Deniliyordu. Daha 
bazı izahat veriliyordu. Öğleden sonraki celsede şahit sıfatiyle 
Fransız bankası müfettişi mösyö Hartelimi, Doyçe Oryant bank 
müdürü Salihattio, B. maliye müfettişlerinden Esat B. isticvap edil· 

diler. şirketin muvafık oımıyarak çifte muhasebe usulü tatbik et- Binalar vergisi 
tiğini söylediler. Muhakeme 3 mayısa kaldı. · 

Bağdat, 12 (A.A) - Irak kralı 
Faysal lran'ı ziyaret etmeai için 
Şah tarafından •aki olan danti 
kabul etmiştir. 

Ziraat vekAlett buğday meselesi hakkında Yeni vergi nlsbett ıı 
esaslı tetkikat yakmaktadır kadar olacak 

Kral Faysal refakatinde Baş-
Ankara, 12 (Yakıt) - Ziraat vekaleti memleketimizde me•- ~nkara, 12 (Vakıt) - Ta' 

cut buğday stoku, zeriyat vazıyeti, şehirlerde bnğday sarfiyatı, edi ~cek h bi~alar. vtr~isi kanO' ............................................................ 
kn noktai nazarının Alman noktai na 
%ariyle hemahenk olduğunu müşahede 
ettiğini be)nn ve M. Jibsonun teklif -
lerinin ancak terki tesilhatın ilk adım 

vekil Nuri Paşa ile saray erka
modan bir çok zevat bu!unduk· 
Jarı halde 22 Nisanda Bağdattan 
hareket edecektir. 

larınr teşkil ettiğini ilave etmiştir. iki hükümdarın tellkisi esnasın-

şehirlerde buğday fiatlnrının tahav•ülatı, bu~ •y nevileri, ekmek ~un •
3 t~. mın ~~ıle? .ıradın. yli~~ 

ve buğday fiatlarmın mukayeseleri hakkında ticaret ve sanayi be yı~mıısı, k eskısı gıbı, tamır 
odalarilc zahire borsalarından mılümat istemişti. Bu hususta 0~ . a ma ayı ol~rak ten 
iletecek olan raporları tetkik etmek için vekalette bir komisyon e~ıldıkte~ s~nra ge~ıye kala~ 
teşkil edilecektir. mılcdar uzerınde yuzde on ı.ı 

Verilen ~alümata göre Ege mıntakasının mahsul vazı yeti yerine kagir veya ahıap far 
geçen seneki yoksulJuğu unutturacak kadar iyidir. gözetilmeden yüzde on dört Y 

Bundan sonra söz olan M. Tardiö, da fevkalide mutantan merasim 
M. Jibson tarafından serdedilen fi - yapılması muhtemeldir. 
kirlerin Fransanın samimiyetini Jm - Irak hUkQmetlnln yeni 
zandığrnı söylemiş, fakat, Fransanın tayyarelerJ 
tekliflerinde daha uza~a gitmiş oldu - Londra, 12 (A.A) - Irak he- Rusya Japonyayı 

tehdit ediyor! 

ya on beş niıbetiodc vergi alr 
nacaktır. 

Akar binalardansa yüzde 
9'kiz nisbetinde vergi alındi 
esasının tcsbiti kuvvetle mulr' 
temeldir. 

ğwnn nna.zn dikkati cclbcderck. demiş sabına lna-iJterede tecbiz edilen 
ti:r ki: '·Frnn T td:lifleri aynı zamaıı 3 hafif bombardıman tayyaresi 
da ağır, zırhlıları, bomb:ırdırnan tay- bugün Irak hava kuvYetlerjne 
yarelerinf ve tahfolbahirJcrI de istih • iltihak etmek üzre Hatfield'den 
daf ediyor. Diğer taraftan M. Jib • hareket edecektir. Bu tayyare
sonun telkinatı, alınan t.eahhütleri ifa )erde telsiz telgraf cihazı da bu- Usuarafı 1 inci sayfod:ı rine konmuş ,.e bir kaç dinamti bul - Amerik ayanı bir mi 
etmiyenler hnlikrnda tatbik edilecek lunmaktadır. dakika olsun hatıra getirmek doğrusu muşlardır. Sui knstçılar arasında 
koni ol çareleri ve mÜi?yycdclcre ait gülünçtür. Rus - Japon harbinin bir beyaz Rusla bir SO\')"et tebaasr bu- yar dola~ arıyor 
hiç bir nckta scrdctmemektedir.,, Kaçak( ılıkJa k R k J h ı· · b ı .... k ·ı · k d·ı · - 1·1 V ~ gere us, gere apon a a ısı a · unan ııc ·çı erı·n· ·en .ı erıne YöA aş - asbington, 12 (A.A.) - Aya• 

YasiCların tenziline ait her türlü w• b .:ı Mücadele şına büyük felaketler gctirecegıni il- tı.klan sıı:nua ~zerlermc ateş ederek meclisinin demokrat azalan İÇ' 
tekliflerin, ittihaz edilecek şekil mez değil. Fakat, şura!'ını da bili • fırar etmışlerdır. Sovyet tebaasın • t• d b. .

1 
d I b l t 

'hakkında karar verecek olan riyaset Limanlarda esash tedb1rler yoruz ki, böyle bir mücadele Japonya dan olan bekçi ölmüş ve beyaz Rusa ımaı~ a ır mı. rar ~ ·~ uı •. 
dlv:ınına havnlc edilmesini talep ede- ahnnacek için bir öliim darbesi olacaktır. A - bir şey olmamıştır. Sui kastçılar he verebıle~e~ yem vergıle~ın arall 
rim... Ankara, 12 (Yakıt) - Kaçak- merika gibi korkunç bir memleket nüz ele geçirilmemiştir. Şimendifer masını ıstıbdaf eden bır kano• 

• f . Tnrdiyöye cevap veren M. Hen- cılık mücadelesine şiddetle de- Japonyanın arkasını tehdit ettiği, bü- müdüriyeti tarafından derhal alınan projesinin yakında tatbik mevki• 
derson, riyaset dh·anının bütün tek - vam edilmektedir. Bu cümleden tün Amerika siyasi makinesi .Japon - tcdnbirler sayesinde hat boyunca her ine konulmasına karar •ermiıtit• 
lifleri tetkik edeceğini, ittihaz edile • olmak üzere limanlarda esaslı yayı taarruz hedefi ittihaz ettiği şu yerde bırakılan bombalar kaldınlnm 
cek u ul hakkmda bir karar verece - 1 d k d" k d. k b" h ' t 1 t · 1 · tedbirler ahnması için stanbul- sıra a ·en ı en ınc ·arşı ır cep e ·e ren er gene mun nzam ış emıyc 

ğini bey~n etmiştir. . . da komisyonlar teşkilide dlişünül vücude getirmek ,.e sulhün rnuhafn - ba.ıılamıştır. Bu işi tenYir yazifesi 
l\I. Gıbson, bu beyanatı müteakıp mektedir zasiyle hudutlarına ve menfaatlerine arasında müteaddit beyaz Ruslar bu -

kendi tekliflerinin riynset divanına ................. :.......................................... :riayetten başka his şey istcmiyen Çin Junan Çin zabıtasına havale edilmiş -
havale.c;ine mutahık bulunduğunu söy sonra "Cep Havan topu,, ve "Cep T:ıy· gibi büyük bir memleketi kendisine 1ir. Halbuki tahkikat tamamiyle be· 
Jemiş \'e M. Tardiyö'de ~ekle ait bulu- yaresi,. icat edeceklerdir. Askeri kuv· düşman yapmak sırf cinnettir. yaz Ruslar tarafmdn yapılmaktadır. 
nan teklifler hakkında verilen bu ka • ntler acaba o zaman zabıta teşkili • So'·yet Rusyası halisane temenni Sovyet telması evlerinde taharriyat 
rardan dolayı memnuniyetini izhar tiyle tebdil edilmiyecek midir?" eder ld, Japonya sulh yoluna çıkacak yapılmış ,.e bu tebaadan bazıları tev-
etmiştir. Büyük posta ''apurları kohlylrkla olur5a gafil avlanmıyacaktı. Sovy"et kif edilmiştir. Pek tarafgirane ya-
ikinci içtimadaki mUzakereler muavin kravazör haline konamıyacak Rusyası harbe tahrik ''e icbat edilecek pılan tahkilmttn beyaz lhıslar tarafın 

~nevre, 12 (A. A.) _ Tahdidi fos- mıdır? Sivil tayyareler, bombardıman olurı;a elycvm hudutlarına tecavüz et dan tertip olunan suikastın mesuli • 
lihat konferansı umumi komisyonu tayyaresine ve ziraatte kullanılan miyet ve menfaatlerine dokunmıyan yetini şimendifer rnüstahdemleriyle 
saat 10,15 te l\f, Hendersonun riva~tin traktörler tanklara münkalip olmıya· kapitalist hükt\rnetler arasından mu- işçilerden Sovyet tabietinden bulunan 
de toplanmıştır. · cak mıdır?. vakkat müttefikler seçmek hakkına Jara ylikletmek gayesinin gözedildiği 

Bu içtimada M. Litvinof söz ala _ Mütecaviz tarafı, müdafaa halinde malik olacaktır. aşikard\r. 
:rak, Rus Sovyetler birliği hükumeti - bulunan millet gibi aynı sil!hlardan Japonlar bazı Sovyet teb'asını Çlndekl bir kısım Japon efradı, 
nin sulh arzusunda bulunduğunu te - mahrum etmem~k ahlA.ka mugayir bir tevkif ettiler. geri çeklllyor 
yidl'n beyan etmiş ye Rusyanrn bütün hareket olur.,, Moskova, 12 (A. A.) - Harbindeki Tol•yo. 12 ( A. A.) - Çin - Jnpon 
devletlerin siltı.h lmvvetlerinin umumi M. T~l'diy.ö, ~lelA.cele h~~Janmrş beyaz Rus askerleri son zaryıanlarda ihtilafını intaç eden uzak şark Ye 
tahdidi teslihata doğru ilk ve mühim ''e tekhf edılmış hal çarelerını bir ta. Sovyet maakmlariylc yerli Çin ve Ja- kayiinin sclah ketbetme~i iizerine im• 
bir adım teşkil edecek surette tahdi - rafa hırakmn.!!ını n Cemiyeti Akva - pon makamları arasında bir geı·gin - parator, şubatta silfıh altına alınarak 
dini istemekten geri durmıyacağınr mın teşkil ettiği bütün heyetler tara - Jik ihdası için faaliyetlerini arttırmış Şanghaya gönderilen fırka ihtiyaç cf
söylemiş ve şöyle demiştir fından 13 sene çalışıp ~abaladrktan lardn. Harbinde çıkan beyaz Rus radının terbi i emrini nrmiştir. Bu 

"Konferans, silah kuvyetlerinin e - sonra tertip edilmiş Glan hal suret • gazeteleriyle Japonlar tarafından Rus kararın Şnnghayda bulunan binlerce 
sn~lı bir surett~ n harp levaziminin lerinin nazarı itibare alınmasını kon- lisatniyle çıkanları gazeteler sözde askerin celbini intaç edeceği zanncdi
azaltıhnasiyle birlikte o1nrak tahdit feranstan müheyyiç bir lisanla iste • Rusyadan gelip zabıta tarafından der liyor. 
n tenkisine karar vermiştir.,, m;ş ve Cemiyeti Akvamm temadi e • dest olunan bir takım tethisçilerin tev J A lk u b 

M. Litvinoftan sonra, M. Tardiyö. den faaliyetinin ta.kl;ye olunmasını kifi esnasında büyük gürültüler ko ·• apony~ • ":8ı~h~ :"ı nase a• 
~yenatta hulumıya haşlamıştır: tavsiye etmiştir. parmakta ve Songnrı demiryolu köp • 1'okyo,'~;~A~ A.) _ çB:yük Oknı-

'•Bazı silahların oı tadan kaldırıl • TardlyHnUn mUllkatlars rüsünü, şimendifer imala tanelerini, nos işleri umum müdürü doktor rito· 
masrndan sonratcslihat ynn":ı acaba Cenevre, 12 (A. A.) - M. Tardiyö, ve diğer bazı binaları dinamitle tahrip be, Tatsuta Maru vapuriyle Amer- _ 
nihayet bulacak mıdır.?,, ö.ğle yem.eğinj M. Marinkoviçle bir • için alınan gizli tertipler hakkında kaya gitmiştir. Doktor Pitobe J; • 

Daima, az parayla azami kuvvet lıkte yedıkten sonra M. Tituleslw Ye mütemadiyen heyecanlı haberler neş · ponyn _ Amerika münasebatınr ıs • 
teminine çalı~an askeri teknik. bize M. Venizelosla mftşavere edecektir. ret.mektedirler. laha memur cdilmistir 
bazı oyunlar oynuyacaktırü. , Mak Donkld'ın seyahati Hakikatta olup biten şeyler şunlar- ~ 

M. Tardiyö beyanatına biraz da Londra, 12 (A. A.) - M. Bakdo • dır: 
.Ullh kanştırarak söz~erine ı;u suret- naldın CeneYreye bütçepin Ayan ka • Sungarı köprüsünü tahrip için bazı 
Je ctevam etmt~tir: muasına tevdi edileceği gün veya bi· haurhklar yapıldığını haber nlan 

"Birbirleriyle mehnret yarı~ın:ı çı- raz dıtha l!lonra ,;deceif l!!Öylenilmek· Çin ~ark ~imendifeı-leri muh;ıfızlım 
kqn m"ihndiskr "Cep Zırhlısı,, ndnn tedi.r. fil(hakika köprünün muhtelif yerle -1 

Muhittin bey geliyor 
Ankar, 12 ( Vakıt ) Istanbul 

valisi Muhittin bey bu akşam ki 
trenle hareket et mit tir. 

Siyonistlerin reisi 
zehirlendi 

Durban, 12 ( A.A) - Dünf' 
siyonistleri teşkilatı reisi Dt• 
Vayısman ile 30 arkadaşı şeref
lerine verilen bir ziyafet eaol' 
sında birden bire bir Ptomaif 

lesemmüruüne uğraşmııJardır. 
Dr. Vayısman Filiıbnia iby~ 

sına lüzumlu parayı tedari~ 
maksadile ecnebi Afrikaya git' 
mişti. iki ay içinde 50 bin logi~ 
lirası iane toplamıştır. 

Suriyede bir suikast 
Bcyıut, l 2 (A.A) - Suri11 

aabık hükumet reisi olan ve ıol 
intihabatta Haleptcn meb'us ill' 
tihap edilen Supbi Bereket Pt 
ya karşı bir şahıs ıuikastte bd" 
Junmak istemiştir. 

Bu suikast neticesiz kalmıttlf' 
Mütecaviz şahıs yalnız sabık bit' 
kümet reisinin refakatinde .buhJ' 
nan iki kişiyi yaralamı' ve ke" 
disi de ağır surette yaralandl~ 
tır. Mulaarrızın sıhht vaııY 

ümitsizdir. 

Havzada kar 
Havza, 12 (Vakıt) - iki gno

denberi bu havaliye da•am~ı k~ 
yağmakta, bu mevsimde a 

görülmemiş tipi ve fırtına yaf 
maktadır. 
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Dunku ıhtıfal · _ • • 1 Kalıve ihtikarı 
lsmail Derviş Beyin 
Hatıraları 

Tıp talebe cemiyeti tarafından 
geçenlerde Almanyada vefat 
eden m6derris doktor Ismail 
Derviş beyin taziz ruhu için ter
'İp edilen ihtifal dün tıp fakü!
tesi konferans salonunda yapıl
mııtır. 

Cemiyet tarafından lstanbulda 
bulunan biitün doktorlara dave
tiye sranderilditindeo bir çok 
etıbba, müderrisler ve bütün ta
lebe hatır bulunuyordu. 

Konferans salonunda hitabet 
kürsünün ünrine merhumun bü
yük bir fotografı asılmış ve si
yah -Ye bayraklarla süslenmişti. 
Gene cemiyet tarafından teksir 
edilen siyab kurdeleli kiiçük fo
t?graflar da gelenlerin iliğüsle· 
rırıe talik edilmiıtir. 

T arn saat 3 de fakülte katibi 
uınurnisi Behçet B. celseyi aça· 
ra~ tedris arkadaş!annın hiss;
y;. 'ına tercüman olmuştur. Sonra 
~abrtsızlığı dolayısiy)e ihtifale 
ıd· k .. .., ıra edemiyen Besim Omer 
Pş. nın bu vesiley:e gönderdiği 
nıe'ldubu okuumuıtur. Müderris 
Kenan Tevfık B. merhumun ter· 
cümei halinden ve meziyetlerin
den bahsederek istipdat devrin
de nıe deoiyete ve hürriyete ne 
tekilde piıvahk ettiğini anlat
ınıtbr. Talebe cemiyeti namına 
Aziz B. ve askeri talebeden 
~ebmet Ali beyler de arkadaş-
•rı namma söz söylemişlerdir. 

En ıon merhumun talebeıi 
Ve milJi Türk talebe birliği reisi 
Muıaffer Canbulat bey de mü
~sıir bir hitabe söyJiyerek · mer-

ukı:nun cenazesinin yabancı top-
ta lard k 1 hadi a a masmın acı bir 
nı s~ olduğunu anlatmış ve 
eraıını b 't . . T cenıj . . 1 mııtır. ıp talebe 

Yetının C v l vl d'k• merkezini k aga og uo a ı 
rak 

111 
t n apısıoa asılan bay-

Yan ç:k;rıı. al.Aimi olmak Ozere 
- ı rıııştır. 

F ~~izli bonolar 

Çekoslovakya' da Oünyonın en muyorı 
Şimendiferler neyle 

işletiliyor 
Çekoslovakyalı şimendifer me· 

murlarından mllrekkep 25 kişilik 
bir kafilenin konvaosiyonele bağ
lanan hususi bir vagonla ~ehri
mize geldiklerini yazmıştık. 

Çekoslonkyada Pilsen tehri 
garı mühendis ve memurlarından 

olan kafileye riyaset eden mühendis 
M. Karel Ratbausky dün mubar
ririmiıe şunları ıöylemiıtir: 

Türkiye ve balkanlarda bir 
tetkik sayyabati tertib ettik. Bu
raya gelmeden evvel Atina Se
lanik ve Sofyaya uğradık bir 
gün kalmak üıere Ankaraya 
da gitmek istiyoruz. 

Çekos!ovakyada şimdiki hal
de 15 bin kilo metrelik demir 
yolu mevcuttur. En uzun tünel 
3 kito metre uzunluğundadır ve 
Mazarik adhdır. Çekoılovakyada 
şimdiye kadar lokomotifler odun
la ısıtı!ayordu. Bundan sonra gaz
dan istihsal edilen Ye Dinalkol 
deni!en bir madde kuUanılacak
hr. Bu maddenin kullanılması 

Zaro ağanın 
UJdilğü haberi 
Doğru değil 

Birkaç gün evvel Peştede çı
kan bir Macar gazetesinin 27 
mart tarihli nüshasında, Loodra
dan aldığı bir telgrafa atfen Za
ro ağanın vefat ettiği yazılmışh. 

Öğrendiğimi:r:e göre, bu habe
rin asal ve esası yoktur. Çünkü; 
elyevm Londrada Zaro ağanın 

yanında bulunan, maktül me · 
nejer Ahmet Musa beyin bira
derinden ailesine gelen ve 
6 Nisan tarihini taşıyan bir mek· 
tupta konturahn yaktnda bite
ceii ve ağanın derhal Istanbula 
döneceği yazılmaktadır. 6 Niun 
tarihini taşıyan bu mektupta 
Zaro ağanın ölümünden balıse
dilmediiine göre, bu mektubun 
gönderildiği tarıhten on gün ev
vel Londradan ;!ldığı bir telgrafa 
atfen Zaro ağanın ölümünü 
haber Yeren Macar gazetesinin 
neşriyatının doğru olmadığı an
laşılmaktadır. 

hükumete daha az masrafa mal r· . d .. ı ·· \J •• 

olacağından yol ücretlerinin ucuz- ıcaret miı ur ugu 
Jatılması kabil olacaktır. 

Dinalkolü şimendiıferlerde Eşyaya narh 
kullanan ilk hükumet Çekoslo· Koymamıştır 
vakyadır. Memleketimizde mub-. Dün baıı gazeteler, ticaret 
telif elektrikli şimendiferler de müdürriyatinin şeke:-, k11hve, pırınç 
vardır. ve saire gibi hariçten ithal edi-

Çalışhğımız Pi!sen şehri bira· len eşyalara narh koyduğunu 
. yazmıılardı. 

sıyle meşhurdur. Günde 40 va- " v • 

b. 'b d B' 'b Duo yaptıgımız tabkıkata gö-
gon ıra ı raç e er. ıra ı ra- 1 d 

t .kt b h d l re, eşyanm peraKen e veya lop-
ca mm mı arı u ran an evve . 

il d 80 d G 
.. 

1 
.. ._ b" tan fsyatlarma narh koymak be-

g n e vagon u. unu~ ıra 1 d" l . 'f l d d" T. 
· t'h l"t d 900 b" k·ı d e ıye er aıt vatt e er en ır. ı-
ıs 1 sa a ı a ın ı.o ur. caret müdüriyeti, eşyaya narh 

Sokakları sulama 
Şehrimiz ıokaklarınm !Olan

masına mayıs birden itıbaren 

başlanacaktır. Bilhassa ana cad· 
delere ehemmiyet verilecek, gün
de iki defa sulanacaklardır. Bn 
sene sulama işinin daha ciddi 
yapılması hususunda bar.ı tedbir· 
ler alınmaktadır. 

koyamaz; yalnız l 913 numaralı 
kanunu tatbik eder. Bunun için 
de müdilriyet, yalmz kahve, Şf.
ker ve pirincin değil diğer bir 
çok maddelerin de maliyet fiyat
larına tetkik etmektedir. Ve va
sıl olduğu neticeye göre tahak-

Ank•ıılı bonolar çıkarılması için 
ıeç arky~ gidecek heyet azaımı 
G ille U:z:cre içtimaa çağrılan 
lı •Yrı nı6badiller cemiyeti idare Yol işaretleri 

eyetinia b· 
ğı ır ti1rlü toplanamadı- Beynelmilel yol işaretlerinin, 

kuk eden maliyet fiyatma mü
nasip bir kazanç ilavesinden ıon· 
ra tekarrür edecek fiyattan faz. 
lasma mal satanlar hakkında 
müddeiumfımiliie müracaat ede
c'!ktir. 

e~elce yazılmtfb. 
bir?~n"ü ~kıam refiklerimizden şehrimizde seyyahların en ziyade 

.,itt•v• ~yebn ıeçilerek Ankaraya geçtikleri yerlere ıüratle asılma· 
~ 1rını ya d y h ları için Turing ~ulüp belediye ıc·ıc %1yor u. apbğımız ta -
~ \d~ta göre bu haber dotru de- nezdinde teıebbüaat yapmıştır. f t· idare heyetinin bu gün Bilhassa Boğaz içine bu İfar~tle-
op anarak heyet azalarını seç- rin her yerden < vvel konulması 

~muhtemeldir. istenilmiştir. __ 
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Mahmut Nedim Bey ! 

30 Senelik 
if~a 

( Son Yemen Vellsl ) 

Siyasi Esrarı 
Ediyor! 
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= 
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'i'ercünıe ce iktiba3 hakkı malıfuz 

V Parayı kim verirse sultan odur. tanmadan şimdi tehdit de ediyor 
d e o böylece apaçık, hiç utanma- sunuz .. 
an sıkılmadan: Fakat karşımzdaki (siyasi) 

Ticaret müdüriyeti gümrükten 
çıkarılacak olan malların hesap· 
laram aJAkadarlardan istemek 
hakkındaki kararmın da tatbiki
ne ba~lamıf olduğundan toptan
cılar müdürjyete müracaat ede
rek gümrükten çıkardıkları mal
ların hesaplarını gösttrmiye 

düne kadar (mel'un dü§man) di· 
yordu, iıte bedevi, ve işte çölde 
paranın rolü. 

İmam bir daha bana baktı, ben 
bir daha imaına baktım ve ikimiz 
de başlarımızı sallıyaı·ak mırıl ~
dandık: 

- Para .. 
Şimdi imamdan biraz para 

istikraz etmek icap ediyordu. 
lstanbuldan para gelmiyordu. 
Tahıillt da adam akıHı yapılamı
yordu. Askere para lazımdı. 
lmıtmın yakınlarır.dan birkaç ki
şiyi is'candil ettim: 

- Şu sırada o da müzayel<a
da, biraz mütkül .. dediler. 

Rüstemiye 
Maceralargeçirdi tek-, 
rar limanımıza geldi 

l\laznunların muha
kemesine dUn 
devam edildi 

Sultanalımet sulh birinci ceza 
muhakemesi dün kahYe ibtiklrı 
muhakemesiyle meşğul o!muştur. 
Maznunlar, EtefoJis, Jstiranikos, 
ls~<ioazi, Yorği T odori, Maryuna 
biraderler. Bassan, Salem, Ama
rak, Andiryadis, Aseos efen
dilerdir. 

Bir ay kadar evvel Rmyadan 
limanımıza geldiği sırada içeri
sinde kaçak haYyar bul~nduğu 
kapdaoı tarafından gömrüğe ih
bar edilen Rüstemiye vapuru 
yükünü bo1altmalıt üıere lımir
den Mersine giderken Çeşmede 
karaya oturmuş, yüzdürülerek 
Geliboluya getirilmişti. Rüıtemiye 
vapuru dün Adalet vapuru tara
fından çekilerek liroanımtza geti
rilmiş ve Selimiyc önlerınde 
demirlemiştir. 

Vapurda bulunan gaz dolu 
tenekelerden ancak bir kısmım 
lzmirde bu,altıla bilnıiş, Mersine 
ait olan tenekeler kaza dolayı
siyle çıkarılamamıştır. Gemi bu
rada sıkı bir kontrul altında 
boşaltılacak ve gemide eski 
kapdananan iddiası veçbile kaçak 
havyar bulunup bulunmadığı 
araştırılacaktır. 

Radyodaki 
Konferanslar 

Istanbul radyosunda yarın ak· 
ıam saat yirmi buçukta Selim 
Sırrı bey tarafından "Hayat mü
cadelesinde kimler muvaffak 
olabilir?,, mevzulu bir konferans 
verilecektir. 

Radyoda dün ak,am da Refik 
Ahmet bey tarafından "Yirminci 
asrın telakkisine göre güzellik 
nedir ve güzel kimdir?,, menu
lu bir konferans verilmittir, 

Maznunlardan Modyanu bira
derler, Bassan, Salom, Atark, 
Andiryabis ve Aseo!, kendileri
nin hahve ticareti yapmayup 
sadece kahve üzerine it yapan 
birer lzomisyoncu olduklarını ve 
müşteriler nam Ye hesabına 
kahve spariş edip gelen malı 
ıahiplerine teılim ettiklerini ıöy
ledil er. 

Maznunlardan Teofil, Eskinazi, 
Yorgi 1 oo'ori hakkanda villyet
teki ihtikar komisyonu tarafın
dan yapılan tetkikata ait rapo· 

run henüz muhakemeye gelmemit 
oduğu anlaşıldı. 

HakJartndaki tahkikat cvrakt 
henüz gelmiyen maznunlara ait 
davanın şimdilik ayrılmuına 
komisyoncu olduklarını iddi~ 
edenlerin kahve ticaretiyle işti
gal edip etmediklerinin ve piya
saya toptan veya perlkende mal 
satıp aatmadıklarının, 15 teırini
sanidcn sonra buraya mal ithal 
edip etmediklerinin alakadar 
makamlardan ist.ili.mına karar 
verdi. 

Çorap davası 
Ticaret mildürlüğü memurla

rından Bahri bey Beyoiluoda 
Belediye inşaatı tehir ettirdi "Kefidis,, müessesesinde karısına 

Belediye riyueti tarafından bbbi bir çorap satın almıı. Kendiıi 
devaire yapalan bir tamimde şim-

Refik Ahmet beyin konferansı 
yannki sayımızda intiıar edecek
tir. 

bu çorabı 16 liraya aldığı halde 
dilik lıiç bir suretle inşaat •e 
tamirat yaphrtlmaması lüzumu bir çok arkadaılarınıo aynı malı 
bildirilmiştir. 11 liraya tedarik etmit oldukla-

rını öğrenmiş ve bu adam aley-
ba~lamı§lardır. hine bir dava ikame eylemiı. 
Diğer taraft~o aJdığı.~ı~ .ma: ihtikar komisyonu mahallinde 

lümata göre hcaret mudurıyetı 
belediyeye müracaat ede~ek pe- tetkik etmiş fakat bu iıte bir 
rakend!cilerin fiatlara fahış zam- ihtikar görememİf. Çünkü bu 
Jar yaparak ihtikara sap1?am~· çorapların bu mağazaaa 8 - 18 
fan için icap eden tedbırlerın lira arasında ıatıldıği, mileuese
alınmasıoı istemiştir. den baıka mal alanlar olunca 

Dün ticaret müdürlüğünden nisbeten tenzilit yapıldığı anla-
de şu tezkereyi aldık: şılmıştır. 

Tavzih Dün ''Kefidis,, in mubakeme-
Bu:ıı gıı:ıetell•rdc Ticaret mUdürlliğli ta - sine Sultanahmet sulh ikinci ce• 

r::ılındıın bir lusım emtiaya narh lrnnduğu 
haklunda nPsriyat gürlllmd.tedır. za mahkemesinde baılanmıı; 

1918 numarah kanunun ('sya fiııtlnrını mahkeme ,ahitlerin celbine talik 
çoğaltanl:ır buklunda mUdlirlüğUmUT.c tev - d•l • f 
clh ettiği i,tık~ Vft7.ift'tdnl lfn l'debllml'I< Ü - e I mlŞ lf, 
zere seker ve knhve mnU:rnt, satı, tlntı::ırı:ı- Kaçak lpeklileribeline doleyara• 
11' m:ı.!rnfları hakkıncfa fotkiluıt icra 'ı• a- çıkmış 1 
ıA1<ıı.dııranlıı temııs •'dilmt'kte oıup hl•; bır Konya vapuru mürettebatın-
ııurctıc ~yanm toptan \C perakende f'>ntııı - d k k 
ıanna narh ,11~dıım"diıtının gar.l'tt'ntzıe tn,·· dan Temel vapur an çı h tan 
zihin! rica toderlm efendim. (Lütfell sayfayı çeııiriniz) 

ve "peki,, dedi. imam, on bi-;;- - ta Ramar kaıası ahalisi de ki· 
altınla üç yüz bin oltka buğday milen Zeydidirler. Bunlar iki far• 
veriyordu. Te.ı;ckkilrle yanından kadır. Ahaliden biri, büyük 
çıktıktan sodra geni' bir nefes camide Buharii Şerif okuyormuş. 
aldım. Fakat kimse bu havadiıe Bu hareketi Zeydi mezhebine 

inanmıyordu, kime söylesem: 

- Mümkün değil, nasıl olur, 
efendim? 

muhalif sayanlar, hakime koşmuş
lar, hakim de camiden adamı 
aldırtmış dayak, gürültü, pahr· 
dı... Ve gürültii iki fırkayı bir-

- Kabil değil. inanılmaz . • birine düşürerek şehri, şehirden 
Diyordu. 

Bu inanılmayan. kabil olmıyan 
şey oimuş bitmişti ve artık San
aya dönmek için fazla bekiemek 
de Jazım değildi. 

imamla veda ederek, bütün 
muallakta kalmış meselelerin 

taşarak etrafı sardı. En ehem
miyetsiz görünen vek'aJar bu 
muhitte - h~le dine, mezhebe 
taalluk eders~ - hayrete şayan 
bir ku•vetle tevessü etmekte, 
büyük bir gaile, bir haile şekli 
aJmaktadır. 

. - Para, para der vermezse- Ier, kendilerine hitap edil?:liyor 
~~z dütmanınıza iltihak edece - muı gibi sakin bakıyorlardı. 1-
gını ! mam ıözü bitirince, gene aynı sü 
~ e göğüslerinden yığın yığın kun içinde: 

:i;~Plar çıkardılar önümuze - Eh, öyleyse biz de gidelim 
l ler. Bunlar hep İdrtıiden dediler. 

:. ~' oldukları mektuplardı. lcr~ - Nereye? 
:e•ı kendilerine para, silah ve her - Nereye olacak, bittabi ld•İ 
~.Ga~ecliyor, siye .• aç ve parasız kalacak d"ği~ 

Nihayet ~arşı karşıya geçtik 
ve va:zıyeti anlatarak lstanbul
dan ve tahıillttan gelecek pa
radan verilmek üzre hemen bir 
ikrazda bulunmasını rica ettim. 
Ellerini uğuşturdu ve bir baylı 
muzayekasmdan , müşkülattan 
bahsetti, fakat gene dayanama
dı, gene iyi tarafı galebe çaldı 

, ha ledilmiş o:masından mütevel it 
bir memnuniyet ve huzur içinde 
San'aya m!lteveccihen yola çık
tık. 

Kaymakam, telgraf telgraf 
üstüne yağdırıyordu. Orada iki 
bölük de askerimiz vardı: Asker 
aldığı emir üzerine işe müdaha
le etmiyordu çünkü müdahale 
etmek imkim yoktu. Hangi 
tarafı iltizam etmek, hangi tara
fa karşı çeph~ almak IAzımdı? 
Bunu tayin etmek, kabil olmıyan 
bir şeydi. 

be ~ ıniz, bana iltihak ediniz, liğ ya! 
rj r çalıp.hm,, diyordu. Davullar, dümbelekler tek • 
manı birdenbire kızdı; rar haşladı, ve bir insan seli gö • 

iliz 1/h-1 aydi gidin, kime isterse • zümüzün önünde akmıya başla -
ni:ıj 1d 1 ak ediniz, sizi de fdrisi • dı. Paraya doğru akan bu sel tim 

• tepelemek elimi?:dedir. U di kotarak &itti,i kimseye daha 

San'aya, bütün muallak mese· 
leleri halletmiş olarak avdet edi
yorduk. Fakat daha •ehrc ayak 
basar basnıaz yeni bir gaileyle 
karşıla~tak. Yırmi dört saat uzak-

( Bitm~tli). 
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Poliste: 

Eroin! 
aç b•r hakkında da zabıt tutuldu 

Enelki akşam Beyoilu polis 
merkezi, mıntakası dahilinde y~p
bğı bir arama neticesinde Gla-
•anİ sokağınd:ı Rahminin kab
Tesinde kahveci Rahmiyle müı
teriJerden Bakinin Ozerlerinde 
birer biçalda büyük birer saldır· 
ma; Abanozdaki Şükrünün kah· 
vesinde 39 paket eroin ve bir 
miktar esrar, Hava sokağındaki 
Babu gazinoıunda da Saninin Q-

zerinde otomatik bir tabanca 
bulunmuıtur. Bulunan eşyalar 

müudere edilmiı ve sahipleri 
hakkında da takibat başlamı~tır. 

Bundan baıka mukarrerata• 
muhalif hareket ettikleri teıbit 
edilen Bıbabo, Kıriıtal, Kutu, 
Roznuvar harlan hakkında da za
bıt varakası tutulmu,tur. 

Enelki akıam saat 2 de Tak
simde Nane so~ağındaki lbrahim 
namında bir ıabsın fcarında bu
lunan kahvede yapılan arama 
neticesinde de milıterilerden Ra
tit isminde biriıinin üzerinde 39 
paket eroin bulunmu7tur. 

Bunun üzerine kahveci ibra· 
himle Raşit yakalanarak hakla
rinda takibata bışlanmışlır. 

iki fOför arasında 
Evvelki akşam saat 2,30 da 

Yeoiköyde otomobil taksi yerin· 
de ıoför muavini Ediple toför 
Şerif arasında münazaa çıkmıf 
•e bu sırada muavin Edip Şe
rifin elinde bulunan kol demiri-
ni alarak Şerifi batından yara
lamııtır. 

Kur,un çalarken 
EYvelki aktam saat 4,30 da 

Eyüpte Tabakhane caddesindeki 
Davut paşa medresesi üzerinden 
kurıun çalarken ıabıkah Hasan 
yakalanarak adliyeye verilmiştir. 
DD• •"••• bir dUkkln yandı 

Dün akıam küçük pazarda 
Zındankapı caddesinde süpürgeci 
Mehmet Efendinin c.. ... kkAnından 
yangın ~ıkmıı Ye dnkkan kısmen 
yandığı halde itfaiye tarafından 
ılSndürülmOttGr. 

Doktorlar arasında 
Bu eenekt Glllbane tıbbi mllsamettlerl

aln aeklzlnc111l GWhane konferans aalo -
Jmnda ;rapdnıqttr: 

Harldye maavlnl Dr. ~IAml B. tara -
lmclaa retıekalyonla ted&YI edllmlı bfr mi -
8e flbro • Dl'koma, Haalllm AbdWkadlr 
f.atfl Bey tarafından nadir rörW~n tek 
taraftı mllam aytnlle mtlteraflk bir baz -
dn Tak' .. taktim edllmltttr. Hüdı-rris M. 
kemal B. tarafından mide ve lıma •r kl\r 
llalannm teda"Vllerl hakkmia ~k mlihim 
Mr konfel'IUIS nrUmtetJr. Avrupa müel
lefatuua ft kerıcllatnln elde etmll} nlduta 
aetleelerl makayeeell ta~da tetkik f't
Bdt .,.. ... ~k mtllllm menu umumi alA • 
b ayanclmmtttr. 

M!h11•h1alara llOclents Cf'mil Pnp TP 

Tevfik pefaiarla Naum Şakir, ŞUkrU E
lldn, llant ft :tbnııtm, Orhan, KAr.rm, Fo 
at lllmll. Burhan Osman ve Dr. Abrava· 
,. '8,.w lttlrak etmltlerdlr. 

sonra muhafaza memurları tara
fından Uıeri arınmış ve 9 metre 
ipekli kumaıın belinde sarılı ol
duiu g6rDlmDıtnr. Temel derhal 
l'limrükteki ibtiıaı mahkemesine 
getirilmit. hlkim Feyzi Beyde 
meYkufen muhakemeye karar ve
rerek maznunun isticvabına bıı· 
Jamııtır. Maznun hidiıe hakkın
da bazı noktaları izah edeme
diji cihetle muhakeme burcüne 
talik edilmiı ve bazı ı• bitlerin 
celbine karar verilmiıiir. 

K8m0r deposu sahibi ev sahi· 
bine tazmln•t verecek 

Kuruçqmedeki k&mür depo· 
lan yflzllnden eYini kiraya vere· 
miyen Salih B. namında bir za· 
tm, birkaç sene evvel kendisine 
ziyan Yeren <lepo aley!ıine açtığı 
de•a nihayet bul muı ve depo 
•hibL ayda 35 lira Dzerinden 
1050 lira kira tazminatına, e•le
rİD bozulan badana ve boyası 
iP.. de 930 lira ıarar ve tahri-
ltat taıaiaabna mahkum edil· 
llliltir. 

Maarifte: 

Mektepler yarın 
tatil ediliyor 

Bütün ilk, orta mekteplerle 
liseler, darülfüuun ve yüksek 
mektepler kurban ba)(ramı mü
nasebetiyle yarın öğleden sonra 
tatil edileceklerdir. 20 nisan çar
şamba pnünden itibaren ted
risata dcnm edilecektir, 

Pertevnlyal llseslode 
Geçen ders ıenesi baılanğıcın· 

da tedrisata başlıyan Pertevniyal 
liıeıinde sonradan bir çok şube
ler daha açılmıı Ye hu itibarla 
mektebin bulunduiu bina dar 
gclmeie baılamııtır. 

Söylendiğine göre önümOzdeki 
ders aeneıinden itibaren Pertev
niyal lisesinin orta kısm1mn lig· 
vı düıünülmektedir. Bu suretle 
§Ubeler açı:arak daha fazla tale
be almak kabil olabilecektir. 

Pertevniyal Jiıcsİ müdürO, dün 
maarifte mcsteıar Salih Zeki 
Beyle ıörüşmüştür. 

Beynelmilel terbiye kongresine 
lştlrılk edemiyoruz 

Haziranda N 'ste toplanacak 
olan beynelmilel terbiye kongre· 
s'ne b'z m de davet edildiğimiz 
malümdur. 

Ôğrendiğimiz:e göre; ko:ıgreye 
iştirAkimiz, Izmir ve lstanbul 
muallimlerinin gösterdikleri ar• 
zuya rağmen kabil olamıyacak· 

tır. Çünkü; seyahahn lusalıfına 
raimcn yapılmaıı zaruri masa
rifirı yekünu bir hayh tuınakta
dır. Bu yüzden kongreye iştirlk· 
ten vaz geç:lmiş gibidir. 

Ayasofyadakl 
Mozaikler 

Amerikada Boston ~ebri 13i
zans enstitüsü namına, bu mil
essesenin direktör6 Mr. Vıtlle
moore tarafından, Ayasofya ca
miindeki tarihi muz;ıiklerin mey· 
dana çıkarılmasına tc~ebbüs edil· 
diğini yazmıttık. 

iki aydanberi camide faaliyette 
bulunan M. Vithemoore mozaik· 
lerin meydana çıkarılmasına baş· 
lanmazdın evvel cami duvarlan• 
nın şimdiki halini tesbit etmek 
üzere fotoaraflar aldırmıttır. 

Bu it bittikten ıonra mozaikleri 
meydana çıkarma ameliyesine bu 
hafta içinde baılanacakbr. 

Mr. Vithemoore' e yardım ede· 
cek olan ltalyan mozaik m6te
hassısı M. Marongoni dün ıehri· 
miıe gelmiştir. 

Ahmet Burhanettın bey 
Bir mnddettenberi Avrupada 

bir tetkik seyahati yapmakta 
olan Cerrahpaıa hastanesi ope· 
ratörll Ahmet Burhanettin bey 
dün şehrimize avdet etm!ştir. 

Ahmet Burt1anettin bey muh· 
telif AYrupa ,ehirlerinde cerrahi 
mües5es~:cri ve buralardaki cer· 
rahi yenilikl~ri tetkik etmi,, Mad-
rit ve Berlinde toplanan beynel
milel cerrahi konferanslara da 
iıtirak etmiıtir. __ ,.. __ 

Tenzlllth tarife 
Bayram münasebetile lstanbul 

Ankara arasında tcnzilAth tari· 
rifcnin tatbikinebatlanmışhr. 

SURE Y YA Tiyatrosu 
DlTVGJ\UL SADETTiN .. ARKADAŞI.Aiti 

Süreyya 
sinemasında 

ı ~ nisım Cuma 
akşamı sut 21.30 
da Babalar1n 
GUnahı ve 
Bravo Rejls5r 

yakında: Ladam o Kamelya 

Kadıköy Sürcyva sineması 

Raşlt Rıza Tiyatrosu 

' 
Bu akşam 21 ,30 da Nur Baba ko
medi 4 perde. Nakleden; fünirrefiı. 

Ahmet Nuri Be 1 

..--Takvim--.. 
Çar,amba Per,embe 
13 nisan 14 nisan 

7 Zilhicce 8 Zilhicce 
Gün doğuşu 5.28 5.23 
., batışı l 8 47 18 48 

Sabah namazı 4 24 4.23 
Öğle .. 12 ıs 12.14 
ikindi ., 15 58 J 5 58 
Akşam ,. l 8 47 J 8,48 
Yatsı .. 20.22 20,23 
imsak • 3,38 3.36 

Yılın geçen günleri 102 10.3 
• kalan ,. 265 264 

Hava - Dün sıcaklık anmf 17, 
ısgırf 6 dereceydi. Buıün rüzgAr mute
dil !odostan esecek ve bava ekseriyetle 
açık olacaktır. 

l __ R_ad_y_o _ _.I 
lalanbul - 18 den 19 ı dadır 

gramofon, 19,30 dan 20,30 ı kadar Cen· 
net hanım ve Yesari Asım beyin iştiri· 
kile saz ~O :m dan 21 e kadar iktısat \'e 
tasarruf cemiyeti hanımlar propaganda 
şubesi u:asından Meliha Avni hanım 

tarafındın konferans 21 den 22 ye 1-a· 
dar bedıyi musiki heyeti 22 den 22,30 a 
akdar cazbant 

VİYANA - ıı,so konser - lS,<lO konser 
15 plAk - 18 konser • 21 komedi - 21,15 s.en· 
fon! - %S,%0 konllf'r ve dıtns. 

HElLSBERG - '7,SO Jimnastik ve mu11l·ı 

ki - 9,30 Jimnastik - 1%,40 konıııer - 14,0:S 
konser - 1'7,SO konser - 19,30 lf&J'k mu11lklıl 

%0 knnııer • %1 opera • %1,SO dana. 

CÜKRl:Ş - 18 b&flf musiki - %1 vlyo -
lonııd solo • %1,45 piyano 80lo • %%,15 ke • 
man ıolo: 

ROMA - ıs pl&k - lS,45 ııeıt ve musiki 
konıtert - 18,SO konllf'r. 

DUDAPEŞTE - 10,115 kon!K'r - 1 '7 plAk 
18,%3 hafif musiki - ıı,ıo oda musikisi -
%3,%3 konııer. 

OSI.<> - 18,30 plAk - %1 konatt • %~,l:S 
tagannl. 

MOSKOVA - 9 elan ıı e kadar nc,rlyat 
\'A~O\'A - 18,%5 pl~k - 18,S:S konser 

%1,U konııer - %1,45 ply"no konseri - %%,45 
keman konseri - H cıan .. 

PAııtS - 9,30 Jimnastik - 9,4.5 musiki 
10 babt-r - H,50 musll;i - U,-i:S haber - :ı,M 

haber - !%,i:S rad~ o tlyntro - :3,15 lı:ıber 

:ı konser. 

Yarm 14 Nisan 
ViYANA - 11,10 konllM' • lS,40 konser 

15 plftk • 18,SO ÇOC11klar için • 10," konııer 
%0,to kon .. er - ıs,so gratlsk operet. 

IIElLSBJl:RG - 7,SO Jimnnııtllt ve tcon
ser - 9,SO Jimnastik - 1%,SO konııcr - H,l.i 
konııer - 1'7,S3 Llzlııtrats - 19,SO mmdkl -
%:>,30 piyano konseri • %1,0:> Bohem opere
ti. 

Btrn:nE~ - ıs p~k - H ptAk - ıs hant 
mu11lkl - 19,19 muıılki - %0,40 pl~k - %1 tl\

cnnnl • %1,20 senfonik konser - :~.ı:s kon
Rr. 

ROMA - ıs plik - 18,:ıo ses n muslltl 
21 plAk - %1,45 musiki. 

BUDAPEŞTE - 10,ltJ a:ıık~rt konsı-r -
ıs,oıs konl'H'!r - :o ııalon orkestrası - %1,!:J 
konser musiki ve tarannl • %% Tslgan muıl
klııl. 

OSLO - 18 kon!lf'r - %1,30 koro heyctl -
2S,U konSf'r. 

Moekova 10 dan U e kadnr ne~rlyat: 
VAR-ŞOVA - 1S3S senfonik matlne -

l~,4S pl!k • 18,SIS ocla muıılklııl - %1,15 lton· 
l!M'r - %!,SO clans. 

PAıtts - 4,SO jlmnıuıtllt - ıo haber -
U,30 mnıılld • 21,45 haber • %%,43 tiyatro. 

BORSA-
12 Nisan 932 _:_ç,..• .t-•-,"'"1<._._,,-:-·".c1.ı • 11 

Kambiyo 1 
1
j

106 Frnsız Frangı J2j?3 -
1 Jngiliz lirası Kr. 79S 75 79975 
.. T.L. mukahlll Oolar 0,47 ~9 S~ 0 ,47~l 75 
• • ı.ıret ~ n 2~ r,ı !3 
., fle!~ı ~ 39 7C ~ 139 70 
" nuhınl 3i '3"1 3 ı ~s 3· 
" Is. Frank ~ 44 41 ~44 2~ 

r.ev.ı 6' 140 6! 140 .. Florin 1 17 4~ 117 5( .. 
M •• 

" . .. . 
Koron 
~lllnı 
l',zeta 
P.lart 
Zlott 
l'eng6 

" • 1 ev 

ı Tllrk lira~• Dinar 
("er\'Oneç il'. uru$ 

Nukut 

rransı z Frangı 
l)olar 
Ingiliz lirası 
Liret 

Borsa harici 
Altın 
Mecidiye 
B~nknot 

ıt 10 u 1,) 
J 2 5 
t ?6 7« 
2 n O< 
4 H 5 
3 77 3~ 

79 ;5 
27i'l4 

J0:3tı75 

tn7 50 
208 
79:1 

216~50 
92 
4:'i50 

23 

4 )! 5C' 
« !6 7« 

Jl ~Q 50 
4 24 2= 
317 J: 

19 ;s 
2i 14 

tos3 ıs 

17j 
208{75 
802j ' 
22C 

924 
47 50 

232 

ı 4 :\'isan Perşembe Artistler gecesi 
Beyoğlu E DE N ulonunda, ıe;ıgin 

program, artistlerle beraber gece yemeği 

Ya evvelki, ya sonraki .• 

Avrupa ve dünya intihap 
etmek mecburiyetindedir 
Slyast ve lktısadi güçlükleri yenmek için 
harp korkusundan uzak bulunmak li\zım 

"Taymis, guetesinin eski müdürlerin- vet vasıtasiyle yaptırılm11 olan 
den ve tanınmış İngiliz muharrirlerinden muahedeleri tanımıyacağını bil• 
.Mimr " Vikham Stid.. Fransa Jngiltere dirdi. Ak Yam cemiyeti de, bu 
dostluk cemiyetinde "Avrupa \"C dün'-'& b h k l · 

J kararı, ila are abu ettı. 
intıhıp etmek mecburiyetindedir., me\.. h 

Avrupa devletleri •e bil a11a zulu bir nutuk söylemiştir. Bu nutkun d 
mühim parçalarını hul~man naklediyoruz: Fransayla lngiltcre e bu preo• 

Siyasi ve iktısadi buhran, had· sibi kabul etmek cesaretini gös• 
di zatında, Anupa Ye dünyaya terirlerse meıele halledilmiş olur. 
aynı suali sorınaktadır, harpten Bu takdirde M. Tardiyö'nün 
sonraki beynelmilel sistemi kat'i terki teslihat konferansıoda ki 
olarak kabul edip tatbik mi et- teklifleri başka bir haleti ruhi· 
meli, yo'csa, açıktan açığa harp· yeyle tetkik edilebilir. Zira, ar• 

tık bir de•letin zorla, kuvvetle 
ten evvelki sisteme yani 1914 ve harple diger bir bevleti her 
sisteminemi dönmeli? 

hangi istemediği bir ıeye mec-
1914 sisteminin bize emniyet bur edilebileceği kanaati hasıl 

vere bilecek şekilde olmadığını olacaktır. 
bizzat harp gösterdi. Binaen Bu gjnkü siyast ve iktısadt 
aleyh bu s'.stemi kabul ed~rsek güçlükleri yenebilme'<: ıçın, 
vaııycti açıktan açığa görmek, Avrupanın ve dünyanın harp kor
net:cele:i şimdiden kabul etmek kusundan ve fikrinden tamamen 
yani y~kın bir ıstikbalde harbe uzak bulunması lazımdır. 
razı olmak lazımdır. Eğer hunu Buna muvaffak olunduğu tak· 
istiyorsak, itiraf edcl'm ve doğ- dirde, mil1etler arhk rahat rahat 
rodan doğruya buna hazarlana- çalışabilir, ve harbi cinayet, bi
hm. tarafhğı ihlali kanuna hakaret, 

Ben, şahsen harpten sonra orduyu beynelmilel bir poliı te
sisteminin iflb etmiş olduğu Jakki edecek olan yeni ve dint•· 
kanaatinde değilim• Zira bu sis- mik bir dünyanın tesisine el bir• 
temi bir ço!<: sebeplerden sonra liğivle yardım edebilirler. 
k I• tb•k • ,llllllUllllllllll11llllflllltı1llllllll l11111111lllllllllllllllll1111Ullllllllllıı. at ıyen ta ı etmemışlcr ve ' 

ondan alına bilecek iyi netice· ı Bu akşam EJhamra' da ( 
leri i:ı;tism3r edememitlerdir. = = 

d.,~0y!6~~ in;::~:~!:~~~~::; İ Ne Sevimli i 
v~ yahut bırakmalı. ~ ( ll t h t ) % 

Hepi~iz bot bol sulh istedi- ~ es C arman § 

F ~ Büyük Pariziyen opcrelinip ğ 
ğimitden bahsediyoruı. akat g ilk iraesi ~ 
kimse bu sulhün şe1dioi ..tayin · ~ G t ~ 

t . 0 k . = Henry ara ve ı: 
e rnıyor. nu, e ser ıya, gayrı % Meg Lemonnler g 
kabili içtİn!lp iki harp arasında- ~ IIA\·eten: rıramount Jurnal ile UFA' ~ 
ki bir devre gıbi, yani de•nmı ~ nın (!\licroscope) nam ilmi ve fenni l 
mahdut hir harp molası gibi tc- ~ bir filmi. ~ 
IAkkl. •dı"yoruz LJalbukı· ıulhü i p t f"I ·d· ~ 

" • ' ' ~111111111 111 aramoun ı mı ır 1111ımııullllll"' 
harp fikrinin tamamen haricinde 
yeni b:r vaz.iyet gibi görmek ic;ıp 
c ::.ı cr. 

Buıfü~'tü güç'üklcrin hemen 
h'pıınin esuında emniyetıizlik 
fikrini ve kor~~usunu buluyoruz. 
Bununla beraber akvam cemiyeti 
on iki senedir harbe mani olmı· 
ya çahııyor, ye altrnıı deYlet 
Kcllog r:ıiukiy!e milli menfeat
ları için harp etmiycceklerine söz 
vermi~hr: 

Harpten yaıgcçmenin hakiki 
manası nedir? 

Kellog minkın1 tertip eden 
reisicumhur Koliç!l nazaran, bu, 
harbi, kanun h:ır1ci yapan bir 
muahededir. Binaenaleyh bu mi
nk, harbi kanuni olmaktan çı· 

karmıtlır. Daha doğrusu, M. 
Briandın dcdi2'i gibi harbi, bir 
mücrim gibi kazığa bağiamıştır . 
Eier bu tefsir doğruyu Briand· 
Kellog misakı, bazı vaziyetlerde 
harbi kanuni telakki eden ak· 
vam cemıyeti miaa!undan daha 
mühimdir. 

işte bunu, bir ço~<: devletler, 
Çin - Japon ihti lafı karşısında 
anlamıyor gibi göründüler. Bun
ların başında evvela Amerika, 
sonra da küçük devletler vardı. 

Mösyö Stimıon, 7 KAnunusa
nide, Çinle Japonyaya Kellog 
misakına uygun olmıyan ve kuY-

RONNY 
l{ATE DE NAGY'nlo 

temsili 
./Ju al.:şanı MELEK 

Sincmaaını 

.aıncalunç doldurtacaktır .. 
(La Bayadere) ile (Czarda3· 

furstin) operetlerirıin müelli
fi KALJl/AN nın şaheserini gör. 
mek için yerler adeta kapışılacak
tır. 

Fevl:aUıdc musikisi... ve Muh • 
ic§enı dekorları.. ile Ronny bir 
Harikadır.. !icketcn Para.-nount 
Jurnal ile (UFA) run (HAY -
l'Al\'LARIN INIOŞAFI) r.am 
ilmi ve f cnni filmi. ,,,. . 

UFA !ilmidir. ..,. 

RtJşil Riza Tiy11trosu 
San' atkarları 

14 nisan p<'r~embc 
Akş:ım 21.~o d:ı '\ 

1 

Fransız tiyatroıundıı ~ ~ 
Şe !'pirin şah cser

2

i o o~ 
Oteli o 

llaile 5 perde 
tablo 

Cuma ı ;:i nisan gündüz I 5 te Demir
hane MUdUrs::ı oiyes 5 perde. Nak
leden \·edat Uıfi Cuma a şamı 21.30 da 
Serserl piyes 4 perde. Nakleden: 
Muhtar Bey. 

Bayram Hediyeleri 

SATiE'de 
~~ ===:=VERESiYE 



[ San'at ilemiade 1 
Celile Enis Hanım 

Bu ak'8m ilk teıannl konse• 
rlnl verlJC. r 

Kolonya 1ükıek musiki mek
tebi mezunlarından Celile Enis 
Hanım, bir müddettenberi hazır
ladığı ilk taganni konıerini bu 
•kıam Galatasaray lisesi merasim 
ıalonunda veriyor. 

Genç Sanatkiran bu ilk kon· 
•erinde GaJatasarayın talebe ve 
muallimleri bulunacak ve bu 
konıer sanat muhibbi olan da· 
•etlilere nisanın 22 nci cuma gii· 
nn, yine aynı salonda tekrar 
o unacakhr. 

1 s P 0 R 1 Irakta neler oluyor 
Macarlarla musabaka ~rzan •erhı aıerhınd• har< ,,, 

Macar B. millt takımının teb- kit devam etmektedir 
rimize gelmesi tarihleri kati ıu
rette tesbit edilci;tir. 

Maçlar bayramın ikinci ve 
dördüncü günleri vapılacaktır. 

Bahri ticaret fllomıza bir 
gaz vapuru lltlhak etti 

Milli vapurcılaramızda:ı miiter· 
cimzr.de Hakkı bey ve arkadaı· 
Jarı tarafından tetkil edilen Tu· 
va TOrk limitet şirketi 5500 ton· 
luk bir gaz gemisi almııtır. Jtal· 
yanın Cenova limanında bulunan 
gemiyi ıetirecek milrettebat Ce· 
no-.aya gönderilmittir. Vapur on 
gilne kadar li;nanımıza gelecek
tir. 

_ı _KIS_A_H_A_B_ERLE_R_, 

S - VAKiT 13 Niıan 1932 e-

SEVRISEF AIN 
§ MaarU mtlatep.n - Salih Zekt Bey 

dUn öğleden sonra ma.arlf dairesine g elerek 
.Mc•lı:cz ıcenta ı Galatı koprübası B 2621 
Şube A. Sirkeci l'ıluhıirdar 1..a~e Han 226-*0 

• meogul olmUf, mUfetU§lerle görilfmtl§ -
tur. Trabzon postası 

§ Irak ve trandan atel~k ~da maddele- (K d ) 3 rt-"koıera baataııtmm tamamen za11 oıc1utun ara eniz 1 Nisan Çar• 

dan ıranın Bura körfezine mücavir maballer famba 18 de. 
lranm Bura k örfezine mücavir mahaller - !;iliiiiiiiiiiİİİİİİİİiİİİİİWİİiiiiWiİiiiİİİiİİİİİİİİu;I 
den gelecek gıda rnaddelertnlıı memlek eti • il; ın111m1111a11111111ıumnu:ıı 
mtze ıthalıer1ne müsaade o1uam111tur. Sadıkzade Biraderler 

§ Seyyahlar - Bugün Alman bandıralı 
Karlırabe v•punıyla 19hrlmlze soe Alman Vapurları 
aeyyahı g elecektir. 

§ Bir cilt mUtebaul81 - Tanmmlf tıp KARADENiZ POSTASI 
&llmlerinden cildi ve efrenc1 but.alıklar 

mUteh&uJ.11 proteaör Zivler bu gUn Kari • Dumlup 
srube vapunıyla 19hrimlze gelecek ve Gill· ın ar 
hane hutanesinde frengi hakkında blr 
konteram verecektJr. ı Yapuru p b 

§ Bir müu~ - Çtiplerlıı içinde bulu- il 14 Nisan erşem e 
nan paçavra, k emik gibi i§C yarar mevat 1 
belediyece müzayedeye k onu1m111tur. lı gllnll akıam saat 18 de Sir-

8 Yeneeek 18Yler - Daimi encümen tara 

1

5 keci nbhmından b k ti 
fmd&n verilen bir karar mucibince bade - 1 are e e 
m a , tırm, lokanta, paatahane ve emuu (Zoapldak, laebolu, Ayancık, 
,.rıer.:ıe yiyecek eeyierin cameklnlr do • •• Samsun, Ordu, Giresnn Trab· 
laplar içinde bulundurulma.sı lüzumu bil • d R' . ' 

Kolonya konser•atu•arında tah
sil ettiği seneler zarfında sesi 
Ye tağanni kabiliyetf itibariyle 
bllyük üstatların nazarı takdirini 
celbetmiı olan Celile Enis Ha· 
nımın bu konseri, musiki Alemi· 

Yeni bir gazete 
Konyada "Yeni Anadolu,, is· 

miyle gündelik bir gazete çık
mıya baı!amııhr. Yeni arkada
şımızı tebrik eder, memlekete 
bayırla olmasını dileriz. 

d1riımı1tır. ii zon. ızeye azamet ve aynı 

Irak bllkiimeti Banan ıeyhin U iskelelerle Görele Ye Ünyeye 
tedip ederek Banan ha•alls:nde ••p•nr• cUmhurlyetlnln birinci il uğnyarak avdet edecektir. 

~i1zde ehemmiyetli bir hldise 
emniyet ve asayiti temin için yıl dBnUmU yar1n p Fazla tafıillt için Sirkeci 
çahımaktadır. Bir taraftan yerli ispanyada c~mburiyet illııanın il Meymenet hanı altında acen• 

e lkki edilebilir. 
konserde me~hur Alman bes· 

~le.Arlara Hendel, Şurnı:ın, Mozart, 
. ._ rıı, Brams'ın rüzel eserleri Ye 
1" 1 lıpanyol dansı vardır. 

halktan müteıekkil kıt'alara, di· birinci yıldönümfi münasebetiyle il tahğına mtiracaat. Tele. 22134 
ğer taraftan lnğiliılere ait tay- 1aran 11at 17,30 da Pangalbda -~!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!:!!!!!!.I 

Bayramın dördUncU gUnU yareler bu itle mqğul olmakta- ispanya ıefaretbaneıinde bllyük ı z A y 1 L E R ı 
borsada muamele salonu açık dar. Londra gazetelerinin verdiii bir kabul resmi yapılacaktır. 

malumata ıöre geçen hafta Bar· Merasimde ispanya sefiri M. Metbetten almıt olduğum Iran 
H Bu parçalar arasında şa!r 

•ynenin Uç parçadan mürekkep 
olarak yazdığı ve besteklr Şu· 
lb~n'ın beatelediği ''ıair aıkı., is· 
~ındeki eserle Bramı'ın ninnisi 

Borsa ce Osmanlı Bankaeı Koml!lt'rlll ln· 
den - Kurban Bayrammm 19 Nlsan 932 ta 
rihine milsadif dördüncü Salı gUnU yalnız 
tahvila.t ve sen edat işleri yapılmak üzere 
Borsa rnuamela.t salonu açık bulundurula • 

caktır. 

zanla şeyh Abmedin adamların· Servet ı Vest bulunacak ve ıeb· pasaportumu r.ayi eyledim. Her 
dan bazıları bir lnailiz tayyare rimiıdeki lspanyollann tebrikle- kim bulmuııa aıağıdaki adrese 
zabitini vurarak öldOrmüşler, bir rini ispanya re:ıicümburu namı· getirdiiinde memnun edilecektir. 
kaç gün evnl de Irak ordusunun na kabul edecektir. Beyoğlunda Adamupolu apartıma-

C 
ilkr~çe gilfteyle tağanni edile· 
e hr. 

umumi mlifettit ceneral Royan nında 3 numar1da Kördu Oimadl 

Robincona atq ederek yarala· Bayram t.ttllerl 1ıır ru.11eı ,e namuatandı. 

Celile Hanım, gtizel ve meşhur 
~arp pırçalırından bir kısmını 

mışlardır. Ceneral Royın derhal Türkiye it bankaamdan: Kurban bayra- OeDabl 1aa1c rahmetine mu. 

Darülfünun emini Muammer bir tayyareyle Bağdada g6tfirül· mı münuebeUyle c umarwt. Pazar, Pa • bar etatn. 
1 Gelenler, gldenler _____ , 

Grlcçe güftelerle taianni etmek 
IUretiyle Tiirk samileri için kıy
IDttli bir hizmette ifa etmiş o!u· 
Yor. Muvaffak o'acağını ıüpbeıiz 
~~ddettiğimiz genç sanatkara şim· 

Rıtit B. dün Viyanadan tehri· müt ve tedavi altına ıhnmııtar. zartest, Salı unu btanbuı ve Beyoğlu ıube- &.-bık merkez kumandanı 
1 R 

m1z kapalı bulunacaktır. 

mize gelmiıtir. Emin B. bir ay 61 yatında olan cenera o· vefat etti 
evvel tedavi için gitmişti. yan 1930 senesinden beri Irak 1 ı 8ablk t.ıanbal llerkes kanmndalu z.ct11 ordularının umumi müfettiıliğini Ö L Ü ~I ofullarmd&n miralay ı--n Ba1am1 :aey ıu .. 

§ Belediye fen itleri mOdOrii yapmaktadır. Yaraıının vahim .. bir baataııtı mtıealdp vefat etmlfUr. 

Y f Z
. b A k d b Mubum mllteeddlt alay komandanhk • 

uıu ıya ey, n ıra a u· olmadığı anlatmıştır. Kadıköy kız orta mektebi mUdtlrll Fe • lanada balunmuı kıymeW bir ukerdl. 

1unan Yali Muhittin bey tarafın· Taymiı gazetesinde intişar rtcıun , .c poli1' komiseri Mmatter Beylerin Cenazesi bu .. 1ıa1a aaat 
11 

de ıtOllluwla. 
dan vaki davet üzerine evvelki eden yukarıki reıim 1928 de Pfldt"rl mlllga f'vkaf nezareti memurin mil- Kemalettin maballetllnıle Noter BIMmetUa 

kurban D .. A k dUrlUltınden mütekait Faik bey, diba ve • Beyin 10 numaralı luuıe.tnclen kaldJrıl-1c. 

8 
eri Ve gun n araya gitmiştir. Muhittin Barıanda alanmııhr. Resimde tat ctmlt ve ttnar.e nama:r:ı ~yazıt camı- namazı Beyar.ıt l'.&mllncle kılmcbktan 10ma 

araaklarını Tayyare bey Ankarada otobüs imtiyazı Barıanh şeyh Abmetle Irak sinde kılındıktan sonra Edlmekapıda a ile Edimekapıdakl aile makbel'fl91ne detno1una-

1 en tebrik ederiz. 

Ce1nlyet• V i • 1 G . . kabrlııtanma defnolunmu,hır. caktır 
• ıne er nız ve azı ~8pYUsft meseleleriyle orduıunda kooıandanlık eden ""hum.,,."' .... 4.,,....., boyllk ...;..... ve • .....,... ... _,. .. -

• • • • • u~raştnalttat?u• . lro'T'ıt •tdıtn Borne f'6tfirıı:h nr. bir istikamet ve iffetle hizmet etmlt erba· cllrlris. >t u 
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nıeta• ne baz I para çıkarmak, muvaffalayebizlikle neticelenen Tibet seferi • 
l, &ınak gibi heıap11z hareketleri iıyanlara ıebep oldu. 

Sint 0hnıet T uglukun ölümünden sonra devlet parçalandı. Bengale, 
De(b· . ekkanda müstakil kıralhkla teıekkül etti. 1398 de Timur 
lıuıcu!~ zaptetti. Bir sene ıonra Semerkande döndü, Mehmetten ıonra 
leıi d ar olan il inci Mahmut Şahın ölümünden &onra Tugluklar ıüli • 

e ortadan kalktı. 

SeJltler ve Lodller devrinde Hint : 

ti. (ıaugluklardan sonra Delhi Muldan valiıi Devlet Hanm eline geç• 
~P .ı~ - 1451) e kadar bu ıülile hüküm ıürdü. Bundan sonra Pen • 

l'alı11 Loc:li'nin sülalesi 1451 den 1520 ye kadar hüküm ıürdü. 

..._ Mllstlman Tftrk hakimiyetinin neticeleri -

dista M~slüman Türklerin Hindiıtanda yerleımeleri iılimiyetin Hin • 
lıu.ı nda ıntiıanna hizmet etmiıtir. Bu devirde Türkler medeniyete mü• 
•iııd e.er~er hediye etmiılerdir. lran, Hint, Türk mimariıinin birleşme-

en ~dolan yeni bir mimari tarzı bu devirde inkipf etmittir. 
let <.Fu~e~st, Elbruni lbni.sina) ıibi beynelmilel töhretler Türk dev .. 
ete jeı~le.rının ~aylannda yetiımiılerdir. Bunlar Türk olduklan halde 
d r ennı devnn telakkisine göre kih arapça, kih acemce yazmıılar • 
l h'd. O devirde Avrupada da ilimler, aan'atkirlar eıerlerini )itince yazar-
ar ı. 

ll&ll Türk devlet reislerinden Balaban, ve lltutmuf zamanlannda sulama ka• 
l&ıı an,. hastaneler vücude getirilmiıtir. Bugün harabeleri mevcut o • 

eaki Delhi ıehri Türk dehasına ve zevkine tahittir. 
tur. ~~~ilardan ~.lieddin H!ndiıtanda hakiki laik .~ir de.vlet ~-~ut· 

Bütun bunlar Turk medenıyetinin vasıflannı goıterm~ye kifıdır. 

-Tlmur-

rımurun ıençllll 1 

YJI Tiınur, Semerkant cenu~nda Yetiltehir (Keı) te Cengizden 110 
&lrı~d!'a 11 mart 1336 ~a dogdu. Aile adı Gürıandi kendisi Timur Gür 
l'· ıye maruftur. Bır muharebede ayaiı sakatlandıktan ıonra Asak 
llDT· Yahut Timurle~ ~enmit~ir. 

1lalQ ıınur Barlas kabılesmdendı. Barlaa kabilesine mensup Kazagan 
le 

0
::::, bir Türk beyi Çagatay hanlarına esir olmuttu. Semerkant 

du. 
6-ri kazıan hanın fena idareaine iıyan etti. (1346) da hanın ölümü 
aae ne Kazgan bir kurultay topladı ve kurultayda Cengiz ıoyuna 

lllup bir ban intihap edildi. Fa kat hakikatte yaziyete hikim olan 
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Kugandı. Timur babasının nasihatiyle Barlas kabilesinin ileri ıelen
leri ıibi Kazıamn hizmetine girdi. Timur derhal emir Kazganm naza• 
n dikkatini celbetti. Kazgan torunu Olcay Türkinla evlendirdi. Ka • 
n koca Yetil ,ehirde yerleıtiler. Bu zamanda Timur Kazıanm ordu• 
ıunda binbqı oldu. 

Kazııan ~imurun yardımı ile ıarp ve cenupta bir hayli muvaff akı • 
yetler elde ettı.. . Herat emiri Kazgana mağlup oLmut ve nihayet Kazıa· 
na dehalet etmııtı. Kazıan kendisine dehalet edeni öldürmemek sure • 
tiyle bir lütuf göıtermiıti. Fakat Kazganın kumandanlan Emir Hü • 
ıeynin öldürülmesini ve ıervetinin aralannda taktim edilmesini isti • 
yorl~rdı. Kazg.~n, . Emir Hüseyni Timurun yardımı ile (Herat) a ıön• 
derdı. . Bu~un uzerıne kumandanlardan ikisi Kazıanı öldürdüler. Ti• 
mur katıllerı yaakladı. Ve cezalarım verdi. 

~azganı.~ oğl~ ba~a11nın yerine yerine ıeçti. Fakat eski Türk i • 
:et!erın':.. gore bır re_ıs öl•üiü zaman onun yerini dolduracak oil!I m~· 
ed~r. d~gılıe bu vazıfeye baılıyamazdı. Kurultay toplam yeni bu emır 
seçılırdı. 

Aksi takdirde it bqına geçmek için umumi kantsldıklar olurdu. 
Kazganın ölümünden sonra buvaziyet hasıl oldu. 
Gazganın oğlu kumandanlardanSalız "ve Timurun amcası hacı Barlu 

tarafından öldürüldü. Hacı Barlas ve Celayirlerin emiri Semerkande 
geldi~er ve Türklerin hükümdarbğ;nı istediler. Halbuki daha evvel 
Cengızle Gürgan ailesi arasında imzalanan bir mukavelede Cenıiz ıüli· 
lesinin han yetiıtirmesi, Gürıin ai lesinime kumandan olması eaaaı ka
bul edilmitti. 

Bu esnada Çagataylardan büyük han yani Tuıluk Timur ıimalden 
hareket etti. (1359) Büyük han kuvvetli bir orduya sahipti. Emirler bu 
akın önünde çekildiler. Celayirlerin reiıi büyük hanı hediyelerle kartı
ladr. Hacı Barlas Herata doğru çeki idi. Timur Büyük hanı kal'§rladı. Bü• 
yük han Timurla görüıtü ve onu (Tumen) beyi yani 10,000 kiıiye bat 
yaptı. Han Timura ferman ve mühür verdi. Bu ıuretle Timur hanm tasdi· 
kiyle kabilesinin reiıi oldu. 

Timurun tavıiyeıiyle büyük Han da ıarka döndü. 
Büyük han prka çekildikten sonra emirler araımda mücadeleler 

gene ~iddetlendi. Hacı Barlas ye CelaJ!rlerin reiıleri tekrar anlqtı • 
lar Tımuru katletmiye karar Yerdiler. Tmıuru öldürmek için çadırlanna 
çağırdılar, Timur tehlikeyi anla41, kaçtı. Sonra amcası Hacı Barlaala 
muharebe etti. Ve hacı Barlası mağlup etti. fakat erteıi sün bütün ta• 
r~ftarlan kendiıini terkettiler. Bunun üzerine Timur kanıı Olcay Tür • 
kanın kardeıi (Emir Hüseyin) in yanına citti. Emir Hüıeyin Kabil civa· 
rında bulunuyordu. 

Tuıluk han tekrar asi emirler eahasında görüldü. Bu defa T • 
I~ han Celayirlerin reiıi~i i.~~ .~ttirdi: Hacı ~rlu cenuba kaçark~a 
yagmacılar tarafmdan olduruldu. Emır Hüseym kartı Tım' ur v-·ı 
b. d kald % ' -'S'· te • 
ır e ı. 

Tugluk Han emirlerin mailiibiyetinden ıonra oıw lu (lly••) ı 
k t

. "d · · y - ı mem e • e ın ı are11ne memur ettı. anına da jeneral Bikiükü tayin eti. 
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Mübayaat Zamanı c:.• -=--...." 1 Mahkeme ve icra llinları 1 
Beşiktaş icra dairesinden: 

Hulul Etti 
B E Y O G L U'nda 

AKER 
VE 

HAYDEN 
müesses atı 

MALLARIN 
Tenezzü ünü 

ihbar eden ilk mağazalardır 
' 

Ahval ve ilcaat, yakında malların tereffüü 
zannını vermektedir. 

o halde şimdiden 

•• bayaa 
EDiNiZ 

:ı-;mine ve Gül hanımlarla MeJımetl 
Hulusi efendin in şayian mutasarrıf 
oldukları Beşiktaşta yeni mahallede, 
atik Kasap cedit lndr sokağında atik• 
10 cedit 1 No: lu üç ikat üzerine mebı 
ni bodrum katında bir apteshnne

1 
bir mutfak birinci katta zemini 
mermer t.aşlık iki oda ikinci katta i
ki oda bir hela ve küçük bir bahçe -
yi havi bir bap kargir hane li - S 
932 tadhine müsadif salı günü saat 
15 te açık arttırma ile satılacağın -
dan talip olanların yevmi mezkür • 
da kıymeti muhamminesi olan bin 
dokuz yüz liranın yüzde onu nispe -
tinde pey akçesini müstashiben Be • 
~ikta~ sulh icrasının 931 - 245.j No: 
lu dosya!!ına müracaatları füın olu -
nur. {2785) 

Beşilı.-tCI§ icra memurluğundan: 
Yani Sakelaridi efendi tarafından 

Eskişehir çiftçi bankası vekili Hacı 
Arif zade Şükrü heyin tahtı isticarın 
da bulunan Galntada Mumhane cad
de:5inde eski şarap iskeleı;:inde 6 - 8 
No. Ju tütün deposunun tahliyesi hal• 
kında ic·raya Yazeylediği iJ:ım iize
rinc mumaileyh Şükrü heyin ikamet-' 
gt'lhının meçhuliyeli hasehile ilanen 1 
vuku bulan tebligata rağmen gelme 
mesi üzerine tahliyesine karar \'C -

rilmiş ve depoda Eskişehir Çiftçi han- =================== 
kasına rehin edilmiş tütiinJerin es • edilmiş olup 28 - 4 - 932 tarihinde sarifc dair oınn iddialarının ilan ti 
nal tahliyede kaldırılması için Ban • şartnamesi Divanhaneye talik edile- rihinden itibaren )irmi gün içindt 
ka ile muhabere edilmesi mümkün ol rek 12 - j - 1932 tarihine müsadif evrakı müsbiteleriylc bildirmeleri 1' 

Mallarımız eskisi gibi 
olmasına 

mükEmmel 
ıağmen 

ve iyi cinsten "' tahliyenin de 2 - 5 - 932 tarihi • dar lstnnbul Dördüncü icra dairesin cillcriyle sabit olmıyanlar satış )1 

1 
matlığından 15 gün miiddetle il:ınnt perşembe günü saat 14 ten 17 ye ka zımdır. Ak i halde haklan tapu si 

ne müsadif paz:ırtesi saat 12 de ic 
rasın& karar \'erilmiş olduğundan de asık arttırma sureti} le satılacak - delinin paylaşmasından hariç kalıt• 

ı I tır. Arttırma ikincidir. Birinci art- lar Aıa·kadarların ı"sbu madde' ka 

F• l O • A d .... yevm ve saat mezkurdc Eskişehir Çif- ' · .. ı --.. , ıat arımız aıma ynı ır- 11'..ıııj tırmada en ziyade heşyüz lir.ıya müş nuniye ahkamına göre hareket e~ 
- r tçi Bankası tarafından bir miime~il 

------ bulundurulmadığı tal·dirde alel usul teri çıkmıştır. llu kerre daha ziya lerj ve daha fazla mahimat almak 1 
Beyoğlu kazası Defterdarlığın· TASHiH muameleyi tahliye ifn kılınacağı i . de arttıranın üzerinde bırakılacak - tiyenlerin 931 - :>:>7 dosya numara 

dan : ıı nisan nli!lhıınııı:.m Y"dln«"i sahlfealndc lan olunur. (2783) tır. Arttırmıya iştirak iı;in yüzde ye sıylc mernuriyetimize mliracantları 
Kağıtkanede cml4ld mılliyeden se~ ir lııtnnbul sekWncl fera d:ılttslnln sın - di teminat akçesi alınır. Mütrra - lan olunur. 

mahalli ve kahve oc:ıkla(ı l'Tlrehor koş- 7415 numarıılı llAnmda %4. • ' • 93% olııcak lstanbul Dördüncü icra .Ucmurlrı kim vergi belediye, vakıf, icaresi BalfLda açık arttırması ilan edi' 
künden itibaren çağ:ıyan kasrı onündeki yerde St"hnm ' - ' - 93% ;taı:.ılm11tır taıhlh ğundan: miişteri) e aittir. lcra \'e lflas ka • len gayri menkulde ikinci dereced• 
J;öprüye kadar derenin sıit t:ırafı 1·5 93~ olunur. Tamamına (1,:)()0) lira taktir edi nununun 119 uncu maddesine tevfi · ipotek alacaklı bulunan Hasan efe' 
den 31 - 10. 932 ıarıhine Ladar altı ay len Boğnz içinde Anada) Hisarında kan tapu siciIJeriyle sabit olmı1 an dinin i!.ametgfılunm meshul olması' 
için -.c icar bedeli peş'ne"l tah~il olun- Talip olanların 20 - 4 • 932 çar~amba Göksu caddesinde Atik 7 mükerrer ipotek alacaklılarla diP:er ald~a - na binaen balfidakj arttırma ilallf 
mak şm le 40) hrı ıle a\cnt olarıık 20 gunu saat onda Be oğlu Detcrdar~ığın:ı cedit 51 numaralı .maa bahc;e ahşap daranın \'C irtifak haki ı ~:ıhiplcrinin mu maile) h Hasan efendiye ilan.-

un ıruddetle mfümcdeye nzedilmı~tir mruacaatları Han olunur. (1421! h:ıncnin tı-:.mamı :ıçık arttırmaya rnz bu h:ı.klnunı ve husufJlr fatı \'e ma-J tebliğ olunur. (2784) 
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·Timuru da bu iki Moğol beyinin idaresinde Semerkant emiri nas• 
petti. Timur bunu kabul etmedi, Kumandanlıkla iktifa etti. 

Tim urun T ugluk tarafından Semerkande emir tayin ediJ.mesi Ti • 
muron isyan ihtimalinin önüne geçmek içindi. Timur .. da bu tayin keyfi .. 
yetinin farkındaydı. 

- Timurun isyanı 

Mogol kumandanı Bikiük Semerkandi soymıya baıladı. llyas da 
buna ses çıkarmıyordu, o da bu hareketlerden hoılanıyordu. Timur 
bu fena hareketleri hana bildirdi. Fakat han cevap vermedi. 

Timur bir çok Semerkant kızlarının Moiollar tarafından esir ola • 
rak satıldığım duydu. Adamlannı topladı, §İmale yürüdü. Bir çok e• 
sirleri silah kuYvetiyle M-0golların elinden kurtardı. Bu vaziyet hana 
karşı isyan teklinde bildirildi. Han Timurun ida.m edilmesini ~mretti. 

Artık Timur açıktan açığa isyan hareketinin batına geçti. 
isyan ettiği zaman maiyetinde 25 atlı bir de karısı vardı. Karısı • 

nın kardeıi Hüseyinle birleştikleri zaman kuvvetleri 60 atlı oldu. Hiyve• 
ye gittiler. Hiyve valisi onları Mogollara ıatmak istedi. Timur bunu 
anladr. Cenuptaki çöle kaçtı. Vali onları takip etti fakat elde edeme • 
di. Timur ve Hüseyin kah tebdili kıyafetle kah ayrı ayrı yollardan gitti• 
Jer. Maamafih yolda bir takım aşirtler tarafından yakalandılar Mahar.• 
da bir ahırda 26 gün hapis yattıktan ıonra kurtulabildiler. 

Timurun günü oldu ki, bir binek hayvanı, karısı ve bir arkadaşı 
ile yalnız kaldı. Karısını hayvana bindirdi. Kendisi ve arkadaşı yol .. 
ları yaya aftı. Nihayet Semerkande bir gece gizlice girdi. 48 gün 
kardeşinin evinde kaldı. Gizli, gizli toplantılar yapıldı halk isyana teş .. 
vik edildi. Fakat Mogol hakimiyeti çok kuvvetliydi. 

Mogollar Timurun Semerkande geldiğini haber almışlardı. Bunu 
Timur haber aldı. Şehirden kaçtı, hudefa maiyetinde çapulcu Türkmen 
kabilelerinden bir kuvvet vardı. Hüseyin de Kandeharda bir hayli kuv• 
vetler toplamıştı. Bir kış orada kaldılar. 

Bu müddet zarfmd~ (Seistan) da bir harpte kolundan ve bacağın· 
dan yaralandı. Çadırda tedavi olundu ve bacağı topal kaldı. Hüseyin 
Kandehardan hareket etti. 

ilk muvaffakıyet : 

Timur Amu ırmağı kenarına geldiği zaman, müttefiki Hüseynin yan 
ht bir hareketle yaptığı harbin•neticesiyle kar,ılaıtı Hüseynin ordusu bo
zulmu~tu. Timur ordunun intizamını iade etti ve Barlulardan kendisine 
ıelen yardımcı süvarileri de aldı. 

Mogol ordusu ile muharebe (Amu) ırmağının fimalindeki geçit sa .. 
halarında yapılabilirdi. Muharebede Timur muvaffak oldu. Mogollar 
çözü iye ba,Jadılar. Amu ve Sir nehirleri araaını tahliye ettiler. 
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dun kuvvetleri süvariden mürekkepti. Raçput ordusu daha tecemmü e· 
demeden birer birer süvari kuvvetleri tarafından mağlup ediliyordu. 

(1025) te lndüs havzası ve Pencap Gaznelilerin eline geçti. 

Gorlular devrinde Hint : 

Haratla Gazne arasındaki dağlık mıntakada ya§ıyan Türklere bu • 
lundukları mıntakanın adınn ziafetle Gorlular denir. Bu Türkler 1191 
de Delhiyi, 1183 te bütün İslam Hint mıntakalarını elde ettiler. 

Gor kumandanlarından Bahtiyar oğlu Mehmet Assam Tibete kadar 
bütün Ganj vadisini ve Bingaleyi ~a.otetti.. AvbPv .. .1 .... .:1.~; L-nnua" ~ 
dan da Ganj cenubunu zaptetti 

-ilk Hint Müslüman 'I'ürk imperatorluğu-

Aybey Gorlularm Hindistanda ·- •ımumi valisiydi. Hükümdar Mü• 
ızüddin ölünce Hindistanda istiklalini ilan etti. Çünkü Müizüddin kendine 
halef olacak bir çocuk bırakmamı§tı. 

Aybey Delhiyi kendifiine merkez yaptı, ve ilk müstakil Türk isli.Dl 
impaartorluğu bu suretle teşekkül etti. Aybey kendi o~lunu veliaht 
tayin etmedi. Kc.mandanlardan en layığımn imparator olmuı eauını 
ltabul etti. Aybeyden başlıyan ve bir asır kadar devam eden impara • 
torluktaki Türk kumandanlarının hakimiyetine Memluklar sülalesi ha• 
kimiyeti denir. 

Bu devirde imparatorluğun hudutları Vindiya dağlarına kadar da • 
yandı. 

lltutumş kuvvetli bir devlet reisi idi. Onun kızı Raziye de üç ıene 
devleti muvaffakıyetle idare etti. Son devlet reisi Balabandır. Bala • 
ban yirmi sene hem devlet reisi hem ba,vekil vazifesini gördü. İyi bir 
kumandan, ç.ok muktedir bir devlet ada.mıydı. 

Kllcılar devrinde Hint : 

Ümera sülalesinden sonra Oğuz Türklerine mensup olan KılcilerdeJ7 
(1311) Alaeddin Kornerin burnuna kadar bütün cenubi Hindistan• 
zaptetti. Kılcılar devrinde Türk devleti azami genİ§Iİğini buldu. Hin " 
distanda, türkç.e, arapça, acemce, ve Duap lehçesinin birleımesindeıt 

meydana çıkan ordu lisanı bu zamanda te§ekkül etti. Fakat bu devir"' 
de saray sefahati batladı. Entrikalar, katiller, hükümdarlık için cinayet 
ler ha~ gösterdi. Artık Hindularda sık, sık isyan ediyorlardı. Son Kıl• 
ci hüküm dan da katledildi. Hakimiyet T ugluklara geçti. ~ 

TuClluklar devrinde Hint ; 

Tuglukların hakimiyeti 1320 den 1413 e kadar ıürdü. Bu devird"' 
,nemleket idaresi fena bir §ekil aldı. Mesela birinci hükümdarı öldürül""" 
ce tahta geçen oğlu Mehmet Tulukun Delhi ahalisini tehcir etmek, ktJ • 





Bayram Miinasebetlle 
• 

Galata'da 

Mağazalarında yapılan 

Büyük Satıştan 
istifade etmeğe herkes koşuyor 

Halkın mübayaatta acele etmesinin sebebi 
zirdeki fiyatların ucuz olmasıdır : 

Erkek çorapler1, ipekfe karı,ık )( uruş 32, 1 /2 
Mendiller, saAlam cinsten ••• ,, 810-12,1/2 
Kadın kUlotlera, sun'f lpefden, ı ı o 
muhtelif renkte • " 
Kadın ipek çorapları, çok sa§lam ,, 95 
Erkek pamukh• fanlla•arı : • • n 95 
Kravatlar. eart ren illerde • • • ,, 25-: o. 60· 70-85 
YUnlU yelekler ve kazaklar • • ,, 160· 225-300-390 
Erkek gömlekleri • • • • • • ., 135 150· 17 5-235 
Erkek ay,kkapları, çok sa§lam ,. 625 
Kadın ayakkapları, çok saşlam ,, 525 
Erkttk çocuk elbiseleri : •• T. L. 5·7,1/2 
Erkek çocuk pardesUlerl • • • ,, 6-8· 10,-
Erkek kostUmlerl • • • : • • ,, 22, 
Erkek pardesUJerl • • • • , ,, 17, 1 / l 

Siz de istifade ediniz. 

'3ayram için en gllzel 
"ediye bir demet veya 

saksılı çiçektir 
.\ocak Sapuacaki bcaret· 
hanesi bu arzunuzu tatmin 

edebilir. 

Seyoaıu lstlklAI caddesi N.366 

---·---------·-------------
( Devlet Demlryolları ilanlara 

31·3·32 tarihinde mfü:ayedesi icra ediltn 2 No. h duba ıçın 
verilen bedel haddi llyıkında ıörülrnediiinden 21-IV·32 tarihine 
mlisadif peitembe gtinü saat 14 te pazarlık ıuretile satılması tc· 
karrllr etmiıtir. 

Talip olanlar her gün H. P. Liman ve Rıhtım sermüfettiıliii· 
ne mllracaatla c!ubayı görebilecekleri ve tayin olunan gllnde H. 
P. mığaza1ında iıbatı vücut eylemeleri ilin olunur. (1476) 

ıı~amm1~oolllllilll~• ıııııııııınıııı111 mırı•m ~~m 1mınıı ıı~ın~ı~nırı ~ ı~ ~ı ~ ın ı. ıı 

ı Herkes merakla soruyor: . .. 
"I EKiŞ ne vakit çıkacak? .. ,, 

••• Ve sabırsızlanıyor! 

IPEKiŞıN nefıs mamulatından bazı parçalar iş Bankr· 
metbalindeki vitrinde teşhir edilmektedir. 

er esin hakkı vardır! 
Çllnkll herkes ve blhassa iş bankası methallndekl vitrini 
görenler IPEKIŞ ınanıulAtının dünyanın en iyi kumaşları ile 

ayni ayarde ve hatta daha milkemmel olduğuna 
emniyet hasıl etmişlerdir 

Bu maksatla: 
-

1-- Her türü fena rekabetlerin önüne geçmek, 
2-- Bütün 
3-- Halkın 

çeşiterin halka arzını temin eylemek, 
aldanmasına meydan yermemek icin: 

İİlfl• IE: I~ İİ l- Mağazaları 
Açılmasına karar verilmiştir 

C •ııı1111ııı~ 

Hereke, Beykoz, F es'ıane ve Bakırköy fahrikılarıle sair milli fabrikalar mamulatı '"' '"'~_====-'==_=:._· 
Bayramlık ı lıtiyaçlarırıızı t"' ıtıirı ve ucuz suretle tedarik edeceğiniz yeğAne mağazadır ::_-_==- =:.-_=_ 

Kostümlük kumaşların envaı, erkek ve kadın için urif kunduralar, her nevi ipekli kumaşlar, tuhafiye eşyasının her 
çeşidi, battaniyeler, hazır elbiseler ıapkalar "Vesaire • • • ~! .. ____ n1 .. a:mı--11111 

Istan u : ahçekapı VAK F -HAl~ !! - BONO,-
- - Alır, satar, ipotek yapar 

eyo "I lu: TiKL.AL c D ESi SJ::::ıım:::::::ıım:::~ BalıkpazarNo~3kssudiye han 

M k 
ı•--M. DERViŞ 

Beşıktaş Malmüdürf üğünden: inşaat üna asası r- v A 111' 
Afyonkarahisr Vilayetinden Adres: lstanbul Ankara caddesı Beşiktaşta Kılıçali mahallesinin çırağan caddesinde N. 86 h 

muhterik Çrrağan 1arayının rıhhm mahallinin Ortaköy cihetinde 
takriben 15CO metre murabbaındaki mahallin tarihi ihaleden iti· 
bıren iki aylık icarı 20 nisan 932 çarşamba günü saat 15 te iha .. 
le edilmek üzere müzayedeye vazcdilmittir. Taliplerin bedeli mu

hammen olan 40 liranın yüzde 7,5 ğu nisbetinde teminat akçe· 
sile malmlldtirlilğünde mfiteıekkil komisyona müracaat etmeleri 
ilin olunur. (1248) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncü keşide 11 Mayıs 1932 dedir. 

Boyot i~rnmiye 4~,~oo lirn~ır 
Aynca: 15,000, 10,000 Liralık bUyük ikramiyeler Ye 20,000 

Liralık bir mükafat vardır. 

Vak:ıt yurdu. 
Afyonkarahisar lstınbul istasyonu caddesindeki Arsaya inşa Telefon : Yazı ış l erı 2.4379 -ve 

olunacak vali kon•iı inşa ah 24· Nisan· 932 tarihine müsadif pa- 2.38i2 idare 2.4370 

25 Posta kutusu : 46. 
ıar günü saat on beıtc ibalei kat'iyesi icra kılınmak üzere " ,. 

Telgraf: lstanbul VukıL 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmu!lur. 
Talip olanların mezkur konağı inşa edecekleri mıktar nisbehnde Abone 1tartlar1: 
yüzde yedi buçuk teminat akçeıj veya mektupla beraber yevmi Dahilde 1 ~O 4~0 7~0 1~ ~~;~~ 
muayyende Vıllyet Daimi encümenine ve şeraiti anlamak isti- Hariçte . 800 1450 2700 

yenlerin beş hra mukabilinde proj~, ~eraiti irltaiye, münakasa llAn şartlarımız: 
tarnameıi suretini havi dosyayı almak için Encümen baş kitabe - Resmi Hususi 
tine müracaat edilmeıi illn olunur. (1310) Sanrı ıo Kş 12,50 Kş. 

Santim• 20 M 25 

Gedı.kpaşa Jandarma Satınalma Koçuk nan şartıaramız : 
ı 't .1 4 1 • 1 O Uefalı 

K • d 30 50 65 7 5 100 Kuruş 
OmlSYODUfl an: A- Abonelerimı zin her üç aylı· 

fi k ğı içın bir defa meccanendir 24000 metre boz kaputluk kumaşın kapalı zar a müna asası B _ 4 saıın geçen i!Anlıınn fazlıı 
18.Nisan-932 paıartesi gllnü saat on befte yapılacağı ilin edil- saun için 5 kuruş zammolunur, 

miııede mukiır gün bayrama müsadif olduğundan müoakasası 
20· Nisan· 932 çarşamba gilnü saat on altıya talik olunmuştur. 
Taliplerin ona göre mezkur günde muayyen saate kadar temi· 
nat Ye teklifnaaelcrile komisyonumuza müracaatları. (1204) 

V AKIT Matbauı 
Sahibi: Mehmet Asım. umumt 
neşri) nt müdürü: Refik AIC;uet 


