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va vetleri . e1'{lamenka dırıbnalı 
lororın neresin~en 
Dönülse ~Br~ır ! 

Silihları tahdit 
Hakkında muhtıramız 

Tevfik Rüştü Beyin beyanatı 
Cenevre, 14 (A. A.) - 'Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor:,. 
Tahdidi teslihat umumi komisyo · 

nunda hariciye \·ekili Tevfik Rüştü 
Uey silahların tahdidi ve müsavatı 
hakkındaki teklifimiz etrafında irat 
eylediği nutukta müsa-rat siyasetinin 
ancak J{elloğ - Briand misakının ru
huna sıkı sıkıya riayet olunmakla tam 
semeresini n>rebileceğini ye bütün dev 
Jetlerce ~amimane takip edilecek bir 
sulh Ye bitaraflık siyasetiyle emniye
tın ve binnetice hakikf refi teslihatın 
maddi şeraitinden ayrılmıyan manevi 
refi teslihatın tahakkuk edebileceğini 
söylemiş, Türkiyenin refi teslihat için 
iltizam ettiği esasla tam bir muvafa • 
kat halinde olan bir sulh ve uzlaşma 
siyaseti taJdp etmekte olduğunu te
ba ruz ettirmiştir. 

Te,•fik Rüştü Rey cümhuriyetin ak
tetrniş olduğu bitaraflık ve sulh iti • 
laflarını hatırlatarak gerek bunlann, 
gerek coğrafi vaziyetinin Türkiyeyi 
beynt>lmilel sulh n itilfıf mesaisinde 
çok mifhim bir unsur haline koydu • 
ğunu ,.e neşredilip herkesçe bilinen 
muahede Ye itilaflar haricinde Tür -
ldyenin hiç bir gizli taahhiih altına 
girmemiş bulunduğunu Türkiye hari -
ciyc H'kili sıfntiyle resmc.n beyan edt· 
bileceğini söylemişı: • Hariciye ve
ldlimiz c1Ahn son günlerde Türkiye 
bütçesinde yapılma.c::ı icap eden yeni 
tenkihatın mühim bir kısmı da miJJi 
müdafaa bütçesinden tehakkuk .etti
rildiğini ve Türk milletinin kendi ih
tiyariyle t:ıtbikinden çekinmediği tah 

. . . . ... ... . . ... 

dit sisteminin herkes tarafından ka • 
bulünü görm~ istediğinj ilave etmiş
tir. Tcvf ik Rüştü Bey umumi sulh 
ve uzlaşma mefkQresine en iyi bir ma
kes olan .siyasetimizin hututu umumi•; 
vesini bu suretle izah ettikten sonra: 

"Eğer maksadımı iyi izah ettiysem 
ve eğer Cemiyeti Akvamın mefkuresi 
düşündüğüm gibiyse s~Jere temin e
debilirim ki, Türkiye cümhariyeti bu 
!!!il davaya iltihakta hi~ bir mbi gör
miyecektir .• , demiştir. 

Cenevre, 14 (A. A.) - Havas bil -
diriyor Ter:ki teslihat konferansı u -
mumt komisyonunda Tevfik Rüştü B. 
Türkiyenln boğazlardan bütün mtt -
letler için mürur serbestisini ve baZJ 
hudut nnntakalariyle diğer bazı arazi 
kısımlarının gayri askeri bir hale if -
rağını temin eden Lozan muahedesini 
imzalamış olduğunu tıatırlatarak de • 
miştir ki: 

"Türkiye çoğrafi vazi~ti itibariy
le sulhö muhafaza için gayret sarfe
denler ara~ında mühim bir amil ,.e un 
surdur. Bahusu8 ki, Türkiye ek.ı;er 

memleketlerle bir çQk ademi tecavüz, 
hakem n telifibeyn .mukaveleleri akit 
ve imza eylemiştir. Bundan başka 
Türkiyenin mim müdafaa büt~esi 
bundan bir ay ene) 1Mldirdiğim ten -
lkihattan maada ü te bir raddesine ten 
zil olantnuştur.; 
HUkOmetlmlzln g8nderdlll 

muhtara 
Cenevre, U (A • .A.) - AnadoJu a-

jansının husust muhabiri bildiriyor: 
f Devamı 2 jnci sayfamızda son 

habeıler kısmırnızda. ) 

Yeni Tefrikalarımız 
Yusuf Ziyanın 

romanı 

hisli , ic1i , 
: & 511 

güzel" 

Edirne mebusu ·Mehmet şeref Beyin 
eseri, tarihe müstenit meraklı bir 

hikAye ~ Tekinsiz ev 

Yakında Vakıt Sü unlannda 

Gazi köprüsü beton 
yapılabilir mi ? 

Bir isveç gurubu Hali~teson~aj yapıypr, 
tetkik neticesini belediyeye bildirecek 

Mezbaha ücretinde tadilat 
' çcnl~rde ilk tetkiki yapblar, bugün .. 

ı ! Jerde bir tetkik daha yapacaklar. Bu 
i~le meşguldürler. 

Gazetemize beyanattı bulunan 
Muhittin B. 

btanbul \."ali n belediye rclsl Muhiddin 
lky, befodlye alC'yhlne bir ~lep tarafından 
açılmı& olan da'\'8~'1 .t\nkarada l><'vlct ŞuraSl 
Jmzorunda mlldafaa etmı, ve davayı kıız.an
mlıtı. 

De\•let Şurası, belediye meclislerince ko
nulan Ye şlmdlyn kndar tediye edilen rcslm· 
lerl geri lıtlt'mlye, kasapların hakkı olma • 
dıtmı, kararJıı,tırımıtr. Ancak l><'vlet 
ı,arasınm kararından belediyece alman bu 
Ucretlcrfn, mezbruınnm varidat membaı ola
rak talAkklsl esasına mUst~nit olmamasını 
ve sırf idame ve amortisman yolunda bir 
koruyacak mr.rtebcdc bulunması yolımda bir 
kArwıt ıwr edlldJği m!l.~1 çıkıyordu. 

Toprağın mukavemetini anlamak 
istiyorlar. Bu iş için bir kaç bin lira 
da masraf ediyorlar. Bizim kendi .. 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Müze önünde 
lÇadırlar ~çinde esklkı
yaf eti P-r gö~terlliyor. 

Dllnlltl •)'muzda bu nziyete ıı:öre bcledl· 
yenin bugUnku mezbaha üc.rcUerlnl tadil et
mesi f(".llp edcreğinl işaret ctmı~m,. nun' 
bir moharrlrlmlzo bayanatta bulıınnn 1\lu -~ 
hlddln Bey bo humsta eu~ l!Ö.~l.cml. ştlr: 1 

_ ~adır ıçlncıetı manlcen1er<len bin 
- İstanbul umumı medL-.ının ge • 

~en de-r.resinde esasen bu tadilftt icra Askeri müze önünde tarihi ça-
edilmiştir. Umumi meclis mezbaha dırlar kurularak, içlerinde eski 
ücretlerinde adalet müktezasmı na • devir kıyafetlerjnin canlı bir su· 
ıarı dikkate almış ye fflZlm gelen ta • rette, mankenlerle gösterilece• 
dilatı yapmıştır. ~ini yazmıştık. 

Avan 6rigo ve ahır ücreti meselesi Bu husustaki hazırlıklar bit-
de arlrk hükmen mevzuu bahsolama1., miştir. Kurulan üç çadır içinde, 
zira mezbaha ücreti bir kalemde tev • muhtelif kıyafetler görülebilmek
hit edilmiştir. Ücret siklet üzerinden tedir. 
alınacaktır .Kesilmiş hayvanları tar ============== 
tacak vesaiti sipariş i~in münakasa aç 
mak üzereyiz. Şartnamesi yapılmış
tır. 

- Gazi köprüsünün beton olarak 
inıa ettirileceği hakkında bir tasavı·ur 
ı•armış, deniliyor. 

- Bir lsveç grupu bize müracaat 
ederek müsaade istedi, Halide beton 
köprü yapılıp, yapılamıyaca6nı tetkik 
etmek üzere sondaj ameliyesinde bu
lunmak istiyordu; müsaade ettik; gra 

Akisler: 

Bayram bahşişi 

Tıp talebe yurdunda 
bir hadise daha 

Geçenlerde, eser ekmeden şöhret 
biçmek istiyen bazı edebiyat lıevcsk6.r 
lanna bu s 'it mlarJa kft;ük bi: to • 
krıt atıııerm:§tim. Y.:ııırucuklur, m_e
ğer lıöyle bir iltif nta ne kadar da n~ulı 
taçmışlar. Hepsi birden: ( A ... Bız • 
den de balıscdiyorlar! )_ diye sevine • 
re/..:, giincş görmüş haşerat gibi birer 
birer J.:oıukların'.lan c:ıkı.rJ bir ŞPyl~,,._ 
nurıltlannııya ba~la.lılar.. A 

Elı, yarın bflyram. ıllu~a~ek a : 
rifc günii, bu şölırel yctimlerını, b~ lı
yakat öksüzlerini biraz daha seı·ın • 
dir< yim bari.. Sena_otır.! . 

I 
~ 

ıebri nıize Alman yadan iki otomobille üç seyyah gelmiştir. 
de•~ Alman seyyahlarından biri kadın, ikisi erkektir. Otomobille 
~s rı alenı seyabatıoa çıkmışlardır. Bir kaç gün sonra buradn 
ha:ea:•n nıuhteli f memleketlerine gitmek üzere Anadulu yuluyla 
larına et edeceklerdir. Asyadan sonra Aferıka ve Amerika kıta-

a-eçmek niyctiodedi!Ier. 

Vail muavini Fazlı Beyin beyanatı 
Şehrimizdeki bp talebe yur

dunda bir hadise olmuş ve bu 
hadise neticesi on altı efendi 
müebbedeo, yirmi iki efendi mu
vakkaten tardeddmiılerdi. Bu 
efendiler, bu vaziyetten dolayı 
itirazda bulunmaktadırlar. 

Vali muavini Fazlı Bey, dün 
mesele hakkında bir muharririrniz:e 
şunları ıöylemiştir: 

Mesele, sibbat vekaletince tah
kik ettirilmit olduğuna göre, bir 
tarafın mücerret iddialarına isti
nat ederek kati hükümler ver
mektense tahkikata istinaden 
yapılan muamelenin haklı oldu· 
ğunu kabul etmek daha doj'ru· 
dur. Zaten bu kabil kati karar
lara karıı ne tOrlü •aziyet alwr-

sa alınsın netice'erini tadil ede
r.ıez. Bu efendiler her hangi bir 
suretle mağdur olduklarına kani 

iseler, bunun daha doğru ve çı· 

icar yolu itirazlarım karar ittihaz 
eden vekalet makamına bildir
mektedir, kıınaatindeyim . ,, 

Diğer taraftan haber aldığımıza 
göre,dün yeni birbadiseolmuştur 
Tıp talebe yurdundaki ta1ebe, 

38arkadaşı hakkında verilen tart 
kararıoıprotesto mabiyetinde,toplu 
olarak yurdu terketmişlerdir. 

Talebe mümessillerioio ifade· 
rioe nazaran, bu toplu ayrılış, 

24 saat devam edecek bir pro
testo mat1iyetindedir. Talebe bu 

l Aluırıfı 2 inci ıiayfada ] - - ---

llunlardan bir tanesı, bana yenı a
damdan, yeni hayattan. yeni şiirden 
re cilıan cdcbiyatmda yer tutacak ye
ni eserlerden balısediyor .. lltilıi yav • 
rucuğum. ben si=i tanımaz mıyım? .. 

Siz, hani bana şu (lllcş'alc) mecmu 
asım çıkarttırıp, açtığım serrıiyi, sa -
tışsı:lık 11üziinden üç yüz lira zarar • 
la knpatlırmı malısiUlcr değil misi • 
niz? ... 

J;abrali paiarında bile mü teri bu- ' 
lamıyan o bayat mallarla mı dünya 
piyasasırn t eshir edeceksiniz? .. Kap • 
liımbnğayı kartal ya.pan bu lıayal 
kurncti l:cşkc eserlerinizde olsaydı!. 

/lir de bana, yazılarımla temini nıa 
işiyct ettiğimi söylüyorsunuz. Ne ya
palım, kul kusursuz olmaz. Ben, im· 
zası p:ıra eden bir muharriririm. Ma· 
amafih, müsterilı olunuz ... Sizin için 
böyle bir ilıtimal yok. Eserleriniz, 
ömrünüzün sonuna kadar be~ parti 
etmiyecektir !. 

Yusyf ZlrA 
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Hitıere darbe ı ı:.:.::' 1 Telgraf B:illerıerı ı· lararm neresin~eo 
Hilcum kuvvetleri - · - O'" '"I ~" d 1 
>Jman~!!ved~!~~1 vaziyet, Silihları tahdit .. :' ~ı:t::::b~;~0s•avya ,~.~ ~~cl~!~u~~ .. 1 

~:~~:ı~~:i.::~;.d~:.•ndıran aaf- Hakkında muh•ra"1tiız Belırr:edy~:igır .:;aııar :.~~~!~~· ;.;·k~~!; . . :~~;:'!'! 
Reisicümhurluk · intib~bında ı~ bur kalmışlar, hunun için şeker mir 

r - aaııı Belırat, 14 (Vakı) - Buraya tahsillerine primler nrm'•lerdl' 
mağl6p olan Hitler, neırettiği Baş tarafı l inci uyıfıda ı 1 tabim edileli:...: sene adedi; K d 19' • 

Türkiye murahhuı komisyon büro • N = SelfkS'tenzil yUzdeai; ostantia Vanef'in riyaıetin e Bununla beraber bu himayeklr ti 
beyannamede taraftarlarının ye· suna atideki mektupla muhtırayı tak· .-_ y bir Bultar heyeti gelmittir. He• birler bile pancar §ekerini, ıneWli• • 
ni mücadelelere hazır bulunma· G S · 1 d 1 de muhafaza edememictir. Nihat!' dim etmiştir. Mektup sureti: - • z = yebn aza arı meyanın a van '){ 
)arım bildiriyordu. Buna karşı, Rei• Beyefendi, M k f N'k 1 M 1 f K artık pancar -=ekeri mücadele ıoe1 • .., Veya diğer suretle ar o , ı o a aao o Ye u· '!)' it 
hükumetin kifi derecede mlite· "Evvelce tekliflerini vermif bulu• f b J k d B h danmdan çekflmiye mecbur olacak b 

N f X-Y) _ S supo u uama ta ır. u eyet vazıyete girmişür. Filhakika Ca\'S • 
yakkız bulunduğu, Hitlerin ha· nan heyeti murahhasalarm bu teklif· ]()() - Yugoslavya heyetiyle teıriki me· 

k ti . d f 1 "l . . •w. • lerin tatbiki zımnında katibt umumi· da ta.c;fiye edilmiş şeker kamıılannd 
re e erın e az 3 1 en gılhiını S = Her deYletfn yapaeafı Hnel• Hi ederek iki tarafın arazileri bir hektarda yeti~en miktarından (Zf) ·· k 1 db' l 1 liğe etrafh izahatı ve pl:\nlan havi :.- LI 
gorere ' " 3 • ı te ır er a ma• muhtıralar ihzar ve isal etmeleri hu· tenzila.tın hakikt mlktan. dahilinde kalan hllk(imet emllki ton şeker çıkanlmaktadır. HalbP" 
nm umanı geldiğini lıestirdiğa sosunda umumt komisyonca ittihaz o- Bu sistemin neticesi tedrici, ıay- hakkında 1930 senuinde akte· pancar yetiştirmek için sarfedilen pr 
anJaşılıyor. Son gelen malümat. lunan kararı bana bildiren 17 mart ri muhrip 'ft az mahsüs bir tenzil o • dilen muka•eleye illve ~dilmek ra daha fazla olmakla beraber bit 
bunu gösteriror: • 1932 tarihli mektubunuzu aldım. He- lacak ve bu sayede bütün dünya kuv- fn hektar yerden istihsal edilmiş paa • 

vetleri muayyen bir müddetin hı"tamın lizere mntemmim bir itila ame to .. Berlin, 14 (A.A.)- Rein:cüm· yeti murahhasamızm konferansta ar· cardan çıkan ı;ekerin miktan (4) 

h H. d d k da müşterek bir seviyeye inecektir. hazırlayacaktır. dur. Şu rakamlar arasındak·1 f .. rkJ' ur ın enburg, ün a şam saat zettiği tekliflere müteallik muhtırayı .. 
17-30 da Hitlerin hücum kuvvet· ldfen zatıalilerine takdime müsareat Bu surtei hallin daha az mühim 01• Bornuvada bir define derecesine dikkat edilirse ne kabf 

ediyorum. mryan diğer bir faydası da kU~k or- gayrı müsait silahlarla miieadele e • 
)erinin ilgasını amir bnlunan ka· dulann müdafaa imk!nlanhı ~ok mU- lzmir, 14 ( Vakıt ) - lzmirin dildig-·ı anlaşılır. Bütün himaye 1t' 

· Kuvvetlerin tenıili ve tesaviai hak· 
rarnameyi imza etmiştir. teessir etmeden büyüklerin teca'rilz istirdadı esnasında kaçan Rum· sulJerine .-..ın..en pancar .. ..ı.eri raflf" 

B A 
kındaki Türk projesinin bir külte~ • ._... ~ 

ütün lmanyada Hitler or· kil ettiğini ve projeyle bana mite • kuvvetlerinin her sene daha ziyade &• lardan. biriıinia Bornuvıda bir kiini artık muhafaza edemiyecekttr. 
dusunun zabıta tarafından feshi allik izahatın herhanıi bir kısmı ayn zaltmak ol,eaktır. define g&mdllğli bükfımete ha· Bu sahnda salah imk.lnı yoktdt· 
inuameJesi ıül.un içinde icra e- ayn ve projenin heyeti umumiyesi Deniz k11wvetlerl ber verilmiıtir. Bu haber fizeri· Çünkii Jfongo"da mütemadiyen inld • 
dilmi9tir. Hamburgda pek o ka· haricinde tellkki edildiği takdirde Kuvvetlerin kat1 tesavlsi hakkntda ne defineaia . bulunması • . şaf halinde olan şeker kam~ı ztraad 
dar :vahim olmıyan bir takım Türk heyeti murahhuasının kendisi- bir proje arıetmlf olan Ttirk heyeti ha b ıçın az zaman içerisinde Belçika da hl • 

murahhasası adedi "Ok mahdut dev - ta rriyat •ılamııtır. kim bir vaziyet alacaktır.,. 
hadiseler olmuştur. Orada Na· ni bunlarla katiyen mukayyet sörmi· :s 

yeceği husuılanna konferanam naza· Jetlere inhisar eden büyil-k mevcutlu Lllvedllen ••f6ret we Ziraat mütehassısının bu sözterL 
zisler umumi karargiblanna göz n dikkatini celbederim. lhtiramatı deniz kuvvetleri hakkında bir milddet konHloaluklar Belçikalılardan ziyade bizim için • • 
yaıı döktürücü gazlar sıkmışl11r· faikamın kabulünü rica ederim Reis sonra kat'f taavıye vuıl olmak ii7.ere Aakara, 14 (Yakıt) _Harici· hemmiyeti haizdir. Zira Adana h• • 
dır. Polisler, mas~<e takmak Beyefendi.,, iki veya ü~ dereeell bir birinci teea:ri ye veklleti blltçeainde yapılan valisinde şeker istihsaline mUaalt p • 
mecburiyetinde kalmı~lardır. Muhhranın metni merhalesf tayini suretiyle bir daha d J I k ker kamışı yetişmekte oldufu söyle•• 

20 kiti tevkif edilmiştir. milliyim bir tesviyeyi kabule müte • tasarruf 0 ayııiy e se iz kon- mektedir. Hatta bu hwıusta dahi 
Projesinin tanzimine saik olan eıf· 1 l ki b' f tm" 31 M 

Hu"ku· met gazeteler"ıylc sosya· tna)ildir. Filhakika Türk heyeti mu ıo oı u • ır ıe are a- evvel ba7.ı tetkikat bile yapılmıı nldu • 
yasf, iktisadt ve içtimai sebepleri u • "b' d · 'b 'J rahhasuı müşterek menfaati muhte- yıı tarı ın en ıh aren ı gaaı fundan bn.hsedilmektt'dir. Acaba lJ' 

Jiıtlerin gazeteleri Hindenburgu muml izahnamesinde bildirmiş olan 
bu karanndan do~aya tebrik et- Türk heyeti murahhasası be§eriyetçe lif milletler arasında serbest irtiba- takarrür etmiftir. , sqzler doğru mudur? 

elde ediJmesi bir ideal olan tam terki tı temine yarıyan ve kara ordulannm Ilga edilecek olan konsolos· Doğruysa Al pullu ve Upkta pan • 
mektedir. 
Sağ cenahın fikirlerini neşre· 

den gazetelerse, bunu şiddetle 

teslihata vusül için en emin ve en mü- malik olduğu mükemmel teeavfiz im - luklar Bari, Napoli, Ceneve, car ziraatine m!istenit şeker fabrika• 
essir ,·asıtanrn bütün devletlere alt klnlanndan kendi başlanna mahrum B , n u h A sın yapmıya kalkmazdan evveL 

bulunan deniz kuvvetlerinin daha az ara.on, a;.urıa:ı, ır; eı et, ms· Adanada seker kamı•ına ehemmi .... ti 
tenzil edilmiır kuvvetlerin tesavisl ol· t d v_b 1- J J k .. '){ ~ 

protesto etmektedir. 'J dürüstane ve ihtiyaca göre beheri (R) er am ve ~ ns •Onso os u • vermek ve şeker kamı~mdan -1rer 
duğu mütaleasmdadir. Türk heyeti 1 d S f d M d · f r-· r-tonilltol~ iki veya Ü'" eeviyıye ten- an ır. e aret e a rıt se a· "•karacak tesisat vücude aetirmtık 1& • 

Bulgaristan Belgrada sefir 
tayin etti 

murahhasası esasen bu neticenin an- ~ ~ • 
zil olunabileeeii müta1easındadrr. relidir. zım gelmez miydi?. 

Sofya, 14 (Vakıt) - Boş olan 
Belgrat sefaretine mebuslardan 
\üt96 l<ommyonu reisi bulunan. 
Gr9. Dtensttinin tayini takarrür 
etmişf r. Vaki olan istimz&ca 
Yugoslavya hükümeti de muvafa· 
kat ceva bt vermiştir. Y almz söy
lend:ğine göre G. Drcnski büt· 
çenin mecliste kabulünden !Onra 
Bclgrada giderek yeni vazifesini 
deruhte edecektir. 

cak Kelloğ .- Briand mieak&ar imsa 
-..ı En aşa~ seviyenin dununda kalan U;c,.,,. takarrür eden konsolos· Tahkikatımrza göre, bugün Atpal• euenler tarafından terviç olunan bi • 5 •• 
taraflık ve sulh prensipine kat't ria· kuvvetler tenzllAta uiramıyacaklar • luklarla sefarete buglin telgrafla lu ,.e Uşak şeker fahrikalan ştke~ 

dır. TUit: heyeti murahhıısuı her okknsınr ancak on sekiz yirmi kurul' 
t:!~e et:~ ıe:~:! f~i:ı11F~~L1; aeYdeta ft'fel kawetJer aıurnda1d ~bliiat Y•P11:r•~ memurlaran mal edebilmektedir. Halbuki ~ 

kat't müsavat& taraftar olduğa l~fn azltanın bırinae -memlekete -~a yetişe. n şe.1<er kamrşlarından~f. 
edilebilecek bütün kuvvetler için le • tm tahdit teklifi bir uzlaşma tarzı o . bİ'reket vetmereri JtizÜmu •a;uar:\ ~ıkarı1dığı takdirde pancar eti 
vazım ve ihtiyat mevcudüyJe beraber 

larak dt'rmeyan edilmektedir. rilmi,..ir. için on sekiz, yirmi kurn• olan mali-
mesela yüz bin, 150 bin, 200 bin gibi ""' ..,, 
müşterek bir seviyeniıı U.,biti ki, en Have kun•tlerl mim• Y-••• l•mlrde tetlil• yet liati üç,'::Iıihayet <l.Lrt.kıu:llD• • 
k'" ··k k b'ttabi . d TUrldye heyeti murahhuaaı hava ket rapıyor şccek demektir. Arada.ki büyü4c fa. 
-uçu ra am 1 en zıya ~~yanı kuvvetleri i t k ld 1 memleket irin temin edilmi• fazla bıt 
temennidir. n n amamen a m ma- lzmir 14 (Vakd) - Belediye- ~ w 

ııını teklif dmi•tlr. Bu teklif konfe • tasarruf teşkil edecektir. 
Konferansa ait bulunacak ve bu -x • d t• O . e b aya gelen J'MÇ& kabul edfldf'" takdirde bun1ar- nın aYe 1 zenn ur Vakia Adanada şeker kam111ndall 

seviye bir kere tayin edilince mezktlr 5
' • y B t d' · · I dan :müsait ol•1tlann ticaret veya mımar ın•en e e ıye reısıy e bu derece ucuz şeker yapmak imk& • 

nkamdan yüksek mevcudü olan or· .. 111 
spor tayyarelerine tebdili '" dfJ'erJe- birlikte ıebri gererek tetkikat nı bulunursa, Alpullu ve Upk tek dular konferansça derpif olunan (Y) a _,u 

1 · k h' b' hh"d" ·· 1 · rinin tahrlbı" ı•-·m fl'•l-·ktlr. Bı'tta· yapmaktadır. M. Yanıen t•tkı"· fabrikalan buna karşı mııkavemet CU"' erıne ·arşı ıç ır taa u umuz yo •· kışilik mevcuda sene zarfmda inmek -.M &"' .., ... ~ " 

tur., fakat onlar tetkikat neticesini üzere bu fazlayı her sene yib:de (N) bl bu tebdilltı ve -tahribatı hakikaten katanın neticeai hakkında bir mez. Bunl a.nn kapılannı kapatm .. 
tarı ı!men hize bildirecekleı'<lir. Haliç- temin ·,.1• ı..ıdJ t mi t d ff ı iktiza eder. Fakat bunun i-'n de ra .. nl·s:a..-tı"nd• a••ltacaklard... M•vcu m 

1 
d 1ı n cıu e na erp 0 ım- rapor hazırlıy' ark b-'edı'yeye ~· t c beton köprü yapılıp, yapılamıya<'a· ·~ "' ..... ... "' • a 1 ır. cı1 tavassıt bir tedbir vardır. Ba da'*' 

ğı da bu suretle anlnş1lmış olacaktır. dü tesbit olunan seviyeden aşalı or • ihtiyatlar verecektir. sasen mühim kısmı devlet., ,..ıaul 
"Köprünün beton yaptınlması hakkın· dulara gelince; milletlerin kuvvetle • 1 ·111 ri • 

Türk h•yetl murahh···- •n elv•· Para bedellrle hizmet mUddet mı müesseselere ait olan ba fab da bir karanmız yoktur. Mümkün rini indirmek hususunda itiJU et • "' --· ... 
1 b·ı · B Ik d d h -'•lı" --Ler •aplama ve talim .. -·ile-'-' . hakkındaki tetkikat kalan da tamamen hükt\mete mal • 

6 

o ur ıqu, ı mıyorum. e i e a a tikleri bir sırada bu devletlerin tes- . .u:I' - • -- ı-... 
iyi oluJ', biraz pahalı olur amma mi!• bit olunan seviyeye ~ıkmak için kuv• tatbik ederek ordusunu teşkilde her Ankara, 13 - Para bedelinin derek bir devlet inhisarı haline ıetir • 
temadi tamir masra fı yoktur. Diz ı · ı devlet katiyen eerbeet 1.rrakılmakla 250 lirı1a indirilmeıı· ve hizmet mek, Adanada açılacak şeker ~ 
demir köprü esası üzerinden hazırla· vet erın arttırmayı dü~ünemiyecekle· "' fabrikwnı da aynı suretle bu lnh-
nılan şartname üstündeki tetkikleri . ri bedihidir. Teslihat yarı•ı devrin· beraber filf, tesavt ve wnzillt ıayele- müddetinin de kısaltılması hak· '){ · "dd · · idaresi vasıtasiyle tesis etmek, Ad• • 
mirl bitirdik, beton yapılıp yapılmıya- de mevcut kuvvetleriyle belki de n~- rıne VU!!lul için hizmet mu etının ıse· kında Milli mOdafaa YekAleti --" 
c.ıı ~a y:ıkında anl~~ılac.ıktır. bt olan emniyetleri mütterek seviye· nelik ihtiyat mevcudunun ve &1&1111 za- nada şeker kamı§lndan çıkanla~ 

-~ Otobüs imtiyan nasıl idare edi- nin dununda kalan devletler etrafm- bit ve kü~Uk zabit adadinin teırhldlni tetkiklerine ~e•ım ediyor. ~erle Trakyada ve Uşakta pancar' 
l~cek? daki diğer kuvvetleri de ve dolayıaiy· istihdaf eden bir usulün de bütün dev Bu huıuıtaki kanun Jlyibatla- d,an yapılan şekerlerin maliyet fiat ' 

Otoblls imtiyazı belediyeye vedl • le mel.hı-~ tehlikelerde büyük bir tea Jetlere tahmilı 1A:ım11 ıeldiif miitale rmİa bayram ertesi vekiller he- lannı tevhit ederek halka mUmki' 
••ti k 1 · ik ed"l k -ı.-- olduğu kadar ucuz fiatla feker .. , ' m.,. r, mu anle erı ı ·mal ı me ncızülü in~ edecek olan teu.vl aie- &smiladır. Aynı 111--ııa harp ima· yetine g&nderilmeıi muhtemeldir. 

üzeredir. Belediye bu imtiyazı nakil teminde hemen hemen mutllk olacak· lltında, •llaÖ'ıda iıah olunaeak - • ......... .................... maldır. _ _ __ .,.. 
7-- ır- Her halde hükftmetin bu JIM9l'S"' 

vasıtaları üzerindeki nazımlık nzif e- · tır. ralt dahwlnd• tevhidi icap eder. ti murahhuası müstakbel bir harp 
sini d:ıha İYi if ya imkan bulmak ü • Türk heyeti murahhasuınca ntt • Levazım düşüneesi kal'flsında milletlerin duy- hakkında ciddi bir tekik yapmMI .. 

isteriz.. 
zere almıştır. zam olunan bu tesavt aistemlnin l>ti • Tilrk heyeti marahhuuı hiicum makta oJdafu en bfiyük endişenin tek 

Şimdilik husust otobüs işletenler tün ordulann temsil ettlkle11 Jc.uy • takımlannm ve alır topların tama • nik ıUrplrlzler olduğu mütaleasmda· 
eskiı;i gihi işlerine güçlerine devam e- nt itibariyle tedricen azaltılmasını men kaJdınlmaeını teklif etmittir. dır. Manffülyeti alelA.de ve mütte • 
deceklerdir. Bu imtirazı lüzumu ha- istihdaf eylemekte olduğunu ve bucBn Tanklana ve topların bafka ttirlil rek vesaitle elde etmek huusundaki 
linde lml!anacnğız. kü kuvvet nisbetleri arasmd:ı Btatu • kullanılmasına fmkln omadıfından, kabillyetablllfnl mtldrfk bulanan her 

- Mimar Yonaenln •on oünlerd~ konun fdam~inj istihdaf eden diler gerek bunlann, gerekse bunlara mUte ordu mahasımmın me~hulü olan ve 
memleketimize geli§i lstanbulun pld· ~istemlerin tamamen zıddı bulundu • aJlik levazımın tahribi tam olmalı ve k~ndi lehine Te memlekete Ani muvaf • 
nı bahıinin tekrar tazelenmesini mu- ğunu beyan edt'rek Türk noktai na~ fiıt ~rait ve hakiki teminat altmda faldyete müsait birer kargaplık çı • 
dp oldu, bu iı ne safhadadır? zanna ega8 olan ana fikri burada icra edilmelidir. tmalAt kunetle • karablleeek mahiyette !>ulunan sillh· 

- lstanbulun planı geç kalmıı I§- iyice tasrih eylemek faydalı olatak- rinin fili tenzil ve tenzil n tesaYlsi Jar teminini aramaktadır. 
Jerden biridir. Piansız inşaat, ~h· tır: ancak harp lmalAtmın beynelmilel bir Milletler komplannın elinde bulu 
rin manurasrnı pek garip bir hale ko Tatbik usula ~kle konulJll&Siyle temin nlunabilir. na1tlar faik "81ftle ordularını tech;· 
yuyor. PJan işine bu sene mutlaka bat Kara ordusu Devet imalltı huausl imalAt lenzımı· ze meebur omadan rahat bir hayata ka 
Jamak Jstiyoruz. Yeni bütçeye bu • Ordulannm mevcudu konferans nın sebest 'ft hattA mahdut ıurette vqanca Ye teuvı ıpreneipl !İfabah~ 
nun için tahsisat koyduk. Bir taraf· tarafından teebit olunan (Y) raka • sat1'J kuvvetelrin kendiliğinden ~ • tesirlerini •terince mevzuababe va· 
·tan da planı yapacak mutahassısa ve· mından yükaek devletler 1931 senesi ğalmasmı lnta~ eder. Bunan ~indir s1ıtalan aramıya ve kullanmıya ma· 
rilmesj lazım olan malQmat tesbit e- zarfında Cemiyeti Akvama verilen ki, askert fabrikalarda bir ~fonun hal kalmaz. Maamafih kimyevi har· 
diliyor. Plhın kime yaptırılacağı he· kun·et beyannamesi esas tutular.ık tamamen kaJilınJmasnu ve difer ima- bin tamamen JHmnul:retini beynel
nüz kararlaştırılmamıştır. aıağrdaki formtin dairesinde kuvvet - lA.t merkezlerinin de mantıki Ye mil • milel mUahedelerle taahkkuk ettirdik· 

- Florya pldjının istimltiki İfi ne }erinin tenziline tevessUI ~ecekler • enmen bir surette tasrihlnl dtiftlnmek ten sonra da imala.tında olduğu gi· 
oldu? dir. feap edecektir. Bu merkezlerde ber bi hakiki m&ksadına inhisar ettirllt-

- Mutasamflann tasarruf hak • ' X = 1931 de C-emlyeti Akvama bil· devlet allkadar diir bfitün devletle eek olan kimya anaytni beynelmilel 
lan tesbit ediliyor. Bo bitmedikçe, dirilen mevcut; rin filt mürakabNI altında yapılacak 'bir fekle koymak lbnn gelir. Diğer 
istimlak hareketine geçilemez. Bu yaz Y = Te.ıılihatın tenzil ve tahdidi olan sipari§lerinin mecmuunda aynı taraftan bugUn nıenut kimynl harp 
da .bugOnkU sahip ve müştecirlt'r. pla· için konferan~a te.ııbit olunan sevi • derecede menfaattar bulunaeaktır. nsıtalan1tra daha bidayette tamamen 
ji nizami hiikümler dahilinde işlete • ye; Kı111,evf vuataler imhası suretiyle memauiyet yolunda 
ceklerdir Z = Yapalaeak jedrieı tenzilltıa Khnynl harf>e •elfnft; TUrk h•yeo ilk adımı atmakta katiyen elzemdir. 

MehMet Aa1111 

Tıp talebe 
Yurdunda 

[ Ü!t tarafı I inci 11yfıda J 
akıam yurda daneceklerdir. 

Dun geç vakit yurt idare br 
yetine telefon ederek badi-. 
diıe hakkında mal6mat lıtedllı
Telefonda kartımıza çıkan .. 
isminin doktor zeki bey oldta• 
ğunu söylllyen bir zatle luu
konuıtuk: 

- Bugtınkll hadile hakkmd• 
en doaru mal6mab lutfeder ad' 
ıiniz? 

- l?uglln mektepte hi~ bit 
badiıe cereyan etmemittir l 

- Haber aldığımııa g&re ti"' 
Jebe toplo bir halde yordu ter' 
ketmitlerdir. 

- Katiyen •.• Şu dakikada btr' 
tün talebe, toplu bir halde _. 
silkün ıçinde yemeklerini ,., 
mekle me120ldür ! 
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Tlcret 

Toptancı 
Tüccarlar 

Iktısat 
11 ._ _G_tl~- a_l_E~ı, --•-~ b_e_r ___ ı_e_r ı ___ l 1 

Terkos, harekete geliyor ! 
lbtlkAr yapmıyacak

larını taahhüt 
ediyorlar 

Projeye göre, yeni tesisat yapılacak, şehre dört ay 
sonra bol bol su verilecek, nöbet usulü kalkacaktır 

ilze 'l'icaret müdüriyeti eşya fiatlan 
di rinde tetkikatına devam etmekte -

r. 

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunan Terkos ıirketi direktoru 
M. Kastelno dün sabah şehrimize 
dönmüttilr. 

etrafanda Nafıa vek·&letile temas· \ ayda tama-ulanacak olan yeni te· 
larda bulunmuş, netict..dc bu pro· sisat şehre günde 4 bin metre 
jenin tatbiki için tirkete ı..nüsade miklbı fazla ıu gelmesini temin 
verilmiştir. edecek, bu suretJe ıehrin bazı t.. !:nelce de yazdığımı.z gibi top -

ilet tüccarlar Ticaret müdüriyetine 
~Uraeaaı ederek gümrükten çıkardık
ı:1 lllallann miktarl~riyle maliyet 
le t~~ı fatura ve sair mi.L&lıet evrak 

M. Kastelno, kendisinden al· 
dıjımız malumata göre, Terkos 
suyunun çoğaltılması makaadiyle 
hazırlanan fakat şirket tesisatı
nın satan alınması mevıuubabs 
olunca, tatbik edilemiyen proje 

Şirketin mevcut tesisatın.-ı, ıemtleriade nöbetJe su vermek 
şehre günde 29 bin metre mik· usulü kaldırılma~ olacaktır. Şir· 
abı su temini icap ederken, bu ket, bunun için T erkos gölüyle 
miktar, hiç bir ıaman günde terşih havuzlaranı birbirine bağ· 

hıldırmektedirler. 
ti Bu. tUcarlar, aynı zamandı\ arzet -
b klen malJara ilave ettikleri meşru 
.~ kArdan sonra satacakları fiati da 
..:ahit ederek daha fazla.sına satmıya
~lannr söylemektedirler, Bu sümlE•' 

28 bin metre mikabına geçme· hyan boru ye sifonları iki misli 
mektedir. Projeye göre, dört ne çıkaracaktır. 

·----·--------------,-·----·--···----······································································································ 

en olarak kahveciler, 132 - 138 ku • 
~Qşt~n fazlasına satmıyacaklarını, şe 
tı'cıJer de 40 - 42,5 kuruştan fazla • 
~a satmıyaca.klannı taahhüt etmi~~ 
trdir. 
ti Toptancı kahvecilerin tesbit etti -
el flatlara naıaran kuru kahvecilerin 

1 • 180 - 200 kuruş arasında satabi . 
tcekJeri anlaşılmıştır. 

Ticaret müdüriyetine ,·erdikleri ta
~fit hil4fına olarak mal satanlar 

ı •rhaı müddei umumiliğe verilecek . 
trdir. 

k Ticaret müdüriyeti bu işleri narh 

1 °Ynıa.k suretinde tevil etmek istiyen-
tre bunun narh olmadığını izah et

. ._ittir. 

ALMANY ADA BUGDAY VE 
ÇAVDAR PIY ASASI 

. Alınan malömata göre Almanyada 
~fday ve r.avdar piyuur daha ziya. 
d • hükftmetin tesirine tabi olmakta -
rr. 

Bunun i~ln tüccarlar döviz nok • 
tall)rğından çok mUşkülat eekmekte -
atrl~r. # 

ıltQt lf ükOmetin müdahalesi ve döviz 
-
4 

~ıu yüzünden işler durmaktan 
d~ nıuamelltın1n daha ziyade tah
C. 4 oluııaeağrndan korkulduğu i~in 
, 1111 nıuamel!t hemen ~lnız deTb&l ~ 
1EaJ edllebJieceIC ma ara münhasır 

lll&ktadır. 

BALKAN HAFTASI 

ı._ ~afis içinde şehrimizde Balkan 
1t.&ı yapılacak ve bu münasebetle 

::rılQaaı mukarrer olan Balkan Ti • 
la-l'!t odasının küşat resmi de icra edi 
"~tkur. 

Iapanyada ciimhuriyet 
ilinınm yıl dönümü 

ispanyada cümburiyet iliıımın 
birir&ci yıl dönilmti münasebetiyle 
dün akşam Panıalhdaki ispanya 
sefaretinde bir kabul resmi ya
pılmıştır. Merasimde şebrim ız
de!ti lspanyollar hazır bu'unn:uş, 
sef ır M. Servet 1 V est ispanya 
kolonisine mensup revatrn teb
riklerini kahu1 etmi~ti r. 

Matbuat gezintisi 
lıtanbul Matbuat cemiyeti kl· 

tibi umumilıftinden : 
Bayramın ikinci pazar günü 

cemiyetimiz nıli Te müzahir az:a· 
sınm iştirakiyle yapılacak olan 
tenezıüb ıu su!'etle icra edile· 
cektir: 

1 - Pazar günü sabahleyin 
Seyrisefain idaresinin tahsis et
tiği Kalamış vakuru köprilnün 
Kadıköy iakeluinden hareketle 
Kadik&yGne uğrayarak Yalovaya 
gidecektir. 

2 - Ak,am saat sekizde Ya
lovadan hareket edilecektir. 

3 - Tenezzühe iştirak eden
lere Seyrisefain idaresinin gös· 
terdiği teshillt sayesinde &ğle 
ve akşam yemei'i olarak iki defa 
yamak Yerilecek, bunun için 
yalnız adam batma bir lira ah· 
nacaktır. ................................................ -......... . 
de tütün inhisarı idare etmektedir. 
ALMANYA.YA GÖNDERiLECEK 

l'UMURTALAR 
Nisanın 18 inden itibaren Alman -

yaya ithal edilecek yumurtalar men
şe. meleketi gösterecek şekilde dam • 
gala.nacaktır. 

BELEDiYE iKTiSAT MVDtJRtJ 
NE DiYOR? 

Adliyede: 

Abone 
Sahtekarlığı 
Emin efendi mahkQm oldu 

Ticaret odası mecmuasına sah
te abone kaydetmekten suçlu 
Mehmet efendinin üçüncü ceza· 
da gCS:ülen muhakemesi dün bi
tirilmit ve maznun iki ay hapse 

otuz üç lira para cezas1na mahkum 
edilmiştir. 
Emin Vafi beyin muhakemesi 

Bir otomobil kazası neticeıin· 
de, Şükran isminde knçnk bir 
kızm ölUmUne, hamal Hasan ve 
KAmille Fatma Zehra hanımın 
yaralanmasına sebep olmaktan 
ıoçlu Emin Vafi beyin muhake
muine dün aju ceıada devam 
olunmuıtur. 

Dünkü celsede, hadiseyi ıö· 
ren çörekçi Muzaffer ıahit safa· 
tiyle dinlenilmiş, Fatma Zehra 
hanı mm şahsi dansı olma :lığı· 
na dair gönderdiği istida okun
muştur. 

Muhakeme gelmiyen 
rin zorla getirilm~leri 

mayıs perşembe gOnDne 
mıştır. 

ıahitle· 
için 19 
bırakıl· 

Şeker çalmaktan 
15 okka teker çalmaktan suç· 

lu olarak ikinci ceza mabkeme
ıinde muhakeme edilen Beya· 
zatta Y eniıark kıraathanesi otel 
kısmı odacısı Muıtafa, dün bir 
ıene hapse mahkQm edilmittir. J.e )!• odanın altı şu·besı olacak ve şu 

\t1 lrıfklürlükleri Ticaret odasmı teş -
hı-~ecek olan Balkan miltetleTi a • 
--lftda taksım edfltcektir. Bir gazete, belediye iktisat müdü- Muhtelit mUbadele ı,ıerl 

rü Asım Beyin havayici zarliriye fi • iki gün evnl Ankaraya fİ• 
atlariyle alAkadar olmadığmı söyle • den muhtelit mübadele komis· 
dfğini yazmıştı. yonu TOrk mOrahbaa heyeti 

tıp ~fr umumi k!tip de Türk olacak -

llbtNDA ŞEKER VE KiBRiT 
iŞLERi 

Dün görüştüğümüz Asım Bey, tek- reisi Şevki bey, temaslarına 
zip etmiştir. devam etmektedir. Gelen haber· 

-"'I lranda Şanj üzerine mevzu kont
'bt.tfcaldınJmıt ve dövi7. ihracatı ser • 

1 
hırakılm~tır. 

Bu katiyen doğru değildir. BiJl- kü lere göre, hü met yeni aene 
kis bu mesele üzerinde ehemmiyetle 
tetkikat yapmakta ve meşgul olmakta bütçeaine komiayon için dört 
yım. Yakında faaliyete geçebilece - aylak tahsisat daha koymaya llı.ı l'a~da inhisar altına alınan şeker i 

lıııııı;p aunı banka, kibrit inhisar işini ğimizi ümit ederim. karar Yermiştir. 
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Mahmut Nedim Bey 1 
( Son Yemen Vallsl ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 

1 if~a Ediyor 1 ....... ______ iDii___ Tefrika• 93 1111111111111111' 

I . Tercüme ve iktibaa hakkı malıfuz 

t~ dnı (Cizan) nın karşısındaki şıldı. 8emen işe mübaşeret et· 
b r••n. adasanı da bir yolunu mek bize emir vermenizi rica di::: •ıgal etmiıti. Biz, bu ha· ediyoruz. Emrinizi ahr almaz 
llled 'k fazla bir ehemmiyet ver· vapurlarımızı ve icap eden di· 
Ota 1 

• Ne zaman olsa oradan ğer ıeyleri gönderip derhal ite 
~ ~ çıkarıp atmak elimizdeydi. baılıyacağıı. Bu faaliyetle ıiz 
~ •t durup dururken burayı ~ de, biz de memnun kalacağız. 
ti •l •taıeainia ıebep ve bikme· Cenbıaın vakit geçirmeden 
~e olabilirdi? (londra 19 da Bezen Holl dok· 

f,1c,:11 Mısırdan ldrtıiye gelen, t~r Artroyit) adresin~ yazınız. 
t.b.a b~r nasılsa Hüdeyde pos- Şmıdt~e. kada~ vaki bımmet ve 
IGıeı:~e uğrayan fU mektup gayrehnıze azım tetekkilrler.,, 

''Ca •z.b ediyor: . GörüJDyor ki lclria batından 
• , .. 1 nderdiiiniz gaz nümuaeıı büyük itler peıindedir. 
._,U :ldu. Muayene n~ticeıinde Filhakika Fersanda gaz made-

\a • lbu•afık olduğu anla· ni vardar. Hatta bir zamanlar 

---
Babılli buranuı imtiyazını bir 
Alman şirketine vermiı, fakat 
bu 9irket bir tilrlü gelip bir İf 
yapamamışb. 

ldriıinin bu hareketini bir ci· 
betten mazur giSrmek mfimkfin 
iaede hükQmeti bırakıpta bir 
aıi bal ve vaziyetinde olan bir 
adamla temas ve müzakere ede· 
rek ondan imtiyaz almayı düşli· 
nen lnğilizlerin bu hareketine 
t•tmamak kabil değildir. 

Bittabi Fersan adasınan sahibi 
meşruu olduğumuzu loğiliz ıir
ketine anlatmakta hiç müıkülat 
çekmedik ve böylece bu İf de 
suya dütmüf oldu. 

ldriıinin ıon vuıyeti iyice an· 
!atabilmek için o zaman Babıiliye 
yazdıj'ım bir tahrirattan ıu sa· 
tırları alıyorum. 

" ..•• lngiltere ve Fransa bftk6· 
metlerinin mOtlerekea ldrisiye 
müzaheret eyledikleri ve muhtaç 
oldu;u para, cephane ve mftbim· 

MUhendla mektebinin fen fa• 
kUlteslne ilhakı rivayeti 

Dünkü akıam refiklerimizden 
biri bazı yükse~ ihtisas mektep· 

lerinin darDlfünuoa ilhak edilme· 
leri ihtimalinin tekrar mevzuu 

balıs edilmeğe baılandıiını, bu 
arada Yüksek Mübendiı mekte· 

binin fen faklllteıine ilhakı ta
savvurunda bulunduğunu yazıyor, 

fakat buna Mühendis mektebi 
mliderrisleri itiraz ettiklerinden 
fen fakilltesi müderrislerinden 
Fatin Beyin Mübendiı mektebi 

müderriıleri1le arkadatları ara· 
ıında bir itilAf huıulil için tavas
sut edeceğini illve ediyordu. 

Bu haber üzerina dün Fatin 
Beyle aörüıtük. Şu cevabı verdi; 

- Mübendiı mektebinin fea 
fakillteaine ilhak edileceğinden 
haberim yok. Binaenaleyh her 
iki mektep müderrisleri ara11nda 

her hangi bir şekilde tavassut 
etmem de mev:ıuubahs değildir. 

KISA HABERLER ' ---A Otelclllk mektebi - Tu · 
ring kulüp bir otelcilik mektebi açılması 

iı.;in belediye nezdinde teşcbbüsıtta bu

lunmuştur. Aelcdiye bu teklifi tetkik: e

decektir. 

A Yeni gez depolan - Neft 
Scnd!kat, yenl yıpacatı gaz depolannın 

plAnlannı belediyeye vermiştir. inşaata 

iki ay sonra başlanacaktır. 

A Buraara gldecekler -
Dişçi mektebi talebc!iyle, güzel san'atlar 

akademisi mimari ~ubesi talebesi bugün, 
mülkiye mektebi talebesi yınn Bursayı 

Jideceklcrdir. 

A Stadrum pllnı hazırlanı• 
~or - Güzel sın'atlar akademisi mu
allimlerinden profesör Eğle şehrimizde 
yapılacak stıd)·umun pllnını hızırlımıyı 

baflımışnr. 

matı ita eylemekte oldukları 
tahakkuk ediyor. Dijer taraftan 
lngiliıler Taiz hududu (berinde 
bulunan kabailede cephane ve pa
ra Yeriyorlar. ldriıiye karşı ko
yacak esaslı bir kuYntimiz yok. 
Harici yardımdan baıka ldriıi 
kabail aruında da nüfuzunu te•· 
ai etmektedir. Acaba yeni bir 
(Trabluıgarp) bldiaeai arifesinde 
miyiz. Maalesef arza mecburum 
ki böyle vahim bir hidiıe kartı· 
sında aynen Trablusta bulundu· 
ğumuz gibi haıırhlnıı ve bir 
baskına uğramıt gibi emri vaki 
kabul etmek mecburiyetinde ka· 
lacatız. HUk6metimizin bir par· 
ça bu cihetlere atfı nazar buyur
masını tekrar tekrar rica ve is· 
tirham eyliyorum.,, 

Dahiliye Nezaretine yazdığim 
bir baıka tabriratta da f~ylc 
diyordum: 

" ...• Labiç emirinin arizai ce· 
vabiyeai kendi karibai zatiyesi 
olmaktan ziyade lngilterenin 
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İngiltere 
imperatorluğu 
idaresinde siyasi 
tekamül safhaları 
lktrsadi buhranın en amansıs Mf 

sın_tılarrna maruz kalmış olmasına 
ragmen gene dünyanın en kuvvetli ve 
büyük devletlerinden birisi olarak 
~al~n İngiltere, hali hazırda, dahi 
h ~ır tahavvijl geçirmektedir. Bunun 
netıcesi olarak da harid siyasetini. 
bu güne kadar takip ettiği şekildea 
hissedilir bir derecede defiştirmiye 
mttllur kalacaktır. 

~ngiltere .imparatorluğu, Metropol 
denılen neCsı lngiltereyle deniı &fi • 
rr olan topraklarından teşekkül e _ 
der. On dokuzuncu asnn ortasına ka 
dar bu milletler birliğinde, dominyon 
lar ve müstemlekeler, nefsi Ingiltere 
ye tabidiler, ,.e lngitere imparate • 
ru, hepsini idare ederdi. On doku
zuncu asrın nihayetinde Joe Cham 
berlain ile yeni bir usul başladı; Bü 
yük Britanya, İrlanda, dominyon de 
nilen ve Anglo - Sa.kson ırkıyla mes 
kCın olarıUC her birisinin ayn bir par 
Jamentosu bulunan Avusturyayla, Ka 
nada, Yeni Zelanda ve 1910 senesin
den sonra da cenubi Afrika bir teik 
mfllet, ve araları denizlerle aynlmıt 
olmasına rağmen bu kıt'alar menfa
at ve zihniyet itibariyle bir kilJ teş • 
kil edeceklerdi. Bu telıikkinin fikri • 
yat ve edebiyat sahasında da müda
fii Rııdyard Kipling oldtL 1910 ee.n._ 
sinde de muhaf azakAr partisi, bu na
zariyeyi benimsiyor ve Taymis ıaze
tesi "İmparatorluğun nazariyesi,, 18-
miyle neşrettiği bir makalede bir Ka
nadalı, bir Avusturalyalmm, tıpkr 

bir J,ondrah nya Irlandah gibi ay
nı seviyede olacağını, ve mesell Maa 
çesterde oturan bir vatandaşın, ken
disini Monreal, Sidney veya Bombay 
da aynı şehirdeymiş gibi hissedece • 
ğini yazıyordu. 

Bu hayal bir hakikat olmadt. '\te 
harbi takip eden seneler, imparator' 
Juiu teşkil eden muhtelif kıt'alan11 
aralanndaki bağlar da.ha ziyade 81· 

kışuağına g~i. 

Dominyonlann muhtariyeti gtha 
geçtikçe kendini bellf etti. Ve bu l'fta, 
İngiltere de, bu ağır ytiklerden kur
tulup, yani, imparatorlufun par(& -
)andığını i1An edip, büyftk Britanya
nın kendi başrna başka bir sfyuet 
takip etmesini temenni edenler Tar
dır. 

Bu meeele üzerinde bt17iik bir u.
Jahiyeti olan İngiliz muhamrlerin .. 
den miralay Lyndı, daha a~enler • 
de: 

- Artık, diyordu, lngiltere lmpa 
ratorluğu ancak bir isimden ibaret 
kalmıştır. 

Filhakika domin:ronlarda, mull • 
tariyetlerini d~a tam bir t*fMe 
istemek ve almak için büyük bir te
mayül görülmektedir. Bu temayülo 
Jerin tezahürlerini saymak pek lrt 

(Lütfen tayfayı pmrinU) 

Aden memurları tarafından ya
zılmıı olmak gerektir. lagilizle· 
rin bu havalide yaptıkları bitip 
tökenmek bilmez propagandala
ra mani olmak için tarafı aciıi
den her tOrlü tedabire teYeulll 
edilmiıse de vesaiti meYCUde 
gayrı klfidir.... BugOn meYcut 
asakiri bile beılemiye gayn 
muktedir bir mOzayeka balinde
bulunan vilayet, mncahidini bes
lemekte bittabi aciz bulundu
ğundan bu aciz içinde f aallne 
bir hıreket takibi imkin dahi· 
linde değildir. Fakat ıimdiye 
kadar bu hususta mDkerreren 
yaıdıklarima maatteessnf biç bir 
cevap alamamakla cidden bay· 
retler içindeyim •••.• 

Babıali itilmez, duymaz. anla. 
maz bir insan gibi bunlara ce-
vap vermiyordu. Ben de arbk 
hemen hemen bergün aynı fey • 
leri tekrar edip duruyordu. Ve 
bittabi rl;'n. ge~tikçe ısabiyetiaa 
artıyor, sınırlerım bozuluyordu. 

IBITMEDJ> · 
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Şehir Meclisinde 

Kaçak but tutulursa 
Takvim r 

Cu1na Cumart,Jı 
15 nls•n 16 nlaun 

9 Zilhicce 10 ZllhJfcce 

~ 

Kalpte ltne eTrkaf: 

61 

ne yapılmalı ? Gün doğuşu 5.!15 
.. ban~ı 18,49 

Sabah namazı 4.~2 

c. 5.26 
18,49 
4,22 Bununla beraber iki saat daha 

orada meıi'Jl oldular. Lartig, 
sabursuz:laktan tepiniyordu. Polis 
hafiyesi, itini bitirdikten ıonra 
her ıeyi yerli yerine yetiıtirdi ve: 

du: 

Nakleden : fa. 

Erazl vergisi ne zamanlar verllecek?
Beykoz çayın ve adaların suyu 

Ôğle ., 
ikindi .. 
Akşam .. 

12. 15 

15 58 ' 
• 18.4!'.1 

I 12.15 
15,58 
18,49 

- Matmazel... 
Sonya döndü, yanakları pelt' 

beletti, ayağa kalkarak müheO" 
htanbul umumi mfelisi dün birin· 

d reis vekili Sadettin Ferit Beyin rf. 
yuetinde toplannuştrr. 

Ge~en devrede azadan NHmi Nu
ri Bey bir takrir vererek derfeilik fal>
rikalarmın teei!i prtlam.a ve saire
ye dair daimt eneümenee tanıim olu· 
nan talimatnamenin bac maddelerine 
itiraz etm.I~ bu takrir iktiMt eneiime
nine havale edifntişti. Belediye reis 
muavini Nuri Bey söz a1dı: 

- Bu ın~ele hakkında debağlar da 
bize müraeaat ettiler. Talfmatna • 
IMYi ınhhiye müdürlütü tanzimetmi' 
ti, bu müraeaatı da oraya havale et • 
tik, tetkik ediliyor. O zamana ka . 
dar: ı talimıltnamenin t&tbikini de te • 
hir ettik.. Bu müzakerenin de sihhi • 
ye müdürlüfiindeki tetkikatın sonu • 
na bırakılm~ını teklif tdiyorum. 

'Bu teklif kabul edildi. 
DAiMi FJNCtl.ff EN 

TALiMATNAME YAPA.BiLiR MI, 
YAPA.HAZ .HI:' 

Bazı İ§ n san'at sıthiplerinin be • 
lediyeee yapılmakta olan sihhl mua • 
yenelerinin tanzimi i~in sıhhiye mü • 
dürlüğü bir talimatname hazıTlamış. 
daimi enc.ümene ,·ermi~ti. Fak&t ge
~en devrede umumi mecliste daimt en· 
eümenin talimatna.me yapmıya tmll
hiyettar olup, olmadrğr münaka,a e
dilmi~ ve bir karara bağlanmış oldu • 
ğu için daimi eneümen bu sefer ta . 
limatnameyi yapmamış, meMleyi ol • 
duğu gibi umumt meelise getirmi§tL 

Meselenin iki ~afhası vardı. Biri 
daimi encümenin salc\hiyetine taal . 
l6k eden prensip me.~elesinin halli 
ınahiyetfndeydi. Emin Ali Beyin tek· 
lifi Ozerine bu husu~un ""'ela kava -
nin ene ·:meninde tetkik edilmesi ka -
rarl&§hnldr. lkinei n&kta doğrudan 
doğruya ,sihht muayene talimatMme
!!Iİnin tetkiki lıususydu. Bu cihet de 
sihhiye encümenine havale edildi. 

BEŞ SENELiK NAFIA 
PROCRAMI 

Vil!yetin Nafia i~leri hakkında 
ba_ş mühendistik ~· !!lenelik bir proğ
nm hazrrlamıı,, daimt encümene nr • 
miş, orası da heyeti umumiyeye ıöder
mi,ti. Bunun da ·evveltt Nafia eeü· 
meninde tetkik edilmesi kararlaıtı • 
nldr. 

KAÇAK BUT TUTULURSA ... 
Perakende suretiyle Mtılan ekmek· 

lerJe sucukların nastl yapılmur ·hak· 
kında aihhlye mUdtirlüftinee yapılan 
talimatnameler efhhiye eneUmenine .. 
DarfilAeei;en.in 1932 bfitçesi bü~ en
dimenine havale edildi. 

Hari~ten kesilm~ olarak şehre ~~ -
tirilecek· etler hakkında baytar i~leri 
mtidürlflfU bir talimatname hazır . 
JaınrŞtrr. · 

Dahnt eıneümen bunu da kanra 
bai1amıtd3n umumf met:Ji!'!e gönder • 
mişti: · Daimi eneümenden Al·ni B!y 
9ÖZ aldr 

- Kaçak etler yakalanryor; buan 
bir but tutuyorlu? Şimdi bu buta 
na yapmalı! 

BUtün haynn hakkında eeı:ıtf ah -
kA.m var, faıkat par~asma dıt ~:ımil 
mf? Daimi eneüMen halledemedi, tari
feye mtiteaJlik iştir, idare ve mülkiye 
enefimnıinine gitsin. 

Bu teklif kabul edildi. 
ARAZI VERGiSi NE ZAMANLAR 

VERiLECEK ! 
932 !enesl arazı ve-rgisinin dört tak 

Yatsı .. 2<b.25 
im salt .. / 3,34 

Yılın geçen t,jnleri 104 
kalan .. 263 

20,25 
3,34 

105 
262 

- Anhyornm, dostum, dedi, 
ıabursuz1upnuzu anlıyorum. lıte 

eitte alınmuını evvelce tesbit olun • 
muş. Fakat Maliye vek!leti bu ver· 
ginln bu Mne iki tabitte almmasma 
lüıwn olduğunu bildirmiş. Bu telg· 
raf ikti!mt eneümenine havale edil • .. _H·a-v·a·--•D•ü•n-s.ıciııak··ı·ık-a•ı•ı•m•t•2'•.~•. 
miş. Şimdi iktisat encümenf taksit a~gırt 10 dereceydi. Bu~ün rüzgAr müta· 
zamanlannı tesbit etmiş, umumi vassıt surctt• poyrazdan c!ccek Ye hava 

gidiyoruz. 
Ve kar,ı sahile geçip otomo

billerine binince, Franoy sordu: 

meelisf? bildiriyor. ek~eriyetle bu'utlu olacaktır. 
Taksit zamanlan, eneümenin tek· 

lifi ve~hiyle şu ~ilde kabul olun · 
du: 

--. Elenalara değil mi? 
- Evet.. Elenalara .• 

İetanbulda temmuz ve Ununuev
vel; BCtkırköyü ve Ye~lköyü merkez
lerinde bura ahalisinin kazançtan da 
İstanbullulann tabi olduktan ~rt · 
lar dairesinde hasıl olduğu içln gene 
temmuz ve klnunuevvel; bura.lal' müt 
hakatiyle Çatalea, Silivri, Kartal, Şi• 
le, Yalova kazalarında hasatla al!ka· 
dar olarak eylül ve nisan; Adalar a· 
halisi bilhıt~sa safiyecilikle gesindiği 
için buralarda temmuz ve te,riniısani 
aylan. 

BEYKOZ ÇAYIRI ALIN.HALI 

A1.adan muhtelif :ıavıtbn imzala • 
riyle bir takrir verilmi~ti. Me~hur 

Beykoz ça),rrnın bugünlerde emJ!k 
bankası tarafından s:ıtılığa çıkanı • 
mak üzere bulunduğu, bu ~a),r öte • 
den beri ahalinin tenezzüh, istirahat ve 
spor yeri oldulfu, buranın hususi e' -
has eline ge~ip pal'~alanmaması, üze
rine binalar yapılmama51 ve ch•ar 
halkrnın ~kı,i gibi tenenüh n istira
hatine tıth5is edilebilme!llf için beledi
yece satın alrnm:ı.."ı ~klif edj)iyordu. 
Belediye reis muavini Nuri Bey ma
kam tarafından bu hususta tetkikat 
yapılmasını, meıııeleniıı ondan sonra 
müzaktre oJunmasınt istedi. ~eykoı 
azuından Sadi Bey eevap verdi: 

- Emt!k bankasına emtı\ki mitli
yedf!n devredilen aTl\zı ara.smdadn-. 
160 dönüm ,u kadardır, muhammin · 
ler dönümüne elli lira şu kadar 
fiat koymuşlardır. Sekiz bin lira 
kadar tutuyor.. Esasen ötedenberi 
halkın mali tet!kki edilen ve o civar· 
lılarm ye~!ne gezinti ve eğlence yeri 
olan bu çayrnn belediyeye mal edilınt> 
sı suretiyle halkın bu iMirıthatten 
mahrum bırakılmaması lbtmdır. 

Teklif üı:erinde eereyan eden mü· 
naka..,a neticesinde takririn · en kısa 
nm!lllda ha~rlanrp ~etmesi kaydiyle 
makama tevdii kabul edildi. 

ŞERRiN REHBER/ 
YAPILMIYACAK MI? 

Beyoğlu azası Tevfik Amir Beyjn 
bir takriri okundu: G~en sene ~eh • 
rin rehberinin yapılması için bir tak • 
rir verml~tim. Meclis kabul etmi,, 
büt~eye 2500 lira tahsis..'t konulmuş.. 
tu; yeni sene bütçt!linde gene bu tah· 
si8atı görüyorum, sarfedilmemlJ; ne· 
den! 

Geteeek celsede izahat vermesi için 
bu takrir de makama tevdi edildi. 

AD.4LARA SU LAZIM 

Adalar azası Emin Ali Beyin tak· 
riri: "Muhiddin Beyin n belediye ida 
resinin te~kküre ,ayanı himmetiyle A 
dalar elektriie kavu~tu, §l~di Ada · 
ların su derdinin de izal~ine him . 
met edilse.- Bu hu~usta belediye re
i!lliii ne düşünüyor?,. 

Bu. takririn de m3kama tevdii ka • 
rarıa,tmldı ve bayram erte5İ pe~em· 
be günü saat on dörtte toplanmak Ü· 

ıere it;timaa nihııyet verildi. 
-

bi birer mümes!!il bulunduruyorlar. 

Radyo 
latanbul - 18 den 19 a dadır 

p;ramofon, 19.30 dan 20,30 a kadar ince 
~az lkdia Rııa han ımın i~tirtkile saz. 
2030 dan 21 e kadar monor operasın· 

dan parçıı1ar, 21 den 22 ye ~adar ince 
saz inci hıınımın iştir!kile sa7.., 22 den 
22.~0 a akdar tan~o. 

\'!YASA - 1%,SO konM'r • 13,40 Ma.rla
n'o Stabllfl tarafmdan muhtl.'llf pa!'f'.,alar • 
H,10 pl4k konmttl - 19,SO çocuklar için 
18,15.5 kadınlara Goctbe h!lkkında konfe -
ran - ı 7,35 konııer: muhtelif operet ve o
pera parçalan - %0 koro konııerl - ıı Ame 
rlkıı.dan nakil • %1,415 ru!J muıtlklıl • %S Ma
ttk Vehftr erkeııtrım - %S,SO danı. 

u:ı:.tı.SBEKG - 'T ,ao jlmnaattk ve mwıl
kl - 9,30 JlmnaııtJk • 10 Danzlgdt>n nakU -
1%,SO .Grtıtlavdan nakli • H,115 konııer • 
1.,SO kon~r - 19,SCI vaiz 1 %0,35 konMr • 
%1,15 Ulpdgden nak.U • %1,50 ~nfonlk kon 
M"r. 

B'OKıtl!:~ - ıs pllık - 18 radyo orkra • 
trası - %0,40 pllk • %1 Manel Gal tarafm
cl&n 1<>lo k.-mıtn kon!lf'rl • ıı,ao tiyatro -%% 
rıtmtn muılklsl. 

it.O~ - ıs pl!k • lS,45 llle8 ve musiki 
kon~rl • 17,45 kadınbr için • 18,SO tagan 
al ve llafll moıdkl • ıt,43 bir operet. 
BUDAPl!l~TE - 10,15 plMc konıte-rl -

ıs.o~ tııılpn orkttttrası - 18 kore konıttrl -
ıı,15 filarmonik orkestra koruıerl • 2% çl
pn muıılklsl. 
O~ - 19,SO Norv~ gaullerl • %S,U5 

halk ıarlnlan. 
H0!5KAVA - 9 dan %1 e kadar Df'1rl -

yat. 
VAUŞOVA - lS,10 pWc - lS,SS orkta • 

tia konseri • ~.~ radyo gazete .. %1 mu
alkl Zl,15 senfonik konser - ıs.ıso dans. 

P AJtlS - f,81 Jimnastik - 9.4~ muıılkJ 
ıo haber • ıt,so mJ',,ıkı - %t,41S hllber • ız 
radyo kon!'M'.r • %%,45 b4berltr • ıs Bt>tho
vtn • %S,S& Debllssl. 

- Doğrusu baıka bir yere 
gidebileceğimizi tahmin etmiyor
dum ya ••• 

Franny, dostunu memnun et· 
mek için, m6tenıadiyen gaza ba· 
sıyor ve otomobili bütün bmyle 
sürüyordu. Aynı hızla Elenanın 
köşkünün bahçesine girdiler. 

Ef,nayla oğlu Mişel bahçede 
oturuyorlardı. Franoy: 

- Sonya, evde yalnız galiba. 
Sakın bu fırsatı kaçırayım de· 
meyiniz:. 

Diye fısıldadı •e otomobilden 
indiler. 

Elena onlara doğru ilerliyerek: 
- Bonjur, dedi, nerelerdui· 

niı? Yarın Marki tarafından şa
toya davetli olduğunuzu bitiyor 
musunuz? 

- Hayır azizim Madam ne 
var? 

- Şatoda yeni bir taharriyat 
yapılacakmış. Marki, bütün do!t· 
larmın orada toplu bulunmHını 
istiyor. Kontla size haber gön-
dermiıti. Kendisini görmediniz 
mi? 

- Hayır. 
Maamafih, tatoda hazır bulun 

mak beni fevkalade alakadar e • 
dq_ı-. ' 

Mişel annesinin.dizlerine do -
kunarak sordu: 

- Ben de gelebilir miyim an· 
ne? 

veya istifalarını i~temek hakkına ma Elena ona uzun uzun baktı, te 
llk değillerdir. Aynen Metropoldeki 

reddüt etti, nihayet: 
Jaral müm~!!litterinin vaı:ifelerı ıi- _ Olur, dedi, marki her halde 
bi, vazifeleri sathidir. Hatta, eskiden memnun olur. 
olduğu gibi, dominyonlutıı. Metropol h 
arasmdaki irtibat vazifeleri bi1e kal Misel sevinerek aykrrdı: 

- Eh •. duydun mu Jan? 
mamı~tır, zira ba~vekilter, doğrudan Fakat mühendis, eve doğru 
dofruya imparatorluk hü~meti ile, 
daha dofr1H11u bu kelimenin kullanıl· yürüvordu. Sonvayı, salonda, 
ınadıfına naz.aran, haşmetpenahm . sırtı k~pı!a çevrilmif, "!.,,~zı yazar· 
Kanad~ yahut Avustura.lya ve ya ce ken ıordu, kapının eşıg1nCle dur· 
nubt Afrikadaki hükGmetiyle müna....~e ........................................................... . 

vııhdetini ih1!1 edec~k her şeye mü· 
bete giri,ebilirler. Avusturalya da manaat edeeelfm. 
ha ileri giderek ha,metpenahın hü • Hatta, saltanat namına yemin et . 
kCimetinden, umumi valisinin bir A· mtmek için mücıtdele etmekte otan 
vusturalyalt olmuunı istemiş ve ta • ve cümhuriyetçi bir rt>jimle idare e
Jebini kabu 1 ettirmiştir. dilen İrlanda devleti bile bu vahdeti 

Esasen 19:?6 d:ı toplt'lnan impara- boıauk hiç bir teşebbüste bulunmı
torluk konferansında dominyonla • yaeıtitnt tekit etm~tedir. 
rın muhtariyeti müna.~betiyle ~un • Binaenalf'yh, bu gün İngiltere im 
Jar ı-öylenmişti: paratorluiunun parçalıtnma5mdan 

"İnqiltere imparatorluğu, huict hıth~tmek do~ro olamu. Fl'lkat bir 
ve dahilt işlerinde tamamen muhtu, deği~Hdik menuu bah~olabilir. Do 
tamamen mfüdakil devletlerin ser · minyonlar, Joe Chamberlain'rn iste
best bir ittihadrdrr: fıtkat hepsi, diği ~ihi. kendilerinin birer vilayet 
aynı mü~terek merbutiyet vaıife14i11· telakki edilerek mer e~ilc!'ltirilmiş bir 
le kırallık maknmrrıa bağlıdırlar. Bu imparl'ltorluk merkeri tarafından ida 
son nokta pek mühimdir. Bu Mltıtnıt re edilmelerine ra~ı olmuyorlar. 
ta "Müştt>rek merbutiyet., dominyon Yeni lngittere imparatorluğu, mü· 
lıt.rda ol.!!an, Büvük Britıtnyada olsun ırıavi ,., serbe5t bir akvam cemiyeti 
o derece kuvvetli bir ' ·ahdet hİ!'l!liini teşkil edP.rlerse, nrtık emperyafüıt bir 
ifndet etmektedir ki, bu hi!!, bütiin ~i""a"'"t tıt!dp .-rlemi'"et•el<lerdir. Bu 
hu kıt'alarr biribirine ba~lıyan malt eurf'tle diinya ÜT.erinde sulhün tees."ü
tc~anüt kadar sağlamdrr. Domin · ~ünde ve devamında mühim bir un • 
yontar "Commorwel'llth., <lediklerj bu sur olmaları da muhtt>meldir. 
JnÜ~erek merbutiyet vnhdetj mfüıte~ ı. A. 
na olt'lrıık muhfariyet ve i"tiklalleri-

dise ilerledi: 
- Bu gün de gene geçen giiı1' 

kü gibi bana düıman olarak~ 
geliyorsunuz, gene acı şeyler 111

1 

söyliyeceksiniz. 
Mühendis, genç kızın yaıır 

na gelmif, dizlerinin üstüne yere 
çökmü~ü. 

- Sonya, dedi, sizden af t• ' 
lep et,miye geldim ... Si:1.e a!kırt1~ 
gözlerimi bağladığını.. beni de 1 

etiğini... ve bir sefil olduğuııı11 

ıöylemiye geldim. 
Genç kız gittikçe kızarıyordıJ; 

O kadar kendinden geçmişti Jcı 
mühendisi yerden kaldırmak alı 
Iına gelmiyordu. Tatlı ve mÜf • 
fik bir sesle: 

- N'hayet, dedi, gözleriniz • 
çıldı mı? 

- Bir saat evvel müthiş ve fe 
ci hakikati öğrendim .. Sizin kıS 
kardeşinizle beraber masum •e 
bigünah olduğunuzu öğrendioJ 
ve sizi seviyorum Sonya .• Sizi se' 
viyorum.. Yarın buradan uzakl8f 
,mts olacağım, fakat size §un1l 
söylemiye geldim ki, dünyad• 
benden daha sadık bir dost bula• 
maz~ınız. 

Sonya gözlerini yere eğmiftİ• 
Titrek bir sesle sordu: 

- Niçin gideceksiniz? 
Mühendis nvağa kalkarak genÇ 

kıza baktı. Sonya gözlerini çe • 
virmİ§tİ. 

- Sonya, dedi, bu suali bani 
neden soruvorsunuz? İnsan kal • 
hinin narçalandığı yerde durabi • 
lir mi? 

- Ya aynı sebepten ba~ka bit 
kalp de müteessir olacaksa .• 

- Sonva .• Sonya .. Sövlediği • 
niz kelimelerden mana çıkarmıY9 
~:orkuyorum. Acl\ba inanay.-
mı? ln1lnmıya korkuyorum. 

- Bilakia inanmalıaınız . Ma• 
dem ki artık bizim cani olmadı -
ğımıza inanıyorsunuz sözlerimderı 
§üphe edemezsiniz. 

M i.ihendis deli gibi olmustU• 
Sevınç ve ümit içinde haykır'h : 

- O halde .. a,kım .. 
- Size, bir giln, birisini se'1' 

diğimden bahsetmi~tim. O za " 
man bana bunun kim olduğunıJ 
ıorm~mııtınız •. 

- Sonya, kulaklarıma inan•' 
mıvorum .• Muhakkak ben yanlıt1 anlıyoru,m .. E~er size "Zevceın o 
mayı 'kabul eder misiniz,, derseO' 
ne dersiniz? 

- Size "Büyük bir memnuni • 
yetle .. ,, derim. 

Sonya, ellerini onun ellerine 
bırakmıttı. Mühendis bu küçücii1' 
elleri mütemadiven öpüyordu. 

Sonya, kat'i bir sesle: 
- Jan. dedi, benden şüphe er 

tiğiniz müddetçe size aşkımdaıt 
bahsedebilir miydim. 

- O halde, niçin bana hakiki 
ti söylemediniz. Mademki h~ 
feyi biHyo-rdunuz, niçin sustunu~· 

- Cünkü Lartig, sizin gibi bıt 
adam, -bu hakikati öğrendiktell 
sonra nefret ve hiddetini zapte : 
demezdi. Derhal gidip mesele1! 
halletmek isterdiniz ve her se1' 
alt üst ederdiniz. Halbulci P•l" 
risin tevkifinden sonra bize ı~ 
kiz gün daha v;ıkit lazımdı. 

(BiTMEDi) 

ni alııbiliyorlar ve Metroı>otle biJ:ivıt B H d• 1 • 
Sltl\ ıııiyMt mÜnMehetler te~İS edi · ayram e ıye erı 
yorJar. Fakat bu "Commonve&lth.. ti 

fikrinden harice ~ıkmak kim~en\n &k 1r~===== SAT.E'd 
lına p;elmez. Kanadanın e!!ki ba~ve- 1 e 
kili Makenrl King: "Partilerde fer -
diyet. küllün vahdeti,, demi~ti. 

Jaydır. Umumf harpte dominyonlar, 
Metropol'tin mUdafaaNna "tamamen 
ser'hed,, olarak iştirak ettiler, onla
n. sulh konferansında kendi hoıu~t 
müme35f1Ieri temsil ettiler. Ve biz · 
zat Büyük Britanya aleyhine olan 
ınetaDplerinf bile kabul ettiriyorlar, 
aham eemiyetinde hir sandalyele· 
ri vardır, Te Kanada, A vuturalya, 
Yeni Zellnd~ cenubi Afrik~ akvam 
eemfyetinde. tıpkı öteki devletler gi-

Bu 
Akpm 

Bir mühim nokta dııha: Dominyon 
1ardaki umumi valiler, artık eskiden 
olduiu l'ibi fngiJtere hük11metinin 
müme!lilleri delil, sadeu ve doğru • 
dan doğruya İngiltere kınlının mü
me.."illeridir. Bu, umumml valilerin 
e9ki Ml!hiyetlerinden bir kt9mtnın 
geri ahnması dtımektir. Şhndi, umu • 
mt valiler d~minyon parllmentolan
nın, eskiden olduğu gibi, fe~ihlerini, 

Bir Avu~turatyalı başvekil mös . 
yö ''Bru~e .. da: 

- Ben, demi~ti, imparatorluğun ~====VERESiYE 

Mil 1 () N BUBUL'unÇetesi GLOR y .fl.' da 
(La Bande a Bouboule)lll~lnde 

Sahned' 

Sait EdiP 

• 
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Çagatay oğulları Timur tarafından Almacık civarındaki dağlara 
a~ılrnrştı. (1375) Mogol devletinin en kuvvetli şubesi henüz hakim va• 
~1Yette idi. Altmordu hudutları Timurun ölkesinin şimalini kaplı • 
Yordu. Bu devletin yalnız hükümdarı Moğolclu. Üsta tarafı Kıpçak, 
ICanıkbt Kazakt Kırgız, Bulgar, Alan, hulasa Avrupalıların (Sit) adı • 
111 \'erdikleri Türklerden mürekkepti. 
d Altınordu devleti o zaman Avrupanın muvcqenesini temin ediyor• 

u. . 
l' Timur bu sahada Kırımda hüküm sürmekte olan Mogol prensi 
0k.tamişle döğü~lü. T oktamiş evvela, Altınorduya karşı Timura iltica 

jlnıışti. Çünkü bu Mogol prensi Altınordu hükümdarı Urus hanın oğ• 
Unu öldürmüstü. Timur onu himayf.: etti. Urus hanın ölümünden son• 

ta T o!ctamiş Timurun yardımı ile Altınordunun payitahtı olan Saray 
Ştehrini zaptetti. Hükü:ndarlığını kabul ettirdi. Sonra Moskovayı da zap .. 
etti. 
l T oktanış kısa bir zaman sonra Azerbaycana tecavüz etti Timur 

~ eyhine harbe başladı. Bu muharebeler epey uzun sürdü. Timur 
§a.r~ Ve garp hudutlarında işi emin bir hale koyduktan sonra bütün kuv• 
"etıyle gar be, Altınordu üzerine yüklendi. Tim ur ordusuyla T o bal ır • 
tlıağından geçti, Ural ırmağına geldi. 
Ilı Timur Toktanı§ı Volga garbinde muharebeyi kabule icbar etti. Bu 

uharebede T oktomiş esir dütmemek için firar etti. Altınordunun ordu• 
•u iarbe çekildi bu Altınordu için müthi§ bir mağlubiyetti. 

Timur orduları Rusya içerlerine kadar ilerledi. Bundan üc sene 
'?llra T oktami~ kendini garpte sığındığı sahn.da takviye ederek Ti~uru ta• 
~ile başladı. Timur yeniden bir ordu ile hareket etti ve bu defa Altı • 
b Ordu devletine nihayet verildi. Toktamiş ormanlık sahaya kaçtı. Te • 
raoaıı kısmen Kırıma, Edirneye, hatt:ı Mucaristana kadar muhaceret et • 
ı. 

kafkasta Tf mur: 

t lt' Tiınur Altınordudan Kafkas yoluyla döndü. Bir çok kaleler zap·· 
' 1 hu suretle Iranın dağlık mıntakalarına hakim oldu. 

lranrn zaptı : 

ıtı• lıhanlıların inkırazından aonra lranda bir çok sülaleler hüküm sür· 

2 
1re hatla.mışlardı. Bunların en miihimmi Muzaffer sülalesiydi. Mu • 

;~ fer §ah Tim urla anla~mıştı. Fakat Muzaffer öldükten sonra oğulla • A hıiihiın !ehirlerde hükümda~ .k~silmişlerdi._ Ve halka hükm~diyor~ar~r. 
ltı~ı ~aınanda Timurun ~ef.ırını dt" aebepsız y~re hapsetmı~lerdı. Tı • 
liI r.bır orduyla Isfahana gırdı. (1386) Muzaffer oğulları Tımurun va• 

erı oldular. lranda hutbelerde Timurun adı zikredilmiye ba,ladı. 

B~adadın zaptı : 
•irıd On dördüncü a11rcia Suriye ve Mısır, Arabistan Memlukların idare
fu leydi. Memluklar Abbasi halifelerini ellerinde tutarak onlarm nü· 

l arılll elde elmiılerdi. 

BORSA ( ________________ .....,P __ o_li_s.._.H ...... a_b_e_r_ı_e_r_i ________________ ı 

Kavga· ve cinayet! 
Kara gümrükte bir seyyar satıcı, 
bir kahveci çırağını biçakla öldürdü 

Btr kadın, tavuk kümesinde yandı 

-------•TARİH EL KİTABI --·---163-
Bağdatta İlhanlılardan Türk Celayir ailesi hakimdi. Celayirlerden 

Sultan Ahmetle Timurun garp hareketine karşı, Mısırdaki Memluk sulta· 
nı ve Vangölü cenup havzasına istinat eden (Karakoyun) lular aralarında 

. ittifak etmişlerdi. Sivas hükümdarı Kadı Bürhanettin de bu ittifaka da· 
bildi. 

Osmanlı hükümdarı Beyazıt da müttefikler arasına girdi. Timur or
dusuyla geldi. Bağdadı zaptetti. Sultanahmet de Mısıra kaçtı. Bağda .. 
drn zaptından sonra Timur bir vali bırakarak Semerkande döndü. · 

Mısır su~tanı ve müttefikleri Timurun dönüşünden sonra Bağdadı 
tekrar za?tettıle~, Sultanahmet oraya Mısır valisi tayin ed\ldi. \lv ~ • 
JDanda Tımur Hınt seferiyle meşguldü. .._ ..::. - J 

Hint seferi 1 

· Timur garpta fazla meşwJl olacağını biliyordu. Bu meşguliyetin 
~ali ~ep~es~ni temin için Hint sefeı ini münasip görüyordu. 1398 de 
f.ı~al~. ~ındıst~nı ~apte~ti. Kişmir ve Delhi işgal olundu. Şimali Hin • 
aın hu~~n ~azu~~l~rı . Tımurun eline ~eçti. Bu işleri l'imur beş buçuk 
ayda bıtırdı. Buyuk hır servetle Semeı ... ;-andP. döndü. Bu 7 amanda Bağda· 
dın dü§manlar1 ta.rafından zaptedilmiş oldv~unu haber aldı. 

- Uç sene lıarbl -

Sivasın zapb : 

Timurun mühim kuvvetleri Erzurum vadisinden Anadolu içerlerine 
yürüdü. Sivasa kadar bütün şehirler zaptolundu. 

Üa!tlanlı Türkle<inin Setir ordusu çarçabuk ric'ate mecbur edildi. 
Ye Sivaa zaptolundu. 

Surye~in zaptı, Mıs1r ordusunun hnhası : 

Bundan sonra Timur garbe gitmedi. Ordusunu Suriyeyc sevketti. 
Çrdu ~enup istikametinde_ ilerledi. Ayintap zaptolundu. 
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Gö::ıe:;:et:t ~~Kş1~1arı I ~t:1!e~~T!!~ ~tfa11\iSl98R~la 
~ılonunda 

s · belediye heyeti mahkum oldu :~.~;:~ :~-n• Yunan· takımı izmirde 
tik mektepte yenilik - Zirai kredi ~~~:0 P;!j,.v~r 

kooperatifi - .Halk evi ı perde. Bayramın Hafta içinde üç maç yapılacak 
3 üncü ıı;ünü akşamı (karanfil Kalfa) lımir, 14 (A.A) - Bu aabab 

Gördes husust muhabirimizden : b•r seneden beri Manisa ağır bayramın .ıf. üncü günü akşamı : Beşiktaş ıelırimize Ege vıpuriyle Yuna
He:- sene yapılmakta olan ilk ceza mahkemesinde görlilmete yeni sinema salonunda (Babaların gil· niıtandan Appoln takımı gel

bahar at koşularına bu sene de olan mubakemleri hitam bulmuı· nahı) ve komedi. 
b 1 k miıtir. Mi11firler ıehrimiz genç· 
aı anmıştır. Bu yıl oşuya rağ- tur. Reis pehlivan zade Hakkı Fransız tlvatrosunda 

bet çok fazladır. Gelen atlar bey 7 ay 15 gün hapse ve leri ve •porculan tarafından 
arasında büyük koşulara girmiş bir sene memuriyetten mabru- Rat::.~~!~k~ıle:!~osu pek samimi ıorette kal'fılanmıı-
olanlar da vardır. Sahada atla· rumiyete azalarqan Hasan Ali Bugün matine 1 ~ de (Demirhane !ardır. Cuma ve pazar ve ıalı 
rın görünmesi seyircileri vaktin- Halil Razi, pehlivan :ıade Ahmet mUdUrU) Piyes 5 P. !\akledeıı Vedat gihıQ olmak Ozere Gç maç yapı
den evvel top!amıştı. Osman paşa HOseyin Maılum Urfi bey. Akşam 21,3~ da (Ser- lacaktır. latilızarat pek hararet• 

Her kes sabursuzluk içinde Alanyalı Bekir, Alanyalı Hüse- seri) 4 rerde. Nakleden: Muhtar bey Jidir. 
_!>eklerken j. kumandam Niyazi yin, boru zade Ahmet beyler · 

beyin düdüg~ü koşunun başladı- 6 şar ay hapse ve dokuzar ay Kadıköy SUreyya sinemasında Milli takım oyuncu-
14 nisan 932 perşembe gününden 

.. h b v d. s· da ti memuriyetten mahrumiyete mal- )ar' ı l'&ğırılıyor gını a er er ı. ır an a a f 
4 

itibaren Ramon nt1varonun lmpe· . .,, 
rın fırladıkları g.örüldü. Pek ge- müdürü zade izzet e endi de ratorun nveri lltveten Çin • Japon 
niş o!an daireyı 3 defa dönecek ay 15 gün hapse ve 6 ay me- barbı. ls~anbul, 14 (A.A) - Tilr~iye 

ı h ı ·ık d f t · tt h · t la ------------- Futbol F ederuyonundan : o an ayyan ar ı e a gaye murıye en ma rumıye ceza rı- Istanbul Birinci Ticaret Dairesinden: 
iyi koştukları halde ikinci dö- na mahk6m edildiler. Galata'da ümer Abit Hanında 18 num•· Yann (on beş Nisan 932 Cu· 
nüşte b.ı sür' atlerini kaybetmiye ilk mektep ralı yu:ıbaııede zahire komiıyonculuğu ma glinO) saat on bette teknik 
başladılar. Üçüncii devirde mu- Gördes mektebi, bu sene ge- ve ticaretle me,gul Komki Misailldiı konferans ve on altıda Taksim 
kavemet kuvvetini gösteren de- len genç muallimlerin himmetiyle efendinin alacaklılırile icraen akit eyle- stadyomunda bazırhk maçı ya· 
veci adıyla me~hur olan at oldu. bir çok yenilikler göstermekte· diği honkordato mıhkememiı:ee tetkikatı pılacakbr. 
Ve devreyi bitirerek birinciliği dir. Te§kil edilen ebeveyn ce- 21 Nisan 932 Pt>rfcmbe günü sut 10,30 Milli takım idmancılatının Ga-
kazandı. Mükafatı olan 100 lira- miyeti şeker bayramında 40 fa- da iera kılınacağından bu bapta altkadar 
yı a ldı. kir talebeyi giydirmiş ve fakir olanların }'evm ve aaati mczkdrda mıh· Jatasaray kulübünde vaktipde 

talebenin tedris müddetine ia•e- kemede haıır bulunmalara lüzumu illn toplanmalan teblığ olunur. 
ikinci koşuya yerli atlardan hh Y olunur. D f 

beş hayvan girdi bunlar daireyi !erini temin etmeyi taa üt ey- .............. -···-·-·-·------....... en z 
2 defa dön«eklerdi. içlerinde lemişti. Her gün mektepte 50- vaffakiyP.tler dileriz. Federasyonunun 
Cebbar veli efendinin ah birin- 60 talebeye yemek verilmektedir. Halkevl 

Mektep bahçesi müdür Safi C. H. F. Gördes Hallcevi açıl- Tebliği 
ciliii aldı. Bu suretle 50 lirahk beyin yardımiyle çok mükemmel mak iiıeredir. KöycUlilk, dil, 1 T 
mükafatı da kazanmış oldu. stanbul, 14 (A.A) - ürkiye 
Bundan sonra tay koşuları ya- bir hale gelmiıtir. Gördes . mek- tarih, edebiyat ve güzel aanat- Denizcilik federasyonundan teb· 

tebinin genç, üşenmez, yorulmaz larla temsil kolJarı kadrolarını 
pıldı. Yarışa cirit oyununiyle l k' liğ olunmuttur: 

muallim erine muvaffa ıyetler te- ikmal etmi•lerdir. Pek yakında 
nihayet verildi. Bu milli oyun Y Deniz binbaşı Ahmet, deniz 
saatlarce devam etti. Bu suretle menni eylemek ve teşekkür et- açılma merasimi temsil komite· . . 

mek bir vazife değil midir. sinin vereceği bir müsamereyle ınşaıye binbaşı Mehmet Ali, de-
Gördesliler de iyi bir gün ge- l kt niz kıdemli ylizbacı Abdiir-Ziral kredi kooperatifi yapı aca ır. w 
çirmic oldular. M b d ' k d J 

Y Gördes Zirai Kredi Koopera- uammer ra man, enız ı em i yüzbaşı-
Knymakam Beyin uçar namın· --------------------------......:.-

lığmdan mütekait Cavit, c:leoi' 
inşaiye yüzbaşı Ata, deniz iot•" 
iye yüzbaşı Faruk, deniz inpiy• 
mühendisi Naci, deniz inşaiy• 
mühendisi Asaf, deniz inşaiy• 
mühendisi Harun, deniz inşaiy• 
Vasfi, O!empiyat komitesi U. 
katibi Ekrem Rüştü Bf. lerlerdeO 
müteşekkil fenni heyet tarafındaO 
dünya su sporları vesaiti tetkik 
edılerek memleketimiz için teı• 
bit edilip federasyonumuz tarı• 
fmdan da kabul olunan kDrek. 
yelken ve motörbot vesaiti ber 
veçhizir tebliğ oluour: 

1 - Kürek vesaiti. 
A - Gayet narin ve ilk ba..

Jede istimali faydadan ziyad' 
mazarratı mucip olan yanı ve
saitinin (Skif) şimdilik terkiyl• 
başlangıç olarak dirsekli = Arl• 
rigor - Gik) = kik denilen ıını• 
fm omurga hattı üzerinde klirek 
çekilen müteharrik dört oturakh 
kabul edilmiştir. 

B - Bundan sonra aırasiyl• 
iki çift kürekli, iki tek kürekli, 
bir çift küreklileri yaptırılabilir. 

C - Kulüplerde mevcut iki 
ve üç çifte futa ve JOldömerle
rın ça . ışmalarda istimal edile
bilmek üzere yeni sistem veH"' 
ite tadil ve tebdili kabildir. 

D - Tarzı tadil hakkında 
malümat almak üzere Feder ... 
yona müracaat lazımdır. 

Matbaamıza gelen eıerler: daki ah ayarmn bulamadığı için tifinin nizamna~esi iktisat ve· j' d . S ) k • d 
koşuya iştirak etmedi. Bu at kalctince tasdik edilmit oldu- an arma ahna ma OmISYODUD an: 
büyük lrnşulara hazırlanmakta- ğundan kooperatif faaliyete Yerli mamulAh 4000 ylln battaniyenı'n kapalı zarfla mu··oaka- Altın yurt 

· t• Ikt di h t d Bu güzel mektep \'e mektepli mee-d r geçmış ır. ısa aya ımız a 1111 20 Nisan 932 rarşamba «Unü aaat on bı.rde yapılacaktır. ı · ,. • muasının ikinci .sayısı talebe yuıları ye 
E~f.\i be(ediye heyeti erinin çok büyük fayd~ları . görülecek i Taliplerin. şa.rtna~e. ve nUm~qeyl ~armek üzere. her gün ve mii· talebeyi alt kadar eden diğer 'kıym~l 

"' muhakemesi ve halkı tefecılerın elınden kur- oakaaaya . iıtuik ıçınde temınatlarıle beraber meıkQr günün mg. 1 'L .. 1 .. 1 1 . . . ... k y:ı7!ı ar, ııfkaye er, -şıı r ere ıntışar ctm ıfiir· 
Sabık belediye heyetlerinin taracak olan bu teşekküle mu· ayyen saotıne adar kom:yonumuza müracaatları. (1238) T:l\'.siyc ederiz. 

----------------------------------------------------------------------------

-164------ rAR!H EL KiTABI -------
Mısır ordusu Halepte bozuldu. (1041) Bundan sonra Timurun or• 

dusu Şam üzerine yürüdü. Ve Bağdadın zaptı için emir verildi. 
Bu esnada Sultanahmet YılClırımın yanına gitmi:tti. Fakat Baj • 

datta bıraktığı kumandanlarına Beyazıt Timur aleyhine harekete geçin
ceye kadar muharebeye devam etmelerini emretmiıti. Bağdat müdafa • 
ada bulunuyordu. 

Beyazıt Sivasın Timur tarafından terkinden sonra Siva.sa ıelince, 
orayı tamir ettir::niı, Timura tabi Erzincan hakimini emri altına almıttı. 
T imurla karşılaşamadığı için dönüp gelmitti. 

Timur Beyazıt harp sahnesine girmeden onun bütün müttefiklerini 
ortadan kaldırmış bir haldeydi. 

- Timur Yıldırımın karşısında -

Bu devirde, Balkanlarda, ve Karndeniz aahillerinde blkim olan Oı • 
manlı Türkleri Bizansın nüfuz ve hakimiyetine ıahip olmutlardı. Oı -
manlı Türkleri kuvvetli bir orduya maliktiler. Ve Bizans artık Türkler 
için mevut bir §ehir halini almı§tı. Türk istila11nı durdurmak için Av -
rupa yeniden Haçlılar seferleri tertip etmişler fakat Türk kuvvetleri bu 
Ha~lılar seferini Nibolu muvaffakıyetiyle bertaraf etmiılerdi. 

Bizansın zaptı artık gün meselesi halini alıyordu. İtte bu za.mancla 
Bizansın ve Avrupa devletlerinin d~ yardımıyla Timurla, Yıldınm kar
tı karşıya geldiler. 

Bizansm sukutu bir müddet daha teahhur etti. 1402 senesinde Yıl • 
dırım kuvvetlerini topladı bu kuvvetlere Sırp kıralının kumanduında 
20,000 ki:tilik bir süvari kıt'ası da iltihak etti, Osmanlıların kuvveti 120 
bin ki§iydi. Ordu çok muntazamdı. fakat adedi faikiyet Timurdaydı. 

Yıldırım Ankarayı üssülhareke yaptı. Kızılırmağı geçti. Sivuın 
150 kilometre garbinde durdu. Bu eınada Timur Siva.ataydı. Yıldırı -
mın Tokatta olduğunu haber alan Timur Y ıldınmın ü11ül harekesi üze 
rine dürüdü, takip ettiği yol Kayseri yoludu, üç günde Ankaraya geldi. Ti
murun maksadı Osmanlı ölkesinde yürümek, Osmanlı piyadesini Timur 
ordusunu takibe mecbur etmekti. 

Nihayet Ankarada muharebe baıladı. Beyazıt mağlGp oldu. Timura 
esir düştü. Timur ona iyi muamele eai. Timur ordulan Oımanlı ordu -
lnrmı deniz kıyılanna kadar takip ettiler. Beyazıt Alqehirde bir kac; 
ay sonra intihar etti. 

Tımur Avrupa kapılarsnda : 

Timur Osmanlı ordusunu .m,ğlup ettikten sonra lzmire gitti, lzmiri 
dört beş günde luristiyan ıövaliyelerden zaptetti. Osmanlı ölkesini ikinci 
Selçuk feodalitesine kendine vergi vermek tartiyle teslim etti. 

Timur bu harplerden sonra Avrupa.dan büyük hürmetler ıördü. Ona 
hediyeler, sefirler gönderildi. Bizans derhal ona tabi oldu. Verıi verme• 
yi ltabul etti. Beyoğluna Timurun bayrağı dikildi. Timur Anupaya 
geçmedi. Çünkü askerleri Semerkande dönmek istiyorlardı. 

. .. ·- -· -·· . - -· . .._., 

-------- TARİH EL KİTABI -----161-
Moıol kumandanı jeneral Bikiüküü bizzat esir aldı. Kumandanlan 
hana ita.atlarından dolayı takdir etti. ve hürriyetlerini temin etti. 

Bundan aonra Mogollarla devam eden muharebede (Hüseyin) in 
hareketsizliği yüzünden muvaffakıyet temin edilemedi. Timur Se • 
merkande çekildi. Yeni bir ordu toplamak için Y e§il tehire ıitti. Ye
til ıehi:-e geldiği zaman Olcay Türkamn ölmüf olduğunu haber aldı. 

Timur oğlu (Cihangir) i aldı kendi kabilesine mensup insanlar • 
la Amu ırmağı kenannCla bir yere çekildi. 

Moiol ordusu Semerkantte mukavemetle kartılanmıf, bilbuıa 
orduda veba çıkmııtı. Moğol ordusu geri döndü. Hüseyin Semerkan • 
de büyük nümayiıler içinde girdi. 

Hüseyin hamn cengiz soyundan olması hakkındaki mukavele ah • 
klmına riayet etti ve Cengiz soyundan birini han intihap ettirdi. Onu 

· kendi ıarayına oturttu. Hüseyin Cengiz soyundan han namına hükCi "' 
met aürmiye batladı. Timur kuman dan vaziyetinde kaldı. Hüıeyinle 
Timurun hüküm ıürdükleri aaha Hindistandan Aral gölüne kadar 
uzıyan bir aahaydı. 

Hüseyin halka kartı iyi muamele edemiyordu. Bilhuıa halkta11 
ajır vergiler İıtemesi halkı kendisinden müthit bir surette soğutuyor " 
du. Buna mukabil Timur günden güne kuvvetleniyordu. 

Timur (Ket) kalesini zaptedince· askerler, ve Hüseynin maiyetin• 
deki beyler Timura iltihak~ başladılar. Hüseyin Amu ırmağımn cenubu• 
na püıkürtüldü. Belhte muhuara edildi. Şehir derhal sukut etti. 

Hüseyin bir humı tarafından öldürüld~. 
Timur Belhte keçe üzerinde oturtularak Türk usulünce hüküm • 

dar ilan olundu. (1369) Bu zaman Timur 34 ya,ındaydı. 
Timur Moiollan elinde tutmak için Moğol an'anesine de riayet et• 

ti. Ölümünden biraz evveline kadar Cengiz soyundan birinin han in• 
tihap edilmesine rıza gösterdi. 

Timur Semerkantte toplanan kurultayda bütün Türklerin emirİ 
intihap o'!undu. Erteıi günden itibaren devletin idaresini tanzime haf• 
ladı. Timur her nuihati dinliyor, fakat kimseye tabi olmıyarak devleti 
idare ediyordu. 

Timur Sir ırmağının öteıindeki Mogol idaresini mütemadi teca " 
vüzle bizar ediyordu. Nihayet Mogollar çekilmiye mecbur oldular. BuJI 
dan aonra Timur Buharayı, Heratı zaptetti. Heratta 250,000 nüfUI 
vardı. Bir hayli mektep, hamam, 10,000 dükkan mevcuttu. O za " 
ınan Pariate ve Londrada nüfuı (60,000) den fazla değildi. Bu ta " 
ribte Pariste ve Londrada hamamdan bahiı yoktu. 

- Timurun devleti ve etrafı -
Garpte ilhanlılar devleti çökmüttü, memleket anarşi içindeydi. çt• 

den Kubilay süllleai kovulmuıtu. Moğollar §İmale eski vatanlarına ç• ~ 
.iilmiılerdi. Çinde milli>:et cereyanları baılamıtt&. . . . .. 





Bayram geliyor : 
Çocuğunuzu Siz de 
Sevindiriniz ! 

bütün bir istikbaldir 

ı Tlirk"i-Ye·ış·e·aıik&sil 
·-······---....... ---··----·-·--··········! 

Kiremidi . 
M ARSIL YA kiremidi ayarında ve bazı evsafça ona faiktir. 
KÖTAHYA'NIN eski zamanfardanberi maruf ~ini toprakların
dandır. Salah1yettar makamlardan müteaddit fenni tahlil ra• 
porlan varclır, en sonuncusu aıatıdadır. 

ISTANBUL ViLAYETi FEN HEYETiNCE 
yerli kiremitleri arasında DEVLET mşaa~11ad t\ tercihan kullamlma ktadır. 

Mühim şehir ve kasabalarda ajanları vardır. 
lfamulatı KÜTAHYA'DA FABRiKADA veya İSTANBI1L salış deposu 
olan GALATA'DA KALAFAT yeri No. 74 [Nihat Bey ]de gürlilebılir. 
Telefon Beyoğlu 4298. 

T. C. NAFIA VEKALETi . YÜKSl!K MDHENDIS MEKTEBi 
kimyevi tablillt Mtıderriıi ve TiCARET BORSASI Laboratuvar 

Miidilrü _NUREDDiN BE YIN analiz raporundan 

1 inhina mukaveme~i 
(Mesnet •çık!ığı 30 sm) 

il Sikleti (Kuru halde) 
111 Niıbi me1amiyet hassası 

(Maa Ye cezbettiğ. su mıkdarı 24 saatte) 
iV Don tecrnbe~ 

(Brart usulü) 

Kütahya kiremidi 

213 kilo gram 
2400 gram 

Yüzde 13 

Marsilya k iremidi 

229 kilo gram 
2700 gram 

Yüzde 13,5 

Veni ekıil~emit Vezni eksilmemit 
ve patlamamışbr. ve patlamamıştır. 

Bir metre mura66affn ne kadar örter 14 14 

Analiz, piyasadan tedarik edilen 15 kiremit üzerinde yapılmıştlr 
~'' \ ••••ıma ı • ı J & m ' . · ınıımtımmınRlnııımıınllDllllll!lP!l?l1mnr.ı1ımıınmııııınııuıııuınım•ımn11nıllllllllHlll!~ 
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Istanbul Evkaf Müdiri
yetinden: 

. R E 'AT E N 1 S' •. N E s E R 1 SE y RISEF AIN 

Mahalle Ye mevkii Sokağı No. ıı Cinsi Mnddeti Ecrimisli ... ican Lira 
Ualsadar Murat rds SiJAlitariğa 87-95 Hane 

bab~eai. 
1 sene 15 

Marpu~~ular O Baraka,dtıkkln ,. 
Çilinfirler 6-61 Maa oda dükkln ,, 
Dibeklimektep 13 Dolrkln ., 
altmda 

. ,. " ıs ,. 
Ko~nkmustapaıa 
Moll~bGsreY 

Şerefiye 38·36 2 dükkAn 

Çarp Kah va ne 4 .. 
,. Kazaz.lar 1 b .. 
.. " 27 " " Hacımuhıin 13 .. 

• n • ,, 22 ,, 
~. Kalcalar 30 ,, 
" K~• 8 ,, 
" 

Hazırcılar 6 .. 
" Çadırcılar 19 ,, 

Carıı'da Alipıp ilanı a1t katta • 5 Oda 
OalrOdar Murat reis Sillhtarağa 56 , Maa babte 

bahçesi. kulu be 
Hocapaıa • · lbnikemal 43-45 Arsa 
Bablcpazan Ahıçelebi Hasır iskelesinde ArnavutköyQ . 

Pazar kaJığı iake'e mahalli. 

" 
" 

" 
" 
" • • 

" ,, 
,, 

" 
" ., 

•• ., 

3 
7 
2 

2 
5,5 

1,5 
1 
1 

1,5 
2 
2 

2,5 
2 
4 

1,S 
5,S 

6 
50 

Cartı · 

" 
" 

Haffaflar 7 ·Dbkkln 
KahTehıne 11 .. 
Hıc11nah1İ11 70 .. 

2 ıene 4 
" 5,5 
,. 1,S 

ICO~kmaıtıpap 
Mollı lıtlareY. 
Keımekaya terdl· , 
manyunus. 
Mercan · 

Padalla 

Şerefiye 34 " ., 2 

Drağman 

Tığcılar ' 

Çayır 

13 Mıa baraka ., 2 
bahçe. 

20-21 Pı,itırmacı hanı 3ıene 12 
33-34 i~inde 4 oda. 

O Kahvehane Ye ,, 12 
saire. 

Ballda mabarnr emllk 11 Nisan 9~2 tarihinde• 10 Mayıs 
932 tarihine kadar mOddetle hir ay zarfında pazarlıkla kiraya 
Ttrileeettntlea talip elanlann Çemberlitıı'ta Evkaf Müdiriyetin· 
el• Akerat kalemine mllracaatlan. ( 1S1 S) 

lstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Kıyye 
2500 Buiday 
1500 Patatea 
700 ÇaYdar _ 
Anadolulıiaarına bir buçuk Hat mesafede bulunan vakıf çavuı 

~ı ~iftliti anbarında muharrer hububat 3-Nisan-932 tarihinden 
itibaren 1S- Niıan· 932 t.-ribine muaadif paıarteeine kadar müza· 
yedeye konulmOftur. Talip olanların lstanhul Evkaf MOdOriyetine 
•• Onnan ye Arazi idareaine müracaat eylemeleri. p5~3) 

.... Kaaaa Na•ıaa 
Bu Senenin_ En KudreUI, En GUzal Reallat Romanıdır 

itinalı Bir Bas1'ı Ve Şıl[ Bir IGspak ıçinde Çıkb
0 

Basan Ve Neıreden Siihulet Kilt!!P_baneai ••"-
.. hı •• 1 ........... . " • - ....aı ... 

..__. _______ Fiatı 75 kuruş 

Hil8.liahmer lstanbul • 

Merkezinden! 
22 nisan 19~2 cuma günO saat 14,3Q da Cağaloğlunda mer

kez binınnda aktedilecek senelik kongreyi muhterem azanın 
''aidat makbuzlarını hamilen,, tetrifleri rica ve ilAn olunur.(1511) 

StHftlUDl 

111d ııııt Barsa 
Pazrı 

Fabrikaları yazlık kumaşlarını nefis 
bir surette lmalliıe· başlamıştır 

Merkezi : lstanbul Sultan hamam No. 24 Tel.: 20625 

•ubelell: Beyoğlu istik ili caddesi No. :J76 Telefon : B. 7 , 
lstanbul Babçekapı Haseki hamam caddesi 67 Tel.: 2JS20 
lstanbol Mahmutpı~ başı Büyüle çarşı Aynacı lar kapısı No. 9, J 1 

TeL 22017 

ikpaşa a Jandarma 
Sabnalma komisyonu riyasetinden: 

Dart bin adet ekmek · torbasının kaf'alı ıarfla mlinakaaaıı ~Ni· 
HD 932 çartamba ıOnn 11at en yedide yapılacaktır. Taliplerin 
ıartname ve numuneyi görmek Ozere her ,Un ve mOnaka11ya 
ittirak için teminat Te teklifnamelerile beraber mesk6r gOntın 
muayyew saatiae kadar komiıyoaumau m&racaatlan. (1246) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncü keıide 11 Mayıs 1932 dedir. 

BııH itrnmlye 40,000 lirn~ır . 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık bOyOk ikramiyeler Ye 20,000 

Liralık bir mftkAfat vardır. 

Merkez idaresi Galata köprbaşı R 2623 
Şube .A, Sirkeci :\tübürdır zade Han 226t0 

Zümrüt 
YALOVA 
Kaplıcaları 

Gösterilen arzuya binaen 

Bayram mllnuebetile Zilmrilt 

Yalova kaplıcalarının bir kı· 

sım otel ve lokantalan 15 • 
Nisan-932 cuma 1ababmdan 

itibaren açılacaktır. 

Fazla tafsilat için, 

Beyoğlu : 1760 a müracaat. 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERYOIN hap· 
larıdır. Deposu, Istanbul'da Sirkecı'de 

Ali Rıza Merkez eczınesidir, Taşrayı 
150 lrurYŞ posta ile gönderil!: lzmir'de 
lrgat pu;ırındak i. Tr,_bı:on'da Yeni Ferah 
eczanelerinde bulunur. 

Doktor 
Hafız Cemal 

Dahlll hstahklar mutahaası•• 
Cumadan maada her gün öğlede• 

sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstaıt' 
bulda divanyolunda 118 numaralı hll' 
susl kabinesinde dahili hutabklatl 
muayene ve tedavi eder. Telefon: fi' 
tanbul (2. 22398) 

-VAKiT 
Adrea: lstanbul Ankara caddesı 

Vakıt yurdu 
Telefon : Yazı ışleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgrafı lst:ınbul VııkıL 

=ıı»One şartları: 
ı .J tı 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte f OO 1450 2700 

.!!." !Brtlar1mız: 
Resmi Hususi 

Sann ıo K, 12.50 Kş. 
Santim• 20 • 25 

Kaçak llln !&rtlar1mız : 
ı -ı ,, 4 I • ıo Uetah ı. 

30 50 65 7 5 100 Kuruş 
A- Abonelerimızln her üç aylı· 

ğı içın bir defa meccanendir 
H - 4 saarı geçen ilAnl:mn fazla 
saurı için 5 kur uş 7.nmmolunur. 

V AKl'f Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
~riya~ müdürü: Refik Ahmet 


