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Köm: m:•eleai: 1. • • Yeni Bütcemız 
Ereglıdekı ecnebı şırketler Hnkt\metçe 

7 liraya verdikleri k6mürü niçin memm 
leketlmlzde 11. liraya satıyorlar ? 

Memleketimizde muhtelif cep
helerden tetkik edilmiye muhtaç 
bir kömür meselesi vardır. Bu 
cephelerden birincisi Zonguldak
ta işliyen ecnebi kömür şirket
lerine ait bir kısım muamelele
rin milli iktisadiyat mefhumu 
ile ne derecelerde telifi mümkün 
olup olmadığı noktasıdır. 

Mesela aldığımız mevsuk ha
berlere göre Ereğlideki Italyan 
ve Fransı7. kömür şirketlerinin 
Seyrisefain, Devlet Demiryolları 
gibi resmi Türk müesseseleriy
le elektrik kumpanyası, hava 
gazı kumpanyası, Türk vapurcu
ları, Haliç şirketi gibi hususi 
müesseselere sattığı kömürlerle 
hariçten Istanbula gelen ecnebi 
Tapurlarına verdiği kömür fiat-
lan arasında şayanı hayret 
bir fark mevcut bulunmaktadır. 
Yani bu şirketler kendilerine 
rekabet edecek bir yer olma
masından istifade ederek mem· 
leketimizde kullanılacak kömür
lerin tonundan 11-12 lira ara· 
ıında bir para aldığı halde ec· 
nebi vapurlarına 7 liraya, hatta 
Yunanistan bava gazı şirketi 

gibi hariçteki bazı müşterilerine 
5 lira 25 kuruşa kadar kömür 
vermektedir ! 

Acaba Ereğlideki ecnebi şir-
ketlerinin bu tarzdaki hareket
lerine sebep nedir? Neden do
layı bu şirketler gümrük ton.unu 
memleket haricine 5 lirandan 7 
liraya kadar verdiği halde Türk
lerden ve Türkiyedeki ecnebi 
müşterilerinden bunun iki misli
ne ya km bir para almaktadır? 

Bu suale verilen cevap şuy
muş : Bizim kömürün Türkiye 
haricinde 6, 7 liradan fazla fi. 
atla satılması mümkün değilmiş. 
kömürlerimizin haricte ec•ı cbi 
kömürlerine rekabet suretiyle 
sabşmı temin etmek için bu 
tarzda tenzilatlı muamele yap
mıya mecbur oluyorlarmış. 
Eğer bu ecnebi şirketlerin 

tattıkları kömürlerin bedeli mem-
leketimizde kalan bir para olsay
dı bu tarzı hareket doğru olma· 
makla beraber bir dereceye 
kadar hoş görüle bilirdi. Halbu
ki Ereğlideki Fransız şirketinin 
merkezi Pariste, ltalyan şirketi-

Mehmet Asım 
1 Alttarafı 2 inci sayfada ) 

Bitler gene söylemiye başladı : 

"Düşmanlarımız ne ~apsa 
ış o aCagına varır ! 

'' Bitler, kazanırsa sabık kayser 
Almanyaya d6nebilecek mJı~. 

Ber1fn, 5 (A. A.) - Eski impara. 
torJuk şatosu önünde ve kalabalık bir 
halk ki!.tlesi muvacehesinde Hitlerin 
muvasalatında Goe..:sels, ı-.öz alarak 
ye.ni. i~tihap mücadelesinin küşat res
mını ıcra etmiştir. 

Biraz sonra m1zıkalar Hitlerin 
mu,·asalatrm haber vermiştir, 

Otomobilin içinde ayakta bulunan 
Bitler,. eliyle. h~lka selciım vermiş ve 
teşekkii~ etmı~tır. Hitlcr, kürsiye çr • 
karak şoyle hır hitabe irat etmiştir 

"D" 
.1 uşmanlarımız bizim propağan • 
"'8.Jnızı •• u 
da - rt n _on ne. geçem~zler. Gazeteler 

b. gfntak \'e rısalelerı toplamak hiç 
ır ayda 1 ' 

Milll f vermez. ş olacağma varır. 
ırka paza .. .. .. 

cek 24 1 · r gunu muc:ıdele ede-
se~ n S.'\nda mücadele edecek, 10 
esı:r ~onra Rene mücadele edecek, bir 

., nra rnuc d 1 
muraff ak 1 a c e edecek n fakat 

o acaktır. 
10 nisanda herkes ' f . . .. r lııler kazanırs~ A1manyaya döneceğinden 

sün, kAt:idir. vazı esını gor • bah~edilen sabık Kayser 

Galibiyet, temin d'lmJ du. 
t . c:o.....ı d e 1 Ş demek • Hitler, taraftarlan tarafından ır.,, ~. mey anda ~ .... 

c: ~m otuyor • 1 Alt tarafı 5 inci ~ayfada 1 

Sakarya~~--~bhç, Lozanda kalem muharebesini 
AC&lf edenlerin son tecrübesi .. 

1 1 -

•lhet "•·-levnücTe zorluyoraün .. Bu kapıda-n sokmıyacalın-. 
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Yapılan tetkikat 
Bitmek üzere 

Bulunan muva:l:ene esasları 
efk6r1 umumlyeyl tatmin 

edecek mahiyettedir 

Ankara, 5 (Vakıt) - Bütçe· 
nin tevzini hakkında hükumet
çe yapılan tetkilcat esas itiba· 
rile nibayetlenmiş gibidir. Ha· 
li hazırda taslak halinde proje 
vücuda getirilmiştir. 

Proje perşembe günü 1 O da 
fırka divanında tetkik edilerek 
yeni alacağı şelfil tesbit olu
nacaktır. 

Önümüzdeki sene masarifile 
varidatınıntevzinimühim birme
ıele olmakla beraber bu güne 
kadar yapılan tetkikatın neti
cesi herhalde Umit verici bir 
vazıyettedir. 

Bir kaç gün sonra kat'i şek
lini alacağı muhakkak olan 
muvazene esaslarının efkarı 
umumiyeyi tatmin edeceği 
şimdiden söylenebilir. 

Veklller hey&tl 

Ankara, 5 (Vakıt)- Vekil
ler heyeti yaran toplanarak 
hazırlanan bütçe projesini tet· 
kik edecektir. 
Başvekil ve Maliye vekili 

arasında 

Ankara, 5 (Vakıt) - Bu~ün 
Mahye veki i ıaey 4 ten 8 ~ 
kadar ismet pqayı ıiyaretle 
bütçenin son vaziyeti baklun
da görüşmüştür. 

Belediye 
Mezbaha davasını 

kazandı 
Yali ve belediye reisi Muhit

tin beyin, tüccardan Cafer bey 
tarafından lstanbul belediyesi 
aleyhine me:ıbahada bazı ücret· 
lerin kanunsuz olduğu ve geri 
verilmesi icap ettiği iddidasiyle 
açtığı davada belediyeyi temsil 
etmek üzere Ankaraya gittiği 
yazılmıştı. 

Dün bu dava Ankarada dev· 
let şurasında rüyet edilmiştir. 

Vali Muhittin B. devlet şürası 
huzurunda belediyeyi müdafaa 

L Alttarafı 5 inci sayfamızda 1 

Yarınki sayımızda: 

7\kbiba-Sinema 
,çocuk sayfalan 

Arap harfleri 
Arapçaya o.ıı uygun 

değildir! 

.tuHrh Allnt Mehmet Ferit 

f 
Vecdi Beyin fevkalAde dik· 

kate şayan bir makalesi 

Fran a'yla lngil- ' 
t re anlaştılar! 
Londra konferansına dair ge· 

len haberler bugün altıncı 
sayfamızdadır 

Şek~r ihtikirı ! 
.Muhakeme dün bitirildi 

Alpullu şirketi mUdilrllyle dört tacir 
birer ay hapse ve para eezasına 

mahktl.m edlldtler 
·-

- -
Şeker davasından bir celse 

Seker satışının on bir ı.ubatta dur müddettir devam eden muhakemele • 
du~lmasmdan dolayı pl, .ısada heye ri dlin bitirilmiş, maznunlar hak.kın
cana sebebiyet verildi'' i ıiddiasiyle, da karar ,-erihniştir. Verilen karara 
ihtikar komisyonunun raporu üzerine göre, Alpullu şirketi müdürü Hayri, 
suçlu olarak lstanbul sulh birinq ~ şeker türr:ı .. larından Osman zade 
:r.a mahkemesine yerilen Alpullu ·ır Hüseyin h ... et. Arnepulos. Dimitri ko 
keti müdürü Hayri, mua~rini Haydar li, Agop lzmitliyan B. ve efendilerin 
beyler ve diğer şeker tacirlerinin bir (Lütfen &aylayı çeviriniz) 

iş oankasının Jskenderiye şubesının açılma merasiminde 
L>ulunmak üzere bankanın umnmi müdiirU Celal ve Recep 
Zühtü, Osman zade Hamdi Beyler diin Ege vapuriyle hareket 
etmişlerdir. Resmimiz Celal Beyle arkadaşlarını hareketten ev• 
vel gösteriyor. . 



Kitap kuponlan
mızı biriktiriniz ! 

lrlanda ve lnglltere 
Dublin, S (A.A) - lrlanda, 

Inıiltere'ye verdiği cevapta fÖY· 
le diJor: 

"Serbeıt lrlında b0k6metinin 
aol&tai nazan krala aadakat ye· 
mininin kanuna eaaılden çıkarıl· 
mua ilzam ıeldiği, çOnkll buaun 
yalnız lrlandayı all!cadar eden 
dahili bir mesele mahiyetinde 
oldoiu merkezindedir. 

'"E"mllk ve eraıi verıileri ıe
aellk takıitleri bahıına gelınce 
ba mesele baıı mDıakerelere 

menfi olabilir. M. de Y alera 
ba İflD tetkik Te mllzakeresi 
ip. Loadraya ıitmiye hazır bu· 
lanmalctadar ... 

elrlml•rl dbat dereeeeinde cirtildl 
lhden .ınr ay hapla yatacaklardır. 
.beak Hayri beyden fula1a attıtı 
.._.. Umma bet misil olan 42 
1'la Ura para enam alınacak, fakat 
kaaaMD n bJa llradan fula alma • 
..,.almdaa 32 bin liranın afflyle 
• lıla lira latlfa eclHecektlr. Gene Hti 
•Jfn l...ı hey klrmm bet misli fu 
la olu 480 Ura, Dlmltrl Mltnelll e
t••ı 2112 Ura '15 kura App İzmit 
Jiyan efendi GG;j lira 30 karutt Ame 
pulos efendi 477 11ra pan cezast "" 
aklenllr. 

lfunu diler teker tadrlerl ve 
Alpulla firkett mldUr muavini l»era
et etmltlerdfr. 

Hlldm Kbna bey tarafından o • 
kaaa karar pyet uzunda. De1i11er, 
ftlm&lar, )ladlsıler, fa)ıftlerln ifa • 
deleri. tetkik edilen ttieear defterle • 
rl. de.yalar, maame1At defterleri, ko 
•lsyonn kanmame f, kararda açık 
1'1r tfıclqlt llkre•llmlfti. 

Karann okanm .. on be§ dakika 
lllmllttUr. 

Telgral Ballerıerı 1 
Ereğli deki 
Ecnebi şirketler 

1 

Başvekilimiz 
24 Nisanda Moskova

ya hareket ediyor 
Ankara (Vakit) - lımet Pt-, 

24 ninnda Mos1'oYaya tldecf'k· 
tir Tevfik RDıtll 8. in yann Ci· 
nevreye hareketi mu 1akkak fi· 
bidir. 

Tevfik ROftl B. 11 nisanda 
Cinevrede olacak ve alb yedi 
gUu kaldıktan aonra avdet ede
cektir. Şükril Kaya Beyın ıeya· 
batinin bu mllnaaebetle tehiri 
pek mu .. temeldir. 

ithalat eşyası 
Tahdit alatemınae lt8aı d .. I. 

•lkler .... nurund•n 
behMlunuror 

Ankara S - ltballt etyumın 
tahdit • ıtemiade detııildilder 
yapmak tasanur edildiğine dair 
bazı mal6mat mevcuttur. T uaT· 
vur ediJdıii beyan olanan bu 
dei'tiklik fU eaaılara istinat 
edecektir: 

1 - ihtiyaca klfi mall'ullt 
Ye mabmllbn ithalini kat'i ıu 
rette men. 

2 - Bizde klfı derecede ye
tiımiyeo mamul ve ••yrİmamul 
mevat ve etyanm tahdidini ibti· 
yaca 16re tanzim. 

3 - Bizde mevcut olmayan 
mevaddın ithalini nrbelt bırab· 
mak. 

Heniz bir tasanur hududunu 
geçmiyen bu şekil halckmda bir 
temayOI mevcut olduğunu ura· 
halle dvlenebilir. 

Istanbul rıhtım şirketi 
Baş makaelmlzden mabut 

aia merkeıiyıe Milanodadır. 
Binaenaleyh bu ıirketler alclak· 

Tahkikatta hazine aleyhine 650bin ~~;u:a::;a ~:~~:e'i:~n k:;a:.': 
lira zarar ika ettiği tebeyyÜD etti amele Ocreti olarak memleketi

mizde bırakmakta, geri kalae 
Ankara, 2 (Va1ut) - lataabul Rıbbm tirketi antrepolannda kısmını tabii merkez eriDe p ... 

mulıafau alt.na ahnlDlf olan toccar eıya11nın manenayla kaçı· dermektedir. Bu itibarla bu tir-
nldığmdan dola11 birinci kısam olarak baıine aleybine6570.8S lira ketlerin ecnebi k&m8rlerine re• 
27 kuruş zarar vukuu tahkikatta tebeyyy6n etmiıtir. kabet etmek için yaphklan fiat 

ikinci laaım tetkikat deYam etmektedir. 1905 numarala kana· tem llb memleket için kir U. 
nan amuml Yeya husul kaaunlar Te muahedeler ahklmına pre jil, kat'i bir zarar mabiyetinde-
devlete ait Yeya hazine emrine meY.:lu olmuı llıun ıeldijı bal· dir. Bahusus aradaki fiat farkı 
de diye b .. byan birinci maddeti mucebince bu meseleyi ihbar dojrudan doiJ'uya devlet hazi-
edene nrilec:ek ikramiye maameleainin inbinrlar veklletinde ta· netinden, yahut ahalinin kea .. 
bakkuk ettirilerek heyeti •ekileye anedilmek Gue bulunduğu ıinden çakarsa ••• 
iptilmiftir. Ba taıminabn ita11na Rahtam ıirketinia kanunen mec· Fanedelim ki Ereili klmlr 
bar tatulacaja ı6yleniyor. •irkeb bir ton klmliril 6, yalnat 

[V AKIT - Rahbm firketl m&dlrl M. Canonıe ile tirketin 1 liraya maledıyor ve maliyet 
Pariaten ıelen marabba11 M. Yioier dOa alqam Ankaraya git· f1ab Dıerinden ecnebi memleket-
miflerdir. Direkt6rtın Anlcarada ıirketin ıon defa meydana ~ka· lere k6mlr veriyor. Biz bu fir-

kete "mutlaka klrla ntacakaml,. nlan ıUi istimali hakkında hlk6mete izahat Yereceti anlqalmak· 
tad1r]. diyemeyiz. Fakat madam ki tir-

ket ldSmOrD hariçte 6 • 7 liraya 
Fırka grupu bu cumartesi mali raporu utaca1ı kadar uca• maledi,or. 

- k d k O halele memleketimtzde aatbla mUZft ere e ece k6m0rlerden ton baflna 5 6 lira 
Ankara S, tA.A) - C. H. Fukuı Grupu umami heyeti bu ıDn fazla bir para almumıa ... 

6ğleden ıonra mutat yechıle Afyonkarabisar meb'ua Ali beyin bebini pek aJl IOrabWriz. 
riyuetinde içtima etti. Gurup mali ucllmeainia tamim ettiii Eğer firket 1:MJu cenp 
raporun enell perıembe stınl hri(a prupu cli•ımnPICla tetkik t'ermeae hDldlmettea ba if1a 
edildikten Hara cumartesi rflnO uat 10 da fırka prupu amaml tetkikini iatiyebiliriL Çnak& .,.. 
heyetince mlbakere edilmeıi hakkında Bapekll lamel pqa W• daki fiat farkından dolayı laem 
retlerinin izah bu1urduldara mlltalealan tall'ip olundu. Kırklar- boktmetin arar ettiji, bem de 
Eh meb'uıuDr. Fuat bey n arkd .. laranm himayeietfal çocuklar bir kısam balk• pek ajlr Mlnl• 
bayramı haftuında mektup Ye tel .... flarla t,irer fit yap•hnlma11 te ezildiii meyducladar. 
hakluadaki takriri fırka garapanca tuYip Ye bir kanan ll1ıb111· Bu huauata biraz daha Ymb 
mn ibz-tn için dahiliye Teklletine teYdii esası babul edildi. fikir ecliamek için fG rakamlara 

Ziraat bankası projesinin esası dikkat etmek llzamdır: F~kib 
her sene nyrilefaia Eretli kl-

çlftçlye yardımdır mir ıirketleriadea 120,000, d..-
Ankara, 5 (Yakıt) - Y apbjam tahkikata nazaran Ziraat ve- let demiryollara tSO,OoO, babriye 

Mels adası ve klletince bamlanmakta olan Ziraat bankua baklandaki llyihı 50,000, Şirketi Ha,..ı,. 50,000, 
\1. llDdt - -r+--.'""re.t ........ ınU..... waa•wt•t••P .. L.U....d. ~:& ~-1.wuıu :zaıtaa~...._tk.1. ___ trik kampAPI!,SI 90,00Q. ffar. 

't8M h1hq '81mrffı. Bur ndfeJe. daha ....a. pmuliü bir ıurette 1ardım t:~•bilm~i temlli agua ll 11mp~ DO,~-.Alı .... -
ri .. ,._leşflnnek IAzrmgetiyordu. RomMa, G5 (Ad.A) -h dHariciye i,.tndir. liç firketi 15,000 toB "•• al· 
Dfilr taraftan bizi lnl ve eezrt ta naıan • ran ' tara n •• M~iı T K d 1 ti d 8 ~d tla maktaclar. Görillüyor ki yahu& 
urnallara Jebar eden bir büt~ nzf- adaaiyle 10rkiye ltalya kara •u· omıu ev e er arasın a al!§ a ba mhlıeaeleriD klmlr wfi. 
,_ .,.,_ laıının tahdidi hakkında bllytık bl b ta k 1 lo 1 

... ilklerde bur teknik •117.ife • fa~ist meclisine verileo raporda .. 8J r ongres p anıyor rab ... ec1. 500,00o ton hltayor. 
ıer vardır 1 r, ruhlan itibariyle ban • Ankara itilAfa fevkallde metcle- Ankara, 5 «Yakıt) - Irak hllk6metinin tepbblll llzerlae Bu klmOrlerin beher toma ea 
lan 1ıit dlfer dlheye raptetmek im • • dilmekte Ye bu irillf Tlrk-ltalyaa Tllrldye-lralc-lran Suriye hl\ktmetleriDin iftirak edeeetl ha,tar .... 4. 5 lira fasla ~ 
Mai yeıktar. Muayyen işlerin mite. mlbaanbahnı, buaale ıela mD· kongresi 16 ni11nda Bafdatta toplanacaktır. Tlrki1eJi P•cla1r dllflhallllne memleket laeA-
..._,anna HlteJMrfz. BUtOn fnhl tekabU emniyet Ye itimat b al· baktroyoloJihanui mlldlrl Şefik Bey te..al edecektir. Kongre yapılan zararın milyonlan ~ 
•rlara w Kihartiklere bir tek maha Dın yeni bir delili olarak tanif aıiretleria bayTan hareketini, 6kllz Yeba•na k&rfl mlfterek ted· derecesi kolayca aalapbr • 
....,.. 1Jlr aclet kasa bol bol klfldlr. MIJor. birleri ve mdcaclele tarzlarını tetkik edecek Ye hudutlarda zabı· Herkea bilirki elıLtr• ~ 
Mflfettftler ummnt ma16mat aJtihl Yuaoslahf.ada tai llhhiye yaplmaaa enafıada prlfeeeldir. panJUI Han ... kom.,..., .. 
uaalardır. Derhal her hangi bir ft ve Haliç firketl fibi ..... .. 
•• ,., ..... it slftblffrler. Maliye Veni kab ne leriD balktaa alchklan teDYiriye 
.VettftleTlnfn ne kadar '6ma11U Teşekktll etti lstıkraz f&Jlaları ı Mançuride Ye aaldiJ• Beretlerile klmllr 
Wr IÜa dahlllnde ~11§tık1an malt Belırat, 5 (A.A.• - ZinkoYiç Yalan Ka kJ kJ fiyattan ara11nda mlldm bir mi· 
........ ,. Bir maliye mOfettı,ı 01 kabinesi, ba aabah ittifanemtmi H kit in nşı 1 ar aaaebet •ardar. ladiya• makanle-
anlr I~ •• kadar fttnalr bir tahsil krala vermiftjr. Ankara, 5 - eyetl Ye en leri mucibince klmlr ftyatlan 
n maiye ••ilk olmak llsnn ~1di~ • • • bir iatakru akti çareleri etrafın. J ld 
ar •• 1>111,..nanaz. Halbwt ~mrilk Yeni k~bı!'e,i M. Marinkcm~, aponya, yen en artbkca bu prketler de lcretlerl 
•tlf~ de inhisar mllfettlııJleri letkil etmıttir. Sabak batYekıl da mlzakerelerde balandujuna asker glnderlror artbrmaktaclar. Ba itibarla ..... 
de p,.e dar bir nıife (er(evesf f(in Ceneral YiYkcmç hariç olmak dair olan haberler yalandır. Tokyo, S (A.A) _ haperator, leketimısdeld elektrik Ye Ha~ 
•• ~hflllaktacllT'1ar. Malfye mUfet- Dzere, yeni kabineye etki kabi· NOkOmeUa her hanfi bir iı· sekizieel ftı onana fıkalann ha· t!rketleri slbi mle11e1eleriD kl-
tlflm l>a ftslfele1'f kolaylrk1a yapa. nedeki bOtlln nazarlar tlalailclir. tıkraz JapmallD& lOıum ,aı&J· kiyelerinla Mancari,. f&nderil· mllr aarfiyabaa verdikleri fula 
1ıı1Hrler. Fakat bir mühendl,e, tütfln iki Alman memektedar. metine Ye Koraclakl yedinci fır· paralar da aıhayet halkın cebia-
~~ •üammtnılk nztte8i yok Proles•rn x idil den çakmaktadır. 
__ u u kanın ıeri cekllmeılne mezwü. Her halele Ereiti firketi tibl 

Jülar nldll l»eJ'Uatmı , 0 sözler Berlin, S (A.A) - Verem te- Bir tren kazası yet vermiftlr. me ... ıekette imtiyazlı Wr met'ki 
le Wllıwffllr: daviıinde ibta111 sahibi olan Pr. 

5 
A A) 8 sO Maamafib Koradaki Liva, p- hid • 1-

ÇaD•-ın ( - u n _ı.__ o · d L k olan ye emab umam... • •-Y•l kadromaıla ae ..... Felıkı Klem.,....., allmlf alb ya• • ' · Dit bir ana7•I tenn e uare et ·ı-._ '--•--.a.- L - r- - lataabala hareket eden tren d t ç· 1. mllelHlelerine her HDe - bin-... _,..,, __ •• m nenwrı temlt et t1nda olaralr, llm8tt8r. e en ıaJfl man azam ın a,UY· 7-

mecllt. Beis halledilmem" hın ta· Layptıir darllf&aaau ftıik ve Kıhlc"k·lrmak ara•nda yoldın yellerini tedip i~in Maaçaride lerc• ton k&m&r Yermekte bala-
11 •wleler ftnlır. Kadmlar hlrit çakmıt Ye yalnız lokomotif dn- kalacakhr. un ecnebi mlew-1erin 11bf 
.Slet .eeıw.... ~tikten •• • kimya esntitlall nbalr m8d8r0 n·ı-;...:.. C-tlaram mlrakabe etmek 11-
adır ld, bff flklllerlne b&rünmlt Prf. Vilbelm Onaldda yehnİf _....... ÇI ..... ,,. ••ker • 811derll.,_ ... 7m-dır. 

l k Tokyo, S (A.A) - Mançurinia -="i.nm ..._ h dokuz J&flnda 
0 

ara 
1;.'i~lr. timali tarkiaiade bir takım U... M~mleketia Wr k8feainde her 

... ,., ..... Japtlmurnda ... ':ı.~! ı::. lnglltere,Ame aya Parasız ı•ıahldar mbOr etmit olclat-· hangi bir veıileyle ibtiklr yapa-

.... ol .... dır. Yeni man mesaimiz Borcunu verdi dan harbiye nezareti Kor... nlc halktan bet OD bin lira fala 

...... 171" lllktmete nwmtı ft. NeYJork, 5 (A.A) - BGy&k Kilaplarl bulunan Japon Kıtaatim ÇistaY• para alan bir T&rk teba11 ••1• 
tea fal&Ja ..ı ol•ıyaeak hlr bd· Britanya bllk6meti. ıeçea apı· tahrike karar Yermiplr. tirketi mahkemeye nYkedUerek 
n ............ t• ayında Cemahiri M&ttebide- rK nl . edl~ .. · G '\ Ma11çurl Y• 118aldn mesai edilip dururken iaatiyala 

A ..... ,. Rakit henDa nia kendisine nrmit olduğu upo anmızı ·~ .·-~z. 1 ~- 1 TokJO, 5 (A.A) _ Maaçari ecnebi firketlerua nllaa,a ballm 
..... ..,,.._ detll el 1 bk 1rrec1· • den itibaren bırlktirebilininız 1 --• -- keaeaine n det'letqa 1ıa--... Aabn. 5 - Titan iabiıar 200 milyoo o ar ının b8k6meti Nukiate ıly... mu- dokanan muameleleri tetldklla 

mlclW burada tahiıar ve gOm IOD inamı olan 20 milyon dolan \. tarib numarua yoktur ) 1ebah lıatetml1e karar Yemittir. kalamaz. 
dider ftlclletlle temaılanaa de- din t~divf' etm stir Birkaç pe kadar ba hutalta 

_. edl,or H .. ı B. bir kaç u"* .... , tabrlllwnıa Çocuklannıza ilk resmi bir tebut aqredileeektir • 
... cWaa Aakarada lralacalcbr. , .. 1 mUdUrU IUllf elde •dlle111edl 
... pıeteleria yazdıiı gibi Ankara, 5 (Vakıt) - RemıiB. Tahsil kltaplannı Şanıhay, 5 (A.A) - Dan a;-

falafar memurlanndaa bir k11· ğl led- 80nra ıerek konferaaa 1M...-•-rc1 A 1r ki (Ayintap) Unak teker .fabrika11 Parasız w;ereee z -
_. GGjiilbc e D araya na • do · · · ec1·ı heveti umumı·y,...ı·nde Ye ıer-•--lıı-M haberi d ~. d.J.:ldl umam mO rıyetiH tayın ı • 1 ~ sa 

Ballkçllık 111aı ...... 
Ankara, S (V akıt) - Ba 

çalak mOteha11111 olarak a ... ınaı 
dan celbedilenM. Veberman 
kllet tarafandan ftrilea __ .--._-.a._'_-ı__.0Lı"._'" ...... ıaa...·..laü'·w_~ma~·fti~·~r.~R~e~m~11~· Beyla iatifela mec:- Kapoman.- ia•fln l>qbja· tab ukerl komiteaınin. akt~tmlt 

--._.__-ı........ıı____.:....._...u...,....___ıl..aldıllldarıl..idİlmlAlıla....biLbilLili:.._ı__.mm~ra.111~ ..... 
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Et meselesi etrafında 
düşünülen tedbirler 

.-ı--Takvim --. 
Çarşamba Perşembe 

6 nisan 7 nisan Kalpte ııne Tefrka: 

53 

29 Zilkade 30 Zilkade 
Gün doğuşu ~.37 5 36 

.,, h:ıtışı 18.38 18~9 

Sa hah namazı 4 :17 4 36 
Öğle ,, 12,1:" 12.16 
ikindi ,, ı 5 45 15 55 

Koyun gelmesinin azaldığı, fiatların 
yükselmiye başlıyacağı söyleniyor 

Akşıım " 1838 18,39 
Yaıcı 2011 20,12 
imsak ., 4,5J 3 52 

Erzurum le cil"anndan şehrimize 
koyun gelmemiye başlrunıştır, son 
günlerde yalnız Karnbiga ve Dandır· 
madan koyun gelmektedir. Bu itibar -
la et fiatlerini yükselmiye ba~hyaca
ğı zannedilmektedir. 

Evnke et ticaretiyle meşgul o -
lan Şehir meclisi daimi encümeni a -
usından Yusuf Ziya Bey, et fiatle -
rinin ucuzlainası meselesi hakkında 
§U mütaleada bulunmuştur: 

"- Mezbahada yapılan havai bar• 
kül tesisatı bittikten sonra ha}'l•an ke 
,;ilmiş olarak tartılacak "e bu tartı • 
dan resim nhnaca.k1ır. 

Bu suretle kilo h..ışına ı\lınan on 
lkuruş belediye resmi. meseJA sekiz ku 
ruşa inecektir. Fakat bunun et fiati 
üzerinde te ir yapacağına kani deği
lim. 

Çünkü kiloda iki kuruş, hattAbe~ 
kuruş resim tenziJi fr•tJcre hiç tesir 
edemez. Hatta itikadımca belediyenin 
malt nıiyetj müsait olsa da etten alı
rıan rüsum büsbütün kaldırılsa, bu, 

Yılın geçen günleri 95 96 
gene et fiatlerine tesir yapamıy:ıcak- ôl 1 .. kal:ın ., 272 ~ 
tır. a. ~ 

l~i ~a!'ından halletmek Jıb;ımdır. •--··---------.. 
Fikrimce eti pahalıı:ı,tıran küçük k:ı- 1 Hava - Dün ~caklık aumt 25, 
~a.pl:ır değildir, topbı.ncılardır. as~ııl 12 dereceydi. Ru~tin rüT.gAr 

Ne oluyor, ne gibi tesirler vnrdır~ poyrazdan esecek hJva az bulutlu ola· 
Du, henüz zannediyorum ki, ne bele • cakur. 

1 --------------ı 
diyece, ne de mer.b:ıh:ı idnr~incc ar• 
la.,ılmamı~tır. Su halde Avrup:ıdn ol- Radyo 
duğu gibi, bir et hali yapm:ılı, et .. a. '------------

ıstanbul - 6 - 7 gnı ııofon, 
h~mı, fiatler:in toptan tanzimini be • 7.30 _ 8~0 c;ız Nımec hanım Yl'sari 
Jediye mür:ıkabe etmelidir .. , 

A~ım B . 830 - 9 gramofonla Karmen. 
Trakyadan bir şlkAyet 

Trakyndan fstanlml:ı ~elen koyun 
,.e kuzufardnn iki defa duhuliye re!
mi alındığı h:ıl~kında ticaret nd:ısı va
sıta~iyle alMl:adarların belediyeye şi

kiyette hu!unduk1arım bir gazete yaz 
mrştı. Belediye rei5 muavini Nuri 
DeJ•: 

- Tarifemizi tatbik ediyoru7. m
r.e re~mt ve) a hu•usi olarak da bu 
hususta bir ~ikftyet ~ apılm:ımıştır. 

Dcmi,tir. 

9 -10 Bcdayii mu!'ike he)eli. !O ıo:i() 

cazbant 
Viyana - 12,80 t;onser - 13,40 

konser - J 5 plak - J 8 konser -
20 50 operet parçalan - 22.20 ıw.rser 

23 O.') kon5cr. 
BUkteş - 13 plak - 18 muhtelif 

Romen h:w:ıl:ın - 20 ..ıo ugannl -
21,40 S~eç - 2~ piyano s lo - 22 25 
b:ınjo solo 

c=-Adli~ve-HaherıeJ.i f 

Ege vapurundaki kaçak .. 
çılık davası neticelendi 

eudapeşto - 10,15 konser -
I.J,05 Bal:ıla~ka konseri - J') kon~cr-

20 konccr - 21 kon!cr - 24 Tsigan 
mu~ikisi. 

Qslo - 18 ı..on!er - 21 orkestra 
konseri - 23.J 5 Kon·eç romanslan. 

Moskova - 10 dan 21 e kador 
ne~rlyat. 

Varşova - 18 35 halk koncerl -
20,45 r:ıd\ o ıtazete - 2~ 15 tagannl -
22,45 Betho\"en - 2·1 d:ıns 

iki ateşçi hapse ve para cezasına 
mahkum edildiler 

Par Is - 8.45 jımnastik - 9 45 
musiki - 21,45 haber - 22,30 haber 
22,45 konser - 23.30 konser. 

Yarın 7 nisan 
Dün, gümrükte, ihtiMs mahkeme- Neticede Hnsanın kaçakcılıktan be Viyana - 13,40 konser - 15 

sinde, Ege vapurundaki kaçakçılık da- raatine, ka~rk tütün ve cigara kağr • plak - J 7 20 piyano konseri - 18,05 
'""Mı J!eticelenmiştir. dmdan dolayı takibftt) :ı.pılmak U-zen konser - 21. IO bar mus.ilüsi - '21,'4;, 

Dün!tü celsede, müddei umumi ld· zabıt 'arakası suretinin müddei umu- ı 23,30 dans 
dianamesini okumuş, ipekli kumaşla· miliğe verilmesine karar verilmiş • Hellsberg _ 7,30 jimnastik ve 
n lskenderiyeden gizli bir tııurette ge tir. musiki - 9 30 jimnastik - 12,30 kon-
tiren Ege vapuru ate..c;çilerinden Ah· K:ıh,•e ocağınde, beheri yarrmş:u ser _ 14,05 koncer - 17,30 konser
metle, Ahmetten bunları atın alan kiloluk 17 paket kıyılmış kaçak tütün 21 Rerlinden nakil. 
ve sahile çıkarırken yakalanan Mus - bulunduğundan dolayı tııu~Ju olarak BUkre' - 18 hafif musiki 

- Ne biliyoruz? dedi. Sade· 
ce Patrisin katil olduğunu de
ğil mi? Eh, o da yakalandı ve 
hapiste, Elena ona itiraf etme

sini tavsiye ediyor. Niçin? On
Jarm da mücrim o!duklarmı bi
liyoruz. Fakat delil yok. Sıze 
her zaman söylemiştim, temiz
lenmi~ hançer.. Otomobilde bir 
leke.. Bütün bunlar bir şey de
ğil. Katilin odasında bir ban
ç~rle bir ıgne bulundu. Bu, 
Güı cü kadınların lehine çok iyi 
bir şey. Cezalara hafifler, ni
hayet, çok çok on seneyle kur
lu!urlar. Asıl heni düşündüren 

şey şu sekiz gün meselesi. Ni
çin? Neden? Niçin bu hınzır 
kadınlar teklif ettiğiniz vasıtayla 

kaçmak istemediler. Sekiz 
gün !.. Bu zamanın da hiç de
mek olduğunu biliyor musunuz, 
Lartig? 

Bir fikrin'z yok mu? 
Hiç olmaz olur mu? Yüz 

fikir buldum, fakat hepsi de 

birer birer boş çıktı. Yalnız, 
istemediğim bir şey varsa, tek

rar kont Marki ve Elena mü
sellesi içinde dolaımaktır. Bu

nun içinden 1: öylelikle çıkama-
yız. 

Franoy durdu: 
- Siz daha kahve altı etme

mişsinizdir. Öyle değil mi? 
- Evet. 
- E, işte bana Jazım olan da 

bu, Julyet.. Hizmetciye söyle 

sofrayı hazırlasın. O yHken ben
de döşünürüm ... 

Mühendısi orada bırakarak 
gidio bahcede. r.:o·tl.11aın .,.h .. ~ .. 

oturdu. ir az sonra Lartiğ de 
karnmı doyurarak yanına gieli

yordu. Polis hafiyesi, birdenbire 
sordu: 

- Ren nehrinin sahillerini bi-

lirmisiniz ? 
Bir az. tafanın tecziye.sini istemiş, ancak Mus ihtisas mahkemesine verilen kahveci 1910 konser - 20 konser - 21 t~-

tafanın içtimai vaziyetinden ve safi- Ropenin muhakemesine dün devam e- gınnt - 22,15 konser. - Cüzel yerJer değil mi? 
yetinden istifadeye kalkıştrğınm na • diJmjştir. Budape,te _ lO,l5 salon or· - Evet hem de kimse pek 
urı itibare almması lazım geldiğini Dünkü celsede. hadi!e hakkında kestrası - 13.05 Tig:ın mu5ıldsi - 18,30 farhında değil. lsviçreye pek ya· 
işaret etmiştir. ••bıt "'ar-'·•·r tan7.1·m eden komi~"r ı ı ı -"° • n.n...... """ piyanoyla •rırkı, viyo onsel - 2 . J k ld - · · • h k Bundan sonra maznunlar mu''dnfa- h" · " ın o ugu ıçın er es oraya muavini ve poJ;s efendiler şn ıt sıfa- operet. 
alannr yapmışlar, Ahmet, ~hitlerin tiyle dinlenilmi~lerdir. Gelmiyen di • gidiyor. 
btrer yalancı etnhit oldug-unu ı'ddı'a et- · · · ı k Oslo - 18 SO koro - 21 orkcst· - Dog"' rusu buralarını ben de r- ğer ş:ıhıdın de celbi itin mu ta eme 
mi~ Mustafa da ipeklilerj Ahmetten lZ nis:lna bırakılm15tır. ra konseri. pek iyi bilmiyorum. Lartig, hem 
aldığını &Öylemiştir. Moskova - 9 dan 21 e ı.adar köylüleri de tanımıyorum.. i•te, 

R h ... · Ahmet Hidayet Beyin · ., 
eyeti cıkıme müzakereden son • ne~rıyat. tatil zamanını g~çirmeden bun· 

ra, 18kenderiyeden ipekli kumaşları açb§ı hakaret davası Var4ova - 13,35 mektepliler için 
getirdiği ve Mustafanm v~t~'l~iyle Dün Sultanahmet sulh birind ce • _ 18 35 oda musikisi - 20,45 rad)O l:ula meıgul olacağım. 
memlekete it aline teşebbüs ettiği 85• za mahkeme8.inde Ahmet Hidayet Be::r gazetesi _ ~l.15 ı.onser - 2:330 dans. - iyi edersiniz. Fakat bizim 
Mt olan Ahmedin 6 ay hapsine, ancak tarafından Ertuğrul Muhsin Bey a - Parla _ ~.45 jimnastik _ 9,45 mesele ..• 
gemi mürettebatından olma 1 itiba • Jeyhine açılan hakaret davasına de • musıki _ 22,30 haber _ 23 Pigat ti- Lartig sözünü kesti ve sordu: 
,.iyle bunun 9 aya iblağına, Mustafa- vam edilmiştir. )&trosundan nakil. - Gezintilerimde bana refa-
nm da 4 ay 15 gün hapsine ve mü~ • En-el! suçlu ,-ekili Sadi Ri7.a De • --------------- kat eder mjsiniz ? 
te-reken gümrük r~miyle beraber S.'l yin istira~r okunmu§tur. Hidayet Be- SUREYYA Tiyatrosu _ Hay hay, memnuniyetle .. 
JJra para cezası ,·ermelerine karar ,.e yin ,·ekili, ıııuçlu Ertuf.rol .l\fuuhsin mrutRuı. !AAJ)[mN .. ARKADAŞLARI B 
ftlmiştir. Bc.>i.n sorgu~u olduğundan, mahkeme 8 Nisan Şurada sekiz günümUz kaldı. u 

Ahmet, mühakeme>i müteakip teY- nin gıyaben de,·amını i~temiştir. Cuma akşa• müthiş haleti ruhuyeden kurtul-
ldf edilmiştir. Hakim, muhıt.kemeye gıyaben de • mı saat duktan sonra dolaşırıt. 
K k k .. ti d ·ı · -· k 1 ı 21 30 da ,.ıırııı1111 ııııııı 1111 ıı•nı•ıııııııııııııuıııııı 11 ııı11111ııııı111 11ıııııııı'-aça sıgara alı arı davası ,·am e ı <'!mıyecegıne, anca · suc unun • '! 

Elinde kaçak cigara n kop)a kA. Avrupadnki Adre..c:ini hilm~diğinden z u H ft l %_§ C E S U R f 
fıdr bulunduğundan dolayı evvelce 6 hir ay müddetle ildnen tehliğat icra -l 
ay hapse ve 125;; lira para cezMma sına, duru~manın 8 m~yis p:uar günü 8 u D r u n o H ::=_:_; K A ç A K ç 1 ~-;:::=_ 
mahklim edilen Hasan haldundaki ka ne b::nı.kılm:uıına karar nrmiştir. 1\ lJ 
rar, temyizçe naksedilmiş ve dün do- - K d' 4 d y · Ib · s (Monsl 1 FOX) = 
kuzuncu ihtisas mahk~mesinde dava Raşlt Rıza tiyatrosu ome 1 per e a~an: nır· ~ eur e ~ ~ 

refik Ahmet Nurı bey ~ ~ 
yeniden görülmüştür. Muhakemenin Kadıkoy Surey\a 5inemısında bu 3k· ' = ANDRE Luguet = 
dun .. kü ı · d b ı k k k Ayrıca artistler revU•U Yakında =ğ ~-ce sesın e, u unan aça · op ~am '"Afacan" ı 1 Nisan Pazartesi Fran-
ya kiğıtlannın ne miktar dgara kft· :cız tiyatrosunda (Otello). L A D A M O K A M E L Y A \.11111 1 ııııı11 11111ıınıı 111111ıımıı 1111uıııı,ıı 111 ıımııı 1111ııınıııııııJ 
frdı ıtqldl edeceğinin \'e aynca ya • 
kalanan cigara kağıtlarının kopr._e ka ~Ktttıııııııllllmtttıımıııııtıımııı11111 ırıını~ııııHnınl1111111111111ınırıım111nııınııt1ııı Bu :'!:şam ıııı111111111ııııııııııı111111ıııııııııı1111111ıı~ıııııı11111111ıııııııııı111111111ıırııııın1111uıııılllll' 

ğrtl~rmd~n Y~.pılmış olu~ olmadıgının w Melek Sınemasında ~~ Elhamra Sınemasında ~ 
te8bıti fçın musadere edılen ka<-ak kA ) -- -
iıtlann ast:l vukufça tetlcikine.karar J AN ET G A y N O R §~ W 1 L L Y F R 1 T S H § 
verilmiş ve dava nisanın onun:ı hıra • _ VE ~ ~ L 1 L 1 A N H A R Y E Y ~ 
kıl~tır. \ W E R N E R B A X T E R' in temslll ~§ C O N R A D V E 1 D T ffj 

Gölgesi 
doğundan dola), mÜ\nkkaten doku - - . :::§~==- d·ıyor ===--=--zuncu ihti'3s mahkemesine , erilen, (Papa Longues - Jambea~ _ 
Zongulda.kta 63 numaralı ocaktn kah- Kadın, erkek herkes tarafından begenılecek '=ğE (le Congres s'amuse·Der Kongress Tanzt) § 
ftei Must.a.fanın muhakemesi dün gö bir filmdir. Bu meşhur roman (Örümcek dede) §~ Fılminde. Hünin ~arkıları, bu Alm:ınc:ı ı;opyasına miıkem- fI 
lllmlltıb. i namile Tilrkçeye tercüme edilmiştir. 5 5 mel tatbik edıli,·or ~ 

Maznun. "f)ulunan tütUnJerin bir f -
düşmanlık n~ticesi evine bırakıldığını= ilaveten: Se•li Varyeteler Paramount Halihazır Dünya Havadi•leri j 
iddia etmtottr. UJ11Ulll11ııuıuııııınııııuıwnı111tıı"ı'ııtt•-lllıtttlflllllluıa..ıttıııuı1t1ııtttıuııııt111111aııuuııııııııı1"111111ııııııııı111111111ıııHıııııııı11ııııııııııııııuııııııırııuıııııııı111ııııııııı1111111111ııııuıı11111., i 

Nakleden: ja. 

Franoy bıyık altından güldü: 
- Niçin bir hafta bekliyelim 

azizim, dedi. Ben bir şeye dik
kat ettim. insana fikirler, tabia
tın güzellikleri arasında dolaşır

ken geliyor. Ben Şarlo Holmesin 
hiç bir vakit ç'çekleri sevmedi

ğini iddia etmiş değilim. inıan 

polis hafiyesi o1makla insanlıktan 

çıkmış oJmaz ki •• 
Bu garip mükaleme, mehendiıi 

sinir lcndiriyordu. 
- isterseniz, dedi, size derhal 

refakat ederim, konuşa konuşa 
gezeriz. 

Polis hafiyesi karısına döndü: 

Beni bu hafta içinde öğle ye
me'derine bekleme. Her halde 
pek uzaldara gidecek değiliz 
amma, meşgul olacağımıu zan
nediyorum. 

Lortig sordu: 
Sovua sahilini mi, yoksa En 

sabitini mi önce gezmek ister
siniz? 

- ikisini de azimim. Zira bu 
füi sahilin de cahiliyim. Hatta, 

kendimden ulanıyorum bile .• 
- s:z de fazla mubaliğa edi

yorsunuz. 
- Hayır... Ben sadece Roil 

sahillerınin güzelliğini yakından 
görmek köylülerle temasa geç· 

mek istiyorum. 
- Ne zaman isterseniz. 
- O halde derhal. Düşünmek 

ve harekete geçmek için vakti
miz yok. 

Bu gezintileri bir angarya gibi 
tell~<ki eden Lartig, bu kadar 
mühim bir mevzuu bir tarafa bi
r;ıll.:ıtol.. hAvA:,......u.an bahseden 

üliendise sordu: 

- Nereden başlıyalım. 
- Gayet basit Başlangıçtan. 

Markinin şatosun ., karşısındaki 

ıon sahilden. 
Ve kendisine hayretle bakan 

mühendise gelerek, ilive elti: 

- Zannedersem yola taham
mülünüz vardır. Zira, buralarını 
otomobille rahat rahat gezeme• 
yız. 

KOR ÜN YATAGI 
Aynı saatte Elena Gregorov

na ıatoya geliyordu. 
Son zamanlarda almış olduğu 
itiyat hi afına olarak, Elena oto

mobilinden inerek kayığa bindi 

ve şatoya gitti. Şimdi Überin va
zifesini bir başkası görüyordu. 

Larşe elan taharriye devam edi
yordu. lık muvaffakiyetten sonra 
Larşe gittikce faaliyetini arttırı

yordu. Zira kasaların şatodan 
çıkmadığına emındi. 

Marği gitmişti. Pek tabii, hn· 
pishaneye, Patrisi teselliye gitti
ğini po'is müfettiıine söyleme• 
mişti, zira, Larşe muhakkak ki 
ihtiyarın aklını kaçırdığına hük
mederdi. 

Hoş Elena nın sözlet ine kandı
ğı ıçın ihtiyar pek de akıllıya 
benziyor değildi. 

Genç kadınla hemen hemen 
aynı zamanda, şatoya kont Kas• 
telmeyran da gelmişti. Kont bir 
akşam evvel kendisine telefone 
etmiş, E 1ena da, söz arasında 

ertesi sabah ıatoya geleceğini 
söylemişti. Kont onu görmek fır

satını kaçırmamak için hemen 
o da şatoya gelmişti. Elenayı gö
rünce sanki tesadülen buluşmuş• 
lnr gibi : 

- Sizi gördüğüme ne mem• 
nun oldum, dedi ve elini öptük· 
ten sonra ilave etti: 

,(Bitmedi) 
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'~S_P _O_R_.l 
Bu cuma 
Yapılacak maçhır 
Istanbul, 5 (A. A.) - Istanbul Ve•, 

Hitler gene 
Söylemiye başladı 

,, - _K_ıs_A __ H_A_B_E_R_L_E __ R_ 
A lzmlr vapuru - Bir müddet· 

ıcnbcri Haliçte tamir edilmekte \'e bo-

Belediye mezbaha 
Davasını kazandı 

J Memleket Haberleri 1 
Kan gütme yüzünde 

cinayet Csıtar3f1 ı inci ~a) f:ıda yanma~ta olan seyriscfainin Jzmir \'apu-
"yaşa,, nidalariyle alkışlanmıştır. ru ayın yirmi üçünden itibucn Iskende· 

[ Ust tarafı birinci sayfamızda 1 

etnıiş, neticede dava belediye 
lehine neticelenmiştir. 

Diyarıbekirde Liceoin Hazro 
nahiyesinden Cemil ağa zade on leybol heyetinden: 

8 nisan 932 cuma günü Galatasa -
ray lokalinde yapılarak ,·oleyhol maç
ları: 

MiUiyetpen·erlerjn mızıkası da bu riye ~efcrlcrine başlıyacaktır. Vapurd:ı 
esnada hücum kıtaatının marslarını yeniden lüks bir istirahat salonu ~ apıl-
terennüm etmiştir. :.: mıştır. 

* * •. sekiz yaımda Sıddık üç arkada
şile beraber Diyarıbekirin kuyum• 

Vefa. Kumkapı - Kasımpaşa, Fe
nerbahçe - lstanbulspor, Eyüp - Ve 
fa - Kumkapı. 

Hitler, Tekrar otomobiline binmiş, A GayrımUbadll Rumlara 
"yaşa,, nidaları arasında uzaklaşmıs- verilecek para- rılübadele komis-

Bu l,ususa mütedair Ankara 
muhab'rimiz bize atidel<İ te1grafı . 
göndermiştir: 

cular çarşısında dolaşırken, gene 
Hazro köyünden Ali, y::tnana yak· 
Jaşmış, başına iki el kurşun sika
rak öldürmüştür. Katil yakalan· 

i 
· yonu, gıyrımübadil Rumların Anadolu· 

ır. 
daki eml!kine mukabil \'crılecek ! 50,000 

Berlin. :; (A. A.) - Potin müdürü, Jstanbul, 5 (A. A.) - İstanbul fut
bol heyetinden: S nisan 932 cuma gü
nü icra edilecek Iik maçları: 

Bitler fırkasının merkez binasmı ka· Stcr'inin dağıtılmasına on beş güne ı.:a
Jar bışlıyıcaknr. Parayı nlacak o'an1aıın 

patmıştır. bir cetveli hazırlanmıştır. 

Ankara, S (Yakıt) - lstanbul 
v:ılisi Muhittin bey bana beya
natında dedi ki: 

mıştır. Yakanın sebebi kan güt• 
me mueluidir. 

TAKSIM ST ADYUMUXDA 

Süleymaniye - Vefa • Kumkapı, 
Eyüp - 'I'opkapı, Beykoz - Anado • 
lu, Süleymanb·e - Vefa - Kumkapı. 

Hlndenb.;rg lehine propaganda A Açıaa çıkardanlar - Be· 
BerJin :> (A. A.) - Baş,·ekil M. Brü ledıycnin heyeti fenniye kadro~und:ın 

ning, bir kaç giin Baden'de istirahat 6 kondo\.:tör açığı çıkarılmıştır. 
ettikten sonra Mareşal Hindenburgun A Gazi köprUsU - Daimi en· 
tekrar Reisicümhurluğa intihap le • cümen, Gaziköprüsüne ait münakasana· 
hindeki propağanda turnesine başla . menin ır.alt şartlarını tetkik etmiye baş· 
mak üzere a,·det et.miştir. lımışıır ,\1ünıkasa muclaka bu ayın on 

"- Mezbahada mezbaha res· 
minden başka ahır, soğuk hava 
depolara resimleri alınmaktadır. 

Cafer cey ismindeki zat tarafın· 
dan mezbaha resminden maada 
rrsimlerin füzuli olduğundan 

alınmaması, şimt iye kadar alınan
ların iadesi ıçin açılan dava bu
gün devlet ~fırasında on buçuk
tan beşe kadar devam elti. Mü
dafaada ben, umuru hukukiye 
müdürü Muhl's, muhakemat mü
dürü Feyzi beyler bulunduk. 

Provldans vapuru 
HAIA kurtulamadı 

K~1DIKÖY SAIIASINDA 

Beylerbeyi - Anadolu. 

lmroz adasında karaya oturan 
Providence vapurunun hail kur-

Orman yangını 
Kartal, Şile, Bevkoz, Üsküdar 

kazalarının birleştiği yere tesa
düf eden ve dört kazanın da 
hudutları dahiline giren bir or
man yangınından babsetm:ştik. 

Londra, :> (Stanıboul) - Berlin- beşinde il!n edilecektir. 
den hildirir.dii{ine göre, Prmıya prer.• _.:___B __ Q.__:...::.:.R:..:...:.-S--A--~-
s:inin reisicüınhur intihabatrnda veli . 

tarılmasına çalışılmaktadır. Vapu· 
run, etrafındaki kayalıklar dina-
mitle havaya atıldıktan sonra 
kurtarılabileceği zannedilmekte
dir. Yılmaz, vapurun mütebaki 
yükünü almak üzere kaza yerine 
gitmiştir. 

aht ünvnnından istifade etmek sure . •----------.--~-~ 
tiyle. Bitlere müzaharct etmesinin ı:;e 5 Nisan 932 Açı'dı 11.apudı 

yangının daha ıiyade ilerle
memesi için icap eden tedbirler 
alınmış ve evvelki gece de sön-
dürülmesi kabiJ olabilmiştir. 
Yangın hala mevzii fakat g 3 yet 
zayıf şekilde devam etm~kte 
olup . bunun da dün akşam ta
mamıyle söndürülmüş olması 
bekleniyordu. Ancak Şile kaza· 
sana doğru giden bir kol bala 
yanmaktadır. 

bebi sabrk Kayserden almış olduğu 
bir emirdir. 

Sabık Kayserin Alman faşistlerile 
kat'i bir itilaf aktct.tikten ı-onra Al -
manyaya dönmes ine müsaade edilece
ği f"rnin olunuyor. 

Diğer taraftan Prusva hükumeti 
Nazi~lerin Rf'rlin<lek~ me.rkezini ka • 
patmı~ ve elde edilen enak müddei u
mumili~e verilmiştir. 

Reiıı;lerinin habao;et ,.e c:lsu5Jukla 
ittiham edilm<'leri mtihtt>meldir. 

Gelenler, gidenler 

Usküdar, kartal ve Beykoz 
ka k l Bi_r k. aç gün evvel Suriyeden 
. yma am arı dün yangın ye- h 1 rınden dönmüşlerse de henüz ş~ r~mıze ~e en lnği!iz maliye· 

raporlarım vermemişlerdir. Şile rlerdnden .. Sir Pars·val Dava le 
kaymakamı hata yangın yerin- on ra muzesi müdürü M. Hob-
dedir. son ve asarı aHka mütehassisi 

Diğer taraftan orman müfet- o.scar Raphael dünkü ekspresle 
tişle~i yangının çıkma sebebini Yıyanaya baraket etmişlerdir. 

Kambiyo 
F rn~ı7. Fr:ıngı 

r lngiliı lirası Kr. 
"1 .L. mukııhlll rıoıaı 

" " Liret 

.... 
.. -.... 
.. . 
.... 

f1elo 
Orahml 

I~. Frank 
Lc\•a 
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ı 1 iırk lirası Dl nar 
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Devlet şürası 14 milyon eden 
bu meselede hakkımızı teslim 
etmiştir. 

Bir kaç gün daha Ankarada 

kalacağım. 
Otobüs işine gelince muktaıi 

şartname ve mukaYPlenamelerin 

ihzarile meşgulüz." 
Davacılar iddialarmdan vaz 

geçmemişler, Mi let Meclisine 
müracaata karar vermişlerdir. 
Belediyece mezbaha resmi usu!ü 
değiştirilmiştir. eu usule göre 
ahıra ve buıbanelere glrmiyen 
hayvanlardan ayrıca resim alın· 
mıyacaktır 

• Alt:ncı şube mUdUrlU§U -

M. De Sarbler için ruhani 
ayin yapıldı 

Geçenlerde Pariste ölen Os· 
manlı bankası direktoru M. De 
Sorbier için Beyoğlunda Saint 
Loins Des Français kilisesinde 
ruhani bir bir ayin yapılmıthr. 

Ayinde M. De Sorbier'nin ailesi 
namına Osmanlı bankası direktor 
muavini M. Reid ve Fransız se
faret müsteıarı M.Barbier, Fran-
sa konsolosu M. Saint Jouant 
buluomuılardır. 

Zepelln denize 
Açıldı 
Paris, 5 (A. A.) - Graf Ze,.>elin bu 

gün saat 6,30 da hareket etmiştir. 

tabrıbatının derecesi hakkında Oradan Berline ~ideceklekrdir. 
k k 

Borsa harici 
tet İ at yapacaklardır. Şimdi- yanmıştır. Yan b 

11
. Altın 92.., -rı Polis 6 ancı şube müdürlüğüne \'ek!leten 

den J t h . 1 gın ma a ıne ., ;, 1 ı 1 d' .. 1 1 ~apı an a mın ere göre esash bi . . i\lecidiye 47 ;1(J 4 tayin e<lılmiş o an oe c ıye mumcyy z c· 

Saat 7,50 de hududu geçmiş ve Be
sansen n Nant't müteveccihen yolu
na devam etmiştir. 

Saat 14,10 da Nant üzerinden uç • 
tuktan sonra l spanya istikametinden 
sonra denize u~muştur. 

403 bın dönü rrıli1k bir fuımalıl< rr·ı d' r orml, yerı· dal:nl de. Bınknot 2 232 rinden f.3ik B., bu vazife\'c asaleten 
••• • • • "' ır. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • -- .--ıı 13\ in e(Hm·ştir ··--··-------·-·-----·-·-············· ··············-

- 138 --·---- rARTH EL T<fTABT ---------· 
Bugünkü Ukrayna'd A 1 "I" k d hası babas d an ra go une a ar uzanan büyük Kıpçak sa .. 
T b ın an evvel ölen (Cuci) nin çocuklarına aitti. 

küçü~~r rgatTay ve lmil sahaları (Oktay) a aitti. Diğer kardetlerinin en 
ediy gud 0 an uluy anane mucibince (Karakurum) da Cengize niyabet 

or u. 

Çind ( 1i~9). da toplanan Kurultay O tayı Kaan intihap ettiği zaman 
e ın ımparatorluğu ortadan kaldırıldı. 
Celalettin Harz ş h ·ı · d k Ik K" . zaptol d B em a aı esı orta an a tı. urcıstan ve Kafkasya 

aındak'!'':J U,: ktu .~mandasındaki kuvvetler (Ural) dağlarile Kırım ara 
lup ed·1ıd·agını T urkleri tek bir hakimiyet altında topladı. Ruslar mağ • 

1 ı .. 

orduı!:Y~. ve Moskova yıkıldı. Polonya ve Macaristanı işgal eden Moğol 
geri dönd _ _1

1
Yana kapılarına kadar geldilerse de Oktayin ölmesi üzerine 

u er . 
. Bundan sonra Ka . t•h d l K·· .. k M .. ~ ımparato luk an ~n ı . a~ e ı en uyu ve engu hanlardan sor.• 

ımparatorlu~ merkezıyetını tamamen kaybetti. Biribirine rakip dört 
I ga ayrıldı: 

- l<uhila 'I b 1 . . il _ Ça w Y ~ aş ıyan (Çın) ımparatorluğu, 
III _ C K~ay ın çocuklarile başlayan Türkeli imparatorluğu, 
iV _ H~~ı~ocukları idaresi~deKıpç~k imparatorluğu, 

çocuklarına aıt lran ımparatorluğu. 

Kubilay ve Çin lmperatorluğu 
Mengü han ölmede 

halef intihap etmişti. F k evvel en küçük kardeıi Arik Boğa'yı kendine 
Kubilay bir kurultay ta tt 0 zaman Çindeki ordulara kumanda eden 

Arik Bogw a bunu k:hp adı. Bu. kurultayda Kaan intihap ettirdi. 
UI 1 ul etmed Ç" k'. .. b k it b .. ·· us arın mümessilleri t k' ı. un u ona gore u uru ayı ulun 
lilerden mürekkepti. Ku(1 ~1 etmiyordu. Sade Kubilay ordusundan ve Çin 
akrabasından olan harJla 

1 
ay bu . kurultayı kabul etmiyen Cengizin 

ti. rın arasını açtı. Sonra Arik Buğayı mağlup et .. 

Hulagii ve çocukları zanı ti .. anında.da Kubilayın kaanbğı kabul edilmiı· 

. Kubilayın da kendisine p k. . . . 
sı hem Cini h M w ı· t e _anı (Han Bay) mermez ıttıhaz etme -
t d. - , cm ogo ıs anı ıda ka . ld - .. t k 

f
e kır: Kubilay, büyük kaan sıfatıy{eeyek dr.a~ ~ermdı•şw o ugunh':':kg~s etrlm~ 
ev ınde telakk. d d F k en ısını ıger u ume erın 

Kubilay ıülal ~ e yor u. a at b~ . vaziyet çok devam etdemedi.. Zira, 
tü • esı yavaş, yavaş Çınlıleşti. Sonradan da kuvvetten düş· 

Garptaki Türk devletleri bi T" k · ~ · · · Jd l B nun neticesi 1 k XIV r ur ıslam devletı halını a ı ar. u •• 
da.ki rabıta to ar~l dasrın son yarısında artık Cengiz oğulları arasın • 

amaı e orta an kalktı. 

TARlH EL K1TA13T --ı--•139-

- Çagatay imperatorluğu 

Çagatay imparatorluğunun kurulması Çagatayın vefatından epey sonra• 
dır. Çünkü Cengiz tarafıdan Çagataya verilmit olan aaha müstakil ola • 
rak Çagatay tarafından idare edilmedi. Eskidenberi mevcut olan ıülileler 
yerlerinde bırakılmıştı. Çagatay (Ulusu) nun ilk hanı Kara HuligUdur. 
Çagatay hükümdarlarından T ormasi n islimiyeti kabul etti. (1326) 

Çagataylar orta Asyada büyük bir devlet kurdular. Kumandanlar 
arasında ihtilaflar başladıktan sonra devlet zaiflemiye ba§ladı. Devle • 
tin hakimiyetine filen nihayet veren Timur oldu. 

Kıpçak imparatorluğu: Altın ordu 

İtil Bulgarları, ve Kıpçak Türklerini haki.miyeti altında birlettire • 
rek Kıpçak sahasında Altınordu devletini kuran Cengizin torunu Batu 
handır. 

Batu han hükumet merkezi olmak üzere (Saray) ıehrini inta ettir '" 
di. Torunu Berke han hükümdar olduğu zaman islimiyeti kabul etti. 

İslamiyeti kabul etmit olan hanla Çagatay prenıleri ve İran Türk 
- Mogol imparatorluğu müessisi Hu'agu arasında büyük harpler oldu. 
Cenubi Kafkasya vilayetleri Hulagunun eline geçti. 

Berke hanın yerine geçen Mcngij Timur hanın son zamanlarında 
Altın::>rdu tamamiyle müstakil oldu. Bundan sonra Altınordu hüküm • 
darları bastırdıklan paralara isimlerini koydular. 

1357 de ölen Cani Bey handan sonra Altınordu devletinde dahili 
ihtiliiflar başlamı;tı. Toktamış (1376 - 1390. de Altmordunun vah 
det ini yeniden tesis ve Moskovayı zaptetti fakat Tımurla yaptığı muha • 
rebclcrde mağlfıp oldu. 

Nihayet Litvanya prensine iltica etti, orada öldü. (1406) 

- lran - Türk - Mogol lmperatorluğu-

Büyük Kaan Mengü kardeti Hulaguyu 1235 te kuvvetli bir ordu ile 
lran ve Bağdadı zaptetmiye memur etti. 

Hulagu lranı, Mezopotamyayı, Anadoluyu cenubi Kafkası zaptet· 
tiği gibi Abbasi halifesini de ö!dürmÜ§tÜ. Mısır .. Suriye Türk devleti 
llhanlrlar ordusunu mağlup ederek onları Suriyeden çıkarmı§tı. 

Evvela Ahmet han zamanında (1282 - 1284) te daha sonra islim· 
ların yardımıyle mevkii iktidara gelen (Gazan Han) - Sonra Mahmut 
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Dörtler konferansı bugün toplanıyor Balıkçılık işleri 
Mülikat, m ·· sait neticeler verdi : 

Fransa ve ·ngiltere anlaştılar! 
Mütehassıs, 

hakkımı 
mukavele feshedilirse 
arıvacağım, diyor 

Her iki hükumet, alakadarların meşru menfaatlerine 
hörmet edilmekle beraber,T unadevJetleri arasında iktı
sadi mukareııetin temin edilebileceği kanaatindedirler 

Ankaradan gelen bir telgraf habe
r; balıkçılık müteha&sıaı Estonyalı M. 
Veberman'ın vazifesine nihayet ı·c • 
rildiğini bildirmektedir. 

Bu hususta malumat almak üze. -
r~ müracaat ettiğimiz M. V eberman 
dün bize dedi ki: 

L"Ondra. 5 (A. A.) - Fransız ye r 
İngiliz naırrlan dün Downing Street1 

de s.ut 10 dan 13 e ve 14,30 dan 19 a 
kadar içtima etmişlerdir. 

İçtimada l\f. l\lakdonald, Tardiö, 
J'landın, Sir Jon Simon, l\f. NeYil, 
Çer.berlayn ve Runciman hanr bulur.• 
mu~lardır. 

Müzakere ha§lıca Tuna de•;letleri
nin kar§rsında bulundukları maır ve 
iktisadi müşkiilat etrafında cereyan 
etmt1'tir. 

Teblil neşredildi yanatta buhınmu~tur: 
Londra, 5 (A. A.) - Konferansın "İngiliz dostlarımız, iktisadf vazi-

hitamında M. Tardiö He M. Makdo • yetin ''ahametini \'C buna çare bulmak 
nald, matbuata bir tebliğ vermişler • lüzumunu bizim anladığrmız tarzda 
dir. Dunda Fransız ve İngiliz nazır • anlamaktadırlar. 

İktisat veUletinden gelen bir 
mektupta hükdmetin mukaveleyi fes- 1 
hetmek tasavvurunda olduğu bildiri
liyordu. 

Bu feshin !!lebeplerini bilmiyorum. 

)arının meselenin çarşambagünü top- Hareket etmek :r:arureti, hareket 
ha!!!sıslan Almanyayı ,.e M. Grandiylanacak olan devletler arasında srkıve etmek imkanmı bahşeder. Binaen • 
le İtalyan mütehassıslar İtalyayı samimi bir mesai iştirfıki yapılmasını aleyh, siyasi relı."Rbetleri yatıştırmak 
temsil edeceklerdir. M. Grandinin ya istilzam eden beynelmilel mahiyette ve iktıisadl sahada salflh husule ge • 
rm muvasaJAt etmesine intiıar olun • bir ihtilafla hallolunabilcceğini kabul tirmck için harekete geçmek icap e • 

ve teslim hususunda mutabık kalmış der. Bu. bütün milletlerin iştirak et- maktadır. 
M. Von Bülov. çarşamba günü saat oldukları beyan olunmaktadır. meleri lazım olan bir proğramdır. Ve 

Tebliğde nazırlnrın hiç bir karar milletler buna iştirak için büyük bir l0.3S de gelecektir. Her J'kı' m'"mleket J t tkik K<ınf eran~ın hafta niha,_•etin.e ka • "' nazır arı, e ittihazına ,.e netice istihracına çalış- gayret sarfınıı muhtaç değildir .. , 
.. tmı·ş oldukları meselele · k dar devam edeceg-ı' zannoluıımakta • .., rın anca· mamış oldukları fakat noktai nazar-

h•-ı·t be ı ·ı 11 M. Tardly8 şerefine ziyafet d ınu ı.c 1 ve yne mı eı umumt bir ih- ların knrsıla~tırılması ,.e aralarında · ır. 
til .. fl h ıı d'l b'J - k • - Londra, 5 (A. A.) - Fransız ~fı-"' a a e ı e 1 ecegi ·anaatini iz- irahat teatisi hususlarrnm konferans Gazetelerfn ne,riyatl 
ı. tm · ı b ri M. de Flöriya, M. Tardiö'n ün Lond 

ar e ış er ve u maksatla çnrşam- mesaisini teshil edeceği kanaatinde rayı ziyareti şerefine bir r.iyafet ve . Paris, :; (A. A.) - Matbuat, Lond-
ba gönü tekrar içtima edecek olan dev bulundukları ilıhe olun.maktadır. ra mülakatlarını pek müsail surette ] -'I .. d k · • b. rilmistir. 
•a er .. nt~n a ıı;ı ı Ye samımı ır me- İngiliz matbuatı, Tardiö • Makdo· • karcılamaktarlır. 

t • t'-.1.k· · b.lh Bu ziyafette M. l\t:akdonald, Lord :ı-
sa ~ ırn ının 1 assa lüzumlu ol • nald mülakatını; müsait bir surette "Pöti Parisiyen,. diyor ki: "Daha 
d ~ d •tt'f k t · 1 d' Stonley. M. Baldvin, ÇemberlAyn, 

Ueun a 
1 1 

a e mış er ır. tefsir etmektedir. fazla. nikbin olmu• Ye her iki tarafm 
Lord Londonberri ve Fran!!ız sefare- "' Konferansın ikinci bir celsesine a11. Makdonald ne diyor? }"an

1
• lngilizlerle Fran.sı:z:larm her se-

nı ti erk!nı h:ızır bulnnmu~tur. , • teşebbüs etmemişler, fakat 1'0kfni na- r..ondra, 5 (A. A.) _ Resmt tebliğin yi aynı şekilde görmekte olduktan -
zarlarm mukılyesesi neticesinde kon· intişarından sonra, M. Makdonald, M. Tardlyö Parlse dBndU nı söylemek müşkül değildir. 
ferans m~a.isini 1 kolavlaştıracağı ka beyanatta bulunmu:-tur Pari~. 5 (A. A.) - M. Tardiö dün Fransızlarla İngilizler arasında· 
ı1aatini ızhu etmi~lerdir. "Bu icral bir konferans değildir. akşam saat Z2.30 da Londradan ha • ki münasebetler, 48 saatte çok samimi 

Fransız ve Büyük Britanya hüku - Ancak 4 devlet nrasında mütekabil ip- reket etmi~, Parise gelmiştir. bir mahiyet iktisap etmiştir.,, 
metleri, ittihaz edilecek tetbirler hak tidaf izahatı ihtfra eden bir anla~ma• Konferansa httlrak edecekler "Eleelsiyor,, konferans için gayrı 
kmda mümf.ün mertebe ~üratle hare- dan ibarettir. Bu i:r:ahat olmasaydı, bu J.ondra, ;; (A. A.) - Dörtler kon- müsait olacak yegane faraziyenin M. 
ket olunabileceğini ümit etmekte Ye konf eransrn iki gün geri kalması müm feransının ilk içtimaı nez;attt binası Grandiyle M. Blovun daha az itiliif
hu ttthfrler'n alakatlar tarafların kündü. Biz va:r:.ıyeti bütün sarahatiyle dahilinde ve Londra muahedename. cuyane bir takım tekliflerde bulun • 
meşru menfaatlerine hönnet etmekle anlıyoruz Ye Dörtler konferansı neti- sinin imza edilmiş olduğu ~alonun ar· maları n Frans:ıy1a lngilterenin dü
beraber Tuna devletleri arasında ik- eesinden bir ihtilat istihsali i~in ça • kas:ndaki bir salonda ça~amba gü- ~üncelerinden daha az alicenabane 

Eğer hakikaten hükCımet f esh niye • 
tindeyse hakiki sebeplerini öğrenece • 
ğim. 

Zaten şimdiki halde hükumet hiz. 
metinde bulunduğum cihetle hüku • 
metle benim aramda olan bir mesele 
hakkında izahat verecek '·aziyette de· 
ğilim. 

'fürkiyeye gelmeden evvel Mşka 
memleketlerde de muhtelif sıfatla ça· 
Iışmış ve hu meyanda Rusyada ha~ 
müiehassrs olarak bulunmuştum. 

Burada bulunduğum müddet için• 
de de memleketin menfaati lehine ça
lıştım. Bazı müşküllere rağmen mu • 
Yaffak olduğumu zann~diyorum. 

Hükumetle olan mukavelenamem 
üç seneliktir ve müddeti 1933 senesi 
haziranında bitecektir. Kontratta iki 
tarafa f esh selahiyetini veren ahk!m 
yoktur. Bu itibarla mukavelename 
her iki tarafca da feshedilemez. Bu • 
nun için mukavelem feshedilirse ken • 
di hakkımı arıyacağım ve mahkeme • 
ye müracnat edeceğim. 

Bir tavzih 
inşaat mevs1mımn hululü ve 

görülen lüzum hasebiyle muay
yen caddelerde kaldırım tamiratı 
yapılmasına dair vaki olan teb
liğe Tramvay şirketinin cevabı 
ret verdiği yazılmıştır. 

Esasen mukavele mucibince 
inşasını taahhl\t eylediği bir iş 
için şirketin bu şekilde hareketi 
mevzuu bahsolamıyacağı dün Tİ· 
!ayetten bildirilmiştir. 

Donum tisııdf mukareneti temin imkanını el- hşmıya karar vermi§ bulunuyoruz. nü saat 14,30 da aktedilmiştir. düşüncelere kapılmaları olacağını yaz 
de ettireceği Ye Avrupanın bir kısmın İhtilaf neticesinin bütün iştir!k e- M. Makdonald, Sir Con Simon, M. ma~tıtdrr. "Eko Pari,,, diyor ki: Dariilfünun neşriyat memuru Ra-
tla istikrar \'e muvazenenin tekrar t-e- denlerin istifadclerini temin edeceği- ÇemberlAyn ve M. Runciman İngil • "Avrupayı ~ulh Ye süktlne kavu~ • fet Şevket beyin bir erkek evladı dün-

.. ü had· k .. F yaya gelmiş, Ahmet Metin ismi veril· eseu~ ne " ım §eraitin l'Ücut bulma ne :ınıız. tereyi tcm!i1 edeceklerdir. turulmn.kU..n ibaret olan ransız te-
snıa meydan "ereceği ümidinde müt- ı Tardly8'nUn aB~tedlklerl M. Flandin ile mütehllssıslar Fran ainiıt l!!On iki gim .za.rl~Nlakiimüdafaa. miştir. 
tdik bulunmaı.ta-dırlar. I .. ondrn, 5 (A. A.) - Tnrdiö. su be- sayı, M. Vnn Bülov ve Alman müte • ıım1 ne kadnr pıethet~k azdtr.,. 1 Yavruya uzun ömürler deletiıft 
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;nm" n\ a 
1'1?.ıştn. - Zamanında İslamiyet llhanlılar arasında yayılmıştır. 

ilhanlılar devletinin azameti uzun sürmedi. Büyük rical ve kumandan • 
lar arasında hat gösteren ihtiraslar, bilhassa Ebu1tait Bahadır handan 
ıonra daha tiddetlendi. 

ilhanlılar İmparatorluğu on dördüncü asrın ilk nısfı nihayetlerine 
doiru parçalandı. 

Tilrk-Mogol imperatorluğunun tarihteki 
ehemmiyeti 

Çinden Akdenize kadar uzıyan İmparatorluk Çin, Hint ve garp 
memleketleri .arasındaki eski ticari münasebetini yeniden tesis etti. Bü • 
yük kervan yollarında yeniden hayat ve faaliyet baıladı. Avrupa seyyah· 
ları ve tacirleri, Çine kadar Saray • Saraycık ' .. Harzem • Otrar • Alma • 
lık yolunu takip ederek giderlerdi. 

Akdeniz ve Karadeniz limanlariyle T ebriz arasında büyük bir ti .. 
cart faaliyet b§ladı. T ebriz şark ve garp arasındaki mübadelelere bü .. 
yük bir antrepo vazifesini görüyordu. T ebrizin mahalli varidatı o za • 
man bütün Fransa kırallığının varidatından fazlaydı. 

Kervan yolları üstünde bulunan Harzemde §ehir hayatı çok inkişaf 
etmiıti. ilk istilada yıkılan Ürgeç §ehri derhal yeniden inıa edildi. 

Altınordu sahasında da yeni şehirler inıa olundu. 
Türk - Mogol imparatorluğu zamanında ticaret diğer zamanla • 

ra nazaran daha çok inkiıaf etmiştir. 
Bu devir medeniyetinin Avrupaya da tesiri olmuıtur. Bilhuıa 

matbaacılık bu sayede öğrenilmiştir. 

Dlnler v6 lslAmlyet : 

Cengiz ve halefleri Cengiz yasasına büyük bir dikkatle itaat ettiler 
llendi tebaalarının işlerine kar§ı azami surette vicdan hürriyetiyle hare • 
ket ettiler. 

Papalar Haçlılar seferinden mağlup çıkınca bu sahalara misyonerler 
göndermek suretiyle hıristiyanlığı ne~retmek istediler. Bazı prensler, 
prensesler hıristiyanlığı kabul ettiler. Fakat dini devlet elinde bir va· 
ııta telakki eden devlet reisleri kendilerini papaların ve papasların 
vaaıtaaı haline koymak istemediler. Çin müstesna olmak üzere Mogol 
- Türk İmparatorluğunun diğer sahalarında İslamiyet galebe çaldı. 

TUrk • Mogol devrinde ilim ve edebiyat ı 

Moğol iıtiluı ilk zamanlarda fikri hayatın inkitafına mani oldu. 
Fakat ıonralan Türk Mogol devletlerinin her biri ayrı, ayrı bir ilim 
muhiti vGcuda getirdiler. 

Mengü ve Hullgii tabii ve riyazt ilimlere ehemmiyet verirlerdi. 
HullıQ ltizzat Aatronomi ve kimya ile meııuJdü. Hullail alimleri I&• 

TARiH EL KlTABJ --------137 ..... 

- Tilrk • Mogol lmperatorluğu 

Moğol ismi tarih sahasında on üçüncü asırdan ıonra duyulmıya 
l>atl1L111ıftır. 

On ikinci aarm sonyarııında Moğoliıtanda en kuvvetli kabileler, 
Tatarlar yani Moğollar, Kerait ve Naymanlardı. Temuçin (1155) te 
doğdu. Beylerden olmakla beral>er babası oğluna hiçbir fey bırakma• 
mı§tı. Temuçin kendi şahsiyetinin kuvvetiyle kendini teıkil etti. Mü· 
teaddit döğüımelerden ıonra (1203) te Moğoliıtanm farkındaki ka • 
hileleri hükmü altına aldı. Üç sene sonra garptaki Naymanları da mai· 
liip etti. 

Topladığı bir Kurultayda (Cengiz) unvanını aldı. (1206) lmpa • 
ratorluğun esası böyle kuruldu. 

Cenglzln fUtuhatl : 

Cengiz iyi bir kumandan, kuvvetli bir idare adamıydı. Az zaman • 
da sağlam bir idare kurdu. İnzıbab derhal tesis etti. Uygurlardan, 
müslüman Türklerden ve Çinlilerden her türlü harp levazımı ve mual • 
lim getirtti. 

Epeyce hazırlandıktan sonra Çine hücum etti. 
Hi - Y a'lıları mailup etti. Şimali Çinde Kin imparatorluğu ile müca· 

dele etti. HükUmet merkezi olan Pekini zaptetti. 0216). Cengiz garbe doğ 
~ döndü. Çin Türk elindeki Uygur hükümdarı ve Karluk hükümdarı As 
lan Han Cengiz devletini tanıdılar. 

Karahanilerin ıon hükümdarı Cengize mağlup oldu. Hükümdar Kud 
l>ettinin yanlı§ siyaseti garp tecavüzlerine sebep oldu. Cengiz ordulan 
yalnız Harzem devletini yıkmakla kalmadılar istilalarını daha garbe ka• 
dar te§ımil ettiler. 

TUrk - Mogol lmperatorluğunun 
bilyUmesl ve parçalanması 

Cengiz Mogolistanda oturuyor. Şarktaki, garptaki İıtili. hareket • 
lerini oradan idare ediyordu. 

Cengiz öldüğü sırada. (1227) de Türk • Moğol orduları fütühatla 
me§guldular. Cengiz sağken çocuklarım muayyen sahaları tayin et• 
mitti. 

Şarkt ve garbi Türk eli, f&rki lran eli ırmağı üzerinde Elmalık'da o-
turan (Çagatay) a verilmiıti. · - - · ' 
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Halk evleri nasıl 
çalışacaklar ? 

MUmkUn olduğu kadar çok vatandaşa 
vazife verilecek, istidatlar Jş başına 

getir.itecek 
llalk evleri hakkında, Cümhuriyct 

llalk fırkası umuml katibi Recep Bey 
den mühim bir tebliğ gelmiştir, bazı 
'lıaddl'leri §Un/ardır: 

24 şubat 932 tarihli 92 numaralı 
!çtinıaında umumi idare heyetinin ııcr 
rliği kararları aşağıda tebliğ cdiyo • 
rum: 

On dört vilayet merkezinde acılan 
Halk CT)erinin umumi surette h~lkm 
altıkasrnr celbcttiij'i görüldü. Yavas ,., 
ya,•a hazırlık haberleri ahndıkca di· 
ğer viJayetlerinıizde de Halk e,·İerini 
:ıçacağız. Hat~a kalnbalık ,.e di~er 
şartlan haiz bau kazalarda da Hallı 
e,·Jerini nçmrva başlamak istiyoruz. 
12 • 1 - 932 trihli tamimde sorulan ha· 
zırlık sua11erinin ce,·aolarr geldikce 
açılma' karnrlannı tesbit ederek va~ • 
za~aihz. $u l·adar '·ar ki hem mahal
Jennde hem de miJJi muhitimizde her 
acrlma hadi:c:esinin iYj hir tesir hrrak· 
tnac::mı temin icin tek tek Hnlk e,·Jeri 
acmnJ..ıtan ise her defaoı;;ında hazrr 
olanlardan 10. 15. 20 yerde birden Ye 
av:n •• d · r rı:un e nrılma me.,.n-=ıimlerinin 
Yamlmasrnı tercih ediyoruz. Hazırl·k 
fa'!' '11 h'ft 
1• . 1 rere.lt ceva.., veren vilavet • 
enln .d~hi_ hu fehlif.ntrma intizar cf,.. 

me erını rıca ederi 
Her lJ .. U, • '· m .. • •• • evı .-ıendı caJn:;mar-ırnr biz 

zat tan1.ım (ltmelidir. Evlere konf e • 
rans ın"vzula .. k"t . • n, ~ıır. ı np, nota ,.e ~n-
ıre ·· d J?on ermek ta.n:mda merkezden 
Yardrm yaomrva da çalışacağız. 

Anıenk her Halk e,; idare heyeti 
şube komitelerinin ve bu I·omitelcr ta
raf'rndan Terilecek vazifelere göre su• 
~ balannın hazırlryacaklan işlerle 
b:zza.t .ır:ndı lrendileri e iı:;Jer hir hale 
gırmelıdır. Bu mesai lfalk evleri tali
matnamesinde yanlı esaslara ve pren 
sip~e~e uygun o1makla beraber gene 
talımcilnamenin tesbit ettiği şekilde 
~lışnı:ı raporlanna da dercolunma • 
lrdır. 

Tar tn l1na amede Halk el·lerine yazı 
Jacak vatandaşJann mevcut dokuz şu
bed~~ aynı zaman.da bir kacına kay. 
ded~Iı~ ettilmiyeceı!.:i tasrih ediJm~ 
değıl~ır. Umumi idare heyeti bu me
~~e~ aşaihda yazılı şckilc!e hal ''e 
~bıt etmiştir: 

(Halk evi itzası kendi ihtrsa.sları • 
n_:ı, meyillerine ve zevklerine göre en 
zıyade tercih edecekleri bir ~ubeye 
~YdolunuTlar ve an.cak bu şub~de ko 
mıte fızru • t"h ~ . . sı ın 1 ap olunabir ve rey ve-
ebiJır. Bundan başka her aza n.iha .. 

,::ı diğer iki şubede daha yardrmcr a· 

Sükut 
~ade altın değll 
C• 
8~81 ° pırlantadır! 
ınsı ıtifin . ' 

boş boğazlığın' bır. çoıc kerreler 
Fakat bazaoian ~ık~yet ettiler. 

Pek nadird' ~ne yazık ki bu 
ır. "-ad 1 altın oldugv unu b· ın ar sükutun 

ır k d h ispata muvaffak erre a a 
0 1rnaktad l Hatta, içlerinden b· ır ar. 

sükutun sadece altın :/ v .~an esi, 
Janta bile olacağını ispategı ' ~ı~
şöyleki: etmıştır 

Şikagonuo haydutlar v 

o~d~ğunu ~ilmiyen artık Y~kta~~ 
hı bır şeydır. İşte bu Şikago gh 
· d V şe -tın e ard isminde bir kuyumcu-

nun dükkamaa güpe gündilz. h 
d ti · ay
k u ar gırmiş ve tabancalarını çe-

erek kuyumcuyu, karısını· ve 
m_.emurları tehdit ederek cama
kaolardaki elmasları toplamıya 
başlamışlardı. 

Haydutlardan birisi, madam 
Vardın gCizelliğine dayanamamış 
olacak ki kendisile, arkadaşlarJ 
çalışırken biraz görüşmek istemiş 
~akat alelekser güzelliğinden 

ahsedenlere pek mütemayil olan 

k batta ba ıebepteo kocasiyle 
lr t ılfnfa kıvğa etmekten geri 
lnumıyan madam Vard muhatabı
na ce .. a:p bile Yermek tcneun-

za olarak çalışabilirler. Fakat bu son 
şubelerde rey veremezler ve intihap 
olunamazlar. 

BiT verde oturan vatandaşlar an
cak bul~ndukları yerin Halk evine 
kaydolunup orada çalışırlar. Ancak 
iş ve vazifeleri icabı olarak aynı yı • 
lm muhtelif zamanlarında uzunca 
milddet iki ayn şehirde yasayan lar 
aynı zamanda her iki şehirdeki Halk 
evi azalığına kaydolunahilirler. 

Ru suretle iki Halk evinde kayııf.lr 
olanlar yalmz bir Halk elinde komi
te azası intihap edilebilirler. Ye ko -
mitelerin intihap zamanında nerede 
l:ulunurlarsa yalnız orada komite in· 
tihabına iştirak edebilirler. 

Alelümum Halk evlerinde yalnız 

memlekette tanınmış muayyen arka • 
rla9lann faal yazife almalan ''e diğer 
i ti da tir inkişafa kabiliyetli unsurla .. 
Tm sevirci kalmalan caiz değildir. 

Halk evlerinin; bütün vatandaş • 
ları birbirine kaynaştırarak ve genç • 
Jeri yetiştirerek milleti kuvvetli bir 
kiitlc haline getirmek vazifesini al • 
clıiVrna göre. miimkün oldu~u kadar 
rok vatandnsa \'m~i! e vermek ve isti • 
dntlı 7 . .c'kalan i~ başına siirmek ehem
miyetli bir vazifedir. Memleketin öy • 
Je kıymetli evlatfarı var-dır ki, kendi 
·nımetlcrinden bizzat kendilerinin da· 
hi haberi yoktur. İnzivayı snenler, 
halkın i<'inde kalcl>alı1< hir toplanma· 
da v.::ı.zif e almaktan çekinirler. 

Bu unsurları işletip cilalamak ve 
parlatmak lazımdır. Her halde eski
den tanınmış, mevki almış ve liyakat· 
leri taktir olunmuş arkadaşlar ya • 
nrnda ve o·.1 arlıı beraber yeni, taze 
unsurları Halk evlerinin yeni vazife 

sahasında cemiyet isin ç°ahştırmıya 
alıştırmak esaslı bir prensiptir. 

Bazı gazete !neşriyatı, bazı aldığı. 
mız mektuplar ve telgraflar ve bazı 
konuşmalarımız Halk evleri teskilatı 

~ 

işinde mühim bir yanlrşlık olduğunu 
gösteriyor. Daha bidayette yanlış bir 
fikrin yerleşmesine meydan verme -
rnck için tashiha lüzum görüyoruz. 

Halk evlerinin umumi merkezi yok 
tur. Her Hnlk e\'i kendi bulunduğu 
yerde çnlrşır. Her Halk evinin çalış -
ması nerelere ve ne suretle bağlı ol -

duğu, bütçesi, çalışma raporlarının 
yapılması ve verilmesi :ıamanr ve şek~ 
li talimatnamesinde yazılıdır. Anka -
rada mevcut olan Halk e\.i yalnw. An
karanm Halk evidir. 

/,lat.baamıza gelen C'Berll?r: 

------------------Tavuk 
(Tavuk) mecmuasının on ü-çüncü 

sayısı çıkmıştır. Bu sayıda iki ya • 
şına basan (Tavuk) • bütün kümes 
hayvanlarından bahseder. Fenni ta 
vukçuluk ve tav ancılık yapmak is 
tiyenlcr bu mecmua}'ı takip etmeli
dirler. Birinci sene kollek~ iyonu cid 
li olarak .Ankara caddesinde ( Çiftd) 
kütüphanesinde ~atrhr. ~ 

İki yaşına basan (Tavuk) mecmu 
asını tebrik, in~işarı ve aynr munf fa. 
kıyetıc dernmını temenni ederiz. 

Şen çocuk 
Memleketimizin en güzel çocuk 

mecmuası olan (Şen çocuk) ğun be· 
şinci sayısı çıkmıştır. 

İçinde: Şiirler, masallar, resim 
Jer, çocuk hikayeleri, çocuk oyunla· 
rr, büyi1k adamların hayatı \'e daha 
bir ~ok güzel yazılar ,·ardır. {'.ocuk
lara ,.e aile babnlarma tavsiye ede • 
ıiz. 

lünde bulunmamış. 
Haydutlar gittikten sonra, ko

yumcu, karısına: 
- Ne tuhaf kadınsın, demiş, 

ne diye cevap vermedin, ya he-
rifler kmp bir cinayet işleselerdı? 

Yoksa korkudan diliomi tutuldu? 
Madam Vard, gülerek ağzını 

açmış ve içinden g1yet kıymetli 
bir Pırlantüyı çıkararak kocasma 
uzatıp: 

- SUkCıtun pırlanta olduğunu 
ispat içint 

Demekle iktifa etmiş. 

Köy düğününde 
f ecl bir htidlse 
Aksaraym Seğirdin köyünde 

bir düğün esnasında feci bir 
hadise olmuştur. Mehmet oğlu 
Hüseyin Ali ismini taşıyan bir 
ağa, içtiği fazla içkinin tesiriyle 
keyfe gelmiş ve tabancasını çe· 
kerek bir kaç el havaya kur~un 
sıkmak istemiştir. Fakat her 

nasılsa, tabanca namlus havaya 
kalkmadan ateş almış, çıkan 
kurşun karşıda duran Nazillili 
Alinin iki küreğinin ortasına 
saplanarak zavallının ölümüne 
sebep olmuştur. 
Vapurların rıhtıma kolayca 

yanaşabilmesi için 
lzmirde vapurların kolayca rıh

bma yanaşabilmelerinin tehir bu· 
sosunda teşebbüslere girişilmiş
tir. Vapurların rıhtıma rampa 
ederek yolcu ve eşya alıp ver· 
mesi ötedenberi düşüniilmektey· 
di. Yeni teşekkül eden bir ko· 
misyon, bu tasavvuru tahakkuk 
ettirmek maksadiyle tetki~ata 
başlamıştır. 

Bergamadakl m1nare 
Bergamada sekiz yüz sene ev

veline ait çok kıymetli bir mi
nare mevcuttur. Selçukiler za· 
manında yapılan bu eser, al~ka-
dar makam tarafmdan son za
manlarda tamir edilmiştir. Aynı 
zamanda minarenin bütün güzel
liğini meydana çıkarmak maksa
diyle civarındaki binalar yıktırıl
mıştır. Etrafına küçük bir park 
yapılacaktır. 

FiUpin adaları 
Sekiz sene sonra mUstakil 

olabilecek, ama ... 
Vaşington, 5 (A.A) - Meb'

usan meclisi, Filipin adalarının 

8 sene zarfında fatiklal teminini 
istihdaf eden kanuil projesini 
tasvip etmiıtir. 

Proje, bu müddet, zarfında 
yeni hükümet kadrosunun tesis 
ve müstakil hükumet kanunu 
eıasiıinin Cemabiri Müttabide 
reisicümhuru tarafından tasdik 
edileceğine dair ahkamı ihtiva 
etmektedir. 

Cemahirl Müttahide çiftçileri, 
Filipin adalari mahsulatı üzerine 
bir gümrük tarifesi tatbikı mak
sadi~1le mezkur adaların istiklale 
kavuşmasmı uzun zamandanbed 
arzu etmektedirler. 

Bununla beraber ••• 
Vaşington 5, ( A. A ) - M. 

Stimson, neşretmiş olduğu bir 
mektupta, Cemahiri müttebide
nln Filipin adalarınan idaresin
den sarfınazar etmesi takdirinde 
ictimai ve seyasi anarşiyle taz'ıf 
edilmiş olan iktisadi bir h~rc~
mcrc'in bu adalarda ecnebı bır 
devletin ve ağlebi ihtimal Çin 
veya Japonyanın kakimiyeti ~l
tına girmesile neh~yet ~u!a~agı
na dair olan endışelerım ızhar 
etmektedir. 

Mektupta Filipin .ad~larını 
hakimiyet bahşetmenın Ce-
mahiri müttehidenin uzak şark
taki nüfuzu için gayri kabili ta
mir bir darbe olacağı beyan 
cdılmektedir. 

M. Stimson mektubuna niha
yet verirken şöyle demektedir: 

Biı: esasen Okyanos denizleri
nin büyük bir dev:etiyiz O <ya
nos işlerinde daima ziyadele~
mekte olan menafiimizi muha
fazaya mecburuz:. 

Matbuat Ccmi~cti k:\tibi umumlll· 
ğindc'l: 

Kurban bayramında cemiyeti
miz tarafından tertip edilecek 
deniz gezintisine iştirak etmek 
arzusunda o~an asli ve müzahir 
azanın cumadan başka her gUn 
11 Nisan pazar günU akşamına 
kadar cemiyet merkezine miirn
caatla isimlerini kHdcttirmeleri 
rica olunur· 

Mahkeme ve icra il"'nları 1 
lstanbul birinci Ticaret dairesin -

den: 
'ekban:ınde Ahmet Necdet beye 

izafeten vekili avulmt JUımi b. tarn 
fından Beykozd& yahköyünde isha 
kağa bay:ırında çeyrekselviler sokn· 
ğında 8 numarnh hanede mukim mer 
hum Mustafa paşa damadı Niyazi B. 
aleyhine 931 - 1068 dosya numara~i 
Je ikame olunan 915 lira alncak dava 
sından dolayı mumaileyh Niyazi 
heyin irae olunan ikametgahına teb
Jigat ifa edilemediğinden ve vuku 
bulnn talep üzerine ilnMn tebligat 
icrasına karar verilerek olbsptald 
ilan müddeti hitam bulduğu halde 
müddeialeyh Niyazi B. mahkemeye 
bilmüracaa dava anuhslini tebellüllt 
Ye ce,·np Jıiyihasım da vermediğiden 
hukuk usulü muhakemeleri hanu -
nunun 142 inci maddesi mucibince 
hakkında gryabcn tahkiluıtın icra 
sına knrar verilmi l'e emri tnhkikn
tın icra - 19 - 5 - 932 tar.Jıinc müsa 
dif per embe günü snat 13,30 da mu 
karrer bulunmuş oldt1ğundan mu· 
mailcyhin yevmi me~kürda gel -
mediITi takdirde veya nıakamtna 
kaim hir \'e1dli l<anuni göndermedi~i 
takdirde rn!mılarr ikrar t'tmi~ nd ,.e 
davaya sabit nazarile bnkılacarından 
ve bir daha mahkemeye kabul olunmı· 
yncağt tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (2750) 

~~------ -~-----~~---
/3tanbul dördüncü icra memurlu. 

jjundan: 
f'ahriyc hanımın Arşe Ji'ehime 

Hanım zimmetindeki alacağından 

dolayı mahçuz bulunnn Boğaziçin
de Paşa bahçede Jncir köyünde Sul· 
taniye soknğındn atik 33 mükerrer nu 
marnlr bağ mahallinin r>40 hisse iti • 
bariyle 60 hiss~i 30 gün müddetle 
ihaleyi evveliye ilanına konmuştur. 

Hududu: Bir tarafı Sultaniye so· 
kağı, arkası bcrmucibi kayıt Ih an 
hey tarlası cephesi kayden Sultaniye 
cadde-siyle elyevm Sahip molln cadde 
siyle mahduttur. 

M~ha.sı: nletfahmin 1550 nıctrl' 

olup bundan 280 metresi (mektep du 
'\'arı istikametine) nazaran tarika g: .. 
deceği anlaşılmaktadır. Kıymeti mu· 
hamme:ıesi tamamı 900 liradı r. Bol>' 
tur. İçinde ağaç müsmir ,.e gayri 
müsmir vardır. 

Talip olanların kıymetj muham-
rnene!inin hisseye musip yüzde on 
:nispetinde pek akçesini müstnshi • 
ben ve 337 - 2873 do~yn numarr.sfy. 
Je 9 - 5 - 932 tarihinde saat 1" ten 
17 ye kadar bizzat veya bilvckale 
fazla malOmat istiycnlerc dosyaısma 
ita edileceği ilf\n olunur. (2751) 

l!tanbul ikinci icra memurluğun· 
dan 

Beyoğlunda Gnlatasaraydn cini -
rei mahsusasındn ifnyı \'azifc eden 
lstanbuJ ikinci icra memurluğundan: 

Tamamına (825) sekiz yüz yirmi 
beş lira kıymet takdir edilen Beyoğ
lunda Hü ... e;o.in ağa mahalle~inde Yı· 
lancık sokağında atik \C cedit 1 nu 
mara ile murakkam maa bahçe bir 
bap hanenin tamamı hirinci acık 
nrttırm:ısı 7 - ;; - 932 t&rihine ~ü
sadif cumnrt~i günü saat 14 ten 16 
ya kadar dairede icra kılınacaktır. 

Arttırmıya iştir&!\ için kıymeti 
muhammenen.in yüzde onu nispetin 
ele teminat akçesi \'crilmek lazımdır. 
Hakları tapu sidlliy)c sabit olmıynn 
ipotekli nlacaklıJarla diğer alı\lm -
darların irtifak 1uıkkı ahiplerinin 
l..ıu haklarını ve hu usilc fniı \'e mns 
rafn dair ohln iddialarını ilan t:ı· 
rihindcn itibaren yirmi gün içinde 
C\Tnl:ı müsbitcleriyle daireye bil • 

dirmeleri J~zrmdır. Afilli hnlde ha 
Inrı tapu sieilliylc sabit olmıyanla 
satrş bedelinin p:ı.ylnşmnsından hari 
knhrlnr. Miiteraldm \'ergi ile bele 
dil c rüsum lan \'3.kıf icaresi müı:;t 
ı·iye aittir. Daha fazla mnJCımat al 
m:ık istiyenlcr 951 - 1557 dosyan 
mnrasını müstcshibf!n cvrnkınn m 
racaafüı mr:hnlli mczkurun v~mye 
,.c tal\diri kıyl'let rnporile 15 - 4 
932 tarihinden itibuen daire divn 
han~inde asılı bulundunıb.cnk ola 
arttırma rtnamc~ini görüp nnlrya 
bilecekleri ilan olunur. (!:747) 

/1ıtarıbul yedinci icra memurluğu 
dan: 

Tnm:ı.rnına 14:l0 lirn kıymet takdi 
edilen Anadolu kn\·nğrnd& mehrl 
şah mel met efendi mahallesi yalı 
cndde,inde atik 1 cedit 28 No. hı 
ar~a üzerine mebni hanenin 62-20 ı§C· 

him itibarile 4G20 chmi tarihi ilan -
dnn itibnren :.o giin müddttle ikin 
ci açık nrttırmı~ a vazcdilmi~tir. 
'fnlip ol:wnhı.r-n kıJ meti n:uhammcne 
nin yüzde yccHri nivpctinde pt>y ak • 
çesi V<'rmeleri ltı:r.ımdır. l!,inci art • 
tırmıı :..ıo - 4 - 9't? tnrihinde ::.ant 16 
da dnircde iern olumıca~ından talip 
olanlar hu bapta daireye talik oluna 
cak açrk artırma ş:ırtnftmesini oku::rn· 
bileccğ'i gibi bu i~c ait 931 - 2'.2'75 No 
lu dosya dnhi irnc edilmekle ber:ıber 
tnf sil atı lazimc dnhi ,·erilir ıııütern 
kim vergi belediye karesi müşter:ye 
aittir. )fakları tapu ~icillerile s:ıh:t 

olmıyan ipotcl li alacaklılar ile di • 
ı{cr alacaklrlnrm ve irtifak hnlt.kı sa 
hip]"ıinfo hu•ır ile Tc masıırifc dnir 
olan ic!dinlıınnı ilan tnrihir:den iti . 
bnren 20 r,ü:'I i~!nde C\'ral.ı mü b:t~
leriyle hildirynelcri Jflz;ımd•r. Al .. i 
halde hnldarı tapu sicilleriyle sabit 
olrnıyanJar aıtış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Alakaclnrlarm 
yeni icra ve iflas kam~nurıun 119 un 
cu m3ddc.!i hii!<m:lne tevCilı.an hare • 
ltet ctr.ıcleri YC dnhn fatlu mnlümnt 
almak j-.tiyenlerin 931 - 2275 No h1 
d0!5oy !iylc m~muriyctimize müracn.at 
ları ilan olunur. (2748) 

• 
/stanbul Dördüncü icra memurlu· 

ğundan: 

Tnmanırna 3;)0 lirn kıymet takdir 
edilen büyükadadn Yalı mnhallcsinin 
eski l!stavrino7. yeni Pnlamut soka 
ğında )eni 57. 57 - 1 numnrnlr altın 
dn dükkanı olan man bnh~e l:fırgir 

hanenin tnmnmı açık arttırmaya \'n 
zedilmi' olu;> 21 nisan 932 tarihinde 
ş.ı.rtn&me.si divanh:ıneye tnlik edj -
lerck ;; mny·s 932 t:nJtinc mü adif 
ı>er cmbc ıtiir.i.i snat 14 ten 16 ya ka
dar lıstanbul 4 üncii icrn dairesind\n 
açık :trttıı'llna suretiyle Lntılacaktır. 

Arttrrnın ikincidir. Birinci aı1tır • 
mada c:t ziyade iki hin liraya tnlip 
çrl(mı~tır bu kere en co!, arttır:ının 

üıcrinde b1rakılacnktır. Arttırrnr~·a 

i tirak için yüzde )cdi teminat akf""· 
si alımr. Müterahim Yergi, beledi~ c. 
vnk.f icaresi müşteriye aittir. lcrn 
ve iflfı~ l;anununun 119 uncu mndde
!5ine te' rikrut h:'!ldarı tapu sicillcril:! 
sııbit olm·y:ın ipote!tli al:ıenltlılar f • 
le diğer aliil ftrlunnm ve irtifak h~k 
kı sa.hipler;.1in bu haklarını ve husu
!!i ile fniz ,.e mnurif c clnir olan iddi· 
alarmı il!n tnrihinden itibaren yir • 
mi gün içinde cn"ftltı müsbitcleriyle 
bildirmel~ri lfu:ımdır. Aks; tr}<dlr • 
de hr.kları tapu sicilleri ile sa.bit ol • 
mıynnlar t:ıtış bedelinin payb.~masın 
dan hari~ kahrlt:r. Alf.ıknda1·1nrın 
i!?hu rn:ıddd ı,ıınu:ıi.):c ahk!m :na te\·· 
fikan hu~kf"t etmeleri Ye daha f&T.ln 
m:ıl(unnt nlmak İ!tiy~nlcrin 930 -
4G:l dc~yn No. su ile memul'iyetimize 
mürncırnthm il{ın olunur. (Z749) ----------------- - - ________ ,... 

lstanbul Belediyesi il~nları 

Kemal Efendinin vesaiti nakliye resminden oları borcundan 
dolayı haci~ altına alınan Berliye markala kamyoneti 932 nisnnın 
21 inci perşembe günli saat 11 de taksim meydnnında bilmüza· 

yede satılacağı ilAn olunur. (1366 

Garbis Efendinin vesaiti nakliye resminden olan borcundan 
dolayı haciz altına alınan 1276 ve 787 numarala Bisikletler 932 
nisanın 25 inci pazarlasi günü Sandal bedesteninde bilmüzay.ede 
sablacaiı ilan olunur. (1365) ----

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına 
alınan Se!ahattin Beye ait Eoik marl<ala 1508 numarala otomobil 
Nisanın yedinci perşembe güoii Taksim meydanında saat 00 
birde bilmüı:ayede satılacağı ilan olunur. (1367) 
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sax11Jınız. 

#. mnıııını~ nıııı ınmı11,ffill1~mmmmıı Lastikçi 1111w1tıooı·ın~ıınıı 

ı Hüseyin Hüsnü ve Şeriki = 

f§ Ticarethanesi; Han1idiye Turbe sokak No. 5 · 6 1 
-;_ Bayramhk ve Yazhk J 

Zarif, metin, ehven ve maktu her cins şapkııs, deri ve keten 

IJllilll ayaikabılrn ticaretanemizde satılmaktadır Şubemiz yoktur. lllmlllill 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 
Mevcut nümuoeıi veçhile beş bin adet kilimin münakausı 

21-Nisan-932 Perşembe günü saat on birde yapılacaktır. Talip· 
lerin nümune ve ıartnamelerini görmek üzere her gün ve mnna
kasaya iştirak için teminat ve tekl fnameleriJe beraber mezkur 

günde muayyen saate kadar komisyonumuı:a mürac:zı21tları. (1262) 
------~ 

Gedikpaşada janaarma sa
tınalma komisyonundan: 

993 parçaya baliğ olan on altı kalem spor malzemesi pazar· 
lrkla aatın alınacaktır. Pazarlığı 9 nisan 932 cumarte~i günü saat 
on beşten on altıya kadar yapılacak v~ fiat haddi layık görül
düğü takdirde ihalesinin icrasına ' tevessül edilecektir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her gün ve pazetrlığa iştirak içia mez 
kur günde muayyen saat1arda komisyonda pazarlığa iştirakl~ri{13'13) 

ıll V AKIT ın ... , 

ll{~~?.s~üz ~~~~~~ 
Seyyar memur ıstiyoruz -

Zabitana memurlar ve ailelerine ve sair 
kimselere yerli mallar satmak üzere is· 
tihdam edılecektir On lir.ı. dipozitle 9· 14 
arasınd:ı Sultan hamamınd:ı Oikranyan 
hıtnında bir numaraya müraca:ıt (2695) 

Para yahut her nevi eşya
Hükfımet memurlarına kefaleti mütesel· 
sil eyle yahut ipotek le verilir saat 9 - 12 
arısında müraeut : fstanbul Bahçekapı 

dördüncü Vakıf hıın ·asmakat ~9. 12717) 

11~111~ 1111~1 llll~I~~ 
Üsküdar tapu 
idaresinden: 

Mülga kuyudu hakani kaleminden 
muhreç 22 R 126:; tarihli vakfiye ı.a. 
yıt suretine göre Bezmiftlem valide 
vakfı olarak müseccel olduğu anlaşr
l:ı.n Anadolukavağınm umur yeri 
namiyle maruf (Serviburnu namı 
mahal nezdinde lebideryada Tokat a 
razisi siniri ittisalinde Kaplumba
ğa taşı tabir olunur kayadan bed ile 
dil~vukan smırı mezkur ile cebeli 
balasmda müraki sırta ve andan ca
nibi yasanı. mtitevecdlten sırtça sım· 
rr mezki'irla Yuşa çiftliği tabir olu 
nur Haydatpaşa çiftliği arazisi sr 
nırına ve andan gene canibi ye.sara 
münharifen srrtça çiftliği mezkur 
arazisisınırı ile Yuşa tekkesi bağının 
harici sınırına ve andan dik aşağı 
Macar deresine ve andan gene cani 
bi yesara müteveccihen derei mez 
kur ile Macar bahçesi sınırına ve 
andan Macar kalesi itfü;aliyle lehi· 
deryaya ve andan canibi ye.c;ara mü 
teveccihen lebj derya ile marüz.z.ikr 
Kaplumbağa taşı tabir olunur kaya-

ya müntehi olur (932) hudutla mahdut 
mahalJin vakfr namına senede rap 
tı talep edilmiş olmasına binaen se -
net.siz tasarruf tan kıyasen tapuya tcs 
cili lüzumu tahassül ve bu hussuta ma 
hallinde tahkikat yapmak üzere beş ila 
on beş mayrs 932 tariltlarinde her 
gün mahalline memur göndeıilmesi 
takarrür eylemiş olduğundan bu a 
razj dahilinde tasarruf iddiasında 
bulunan lnrın tasarruf vesikaları 
ile birlikte tahkikattan evvel 932 -
U:J No. ile idareye ve tahkikat gün 
]erinde mahallinde bulunacak memtı• 
ra müracaat etmeleri ilan olunur. 
(1359) 

Ierzi~nne na~li 
(Ahter terziha-

, 3. K. O. Sa. Al.Ko. dan J 

K. O· Nakliye taburunda mev· 
cut hurda 67 kalem malz~menin 
aleni münakasa ile satılacağı ve 
9-4-932 cumartesi günü saat 16 
da ihalesi komisyonumuzda ya· 
pılacakhr. Taliplerin hurdaları 

Nakliye taburunda görmeleri 

ve milnalıtasaya iştirlk edecek
lerin de şartnamesini alarak ko· 
mısyona vakti muayyeninde 
müracaatları. (135) (1044) 

1 
\s. Mk. SA. Al. komslyonu j 
____ n_ snıara ' nesi) sah l~'~;ıi~rden (Mus-

* • • 
E'Skişehir tayyare tamirhanesi için 

20 ton kok kömürü alınacaktır. lha • 

leı~ 9 - 4 - 932 T. ve cumartesi gü
nü saat 15,5 ta yapılacaktır. Taliple-

cinsi Miktarı lu başog'"' 'u Şevket) 
Büyük kopça çift 33,703 
Küçük kopça çift 115,900 Bey Yeni postane lı;ırşısındı 36 nu· 

Fermejüp çift 147,441 maraJı yeni bir terzihane usis ettiğini 
Toka adet 32,03G ve badema müşterilerini ora.ya davet ey· 

lediğini ırz ile ı.esbi şeref eyler. 
Levazım dikim evi ihtiyacı için yu --------------

karda yazılı dört kalem malzeme pa-

zarlıkla s:ıtın alınacaktır. Pazarlığı 

7 nisan 932 perşembe günü saat 16 

ya kadar Harbiye mektebindeki satın 

alma komisyonunda icra kılınacaktır. 

Taliplerin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve ~tirak i

çin de vakti muayyeninde komisyon da 

hun bulunmaları. (260) (1328) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hstahklar mutahassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,:m dııtn 5 e) kadar lst:ın. 
bulda dh"anyolunda 118 numaralı hu• 
susi kabinesinde dahili hastalıktan 

muayene ve tedavi eder. Telefon: ls· 
tanbul (2. 22398) 

---YAKIT 
rin şartnamesini almak üzere her Askeri mek~plerle hastaneler ih· Adres: ı~tanbul .\nkara caddesı 
gün ihaleye iştirak edeceklerin mu - tiyacı i~in 18,000 kilo toz şeker pazar· Vab.,t ·urdu 

· Telefon: Y:ızı ışleri 2.4379 ve 
ayyen saatte komisyonumuza miıra • hkla satın alınacaktrr. Pazarlığı 10 2_3872 idnre ~ 4.'3?0 

caatlan. (177) (1321) nisan 932 pazar günü saat 16 ya ka- Posta kutusu: 46. 

Satılık müfrez bahçe 
EmlnönU malmUdUrlO§Unden: 

Cağaloğlunda: Alemdar mahalle • 
sinin Mahmudiye caddesinde Maarif 

müdiriyeti ile Tayyare cemiyeti bina
ları arasındaki hahseden miifreı 

267,50 metre murabbaıoda eski 46 ye 

ni 70 - 1 No. lu bah~enin Tayy:trc 

Cemiyeti binasına muttasıl kıc:mr 8 

!!lene ve 8 musavi taksitte ödenmek şu 

tile ve açık :\rttırma usulile satıla • 

caktrr. Muhammen bedeli: 3011 lira 

dar Harbiye mektebindeki satın al• 

ma komisyonunda icra kılınacaktır. 

Taliplerin ~artnamesini görmek i · 
çin komisyona müracaatları ve işti -

rak için de muayyen vaktinde komis

yonda haur bulunmaları, (261) 

(1358) . . "' 
Topçu ve NakJiye mektebinde mev 

cut bir rei!ll beygir mür.ayede !'IUre • 

tiyle satılacaktır. Müzayedesi 6 ni
san 932 çarşamba günü saat 10 da 

Fatihte :At pazarında icra kılınacak· 

35 kuruştur. İhalesi 14 nisan 932 tır. Taliplerin mez.ktlr gün ,.e saat 

pereşmbe gUnü saat 11 de Eminönü te at pa7'.arında hazır bulunmalan. 

ma1müdürlüğünde yapılacaktır. 1110 (259) (1327) 

Telgraf: lst:ınbul Vakıt 

Aii'One şartları: 
1 .ı n 12 Aylık 

üıthilde 150 400 750 1400 Kuru'! 
flariçre 800 1450 2700 

!!!." !•rtlarımız: 
R.-smı 1 lusust 

Satın 10 Kş 12 50 Kş. 
San ti mı ~O '2."i 

KUçUk illn !&rtlarımız: 
ı . " " 1 1 O IJet:ıh 

30 50 ti:i 7:ı 100 l\urus 
A - Abonelerimızin her üç aylı 

~ içın bir Jcfa mecc:ınenılir 
H - 4 satırı geçen ilfol:uın fazla 
11urı için :; kuruş vımmolunur, 

VAKiT Mathaası 
Sahibi: Mehmtt Asım. umumi 

aesrivat mUdürü: Refik Ahmet 

iyi bir 
Radyo cihazı1 

lambararından, 
anlaşılır 

~OnkO h•kik•t.n iyi 
netice veren bir radro. 
ahizesi t•biatile 

fELEFUNKEN·LAMBALARI 
ile teçhiz edllmiftir. 
Telefunken her mak· 
sada hadim radyo lam
ba iare imal etmektedir 

BOURLA BiRADERLER ve şsı 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma l{omf~yonundan: 

21-Nisan-932 perşembe günü saat on beşte kapalı zarfla mü• 
nakasası yapı:acağı 1-Nisan·932 tarihinde ilan edilen on bir ka
lem mutabiyeden 9520 o.det fırçanan mübayaasıodan sarfı nazar 
edilmiş ve 2500 ad~t keçeli bellemenin nısfının mübayaasile ik
tifa zarureti hasıl olmuş bulunduğundan 1250 keçeli belleme ile 
7149 gebre, 9527 kaşağı, 4766 sünger, 238' kıl kolan, 2383 bez 
su kovası, 2383 kayış yular ba~lığı, 598 yem torbası, 2383 ip 
kolan ve 4268 yular zincirinin münakasısası mezkur 21-Nısan-932 
perşembe günü saat on beşte yapı lacaktır. Ve her kaleme ayrı 
ayn talip olunabilecektir. Taliplerin nümuoeleri ve şartnameyi 
görme~< Uzere her glln ve münakasaya iştirak için mezkur gUn
de muayyen ssate kaoar komisyonumuza müracaatları. (1316) 

Gedikpaşa'da Jandarma sa
tınalma komisyonundan: 

74 parçaya baliğ olan 24 kalem baytarlığ'a ait ocak edevatı 
pazarlıkla satın alınaca!<tır. · Pazarlığı B· ~isan· 93.l cumartesi günn 
saat ondan on b~re kadar y3pılacakhr. Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere hergün ve pazarlığa i'tirak için mcz'<iir günün muay-
yen saatlerinde komisyonumuza müracaatları. (1352) 

Galata ithalat Gümrüğü Mü
dürJüğünden: 

l~ilo 

1 altın uçlu altın kaplama pirinç ve abonitle mürettep 
mürekkepli kalem 

Kaçak olarak tutulan mezkür kalemler 18-3-932 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle bilmiizayede safılacıığından taliplerin 
7-4-932 perşembe günü saat dörtte satış kom'syonuna müraca
atları. (1064) 

·istanbul Evkaf Müdürlüğünden; 
Beykozda 1-lünkAr iskelesind~ Dibağhane ittisJlinde vaki ça

yır otile kır kahveciliği üç sene müddetle icara .-eriteceğinden 
müzayedeye vazedilmiş .-e 25 Nisan 93.l pazartesi günü ihalesi 
icra olunacağından talip olanlar lstanbul Evkaf Müdüriyetinde 
Araıii vakfiye kalemine müracaat eylemeleri. (1354) 

Gedakpaşa Jandarma satın. 
alma komisyonundan: 

11-1·932 tarihli ve (1380) kuruıluk ecnebi gazeteler abonesine 
ait tahakkuk mü:?ekkerelerinin zıyaı hasebile yenisi tanzim edilmiş
tir. Eskisinin hükmü kalmamı1hr. (1353) 

Devlet Demlryolları ilanları ( 

1 Mayıs 932 tarihinde Atıkara'da açıJacak Üçüncü Sanayi Ser· 
ğisinde teşhir edilmek üzre Ankara'ya gönderile':ek ve teşhir 
edildikten sonra ieri gönderilecek eşya ile Ankara 'ya ielip dö
necek mal sahiplerinin nakil ücretlerınden ~10 50 tenzilat yapıla· 
caktır. 

Tenzilat müddeti azimet için 15 Nisan 932 den 10 Mayıs 932 
tarihine, avdet jçin de 10 Mayıs 932 den 25 Mayıs 932 tarihine 
kadardır. 

Fazla tafsilat için istasiyoolara müracaat edılmeıi ric:ı olu· 
nur. (1357) 


