
Myon meselesi 
Ankara, 7 (Vakıt) - Bura~ a 

relen afyoncular heyetinin iktı
aat vekiliyle görüşerek istedik
lerini izah ettiler. Stok malları 
da yeni mukavele haricinde bı· 
arkılmarı esası kabul edilmiştir. 
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Teşviki sanayi kanununun muafiyetleri· kalacaktır 
Bir tabklkat meselesi 

Geçen sene Istanbul defterdar- mışhr. Fakat bu sırada Istanbul 
lığı tarafından Bulgarlara sahlan defterdarlığina mensup memur
evrak hakkındaki tahkikat dos- lardan birisi araya karışmıştır. 
yası yeniden ortaya çıkmış bulu- Bu memur defterdarlığa şöyle 
nuyor. Bunun sebebi galiba Bul- bir tektifte bulunmuştur: "lsti
garistandan iade edilmiş evrakın maiden sakıt evrakı matbua sa
vaktiyle lstanbuldan gönderilen lıhyor. Güzel, fakat bu arada 
evraktan mıkdarca noksan olması, maliye vekaletinden gelen bir 
gönderilmiyen kağıtlann kısmen emri de nazarı dikkate almak 
Bulgaristanda kalması, kısmen muvafıktır . • Maliye vekaleti, Is
diğer memleketlere satılmış bu- tanbul evrak depolarında bulu
lunması olacak. Hiç bir işe ya· nan lüzumsuz kiatların beyhude 
ramaz evrak namı altında satı- yere bekletilmesindense yakıla
lan, faklt bilahara tarihi kıymeti rak imha edilmesini emretmişti. 
haiz vesikalardan ibaret olduğu Bu suretle imha olunacak bir 
anlaıılan bu evrak nasıl olmuşta çok kiatlar var. Bunların da 
elden çıkarılmıştır? Bundan mes- Bulgar müteahhide satılması ve 
ul olan memurlar kimle:dir? Ya· cüz'i de olsa biraz para alan-
pılın tahkikatın hedefi şüphesiz ması elbette daha iyi olur.,, de-
bu noktaları meydana çıkarmak- mişti. Bunun üzerine Bulgar mü-
tır. teahhide defterdarlık tarafmdan 
. Bizim bildifimize göre Bulga- ikinci bir teklif yapılmış, müte
rıstana gid~n evrakın sabş mua- abbi~ bu teklifi kabul ederek 
~elesi şu suretle cereyan etmiş· evvelki kaatlar için tayin edilen 
tır: Bulgaristanda bir fabrika bedelle bu ikinci kısım evrakı da 
hesabına eski kiat kırpıntıları satın almıştır. 
toplayan bir müteahhit Istanbul işte Bu garistana sevkedilen 
defterdarlığına müracaat etmiş, tarihi evrak bu suretle teslim 
eski harfJerle basılmış olup isti- edilmiş ki atlardır. 
maiden sakit olan kıymetsiz ki- Görülilyor ki bu hadisede na· 
atları satın almak te!difinde bu· zarı dikkati celbeden bazı karan-
lunmuş. Bu teklif esas itibariyle hk noktalar vardır: 
vazifedar satış komisyonu tara-
fı Bir kerre Istanbul defterdar-ndın muvafık görü!müı. Ko· 
misyonun kararında ~-~ lıftana merbut .aattt=icoaıisyonu 
sak tarafJDaan ver en karar da müte. . ıc eYra1eı matouat, tabiriyle 
ıfade edilen bu ~iğıtlarut_. ~ ahbide tes'im edilecek evrak "is-
ayyen bir bedel mukabilinde timalden sakıt olarak matbua,, 
mnteabhide test" · k 1 Mehmet Asım 

ımı arar aştırıl- 1 Alttarafı 2 inci sayfada ı 

H. vekili geldi, bu akşam 
Cenevreye gidiyor 

Başvekilimizi. karşılamak için Ruslar 
hazırlık yapmıya başladılar 

1 

l 

Tevfik no,ta a. istasyonda 
.~arfdye vekili Tevfıik Rüştü Beyi 

d~n sabahki trenle Ankaradan şehri. 
mıze gelmiş istasyonda Sivas meb'uJ 
su Necmettin Sadık, lzmit meb'usu 
81.~rı, muhtelit mübadele komisyonu 
Tu: hjl§ mUrahhası Şevki, Belediye 
~~- .. muavini Hamit, Seyrisefain mü-

uru Sadul1ah Beylerle mübadele 
komisyonun~ k. 
d·~ •'\ ı murahhaslarJmız ve 

lger zevat ta Jlayd rafından karşrlanm.ış 
:re re a:,:fadan bfr moförle l\arakö· 
gitını!.ı en SO?ıra Tokatlivan otclint 

:i'••I'. 

Tevfik Rüştü Bey otelde bir müd
det dinlendikten sonra öğle üzeri ln
giltere sefaretanesine giderek saat on 
altıya kadar orada kalmış ve bir k~ 
gün evvel J,ondradan gelen İngiliz 
Sefiri Sir Corç • Klerk'le görüşmüş
tür. 

Müteakiben Tokatliyan oteline dö
nen Hariciye vekilim~ akşama doğru 
sıra.sile Yoğuslav tıfareti maslahatgii 
ı~." M. Yuvanoviç'le, Japon maslahat 
guzan M. Kumabe ve ltalya sefiri 
Baron Pompeo Aloizinin ziyaretlerini 

1 Alıtarafı 2 inci sayfamızda j _ 
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( Fırka Divanı dün İsmet Pş.nın j 
( riyasetinde toplanmı tır ) 
1 Divan, bütçenin varidat ve masrafını l 
ı · 172 milyon olarak kabul etmiştir i 
\ Tevazilnll temin için bazı vergller.e zam yapılacak, bazı I 
j bankaların pul mueflyPllerı kaldırılacaktır ~ 
~ Ankara, 7 (Vakit) - Cüm- fedaki.rlık ihtiyar etmiştir. inşa·~ 
~huriyet Halk Fırkası divanı bu at fasılları zaruretin son merte-~ 
~sabah saat onda ismet Pş. Hz. besinde olanlara yetecek mık- ~ 
~nin riyasetinde toplanmıştır. Bi- dara indirilmiştir. Musakkafatta~ 
~ rinci celse saat on beşe kadar, olan 930 da ki · verginin dörtte~ 
~ikinci celse de saat on sekize üçü bile deiildir. Maliyece her·§ 
~kadar devam etmiştir. kesin bir ikametgahından fazla~ 
~ Divan 932 senesi mali vaıı· olan akarları vergiye tabi tuta- j 
~yetini ve biltçe projesini müta· cak bir esas aranmaktad11. Ri-~ 
~lea etti. Fırka grubu maliye vayete göre bazı bankalann pul~ 
~btkik komisyonunun raporunu muafiyetleri kaldırılacakbr. Oto-/ 
gve hük(imetin mal6mat ve ted- mobillerden otobüslerden müna-~ 

1 birini uzun boylu. tetk!k ve m~- sip bir vergi alınacaktır. Teşviki' 
~nakaşa -e!tl. . Divan but~o te!k.ı- sana~i. kanunu.nun şi~diy~ kadar" 
~katan netıceıınde 932 butçesının verdığı muafıyetlerın kanunun E 
% takriben 172 milyon hizalarında ta!ıin ettiği müddetçe kaldırıl·~ 
~emniyetle muvazene edilebilece- ması düşünülmemiştir.Ancakbun-~ 
iğini mOtah~de eylemiştir. ~üşil- dan sonra muafiyet kazanacak~ 
"Enülen tedbırler memlekctın bu l•met ~· Hz. f b ·k ı ·11- 'kt t kt §g 
.5 k · · · 1 edileceg· i istikametler grubun a rı a arın mı ı • ısa no a·:a 
.=glin ü maıJet ve fiat nısbet e- d · k. f · t f b 'k = 
~ · l · - · · _ müzakereleri neticesinde anlaşı· sın an ın ışa ı ıs enen a rı a-~ 
~rıy e. ahen~l~ oldugu .g~bı mem _ lacakbr. Fırka grubu 9 nisan lar için kayit kon~ca~hr. Hük~·~ 
.§le~etın dahılı ve hancı emniye . .. .. .. k 1 . met nakliyat vergılerınden tedı-E. 
= t• · d ı t• ı· •t•b cumartesı gunu muı:a ere erme 25 s ını ve ev e 111 ma ı ı ı arım ve e edilmemiş olanlaran istifası• 
~blitçe tcdiy.~~rinin tam inljzı· başhyacakbr. Y. _ .:t: 
Bmıaı lllmllf- DiYan mOuıkerata hakkındı içıa ceza .JQtila ma \ f tilr. D akatifle alAadarlar ketum davranıyorlar bafil :lıtilJiaı ılıleriDr _huı~s.i j 
°§varılan neticenin H. Fırkası etraftan sızan haberler şunlar- mOtalealardib etV8 ğeç°?ış. gor § 
!i! b b t . . dır· miyorlar. Burada berkeı ıstakraz e 
5 gru u eye l umumıyesıne ıev- · . = 
~ kioe karar vermİ§tir Mali mese· Tevazünil temin için bükü: esasının da evveli. . mütevaım j 
slelerin 8. M. Meclisinde takip met masraf kısımlarından azamı bütçe olduğuna kanıdır .. ~ 

ifiiıınııııııııııı1....,llllllluılllflllnı"'-"9•• •-ıuııuıııııııınuııııııııııı1111111111ıııııııınhıııııııı11ıın11ıııı 111111ııııırı11ıııııınııııııı111umııııııınıı111111nııııı111h11111ıııPllllll1h1111111ıııı .. ıııııliii 

Bir bahis
1

-ha1aretleniyor ! Dörtler 
Bazı doktorlar hafiflik-

mi gösteriyorlar ? . 
Şııiliat yurtları sahipleriyle bir makalede 
tlerlye sOrO len fikirlere verdikleri cevaplar 

Hususi hastanelerin Ticaret odası- cek derecede hafiflik göstermeleri • 
na yazılıp yazılmam.alan meselesin • dir.,, 
den bir ihtilat rıktığı malumdur. "Doktorlar tüccar addedilmiyor .. 

Dünkü Milliyet gazeteainde Ah • sa, tkaret etmediklefi i~indir. Fakat 
met Şükrü Bey; "Doktorlar ve Tica· tüccar olmadrkları için cemiyeti beşe· 
ret,, biıılığı ciltında yazdığı bir baf ma riye içinde ha),r. işlerine vakfı nef -
kalede bu bahisle meıgul olmuş ve setmiş mümtaz bir sınıf olmaları la -
hulasata.n şu noktalan iıaret etmiş - :zım gelmediği gibi tüccari da biT pa. 
tir: razit telakıki eder vaziyet almalan mi 

"Tiearet odası bütiin dQktorlan nasızdrr.,, . , · 
tüccar addetmemiştir. Buna rağmen "Doktorlar şahıs itibariyle diğer 
işin şayanı hayret tarafı bazı doktor- meslek ve san'at erbabından ne daha 
lann tüccarlığı baysiyetşiken addede 1 Alt tarafı 6 ıncı sarlıda 1 

Belediyenin arazozuı 

Konleransında lhtf • 
laflar derhal başladı! 
r-

:funa birliği nıc:selesinı konuşmak 
üzere toplanın konferansta Fransa • Al. 
manya rezile ltılya - Almanya tezi ara· 
sında jhtilAf çıkmıştır. lngiliz gazeteleri 
Tardicu"nun siyasetinden bahsetmekte 
ve bunu muzır bir Sİ ) ı sct bulmaktadır· 
Jar. Bu bahse ait tafsiliu altıncı sayıfa· 
mızda bulacaksınız. Rt>smimiz konferan· 
sa iştirAk eden i\T. Makdonaldla M. Flan
dcn \ "C ı\1. Grandiııi ıı;iistcriYor. 

Meclis· 
Tatii yapıyor 

Ankara, 7 (Vakrt) - Büyük Mil • 
Jet Meclisi paazrtesi günü 15 gün için 
bayram tatili yapacaktır. - -Temyiz mahkeme&• Eskl,ehlrde 

kehyor 

Mualll111 - ollu111, aokeklan sula~an aletln adına ne derler? 
Talebe - ralmur ı. 

Ankara, 7 (Yakıt) - Temyiz mah
kemesinin bu yıl An!caraya nakli ı..
hir edilmiş gibidir, 
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Hariciye vekili 
Geldi 

UstC3rafı 1 inci sayfada 

Barut inhisarında 
Bahsedilen suiistimaller hakkında 

tetkikat yapılıyor 
Ankara, 7 ıVakıt) - Barut inhisarında mühim ıuiistimaller· 

den bahsediliyordu. Mazhar Milfit bey (Denizli) bu mesele hak
kında tetkikatta bulunmaktadır. Yakında meseleyi Mecliste 
me.,:zuu bahaedecektir. kabul etmiştir. 

Tevfik Rüştü Bey lıu akşamki sem- Resmi matbaaların tevhidi hakkında 
plon ekspresile refakatinde Sivas 

meb'usu NecmettinSadık ve Ankara- b• }"" •h h } kt d 
dan veldl beyle beraber geln Hariciye Jr ayı a azır anma a Jf. 
·vekaleti birinci daire erkanından Fe Ankar, 7 (Vakıt) Bat Vekiletce resmi matbaaların tevhidi 
ridun Cemal Beylerle birlikte Lenev- hakkında layiha hazırlanmaktadır. lstanbulda Devlet, Damğa1 reye hnraket edecektir. 

Vekil Bey Cenevrede, geçenlerde Vilayet matbaaları gibi res'mi 17 matbaa tevhid edilecektir. Ha-
toplandığı hald paskalye yortuları liç s.hilinde tersane mevKıinde bir yerde yeni devlet matbası 
münascbctite bir müddet için tatili teşkil edilecektir. Bu matbaa yalnız müessesah reıcniye tarafın-
edilen silahların tahdidi koııferansı- dan gönderilen işleri yapacaktır. Ankaradada Meclis, Başvekalet 
nın 11 nisanda başhyacak olan içtima Hariciye ve Maarif matbaalara tevhid edilecektir. 

ıarrna hükumetimiz namrna iştirake- Ankara ile Viyana Berlln ve Paris ara
decektir. Tevfik Rüştü Bey Cenevre-
de bir hafta, on gün kadar kaldıktan sında telefon muhaveresi başladı 
sonra tekrar haraket ederek kuvvetli k 7 V ) A k y 
bir ihtimale göre 23 nisanda burada An ara, ( ~kıt - n ara ile iyana, Bertin ve Paris ara-
bulunacak ayni günde başvekil İsmet smda telefon muhavereıi başlamıştır. Halen bat Romanya.dan 
Paşa Hz. de şehrimize gelecektir. Baş geçdiiinden mükilemeler babalı olmaktadır. Sofya Belgrat ara . 
veki:imizle Hariciye vekilimiz 2.ı ni- sında yeni hat çekildiği takdirde mükaleme yüzde 25 nisbetiode 
.ı:;anda vapurla Rusya seyyahati için Ucuz ola bilecektir. 
şehrimizden haraket edeceklerdir. H k A k • J J . IJ 

Tevfik Rü~ü Bey Cenevreden ay• Ü Umetten ta Slt e 8 10 an M8 ar 
rıldıktan sonra konferans1n içtimala- hakkında yeni bir layiha hazırlandı 
n devam ettiği takdirde hükumetimi-
ri Bern t'efiri Cemal Hüsnü Beyle Ankara, 7 ı Yakıt) - Bedelleri takıitle ödenmek üzere bü-
Sivas Mel:'usa Necmettin Sadık Bey- kümet tarafından ıahlan baj', bahçe, tarla ve imalathaoe gibi 
]er 1emsi1 edeceklerdir. malların muhtelif sebeplerle irat ve hasılatlarının taksitlere kifa 

Moskovada hazırhk yet etmemesi ilı:erioe 61aşair ve mubacır gibi araziye muhtaç 
Diğer taraftan gelen haberlere göre balkın iskanı için takıitlerin uza tılma11,, hakkında maliye vek!leti 

Rusyada baş vekiHmizi karşılama bir layıha bazırla!!nşbr. Layıhaya g6re, bu gibi eıhas tarafından 
proğramı hazırlanmtştır. alınacak ziraate tahsiı edilmiş her türlii arazi; ve faaliyeti mah-

Hey•etimiz bir mayıs bayramrnda sulati zürraiyeyle alakadar fabrika, imalathane ve müesseselerin 
Moı,-kovada bulunaca,k, Rusyanrn di- veya meskenler ve irat sıetirmiyen arsaların bedeUeri 20 taksite 
ğer bazı şehirleri de gezilecektir. ibliğ edilecektir. Geçen ıene taksitleri, gelecek taksitlere zam-

Başvekiliınizn şehrimizden Batuma medilecek ve muvazene yapılacaktır. Tecil edilen meblağ yüzde 
Eğe: vapurile gitmeleri muhtemeldir. be f · tabi tutulacaktır. ' 
Maamafih bir Rus mpurunun da gel- ' aıze f J • 
mesi ihtimali de mevcuttur. Telefon şirketinde az a milkAieme hakkın-

nusyaya başvekilimizle birlikte dakl rapor mttddeiumtl.mlllğe verildi 
'fevfik Rüştü Beyle Necmettin Sadık A k ra 7 (Vakıt) - Telefon ıirketindeki fazla mükileme 
Mehmet Asım, Mahmut, Yunus Nadi, n ~ h, kk d h l • k t k · l•v · · l meseleıı a ın a azır anan rapor ıır e omıser ıgı vasıtasıy e 
Rilşen Eşref' Haydar Rüşt.il Beyle- mtıddeiumiimiliie verilmiştir. 
rin ve Anadolu ajansı umumi müdürü 
Muvaffak Beyin gidecekleri anlaşrl• Aydın hükl\met binasının. açılma 
maktadır. merasimi yapıldı 

Moskova sefirimiz Hüseyin Ragrp 
Beyin bir kaç güne kadar Rus hüku· Aydın, 7 (Yakıt) - 93 bin kUsur liraya mal olan Aydın hü-
meti tarafından hazırlanan karşılama kfımet bina1ının açılma merasimi bu gün kalabalık bir halk kit 
proğrammı Mmilen memleketimize lesi huzurile Tali F eYzİ bey tarafından yapdmııtır. Villyete mO-
gelmeai ~klenilmektedir. Hüseyin Ra beccel Cumhuriyetimizin bir hediyesi olan ve bütün resmi dai-
grp Bey !smet Paşa Hz. ne Rusya releri bir araya toqhyan bu muhteıem binanın halk işlerinde te 
seyahatlerinde refakat edecektir. min edeceği kulavhk ve intizam halki sevindirmektedir. 

Kadastroda yeni bir 
kadro yapıldı 

Lalvedilen daireler 
Ankara, 7 (Yakıt) - Yeni hazır • 

lanan bir IAyihaya göre tapu ve ka • 
dastro uımum müdürlüğünde bazı de
vair lağvedilecektir. 

Memuriyetleri ilga edilenler m:ı • 
aş emsali ü~te ikisine tekabül eden 
ücretli bir va:ıif eyi kabulden istinkaf 
ettikleri taktirde açık maa~lan der -
hal kesilecektir. 

H'mayeı etfaun baloıu 

Baloyu Gazi Hazretleri de 
şereflendlrmlşlerdir 

Ankara, 7 (Val{ıt) - Himayei Et• 
f alin hanımlar kısmı tarafından bu 
akşa.m Halk evinde verilen balo pek 
mükemmel olmuştur. 

Baloyu Gazi Hazretleri de saat 11 
de te~rif buyurarak bir müddet kal
mrşlardır. 

Baloya Kizı:m ve lsmet Paşalarla 
bütün sefirler gelmişlerdir. Balo
ya memleketin muhtelif mrntaltala • 
nn-0.aki milJi kostüımlerimizle iştirak 
eden hanımlar bilhasa ecnebilerin na 
zan dikkatlerini celbetmiştir. 

Loyt Corç 
Slyasetle meşgul olmıyacakmış 

Londra, 7 (A. A.) - M. Loyd Cor
cun Avam kamarasmdaki mevki.ini 
muhafaza etmekle beraber, siyasi fa,. 
aliyetten çekilmiye karar vermiş ol • 
duğu haber verilmektedir. 

lzmirde kahve ihtik:irclltir1 
hakkında takibat başladı 
lmnir, 7 (Yakıt) - Ticaret m·üdür· 

lüğü üç kahve tüecan hakkında ihti-
karla mücadele kanunu dairesinde 
tahkikata başlamıştır. 

Hasan Cemll beyin radyoda 
konferansı 

idam! 
Moskovadakl suikast 

davasında karar 
Mo.skova, 7 (A. A.) - Müddei u

mumi ittihamnamesini okumuş ve ne
tice olarak Moskovadaki Alman se • 
fareti müsteşarı M. Tvarddovs-ky'ye 
karşt su.i kastte bulunmuş olan Stern 
ile YasiHev'in kurşuna dizilmelerini 
istemiştir. 

Ali mahkeme, biraz sonra bn ta -
lebl kabul etmiştir. 

Meclisi 
DUnkU içtimada bazı kanun• 

lar1n ikinci mUzakerelerl yapıldı 
Ankaar, 7 (Vakıt) - B. M. Mecli

si bugün reis vekili Hasan beyin ri • 
yasetinde toplanmıştır. Celsenin a -
~ılmasmı müteakip Uşak şeker fabri
kası müdüriyetine tayin edilmiş olan 
Ga.ziayintap mebusu Remzi Beyin me 
busJuktan istifası oku11ımuştur. 

Belediye vergi ve resimleri kanu • 
nunun 45 inci maddesinin tefsirine 
mahal olmadığı hakkındaki mazbata 
kabul edilmiştir. 1341 senesi müazenei 
umumiye kanununun 45 inci maddesi 
ne tevfikan mal almamış olan maaş 
sahiplerinin sureti temininedair kanu 
nun ikinci müza.k~resi yapılarak ka -
bul edilmiştir. 

Gümrük kanununun 107 inci mad · 
desinin tadiline ve 905 numaralt ka • 
nunun 13 üncü maddesinin ilgasına 
dair kanunla jandarma şoförlerine ,.e 
rilecek olan iicret ve yevmiyelere, ta-
biiyet muamehltmdan alıınacak harç
lar hakkındaki kanununun 8 inci mad 
desine bir fıkra ilavesine ve temlik 
kanununa tevfikan verilen tapu senet 
]eri harçlerinin bakiye tal<sitlerinin 
affına dair kan·unların ikinci müza · 
lreı-clcri ya.pıla.r.:ı.k katiuı çdlhcrt~ır. 

Meclis cumartesi güriü toplanacak 
tır. 

Nan kinde 
Bir milli konterans toplanıyor 

Na.nkin, 7 (A. A.) - Hükumet bil
hassa Çin - Japon ihtilifiyle fe~
zana uğramış mmtakalar halkına mu 
avenet meselelerini müzakere etmek 
üzere f eYkaltlde bir millt konferansı 
i~tirnaa davet etmiştir. 

Silaha karşı 
ŞlUih! 

Yeni bir tahrip makinesi 
ihtira edildi 

Vaşingt.on, 7 (A. A.) - Ayandan 
M. Frazier, 1000 millik mesafeden şe
hirleri, asker kıtalannı ve en iyi tes
lih edilmiş zırhlılan yangın ve infi• 
lak çıkararak harap etmiye müsait ve 
ancak bir kaç kişi tarafından kulla -
nırlabilecek derecede basit olan ihti .. 
ram tetkiki için hafi bir encümen teş
kil ve tayinini istemiştir. 

Connecticut eyaletinin Sitatamfort 
şehri aJı.alisinden Barlow isminde o
lan muhteri, şimdiye kadar muhtelif 
bombardrman cihazları ihtira etmiş · 
tir. Bu son ihtiraını da Ameıikaya 

vermeyi dü~ünmektedir. 

Bir tahkikat 
Meselesi 

[ B:ı~ makaelmizden mabut J 
tabiriyle tavsif edilmiştir. Bu ev 
rak tabii olarak eski harfJerl 
basılmı' boı koçanlar, ibtarnam 
ler ve saireler nevinden ıeyle 
olmak lazım gelir. Halbuki Bul
gar müteahhide teslim oluna 
baıılmış ve istimalden sakıt ol
muş klatlar değil, elle ya:ıılmış 

fermanlar ve saire nevinden ta• 
ribi kıymeti haiz vesikalardır. 

Binaenaleyh nasıl olmuş ta el• 
le yazılmış ferman ve saire ha• 
bilinden tarihi evrak matbu ve 
istimalden sakıt kaallar için ve• 
rilen satış kararma tevfikan ec· 
nebi müteahhide teslim o'uamuş• 
tur? Bu teslim muamelesi kim· 
!erin eliyle ve kimlerin emriyle 
vuku bulmuştur? Birinci merha
lede anlaıılması icap eden cihet 
budur. 

Sonra maliye vekiletinden bit 
takım lüzumsuz evrakın yakıl· 

ması için emir verilmiş. Bulgar 
müteahhide teslim edilen evrak 
g"Uya bu suretle yakılması icap 
eden kaatlar arasında bulunu• 
yormuş. Bunlar beyhude yakıl· 
masın, biç olmazsa beş on para 
ahnsm denilmiş de öylece müte· 
abbide veriJmif. Acaba hakikaten 
maliye vekaletinden böyle bir 
takım klğıtların yakılması için 
emir verilmiş midir? Sonra yakı· 
lacak evrak ne cins şeyler miş
ki muhafazasından sa yakılma

ları daha muvafık görülmüştür? 
Bahusus el yazısıyla olan eski 
fermanların ve gene el yazısıyla 
kaydedilmiş defterlerin yakılacak 
evrak arasına karışması ne su
retle vukua gelmiştir? 
Dunn~ bu noktalarda anlatıl· 

mıya muhtaç ıueJZPlPı,.,.,t; .. Om• .. 
ederiz ki bir sene tevakkuftan 
sonra yeniden ele alınmış olan 
bu eıl<i tahkikat meselesi bu 
defa bu müphem notaları tenvir 
edecektir. 

Mehmet Asım 

Macaristan da 
Kanlı. nümayişler 

Peşte, 7 (A. A.) - Sosy:ıldemokra.t 
frrkasına mensup amele nümayiş • 
leri mülhakatm bir çok yerlerinde ha 
disesiz devam etmektedir. Yalnız 
Bahmazujivaros'da halk jandarma 
kuvvetlerine ateşle hücum ettiğinden 
zabıta kuvvetleri silam istimaline mee 
bur kalmış ve bir nümayişçi ölmUt" 
tür. 

Bir bava faciası 
Worcester, (Massachusetts), 7 (A. 

A.) - Uçuşlarında gösterdiği sür'at 
kenidsini canlı kurşun ünvanını ka • 
zandırmış olan Amerikan tayyareci 
Frank Havs tayyaresinin yere dUşme 
si neticesinde ağır surette yaralan • 
m:ştır. 

Bu tayyarecinin geçenlerde Cray • 
don'dan Romaya aynı gün urfrnda 
azimet ve avdet.seyahatini muvaffaki· 
yctle baaşrmış olduğu henüz hatır • 
lardadır. 

Memuriyeti lağı·edilen memurlar
dan hizmet müddeti on beş seneden a 
şağı olan1ar iiç sene ve 15 seneden yu 
kan olanlar 5 sene zarfında bir va:ıi
feye tn}in edilmedikleri taktirde te
kaüde sevJwlunacak, ve bu suretle ya 
pılan tasarrufla yeni bir "Tapu sicilli 
muhafaza teşkilatı yaprJacaktır. 

Milli kostümlerirnizin güzellikleri
ni ifade eder bir mahiyette olan balo 
sabaha kadar neşe içinde devam et • 
miştir. 

Ankara, 7 (Yakıt) - Yarın akşam LI db 
1 

A b 
1 

orrnu ......... -.....-_________ ,.. 
. n rg n çocuuu u unuy 

Hasan Cemıl Bey taraf nıdan radyo • N f k (Y. . 'd ) 7 (A A ) 

Bu teşkilat için şimdilik bir tapu 
sicil rnüdiirlüğü, bir muavinliği, iki 
siril muhafaza memurlcğu, yirmi beş 
sicil muhafaza memur muavinliği, yir 
mi iki katiplik ihdas olunacaktrr. 

• 
Bfüthare yeni teşkilatın kadrosu 

şuna iblağ olunacaktır: 

14 tapu sicil müdürlüğü, 14 mü -
dür muavinliği, 425 muhafaza me .. 
murluğu, 425 sicil muhafaza memur 
muavinliği, 28 müdüriyet tetkik me
murluğu, 120 k~tiplilc. 

lzrnlrde zelzele 
lzmir, 7 (Vabt) - Bu sabah bir 

4fefa elddetli zelzele oldu. Zarar yok· 

Darülbedayl 
An karada 

Ankara, 7 (Yakıt) - Darillbedayi 
Yeni sinemada temsillerine başladı .. 
10 gün sonra Adana, Urfa, ve Diyarı• 
bakire gideceklerdir. 

Doktor maa,ıar1 
Ankara, 7 (Yakıt) - Guraba has· 

tanelerindeki 30 lira maaşlı doktorla 
rın maaşları 55 liraya çıkanlmı:ştrr. 

KUtahya • Bahkeal hattl 
Ankara, 7 (Va.kıt) - Kütahya • Ba 

JıkNir hattmm açılına merasimini B. 
M Meclisi reisi KAmn Paşa Hazret • 
teri tarafından 23 nisanda yapıla • 
caktır. 

or ol ırgınya a , . . -
daHalk evlerı hakkında bir konferans Çocuğunun bulunması için Lindenber 
verilecektir. ge yardrm eden Norfolk gemi müce-

Sıhhl mUcadeleye devarn 
edilecek 

Ankara, 7 (Yakıt) - Bütçenin bil-

hizlerinden birisd, 'itıcuğu kaçıranlar• 
ıa. münasebet tesis ettiğini. yavru -
nun sıhhatte bulunduğunu söylemiş • 

tün darlığına rağmen sıhht mücade • tir. 

Parasız 
Kitaplar! 

Kuponlarımızı istediğiniz gün· 

den itibaren biriktirebilirsiniz 
lelere halel verilmiyecektir. otuz ka- Çıra§an sarayı sporculara 

v rilmfyor \._ tarih numarası yoktur ) zaya yeniden hekim tayini temin edil
miştir. Ankara, 7 (Vakıt) - Çırağan sa- -----------

HUaerln Ragıp beyin Romara 
tayini kat'tleşlyor 

rayının sporculara tahsisinden sarfı 

nazar edilmiştir. 

Jandarma Abidesi için 
mUsabaka açıldı 

Anıkaar, 7 (Yakıt) - Burada 500 
bin lira sarf iyle inşn. edilecek olan 
jandarma hey.lteli için müsabaka açıl· 

Be~in tayin edileceklerinden bahse • mP,Jtrr. 'fürk heykeltrM?!arı da bu 

.Ankara, 7, (Yakııt) - Hüseyin Ra
gıp Beyin Romaya tayini kat'i ola • 
rak söyleniyor. Moskovaya da Talı • 
ran sefiri Hilseyin Bey veyahut YaSTf 

·ı 

Çocuklarınıza ilk 
Tahsil kitaplarını 
Parasız vereceğiz 

Kuponlarımız bergün baıbğı· 
mızın sağ tarafındadır. 
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Garbt 11 Otlatın Baberlerl 11 Ticaret----
Iktısat -----1'rakyada 

ihtikara karşı 
Ticaret mUdftrlllğll 
tedbirler alıyor 

Ticaret mıntaka müdiiriyeti 
kabYe ibtikinna mani olmak 
içila aldığını yazmıı olduğumuz 
tedbirleri, şeker, limon ve diğer 
meTada da teımil ve tatbik 
ed~cektir. Bu tedbire göre, kah
ve hakkında olduğu gibi güm· 
rDkten çıkanlacak teker ve diğer 
me•adın da allkadarlardan he
sabı iıtenecek, nereye, kime ve 
kaça satıldığı sorulacaktır. Bu tak
dirde normal fiattan fazlaya sa· 
tanlar, malını ıatmayıp da sak
lıyanlar ve malını kasten gilm· 
rOkten çıkarmıyanlar hakkında 
derhal takibat yapılacaktır. 

"Standart ovll,, kompanyaaı 
ismini deaı,tlrlyor 

Standardovil gaz kumpanyası 
sermayesini iki milyar dolara 
çıkarmaya ve ismini değiştirmiye 
karar Yermiş bulunmaktadır. 
Reımt muamelesi bitirilmek üze. 
re olduğundan kumpanya yakın· 
da yeni ismiyle faaliyete başlıya
caktır. Kumpanya eski ismini de 
1 O milyon dolar sermayeyele te
tekkül eden yeni bir ıirkete 
devredecektir. 

Afyon zerlrabmız nokaan 
Dünkü Aktam gazetesi afyon 

zeriyabnın yağmur ve soğuklar· 
elan mllteeuir olmadığım yaz
mıftı. Tabkikatımıza g6re bu haber 
doğru değildir. Evvelce de yaz
dığımız gibi bu seneki afyon 
zeriyatımız yağmurlardan ve so
ğuklardan tiddetle müteessir ol
muıtur. Binaenaleyh f)u seneki 
waı..o ... ı ıs~\'ı;11 'Sene ere nispetle 
çok noksandır. 

Afyon piyasası bu hafta ol· 
dukça hararetli geçmiş ve satıı 
73 ~andığa çıkmış, fiatlar da 
l l hraya kadar yllkselmiştir. 
Don de 11 liradan 11 sandık 
afyon satılmıştır. 

Kargalar 
Zaruret olursa si IAh 

Kullanıla bilir 
Sokakları telvis eden karga

laran itilafı işinde bir ihtilaf çık
bğını dün yazmış ve Fazla beyin 
beyanatını kaydetmiştik. Öğren
diğimize göre müddeiumumflik 
bir gazeteye sokakta silih at· 
manıo memnu bulunduğu şek· 
tinde verdiği izahat yanlış anla· 
şılmışbr. 

Filvaki sokakta silib atmak 
kanunen menolunmuştur. Fakat 
kanunda, zaruret icabında silab 
kullanılabileceği hakkında ayrıca 
bir kayıt bulunmaktadır. Müddi· 
umumilik bu ciheti tavzihen be
yanatını neşreden gazeteye bir 
tezkere vollamışhr. 

Po ı.;t~ : 

Çırıl çıplak sokağa 
Atmışlar 

Tarla başında oturan ıoförAli 
dün zabıtaya müracaat ederek, 
gece Galatasaray hamamına yı
kanmaya gittiğini, fakat üzerin
deki emanetleri almak mesele
sinden tell~k Ahmetle kavğa 
neticesi çırçıplak sokağa atıldı
Rını iddia etmiştir. Polis tahki
kata başlamıştır. 
TUyler Urpertlcl bir clnaret 

Kulelide taş ocaklarında ça· 
lalar arasında parçalanmıı bir 
çocuk cesedi bulunmuıtur. Ya
pılan muayenede zavallı çocu-
ğun ancak s eki:r: günlük olduğu 
tesbit edilmiş t ir, katil şekli de 

_pek caniyanedir, çocuk, başı 
parçalanma , bacaklara kmlmak 
suretiyle öldürülmüştür. Zabita 
ve muddeiumumilik tahkikata 
batlamıştır. 
<;~cuk dUşUrten dövUşme 
Usküdarda Solak Sinan ma· 

hallesinde oturan Nebahat ha· 
nımla basurcu Agah paşanın 
kızı Sabiha hanım arasında don 
bir kavğa olmuş ve dövüıme, 
Nebahat banımm bamıle bulun· 

Tahsildarlık duğu çocuğun düşmesine sebep 
imtihanında olmuştur. Tahkikata baılanmışfır. 
B 1 d insaniyetli hırsız 

e e iye ıubelerinde münhal 
hnlun t h ld Kadıköyünde doktor Nazım an • si arlıklar için bir 
iınf h Bekir bey garip bir tarzda so· 
Jr· •

1 
.an yapıldıjını yazınııbk. 15 yulmuştur: Nazım bey evvelki 

d ":.:. imtihanda muvaffak ol- gün postadan bir zarf almıı, 
ki~ anlatılmaktadır. Halbu- zarfta kendine ait bir takım 

ı el~ye ancak sekiz tahsildar evrak ve bir de mektup bulun
a aca .. "" b Tb 1 b 
ki · u ı ı ar a u on bet muıtur, bu mektupta para ve 

tı araıuad t .h . . 
• ercı cılıetı ara· evrak rantasının bir yankeseci 

nacak, bu lctfi y 

yapılacaktı gelmezse kur'a taraf andan çalındığını, fakat ev· 
r. rakın işe yaramadığı ıçın 

.ıııınnıınıı-.w111111111ıı.1.!:.::: --
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0 hrnut Nedim Bey i 
( Son Yemen Vallsl ) ı 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
· if,a Ediyor ı 1 

"lllll•mmııM•1•iiilldill!r.,__lllllllllıı .__ Tefrika ı 861111mmıı6' 
'J ercume ve iktibaa hakkı malılus 

Ne yapacakınnıı:! diye 
yordu. 

batırı · se onu bir alacak addediyor-

Ben odaya girdiğim zaau,0 
onu bu vaziyette (Siyasi) Jerle 
kuıatılmış buldum. llerlediın, 
Muzaffer Beyin yanına gittim. 
ve en lSode, siyasilerin en nU
fudu •e kodamanı Cubranı gör
düm. Derhal bu adamın uzun 
sakalına yapııtam, çenesini ve 
~afasanı iyice bir sarstım ve 
ıonra hepsine birden: 

Utanmıyonunu:r:, değıl mi, 
dec:liın, devlet bu parayı size 

aad•ka, ata1ye olarak veriyor, siz· 

sunuz. 
Hangi hizmet mukabilindedir 

istediğiniz para?.. Şu sırada Js
tanbuldan para gelmedi. Biraz 
müzayaka var, memurin bile ma
aş alamamış, asker bile sıkıntı 
içindedir. Derdiniz ne?.. Haydi 
bakayım.. Hepiniz dışarı ... 

Süklüm püklüm dışarı çıktılar, 
fakat git-nediler, dı,arıda yal· 
varmıya başladıliir: 

- Bu kadar yoldan geliyoruz 
h"çolmazsa alacaklarımızın yarısını 
veriniz! 

Adliyede 
iki t ayin 

Asım ve Burhanettin beylerin 
lzmlr ve Usküd 
mlliklerine t 

Üsküdar m ı 
deiumumisi A
sım beyin lzmir 
müddeiumumili -
ğioe ve lstanbu' 
mOddeiu mum .. 
muavinleri n den 
Burhan ettin br . 
yin ÜskUda · 
müddeiumumili . 
ğine tayinleri, 
dün akşam ad
liyeye bildiri!· 
miştir. 

,. mUddelumu· 
eri bildirildi 

fzmir müddciunıı 
Asım ve Bur· m!liğlnc tayin edilen 

hanettin beyler, Asım B. 
uzun müddettenberi adliyemizde 
vukuf ve faaliyetlerinden istifade 
olunan çok kıymetli iki adliye
cimizdir . Kendilerini tebri' ve 
yenı vazifelerinde de mu•ı~ .. a· 
kiyetlerini temenni ederiz. 

posta ile iade edildiği 
bildirilmiştir. Naıım bey bu 
mektubu alınca, çantasının sak· 
lı bulunduğu odaya koşmuş ve 
mektupta bildirildiği gibi çan
tayı yerinde bulamamıştır, can• 
tayı, müşteri sıfatiyle doktorun 
muayenehanesine gelen bir hır-
sızın çaldığına ihtimal verilmek· 
tedir. Zabıta tahkikata başla
mış~ı . 

Zavalh hamal 
Evvelki gece sırtında ağır bir 

sandıkla Sirkeci istasyonunun 
önünden geçmekte olan Hüseyin 
namındaki hamal ayağı kayarak 
yere düşmüş, başından ağır su· 
rette varalanmışhr. Mecrub ifa-
deye gayrı muktedir bir halde 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Pire AH enselendi 
Sabıkalı Pire Ali, evvelki 

rece, Fethiye cnmiine ait yüz 
okka kurşun çalarken cürmü 
meşhut halinde yakalanmıştır. 
Dört metre yUkaekten dU,tU 

Evvelki gün saat 11,30 da 
Cibatide Aıiz beyin kereste 
mağazasında mllstahdem hamal 
kara biçak Hasan, muvazene
sini kaybederek dört metre 
yüksekten yere düşmüş ve ağır 
surette yaralandığından Cerrah· 
pafa hastahanesine kaldmmıf· 
tır. 

SUndUrUlen ate, 
Kadıkövünde Rıza paşa çef· 

mesi caddesinde 98 numaralı 
Enver efendinin evinde kiracı 
bulunan Mümta:r: efendinin otur-
duiu odadan, döşemeye birakılan 

1 

- MümkOn değil şimdi. 
-Dörtte birini olsun verseniz? 
- O da kabil değil. 
- Sekizde biri, onda biri ...• 
Uzun bir pazarlık neticesinde 

ilk gelecek paradan bir miktar 
veriJmek nzere sulh olduk. Da· 
ğıldılar, gittiler· 

Sarmkll bir diktatör 
Kenkeban kazasmda aslen 

oralı zeki bir hlkim varda. Bu 
bikimio oğlu da oranın şeyhül
meşayihidir. Seyit olan hakimin 
başına gidecek kaymakam da 
o vaktin icabahna göre Seyit 
oğluydu. Tuttuk imamın akra
basından Seyit Abdullahı kayma 
kam g6nderdik. Fakat pek kısa 
bir zaman içinde oranın yerlisi 
ve çok nüfuzlu bir seyidi olan 
bikim btıtün idareyi eline aldı. 
Jandarmayı, · zaten orada asker 
yoktu - sonra maliyeyi ve nıha-
yet amiri mutlak o oldu. Kay
makam köıesinde kuru protesto
larla seyirci kalmıştı. 

Acı şeyler 
Sahte tasdiknameler 
Meselesi etrafında 

Maarif vekaleti mOfettiılerin
den Ekrem bey, bazı mektep
lerde meydana çıkanlan bir ha· 
disenin tahkikatını bitirmiı ve 
raporunu vekalete göndermi§tir. 
Bu hadise; liselerde okumakta 
olan veya okuyan kimselerin me
zuniyet tasdiknameleri almıt ol· 
malarıdır. Bir kaç mektepte te
sadüf edilen bu sahte ıahadet
namelerin ne suretle verildiği 
hakkında etrafla tkhkikat yapıl· 
maktadır. Bu işe cilr' et edenler
den birisinin tevkif edildiği di
ğer birisinin Mısıra kaçtığı söy
lenmektedir. 

Adllyede: 

110 bin liralık ihtlUls 
Davası 
Bakırköy mal mildürlUğUnde 

iken 11 O bin lira ibtilAs eden 
mal müdllrü Nail, sarraf 
Mehmet, Salih, Hüseyin Hüsnü, 
Ahmet Hamdi, Abdülkerim, Ra
şit, Ali Galip, Refik, Ö!°er Hay: 
rı, Hüseyin Rıfkı, Kadrı ve Nacı 
beylerin muhakemelerine dün 
Ağarcezada başlaoılmııtır. Dünkü 
celsede bulunmayan Kadri ve 
Naci beylerin zorla getirilerek 
teşkili tarafeyn yapılması için 
muhakeme başka gllne bıre kıl· 
mııtır. 
Bir tutun kaçakçısı daha ma h· 

kOm edildi 
Yirmi üç kilo 758 gram ka· 

çak tütün kaçırırken zabıta ta
rafından yakalanan Orhangazili 
Ali oğlu Salibin dün dokuzuncu 
llıtisas mahkemesinde meYkufen 
muhakemesi görülmüş ve maz
nunun 6 ay hapis ve 120 lira 
hafif para ce:r:asiyle mah kömiye
tine karar verilmittir. 

Yaniyi 81dUren 
Bilahare Yaniyi öldüren Fev

zinin muhakemesi dün bitirilmiı 
muhakeme karara bırakılmııtır. 

ınum yüzünden yanğın çıkmış ve 
yetişen itfaiye tarafından söndü
rülmüıtDr. 

Denize dU,.tn aoıno' k•dın 
Beyoğlunda Taksim sokağın· 

da 25 numarada oturan Ru!I 
mlltecilerinden madam Kuf
yana hamam Tova ve arkadaşı 
madam Nikolakifin, mösyö Nt
kola. mösyö Marko karana dün 
sabah sarbuş bir halde Büyük· 
dereye gitmişler ve burada na· 
sılsa madam Kafyananın ayağı 
kayarak denize döımüştür, sar-

Vergiler ve bütün rüsum hi
kimin adamlara tarafından tahsil 
ve keyiflerinin, canlarının istediği 
gibi sarf olunuyor, sonunda sar
fiyat evrakı müsbitcsi diye haki· 
min verdiği derme çatma kiğıt· 
lar malsandığına teslim ediJiyor-
du. Jandarma bakimi dinliyor, 
kaymakam kulak asmıyordu. Hi· 
kim istediğine maaş veriyor, 
istemediğine vermiyor, kimini 
vergiden affediyor kimini baps 
ediyor, elhasıl bir kar dlSzOıtı
dür gidiyordu. Bu sarıklı dikta· 
tör şayanı hayret bir cüretle 
itini yürlltllp gidiyordu. 

O işini yürütüyordu amma, 
bcı:ide hükflmet nüfuzu kırılıp 
gidiyordu. Civar ka:ulard~ dik
tatörlüğe meyyal ve müstaıt olan 
bazıları da ondan cesırd alarak 
baş kaldırmak istediler, İf Kev· 
kebao hudutlarını atmış San'aya 
kadar bir aoarşi havası getirmi-
tli. Sın'ada memurin ve zabitan 
pek haklı olarak kızıyorlar. 

yobaza bakın! 
GftmttlcUne mUfttsl 

iyi bir ders aldı! 
Garbi Trakyada çıkan Türkçe 

gazeteler Gümlllcine milftiıinia 
orada bulunan münevver Türk 
gençleri hakkında Mısır mOftisine 
adeta jurnal mahiyetinde bir 
mektup gönderdiğini yazmakta
dırlar. 

Kara cahil bir adam olduğu 
anlaıılao Gümlllcine mUftisi mek 
tubunda aynen şu safsataları \ n 
mıştır: 

«Garbi Trakyada mUs!ün 
ismini taşıyan bazı. kafirler l 
müddettenberi kıyafetimizi bırak 
tılar, aramızda fapka ile gezi· 
yorlar. Burada ıeriat ve müfti 
olan ben, dini mlibini iıllmiyet 
fizerine hfikilmler, fetvalar Ye
riyorum. Fakat bu adamlar beni 
dinlemiyorlar. Ben ne bunlarla 
müslümanlardan miras almalarına 
ve müılüman kızlariyle evlenme· 
Jerine müsaade etmiyorum. Allah 
rızaıı için bana yaptığımın doğ
ru olduğunu teyit ediniz 1» 

Mısır müftisi Yerdiği cevapta 
hullsatan tunları söylemiftir: 

"Eğer şapka soğuk, ııcak 
gibi bir müessirden korunmak 
veya herhangi bir faydasından 
dolayı kullanılına gftnabı değil 
savabı vardır. Buna misal olarak 

peygamberin, rahiplerin geydik· 
leri ayakkabalarını gösterebilirim. 
Şapka giyenin kAfir olduğuna hnkn 
etmek tamamile hatadır.Bir müs· 
lüman dit · tahkir ederek küfrOnll 
ilan ve .... unu amelilye teyit 
etmedikçe katiyyen kifir değil
dir.» 

Doktorlar arasında 
TOrk tababeti akliye •e asa• 

biye cemiyeti Beyoglu sıka ~k
ma:r:ında toplanmııtır. lbıan 
Şnkrn Bey ıeriri basari mecmu· 
ai arazı gösteren bir hasta tak
dim etmiştir. Fahreddin Kerim 
Bey kokainomaniden bahis ve bir 
vaka anlatmııtır. 
Maıhar Osman Bey kendir 

otu tohumu ile tesemmOm eden 
bir genç kadının mütahedeaiai 
anlatmıf, bu mevzular etrafında 
müoakaıalır olmuıtur. Gelecek 
celıe 27 nisan çartamba gtinO 
toplanacaktır. 

··--·-----·- -·-···-----·----hoş madam denize dOşer dDı· 
mez birden bire ayılmış ve 
istimdada baılamışhr, derhal 
etraftan yetişilmiş ve kurtanl
mıştır . 

- Bir hakim kendi kendine 
bunu yapamaz, mutlaka imam
dan kuvvet ve cesaret almııtır. 
imam gali!>a yen i bir tecrübeye 
giriyor, derhal önüne geçmelidir, 
diyorlardı. 

Bana müracaat eden heyetler 
bu hareketin imamla aktoluoan 
itilifa mugayir olduğunu söyli· 
yerek imamın bu işi hal ve fasl 
etmesini istiyorlardı. 

Halk da endişedeydi. Çüoki 
Yemenin meşhur bUyilk isyanları 
kıyam lara hep böyle hadiselerle 
başlamıştır. Biraz huzur ve aü· 
l<üaa kavuşan ve bilhassa son 
itilafname ile artık genit bir ne
fes alan aha li bu kevkeban der· 
dini tel'in ediyordu. 

Gemi azıya alan hakimi bir· 
denbire ürkütmek iyi olmayacak
tı . Bu sebeple sükunetle, teeniyle 
hareket ederek evvela kaymaka
mı suçlu bulmuıum gibi onu., 

( BitmHI) 
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Maarif işleri ~-Takvim---.. 

Dersaneleri çoğaltılan, tamir edilen, 
yeni yapılan mektepler 

kb girbina almm:ştır. Yenice köy ı 
mektebi beş dershaneli yapılmıştır. 

Büyük bakkal ve Paşaköylerlnde bi
rer mektep açılmrştır. Bilyilkderedeki ıl 
3 dersaneli mektebin ı:r.rufları beşe ib-

lağ olunmuştur. Silivri köylerin.efen 
bekçiler, Fethi köy, büyük kılmçlı 

köylerinde tedarik edilen binalarda 

Cuma Cumartesi 
8n1An 9 nls•n 

2 Zilhicce 3 Zllhlcce 
Gün doğuşu 5.33 5,31 
.. bıtış1 18,41 18,42 

Sabah namazı 4,33 4,31 
Öğle .. 12,16 12,16 
ikindi ,. ı 5 56 l 5,58 
Akşam •• 1841 18,42 
Yatsı 20.t 5 20.16 
imsak .. 3,48 3.46 

Yılın geçen günleri 97 98 
., kalan " 270 269 

latan.bul wnumt meclisi maarif en- ı 
ciimenl geçen sene viIAyetin maarif 
ihtiyacını tetkik ve t'8bit ederek mec 
llsl umumi heyetine bildirmif, heyet 
maarif encümeninin tanzim ettiği 

mazbatayı kabul ederek tatbik edil· 
met üzere vilAyete tevdi etmişti. Is
tanbul maarif mfidürlüğil, bu mazba· 
tada teebit edilen ihtiyaçlardan bir 
kmmnn fU suretle gidermeğe çahş
mıştır :. 

birer mektep açrlmıştır. !••------------· .. 
Beşiktaş kazasında köy içinde on 

bir smıfh yeni bir ilk mektep yap
mak için arsa alınmıştır. Eminönü 
kazasında Hocapaşad&ki kırk sekizin 
el mektebin hanp binası eaashsuntte 
tamir edilmiştir. Anadolu hiMrmdaki 
ilk mektebe bir derahane daha illve 
olunmuştur. Muratlıda.ki Uç dersha
neli mektep tamir edilmiştir. Hadım 

köyündeki ilk mektep için evvelce na 
hiye müdürlüğü olarak yapılmış olan 

. 
Muhtelit 
Mahkemelerde 
Reddedilen davalar 

Ttırk • Yunan mahkemesi dün· 
kil celsesinde otuz da vaya bak
mıf, bunlardan yirmisini talik 
etmif, onu hakkında ret karan 
vermiıtir. Reddedilen davalar, 
gayrı menkullerin tazmini için 
h0k6metimiz aleyhine açılan 
ceman yektla 27378 Türk altın
lık zarar ve ziyan davalarıydı. 

Yunan vapuru 
kurtarıldı 

iki hafta evYel Karadeniz bo
ğazı methaline 15 mil mesafede 
sis ve fırtına dolayısiyle bir çok 
yaralar alarak yara batmıf va
zıyette karaya dOıen 5500 ton 
k6milr yüklll 11Leandros,, ismin-
deki Yunan vaporunun kurtarıl· 
maıından limit kesilmiş olduğun· 
daa mllrettebat vapuru terket· 
mitlerdi. Tllrk gemi kurtarma 
firketinia Lavalet ve Alemdar 
tahliaiye vapurları Yunan vapu· 
nmu kuatarmıya muvaffak ola· 
rak dan "Ubah yedekte Büyük-
dereye getirmiılerdir. 

U11küdar kazasında yeni den bir mek 
tep daha yaptmlmasr için de bir ar
sa fstimlAk edilmektedir. Eğri kapıda 

Kasımpqada, Bomontide, Eyüpte ve 
Uukapamnda enelce inşalarına baş
lanmış olan mekteplerin inşaatı ik
mal edilmiştir. Buralarda bu sene ye-

ni birer mektep açılacaktır. Eğri ka· 
pıda Un kapanında açılacak mektep
ler on ikişer dershaneli, Kasımpaşn• 

d:ıki ~ekiz, Bomontideki yedi dersha
neli olacaktır. 

Gayrı mtlbadlller 
Cemiyetinde 
Neler oluyor 

Gayn mftbad iller cemiyeti ida
re heyeti tarafından seçilecek 
heyetin Ankaraya giderek mali-

ye vekileti nezdinde faizler bo
nolar çıkanlması için te,ebbOs
lerde bulunmaıına karar veril· 
mitti. 

Fakat pazartesi giinll idare 
heyeti ekseriyet olmadığından 
toplanamama" mlikerrer davet
lere rağmen heyet evvelki ,On 

ve dün de toplanamamııtır. Do· 
)aşan ıayialara göre idare beye· 

ti azaları arasında muhtelif me

seleler yüzünden ihtillf çıkmıf, 
bu yilzden azadan bir kgmı ia· 
tifa etmiştir. 

Bunun için gayrı milbadiJlerin 

yakında umumi bir toplantı ya· 
parak cemiyete ait bütnn mese-

leleri mOzakere etmeleri ve ye· 
ni bir idare heyeti seçmeleri ih· 

timalinin ku•vetli olduğu söyle
nilmektedir. 

BORSA 

Hava - Dün sıcaklık azami 23, 
asgaıl 14 dereceydi. Bugün bava bulutlu 
ol:ıcılt ve rüzgAr müteha...vil esecektir. 

1 Radyo 
lstenbul - 6 dan 7 e kadar gra· 

:nofon, 7 ~ dan 8,30 a kadar Vedia Rı-
za hanımın iştirAkile saz, 8.30 dan 9 a 
kadar Jramofonlı Karmen opereti, 9 dan 
IO ı kadar inci hanımın i~tirAkile saz, 
10 dan 10 :30 a J.adır tango 

Viyana - 12.:30 ~ on ser - 13 40 
f\J 07:arr Ros5ir. i'den parçalar - 15 
plık - 16.30 çocuklar için konser -
16,55 gençler için konser - l 8 kon
ser - 20, 30 konser - 21,30 Avı upa 
için konser - 23.25 dans 

Hellsberg - 7,30 jimna5tik ve 
musiki - 9,30 j ı mnastl ıc - 12,:30 Bres· 
lau 'dan konser nakil - 17,30 konser -
21 Opera ortestrasile konser - 22.J 5 
Opera, Berlinden nakil. 

BUkre' - 13 plak - 18 muhtelif 
parçalar - 19.10 musiki - 2J konser 
21,45 Romen musikisi orke5trıyla. 

Budape,te - 10,15 konser -
plak konseri - 1 d Tsigın orkestrastyle 
konser - ı 9.30 salon orkestrası -
21 ,30 beynelmilel progı ım, Varşovadın 
nakil - 23,20 Tsirın musikisi 

Qslo - 19.30 dans parçalan -
21,30 l\onser - 23,15 orkestra 

Moskov• - 9 dtn 21 e kadar 
neşriyat. 

Var,ova - 13.10, 14.35, 15,45 
plak - 18,35 !\1ındolin konseri -
21,15 askeri havalar ._ 2! 30 filarıno· 
nik: orkestrayla Avrupa konseri - 23,40 
dans • 

Parle - 8,45 iimnastik - 10 hı· 
her - 1'90 musiki - "'!t .45 haber -
22,45 radyo konseri - 23,15 haber. 

Yarın 9 nisan 
Virana - 12,30 konser - 15 

plakla Kuuzo'nun parçalın - 1 :',20 
musiki - 17.50 muhtelif parçalar 
20,15 keman ve taganni - 21 komedi 
23, 15 konser ve dans. 

Hellsberı - 7,30 jimnast k ve 
musiki - 9,30 jimnastik - 12,30 kon· 
ser - 17 konser - 20.25 piyano t-on· 
seri - 20.25 askeri bando - 21 ope
ret - 23 30 dans. 

BUkr•• - 14 plak - 18 ve Provldans tehllkell bir 
vazl~ette 

Bundan on glln evvel lmroz 
acluı cıvarında karaya oturan 
M .. jerı Maritimi kumpanyası· 
nm 12 bin tonluk Providans va
puriyıe beniiz kurtarılamamııtır. 
V apar çok tehlikeli bir vazı yete 
~ittir. 

7 Nisan 932 
Açı.ctı Ka,aaaı 19,10 orkestra - 21 tıgınni - 21,30 

u-----!"--111 askeıl musilli - 22,IS konser. 

Şirketin dalgıçtan vapurun al· 
bna perek fenni usullerle ka-
yalan koparmakta ve gemiyi 
sulara dotru iadirmiye çabımak· 
tadular. Gemi bir milyon lira 
kıymetindediF. 

Afiş işleri 
Ajanala Belediye arasındalıi 

afipj mukavelesinin tadili karar· 
Jaıtınlmııtır. Belediye afiıaj ta· 
rifeainde esaslı tadillt yapacak· 
hr. Meseli k&prll üıtOnde SO, 
70 lira olan bir illn g6ıllnlln 
ilctetini 30 liraya kadar indire
cektir. 

Belediye afiıaj işini gene yeni 
bir mukaveleyle Anadolu Ajan
sma verecektir. 

Kambiyo 
Frnsız Frangı 
l Ingiliz lirası Kr. 
• T.L. mukabili Ootı . .. 

• . .. . . .. . 

(.lret 
Bel~a 
Drahmi 

iL Frank 
l.evı 

Florin 
Kuron 
Silin• 
Pezetı 

Mark 
• • Zloti 
" .. Pengö 
" • Lev 
1 Tört lirası rnnar 
Çervonec Kurus 

Nukut 

Fransız Frangı 
Dolar 
Tngiliz lirası 
Liret 

BorA harici 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

t67 
209 
793 
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. Bll!HnD Cesur Kaçakçı 
( Monsieur le FOX ) 
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8udape,te - 10.15 konser -
13,05 konser - 18,25 plak konseri -
20,25 Aydı operası sonra Tslgın mu-
siki5i. 

Oelo - 17.30 kon•er - 19.15 
mıtlf havalar - 21 konser - 23, 15 
millt havalar •e danslar - 24 dans 

Moskov• - 8 den 21 e ı.-adır 
neşriyat. 

V ar,ova - 13.1 O Lembergden 
nakil - 14,35 plak - 18 35 musiki -
19,30 konser - 21.15 kopscr - 23,50 
dans 

P•rls - S.45 jimnastik - 9,45 
musiki - 10 haber - 1430 musiki -
21,45 babeı ler - 22..~0 habeı ler 
2i.45 tar kılır - 23,1 !i haberler. 

Raşft Riza f'iyatroıu 
ŞEHZADEBAŞI 

Bugün 15 de 

Yarasalar 

Akşam 21 ,30 da ~ ıw 
Samson 

Pazartesi ı şamı 

Fransız tiyatroıund1 

Otel lo 
SUREY YA Tly•trosu 

EJtnJQUL SMDETnN n ARKADAŞl.AIU 

8 Nisan 
Bu ak,am 

s•at 

AN O R E L U G U E T' nin temsili !lij 21,30 da 

~u ZUHftl Yarın akıamdan itibaren 

il BURCUftOB 
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Onlara tehlike lazımdır. Bu nok
taya çok dikkat ettim. Eğer istese 
ler kendilerine rahat bir vaziyet 
temin edebilirler. Hayır. Onlara 
mücadele, sefahet ve hatta sefa· 
let lazımdır. Beteri yet böyle azi
zim .. Alimlerin bir çok ketifleri· 
ne rağmen ..•. 

Mühendis, Franoy'un sözlerini 
dinlemiyordu. Daha doğrusu din
liyor gibi görünerek yürüyor, fa~ 
kat bqka feyler dütünüyof-du. 
Franoysa, hem söylüyor, hem de 
birdenbire durarak bir nidayı 
hayret çıkarıyor, sonra tekrar yo• 
luna devam ediyor, tekrar birden 
bire durarak bu sefer hiç bir gü
zelliği olmıyan bir yere gözlerini 
dikip kalıyordu. 

O zaman Lartig bu gezintinin 
her halde başka bir maksadı da 
olduğunu dütünerek müteselli o· 
luyordu. 

Şato, timdi aqaçların arkasında 
kaybolmuştu. iki arkadaş Marki'· 
nin koymuş olduğu gözcüleri gör
müJlerdi. Bu adamlar timdiye ka
dar hic bir ite yaramamıılardı. 
Fakat ·F ranoy öyle düşün.müyor • 
du: 

- Bunların hiç bir işe yarama· 
dığını iddia edemeyiz. Bana ka
lırsa kasaların şatodan çıkmadığı~ 
nı tespit ederek, hırsızların ve ka
tillerin şatoya yabancı kimseler 
olmadıklarını ispata yaramışlar· 
dır. 

- Filhakika öyle ... 
Tekrar yürümiye başladılar. Öğ 

le yemeğini yolda raıtladıkları 
bir handa yediler. Franoy, her ras 
ladığı kimseyle her ne mevzu üze
rine olursa olsun görüşüvordu. Sa· 
bahleyin iki balıkçıyla konutmuş 
tu. Fakat bunlar, pek te ona yüz 
vermemişlerdi. Fakat han sahibi 
kadın se~e,~ydA, Jıtrhrin pek ten
lıa ~tc:luğunu :~ütun ~a,-.ı.t .... .-. 
yukarı cihetlere gittiklerini söyle
di .. ve içini çekerek: 

- Kimsenin gelip burada ye
mek yediği filin yok. . Halbuki 
ne güzel yerler ... 

- Manzara pek güzFI, evet .. 
Benbu nehri sevmiyorum .. Esasen 
ıuyu olmıyan manzaradan hiç bir 
ilham alamam. 

- Siz sağır mısmız?. 
F ranoy hiç bozmadan cevap 

verdi: 
- Eh, ara sıra yazarım.. Fa

kat bu nehirde neler gördüğünü
zü öğrenmek isterim .. 

- Ne göı·eceğim? Ara sıra bir 
kayık .. 

- Hayır canım .. Öylesi değil.. 
MalUnıya ,airler fevkalade teY· 
lerden ho,lanırlar. Hiç nehirde 
f evkalide bir şeye tesadüf etme· 
diniz mi? 

- Havır .. Fevkalade hiç bir 
feye rastlamadım. · 

Bütün gün, iki arkada,, rast 
geldiklerine bu tarzda sualler aor 
dular, fakat hiç birşey öğrenmek 
kabil olmadı. Franoy: 

- Eh, dedi. insan ilk l{iinden 
bir fCY bulaa!k değil ya .. Daha Ö· 
nümüzde yedi gün var .. 

Geldikleri noktaya kadar tek· 
rar döndüler. Lartig cesaretini 
kavbetmişti. Franoy da bir fCY 
bulamıyordu. Sekiz gün geçme
den evvel de elbet bir cinayet da· 
ha olacaktı. 

Demek tekrar bu kadınlarla a· 
rasında bir kan olacaktı. Patrisin 
odasında eski cinavetin katil alet 
lerinin bulunuşu, Elena ile kude
sinin çok i!'ine yaramıştı. Fakat 
Patr1s itir'lf --~ ,.bilir VP on1arı ele 
vere'hilirdi .. Di<rer t11raf•~n . bi7.
zat Elena onun itiraf edehilece~i
ni kendiAine. hP-m de ~ ı,.rki ile ha 
ber 5'Ö,,derm~•~ suretile. 'löy1~t
mi~ti . HPm ,.,;dh> ~n1.,.rı ihbar hi
le etse. alevhleri"de hir. hir delil 
olmad11?1 ·~·11. nilıa••Pt •M ~n son 
ra ""'1"" t..1r"' ke.r.p k'ardı. 

Mühendis bütün hunll\n diisü
nüyor ve muztarip ()luyordu. Yük 
ıek sesle mırıldandı: 

Nakleden ı Ja. 

- Tehlike gene baki, ne yap " 
malı? 

Franoy ıigaraıını yakarak: 
- Evet, dedi, biliyorum, Elena 

her gün ,atoya gidiyor. Kendiıi· 
nin ne kadar tehlikeli oldujunu 
biliyoruz . 

- Mani olabilir miyiz? 
- Hayır. Nasıl mani oluruz. 
- O halde? 
Polis hafiyesi mütevekkili.ne 

ıusuyordu. Onun bu hali mühen
disi sinirlendiriyordu. Mühendis 
bir şeyler yapmak istiyor, fakat 
Franoy ona mani oluyordu. Son• 
ra, iki kız kardeşler, niçin kaç• 
mak istememi~lerdi.? Uçurum ke
narına geldikleri halde el'an ken 
dilerini kuvvetli mi zannediyor· 
lardı ? 

Dostunun bütün dütüncelerini 
yüzünden okumakta güçlük çek
miyen polis hafiyesi sordu: 

-Size buradan uzaklqmağı 
teklif etsem, ne dersiniz? 

. 
J an kat'i bir sesle cevap verdi: 
- Tereddüt etmeden red ede· 

rım. 

- Böyle söyliyeceğinizden e
minim. Fakat kaçmak daha doğ
ru olur. "Gözden irak olan gönül
den de irak olur,, derler. Fakat 
siz bilirsiniz. 

- Hayır, kalacağım. Kalbim 
param parça olsa bile bu mesele-
nin nihayetlenmesini merak ile 
bekliyornm. 

- O ho.lde Elenanın inat edişi 
ne hayret etmeyiniz. Şüphesiz bir 
çok tehlikelere maruzdur. Fakat 
siz de öylesiniz. Zira, söylediği· 
niz gibi kalbinizin parçalanması 

pahasına kalmak stiyorsunuz.Hnl 
~.ı.: .:.. du..üat, aalrin •• temiz 
vicdanlı bir adamsınız. O halde ci 
nayet ordusunun askerleri de· 
mek olan katiller ve canilerin ıi· 
zin kaçınmadığınız tehlikelerden 
kaçınmalarını nasıl istersiniz? 
Mantıki olalım. Elenamn kalmak 
için bir çok sebepleri var. Şüphe
siz yarın, öbür gün yaptığı itlerin 
menfaatlerini toplıyacak. Sonra 
polis avucunu kapatabilir, fakat 
ancak havayı kapat.mış olur .. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Şunu demek istiyorum ki, a· 

zizim, bu iki kardef, her halde bi 
zim müdahalemizden evvel kaç· 
mak için tedbirlerini almışlardır. 
Sizin teklifiniz onlarm sadece ho 
şuna gitmi' olabilir. Kendilerinin 
tedbirsiz bu)unduklannı düşünüşü 
nüze de gülmü, lerdir. Rücat hat• 
lanm temin etmiş olmasalar bu ka 
dar emin hareket ederler mi idi? 
Ve yahut ki ... 

- Ve yahut ki.. 
- Hiç ... Laf olsun diye söyle-

dim. 
Franoy gene suamuftu. Nehri 

geçip oto.mobillerine binecekleri 
zaman Elenanın otomobilinin de 
orada olduğunu gördüler. Fra-
noy: 

- Güzel r.ürcü, gene markinin 
yanında, dedi. 

- Bekliyelim mi? 
- isterseniz. 
Biraz sonra Elena kayıkla ıa• 

todan ~elrli. Onları vörünce biraz 
canı Aıkrldı ise de, derhal en gü· 
zel tebessümü ile sordu: 

- Ma,.kiyi görmeğe mi gidi
yordunuz?. 

- Havır mad:ım. Otomobilini• 
zi gördük ti! sizi bekledik. 

- T etekkür ederim. Ne iyi et• 
mitsiniz. 

- Hem de sizden maliimat iı• 
tiyecektik .. 

- Benden mi? 
- Evvela sizin, sonra hemtire-

nizin sihhatiniz hakkında .. 
'Bitmedi) 
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Dörtler konferansında neler oluyor ? 

Tezler karşılaşınca arada ihtilaf çıktı ! 
Inglliz gazeteleri ''lngiltere Fransa için para veremez, 

altınları Ingiltereye aittir,, diyorlar 1 
Inglllz 

Londra, 7 (A.A.) - Dört devlet iç· ' Bir habere göre l kanaatinde bulunmaktadırlar. 
timaının neticesini bildiren tebliğ, fo· ı' Londra, 7 (A.A.)- Mevsuk bir mem Almanya ve ltalya heyeti murah-
a.ti edilen noktai nazarların, Tunn b:ıdan bildirildiğine göre, dünkü içti- hasları Tuna devletleri arasında ya
devletlerinin içinde bulunduktan ma maın eııbariz Yasfr, bi.itün devletlerin pılacak bir içtimadan tam ve münsif 
U ve iktisadi müşkülat ve bu mü~kü- mesaj iştirakinde kun·etli bir arzu bir kararın r.udurunun çok az muhte
litrn izalesine m:ıtuf tedbirlerin ma- göstermiş olmalarıdır. mel olduğu mütaleasında bulunmak-
hiyetj hakkında yapıhmş olduğunu Bütün murahhaslar, bu birinci içti- ta ve bu suretle meydana çıkabilecek 
teyit etmektedir. ına h:n:ac;ının samimiyetinden çok olan bir projenin küçük itilafa klya-

Konferanstn talikinden evvel yarın- memnun göriinmekte idiler. 'Konfe- sen l\facari~tan ,.e . .Anısiurya için sı
ki mesaisi ec;nasında Tuna devletleri- ransın Tuna de,·letlerine mali bir mu kıntılı olabileceğini ileri sürmektedir 

Seyahat acenteleri 
Vapurlara serbestçe girebilmek 

için Dahiliye vekaletine 
mUracat ettiler 

Kaçakçılığa mani o lmak g ibi 
bazı düşüncelerle, limana gelen 
ecnebi vapurlara, yo!cuları kar· 
şılamıya gelen!crin ve seyahat 
acenteleri memurları ve tercü-
manlarının girmelerinin polis mü. 
Clürlüğü tarafından yasak edildi
ğini, bu kararın bir çok şika
yetlere sebep olduiunu yazmış
tık. 

Haber aldıgım.za göre şehri· 
mizdeki seyahat acenteleri ve 
tercümanlar bu kararın kendile-ne ait meseleler hakkında bir rapor avenetin ifa'.Jl noktastnda derha1 mu- ler. 

tanzim etmek için hususi bir komis- t:ıbık kalmış olduğu öğrenilmektedir. Ilir mua,·enetin icrası bahsinde ser- rini çok mutazarrır ettiğinden 
Yon teşkil edilmiştir. Konferans muhitinde, Tuna devlet- dedilen tekliflerin başlr~a hududu u- bahisle geri alınması için telg-

Dört büyük de,·let. bundan başka !erinin maruı buluncluklan iktisadi mumiyetle mali muavenetin Fransa rafla Dahiliye veka!etine miira· 
her birerlerinin temsil edilmiş bulun- t:'lf.dit ve tehlil<elerin önüne geç~ek ve büyük Britanya tarafından yapıl- caat etti 'er. 
duğu bir mütehasc;ısfar komitesinin için yapılacak her türlü telkinatm, ması ,.e tarife muafiyet ve imtiyazla· 
tay.inini ve bu komitenin Cemiyeti Ak hunlar ister hir tarife rejimi isterı:e tının da Almanya ve ltalya tarafın- Yıllık nıatbada 
vam maU komite~inin son defa vermis 1 

rfaha geni~ bir şümulii haiz olsun, tet- dan bah~edilmesi fikri etrafında ce
bulunduğu merkezi n cenubu sarkf kik edilme.si icap etti"!i ve konferansın reyan etmektedir. Belediye geçen seneye ait 
Avrupaya ait raporun tetkiki ile .. meş vegane maksadının Tuna devletleri- lngiltere gazetelerinin mühim bir tanzim ettiği yıllığı matbaaya 
gul olma~rnı ten...;ip etmiştir. nin icinrle Jmlund1ıklan müşküller- kısmı Fransa başvekili Mösyö Tardi- vermiştir. Yıl 1ıkh 74 nevı ista· 

Komite toplandı dl'n kurtarmak ve 7~ngin devletlerin vönün Tuna devletleri planı aleyhin- tistik ve her istatistiğin de ay-
Londra. 7 (A.A.) - Dörtler konfe- kcnrlilerine yapacakları muavenetleri de bulunuyor ,.e a]evht3rhklannı pek rıca bir kaç şubesi vardır. Me-

- VA '-ll ~ N Hn 1932 ~ 

Pariste bir 
ilim sarayı 
yapılıyor .. 
İlmin teralckisi ile alakadar 

olan bazı nüfuzlu zevat Pariıte 
bir " Ilım sarayı ., vücuda getir
mek için bir plan hazırlamışlar-
dır. Saray ( 300,00o ) isterlin 
kıymetindedir. Hükümet, pro
jeyi kabul etmiş ve bu sarayın 
arsasını vermeyi kararlaştımiştir. 

Yeni saraya " Alimler evi ,, 
namı verilmesi muhtemeldir. 
Burası beynelmilel alımler için 
bir kulüp teş'.<ıl edecektir. Sa
rayda konferans salooiarı, içti
ma odaları, bir l<ütrpane, bir 
de storan, ve otel tertibatı bu
lunacaktır. 

ilim erbabı içinde fal<ir olup 
ç11Jışmak ıstiyenler burada yışa
yacak ve kendilerinden ücret 
namına birşey alınmıyacaktır. 
Bu gibi zevat hangi miJJete 
mensup olursa olsunlar ilme 
hizmet edecekleri anlaşıldığı 
takdirde saraya kabul edilecek
lerdir. 

Bu suretle ilim adamları fikir ransı. l<omitesi bu sabah Hariciye ne- favdalr bir c:urette i~timal ettirmek açık bir surette ifade edivorlar. selA ınşaata ait istatistiğin han, 
zarttınd M llf n · · ı k ld • ı... D • · mücadelesine im'kan bulacak, e . n ac onald'ın riyaı:etin ıcın rnrc er arama o ugu ueyan e- ey)j ekspres gazetesi hu münase- ahcap v~ya '-a· o-ir semt itibariyle h b k f 
det ı !f·ı kt d' ., " " ~ • ve bunun için iç ir ül et ih-
•.• ~P ~n~ı~. saat on üçte öifle yeme- ' me c ır. betle J·azd1ğr bir bas makalede şu söz taks' matı hal.kında da ayrı ayrı 
gı ıçln ıçtımarna fasıla vermiştir. Diller bir hAbere qöre de leri söylemektedir:. tiyar etmiyeceklerdir. 

Komitenin saat H,30 da tekrar top- J d 7 (AA) Ak "Bi M . .. .. • h. t tili istatistikler mevcuttur. Bir ay içinde sarayın yeri 
1 ..,on ra, . . - ·şam geç va- z. . Tardıyonun planını ıç e ........................................................... . 
anacağı ve konferansın dün diic;;iir.ü- kit dörtler konferansının dünkü i~ti- iyi kar rhyamıyacağız. Fakirleşen ye hacet yoktur. gösterilecek ve müteakiben • ın-

len şekil hilafına olarak bugün' hk maında bir taraftan l<'ransa - lngil- Tuna devletlerinin bir gümrük ittiha Avrupanın iş!eri Avrupaya aittir. şaat başlayacaktır. 
hir içtima Yapmryacağr - haber ahn: tere, diğer taraftan İtalya - Alman- dr teskil edip etmemeleri İngiltereyi lnaiJterenin altın]arr da lngiltcreye --------------
mrştrr. - ,., 

M ya aı;asında fikir muhalefetinin mev- kat'iyyen alakadar etmez:, fakat bu aittir.,. Gelenler, gidenler 
Gr · ~ne Dona!d, M. Flandin Vl' M. C'udiyetinin mfü~~hede edilmiş olduğu i~i Fransayı ~on derece alakadar eder. AmeJe fırka."'lnın naşiri efkarı olan 
k andı ve M. Fon Bülowdan · mürek- öğrenilmiştir. Bu memleketler onun tanbiidir. (Deyli Heratd) da aynı fikirdedir. Bu 
hep olan bu komite, Tuna meselec;;inin Simdi menuu bahsolan iki mesele, Fransanın Tuna üzerinde He~emonisi gaze~ de diyor ki: .. Biz l\lö~yö Tardi 

aJJi için ilerj sürülen tekliflere mu··- Ru1 00aristanın Tuna federas ... ·onuna 
1
·t d h • h. d . .. k .. 

A Afg3nistanın Bal\u ı,onsolosu 

.\ptülııh3t han dün Ba' udan şehrimize 
gelmiştir 

t ır I!' ,, Yar ır, Fransa bunlann müz:a erctı- yönün siyaseti aley ın eyız. çun ·u 
e~ ık feferrüati nazara almıştır. hali hiırm olup olmadığı ve Tuna ni satın almıştır. Yalmz Fransa ora- bu.<;iyaset Anupa namına muzir. Av-

A Bir müddettcnberi şehrimizde bu-

?ğru ma16mat alan mahafilden memleketlerinin kendı· aralarında 
1
·s- h. d. · temın ediJd·ğ· .. ya yatırdığı paralari~in endişe ıss<.' ı I rupanın iktisadi hayatı namına muzır Par\'c dün lzmire gi•miştir 1 ıne ırore, müzakerelerin ti~are edip "'tmı· .... eceklerı· ke ... ·fı' .. ·etı·dı·r. 1 ı t · "-ti · • 

lunan lzmir l lolanda konsolosu ~1. 

k " .ı J J :ı·or ngiltere. Fransanın rarar arını e lngilU!re Fransa münase&A:: en namı 
az ço yarı resmi bir mahiyeti haiz ol- Fransa ve Bu··_, .• ·,·k '"',rı't.,n.··a mı·ı·me~- l' r· . r·· ma.cnna - b u " • "' a ı '"in para vermez Mister Mac Do- na muzir, Fransa halkının mena ıı Nlcanlanma 

1 ragmen, azı siddetli mün?ka ~illui, dörtler konfer:ans. ı tarafınd,"n ,,d .,. 
şa ar cereyan ettnistir " naı belki hu nokta üı:erinde tered- namına muzirdir.,, Istanbul belediyesi masraf şube'l 

Konferans heyeti u~umiyesinin 
0 
••• _ ~erdedilen tekliflerin Tuna hükumet- rlüt dn.vuyor. Fakat bütün lngiletere DeyJi Telgraf gazete. i ise şu muta- menıurlnrınd:ın Sabit beyin kerimesi ha· 

leden ~o b. . . g lt'rinin içtimama iblağ edilmesine dair milleti bir fikirdedir: leadadrr "Dörtler konferansının neti nıml a Darülflınun hukuk şubesi müda-
. nra ır ıçtıma yapmaması ko <>lan usul lehinde b 1 kt 1 l ·ıt 

mitenin bir itlaf eJde edemediğine a . .1 · u unma a ve tal- Bugün 1914 te değil 1932 deyiz. Tu- cesinde bir pih'ln hazırlanırsa. ngı e vimlcrinden ;\lanisnlı Refik beyin nişan 
rib sur<'tte delalet ede 'b· ... ~ - ~a 1 ~ At:nanyada, d?kuz devlet mü- na devletlerinden federasyon yapa- renin bu pilana müzaheret edebilmesi mera~i mlcri mumaileyh Sabit bc~in h:ı
'!'ektedir. r gı 1 

gorun- me~sıl.lerı arasında bır heyeti umumi- j rak Al·usturya _Almanya ittihadına \ i~in ticaretinin iyi bir muaır.ele gör- ncsınde icra cdilmi~tir. Tara~~nc metM-
• - - - • - - - - - • ye ,ırt ·naı yaptl\l}ası lazrm geleceği mani olmak için yar<Iınfımrzt i.s'temi • me..:i l:i.zımdlr. .. diyet temenni ederiz. "' • o 
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-----TARffi EL KİTABI 
dilen sahalara ye l t. k . T ... 1 
İbrahim inal'" O ... r eş ınne h: . ugru Bey Selçuk ailesinden kurtulmuş ve 

Dah ı guz ~uvetlerının ba,ında garbe aevketmitti. 
se I . ~evvel gelmı§ olan Oğuzlar da bunlara iltihak etti. (1046 - 1049) 
~e trın e Ennenistan Türkler tarafından çiğnendi. Önlerinde Bizans 

or ~;~ mağlup oldu. Türk ordusu Erzuruma kadar ilerledi. 
T .. ki - l054 te Ermeni ve Gürcü kuvvetleri Van gölü kenarında ak: ertarafından tecavüze uğradı. 1056 - 1057 de Ermenistan yeni bir 
Aıı:d jaruT kaldı. Malatya tahrip 1059 da Sivasa hücum edildi, Garbi 
icada 

0 
jya ürk akınları başladı. (1065 - 1067) Urfadan Antakyaya 

1069 rd ° K sahalara hücum edinldi. 1067 de Kayseri, 1068 de Niğsar, 
ler •iddetl'onta ~~70 te Hanas Türklerin tecavüzüne uğradı. Bu tecavüz· 

F &kat 
1
( ~ 0;a a beraber tam bir istila mahiyetini arzetmiyordu. 

İmparat.. .. R 1) 26 Ağustosta Malazgirt te vuku bulan muharebe Roma 
vetlerin:rSel :kdnuı Diy<?~enis'in mağlubiyeti ile neticelendi. Türk ku\' ... 

Bu zaferJ .evlet reısı Alp Aralan kumanda ediyordu. 
Alp Arala en:ır kaç ayv sonra Türk atlıları Osküdara kadar geldiler. 

merasına tak~ ızı! ırmaga kadar olan kıyıları mayetjndeki Türkmen Ü• 

knn beylikler•i: ~ttı. Onlar o zama.n~i ~aziyetten istifade ederek bir ta• 
T etekkül ed:n ~ar hu 11;1retle bırıncı Selçuk feodalitesi teşekkül etti. 
Saltuklar, (to71 erebeylıkler §unlardı: 

(1071 - 1177) d. - 1201) mengüçler, (1071 - 1252) danişmendiler, 
ır. 

- ilk Selçuk fetodalltesl 
Saltuklar: 

Alp Arslanın kumanda ı 
t .... _ d n arından Ebülkasım Erzurum taraflarının zap• ··-memur u. 

Vazifesini yaptıktan son E .. b' 
te•kil tt" D l t K ra rzurum merkez olmak uzere ır devlet 

:ır e ı. ev e asımın toru · b I (S ı k) ... 1J • • • l 
tır. Bu devlet Gürçülere karaı nunafnfıs .ete. ha tu

1 
dogbu 1arı ısmuu aDmış let (1201) de Anadolu Sel :ır .mu~a akıyetlı arp er. e . u. unmuştur. ev 

çukılerı tarafından zaptedıJ.mıştır. 
M&ngUçler : 

Alp Arslanın kumandanlarından M .. M ı zgirt harbinden sonra 
merkezi Erzincan olmak üzere bir devleentgkuç, dua Saonraları bu devlet iki· 
Ye höt·· d·· S .k. d 1 ur . 
d·ı . un u. onra ı ı ev et te Anadolu Selçuki devleti tarafından zapte

ı dı. 

Dani,mendller : 

Alp Arslanın mayetindeki Türkmen beylerinden Melik daniıment Ah
~et hme~kezi Sivu olmak üzere bir devlet kurdu. Bu devlet Bizanala 
I ır d aylı zaman mücadele etti. Hacılar seferine karşı da mücadelede hı:.
.;.~ UF 1143 .. 1143 ten sonra Danişmendiler devleti bir takım parçalara ay· 
n• 

1:h aka.t 1077 de Anadolu Selçuki devleti Danitmendilerin hakimiyeti 
.. ili llJ.et verdi. 
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- Anadolu Selçuk lmperatorluğu -

Selçukun torunlarından Kutulmu~ Tuğrul Bey zamanında Anad~lu fü. 
tuhatrna iştirak ettikten sonra Selçuk tahtına geçmek için Alp Arslana 
karşı açtığı harpte olmuştu. Onun oğlu Süleyman babasına tabi olarak Bi
Jecikle Urfa arasındaki Türkmenlerin başına geçmişti. Melikıeh tahta 
geçince Süleymanı Bizanslılarla harbe me-mur etti. Süleyman Bizansa kar· 
fı muvaffak oldu. Çünkü Bizansta halk büyük arazi sahiplerinin elinde 
bir esirden başka bir şey değildi. Halbuki Süleyman küçük bir vergiye 
r. · 'arın hüri •·etlerini ıe1 :yordu. 

İkinci bir sebep Bizans Ortodokskilisesi diğer mezheplere salik olan• 
lara karşı pek merhametsizçe hareket ediyordu. Halbuki Süleyman din 
hüriyetini de kabul etmişti. 

Üçüncüsü Süleyman Bizans kumandanlarının ihtilaflarından da iati
fad~ ediyordu. Bunun için süratle lzniğ" kadar zaptetti. 

~ 
Süleyman (1089) da öldü. 

- lmperatorluğun kuvvetlenmesi 
Süleyman öldükten sonra büyük Selçuki hükumdarı Melikşah An· 

takyaya geldi. Anadolu ve Suriye işlerini tanzim etti. 
Süleymanın küçük oğlu Kılıç aslanı da beraber götürdü.. . .. 
Süleymanın kumandanları fütuhata devam ediyorlardı. Mehkı.ahın o

lümünden sonra yerine geçen Berkiyarla Kılıç Aslanı Anadoluya. !.(ollad_ı. 
Kılıç Aralan İzmir civarında kuvvetli bir ordu ve donanma: teşkıl etnııt 
olan Çaba Beyin kızını aldı. Kayın babasının da yardımı ıle babasının 
devletini kuvvetlendirdi. . 

Bu esnada hacılar seferi ba,ladı.Bizanshlar kaybettıkleri yerleri is· 
tirdat etmek istiyorlardı. Hacılar ordus~nu~. ~.kı~.ı önünde hükum.et mer• 
kezi olan (İznik) i kaybetti. Berkiyaruk un olumunden s?nra yerın.e . ge .. 
çen Sultan Mehmedi tanımadı. ŞarkiAnadoluda ona tabı kalmak ıstıyen 
beylerin arazilerini zaptetti. 

(1107) de hütbeyi Musulda kendi namına okuttu. 
lran ve Suriye Selçuk ordularile k:u§ıla~tr mağ]:'.ip oldu. 1-Iabur çayında 

boğularak öldü. (1107) 
Danişmendiler ve Bizanslılar bundan istifade ederek Sel;ukilere ait ha .. 

zı sahaları zaptettiler. 
Kılıç Aslanın oğlu Mes'ut bunlarla bir çok harpler yaptı ve Selçuk 

hakimiyetini tekrar tesis etti. 
Bu zamanda hacıların ba,ında bulunan Alman İmparatoru Konrad'ın 

ordusu Tarsus geçitlerinde mağlup edildi. Fransa kralı Vll Lui'nin ida· 
-~sindeki ordu da lç el dağlarında peritan oldu . 

Kılıç Aslan zamanında Selçuki devleti Danifmendilerle bir çok harp
ler etti. Nihayet Anadolu Türkleri Selçuk hakimiyeti altında toplandı • 
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Bazı doktorlar hafiflik mi gösteriyor Küçilk adalar ve 
Italyayla itilafımız 

Türk - ltalyan kara suları hu-

Tayyare Cemiyet 
Mübayaat Komiı• 

yonundan: [ Ust tarafı birinci sa-çfamızda 1 j 
i}i ne de daha fenadırlar. Doktorluk 
da bir meslek olarak diğer meslekler-/ 
den ne daha yukan, ne daha aşağı . 

"Ecir kullanarak onu başkasına Makalede serbest meslek erbBa0bıdaa- dudu itilifı hakkında Italyan 
isticar etmenin ticaretle iştigal demek rasında biz zikredilmiyoruz-
oldut'11 iddiası da sakattır. Çünkü gariptir. hariciye nazın M. Grandi, F aıist 
bu maddenin kanun nazarında istis , Bir misal ı::öyliyeyim Kazanç ka - bfiyük meclisine verdiği raporda, 
naları vardrr: Serbest meslek erba· nanunda "doktorlar, avukatlar. mat· Alimentara, Nolo, Kara Vol:a 
bı.. buat mensupları gibi ilmi meziyetle • adalarının da dahil bulunduğu 

Nümuoe ve ıartnamesi yeçbil• 
15,000 adet ikinci ımıf eYleome 
cüzdanı tap ettireleceğioden taba 
talip olacakların pey akçeleri ile 
birlikte 11- Nisan -932 pazarteı· 
günil saat 15 te piyanıo mildürl 
lüğünde müteşekkil mübayaat 
komisyonuna müracaatları. (1370) 

dır.,, 

"Kazanç için hastane işleten dok • 
torlara gelince, bunlann ticaretle 
meşgul oldukla11na göre Ticaret oda
sına yazılmalarılazım geldim şüphe . 
sizdir. Bir doktor doktorluk :> aptıkça 
tüccar değildir, fakat bu demek de -
ğildir ki doktC'rlar asla ticaret yapa
maz. Umumi bir m:ı.hal acmnk ticaret 

Nihayet, Ticaret odasının bizden riyle geçinen !l;erbest meslek erbain barı kü~ük adalarla Bodrum kör
istediği senede (20) liradrr. Ne bunu ilah ..... ,, Mealinde bir fıkra vardır. fezinde bulunan Kara Ada üze· 

Ve bu da hakikati tasrihe kafidir, zan 
vermekl biz iflas ederiz, ne de alma • rinde 1 ürkiyenin hAkimiyet hak-nediyorum. 
makfa ticaret odasr zarar görür .. An- Makalede ''ha.-;tane ~ahiplerinin kı tanındığını bildirmiştir. 
cak bu bir prensip meselesidir. Bize, Etibba oda!l;ma milkayyet bulunmafa Kara suları, ıarkta ilç mil 8auıı~ o~t~an Hissesi 
Etıbba odası Ye hukukşina.c;Jar hak • n Ticaret odaStna da k:ıydedi1meleri- mesafede bulunan bir no"tadan Eminönll MalmüdürlOğünden ı 
1r olduğumuzu teslim ettiler. Biz de ne mani teşkil etme1~,. Peki, soranın T b Babı Cafcride .· Ahı çelebi maballe-yapmaktır.,, 

"Doktorlar ticaret yapmıyorlar. Bu 
nu miinnkaşa eden yöktur. Fnkat dok 
torlu ticaret yapabilirler. Bunu da 
doktorlar münakaşa etmemelidirler.,, 

unç burnunun cenu una ve 
bu kanaatteyiz. Ye nihayetünnihaye öyleyse: Niçin bir afyon taciri afyo • sinin eski yumurtacılar Ye•i zindan ka• 

garpte üç anil mesafede bulunan bu bir içtihattır. nun tababette kullanrlmasr dolayı~iy pısı caddesinde e5ki 355 ve yeni 63 
bir nokadan Nolo adasının cenu-Hem biz, tüccar değili1.., demiyoyuz le Etibba oda~ma kayde mecbur tutu] No. Jı 108 arşın murabbaı anı üzerin• 

ki .. Kanunun bizi tüccar addetrMdi.. muyor.? buna müotehi olacak surette mebna Urglr Tonos bir bap dükkanın 
ğini söylüyoruz. Arada bir anla~ma- Ticaret oda!I tüccar ve sanayi er· tahdit olunmuştur. hazineye ait 2 3 hissesi sekiz sene ve 

Dün. Sağlık yurdu müdürü ibra . mazlık vardır. bab:ına yarryan bir teşekküldür. Bu se iz müsa,·t taksitte ödrnmck şartile 
him Ferit Bey, kendisiyle görüşen bir Ticaret odnStna. hekimde, hacıda, teşekkülün hiç bir faidesi yoktur. Bi - Teşekkür 3506 lira 67 kuruş muhammen bedel 
muhnrririmize bu yazı üzerinde şun • hoca da, tücear da kaydolunur. zim te. ekkülümüz doğrudan doğruya üzerinden açık arttırma usulile satılıl• 
lnrı söylemiı:.tir: varbğrndan istifade edebileceğimiz Geçenlerde, l\lntba:ıi Osmani}e his- çı k arılmıştır. ihalesi 28 Nısan-932 per· 

"Ahmet Şükrü Beyin makalesi Eh·erir ki, kanunda yeri olsun.. Etibha oda.siyle kabildir. scdarlarından Nudiye hanımın hisselerini sembe gilnü ıut l l de Eminönü Mal· 
k Yoksa her şey l!!Arihtir. Ve bu kadar · · 11 D ·· f ı. b ·· k 'b h ild , .. ıt • d ı aktı" (1°14) mantr ·la dolu.. Fakat ba ·tan başa Hastanelerımızde ecir ku anmaldı aruşşa aıı:aya te erru etme· gı i mü im m ur ubun e yapı ac •· ~ ; 

kanuna mugayir.. bariz bir şeyin tefsirine gitmek de ma ğımız dofayısiyle Ticaret odasına kay hayır bir i~lcmlş olduğunu yazmıştık. Tashih 
Makalede, bir çok doktorların tüc- na~,zdır.,, dimizin tabit olcluğu ileri sürülüyor. Cemiyeti tedrisiye heyetinden dün şu 6 Nisan 932 tarihli nüshada 

c:ır olmnd klnnnı isyan hal:tıde iddia Diğer taraftan Alemdar sıhhat Pek ft.IA •• O halde müştereken c.alrş.'ln teşelı.kürnameyi aldık: Ista bul 4 üncü icra memurluiu· 
ettiklerinj ileri sürülüyor. Doğrusu yurdu sahibi Rıza Bey de kendisiyle avukatlar. muayenehanelerinde hiz - ":\1abe)ınci merhum Osman bey h- nun 2749 numara ilinında 3500 

görü~n bir muharririmize demh~tir t · k k 11 d kt 1 · · B ı b h ı· d k d 350 ı· 1 bu kelimenin ne d:ye yerinde kol • r me Çt ve apıcı u anan o or arın rımesı \'e er in sefiri es akı mer um ıra encce yer e ıra o a• 
Janıldığmı takdir edemiyonız. ~onra ki: da Ticaret odasına kayıtlan li\7.Tm müşir Tevfik paşanın h:ılilei muhtereme· rak •eh Yen yazılmıştır. T asbib 
bnzı doktorlann tüccaı·lrğı havsiyetşi- - ".Makaleyj okudum. Ve ağır ha~ gelir.,. ]eri i\uıilye hanımefendi l\Tatbaarı Os· olunur. 
ldn addedecek derecede hafiflik gÖS· lı tanınmış bir gazeteye yakıştırama- manlyeoeki hisselerini Daruşşafakaya te- _D_e_r_l_v_e_b_a-rs_a_k_m_U_z_a_y_e_d_e_s_I_ 
terdikleri kaydediliyor. Hekimlerin dım. Bilha a; doktorların isyan yol- 1 KISA HABERLER 1 beırü bu5urmuşlardır. Alttnış sıncdenberi Tayyare cemiyeti Istanbul şubesin· 
k:ınun na2'!arrnda herkes gibi müsa\; lu hareket ettiklerine dair olan cÜm• - memleketin irfan hayatında mahsus bir den : Kurban bayr:ımınd:ı teşk:ilAttmız ta• 
oldukları tabiidir. Bu müsavatı ihlal ]enin bir zühül eseri olduğunu ıanne- Zaroağa - Zaroağa, lstanbula dön varlık gösteren Oıruş~afakaya karşı yük· rafından toplanacak deriler Cl8) kuru~• 
edecek gülünç bir iddia şayet vRkise diyorum. mek için para ı yetiq·~·cdiğinden, sek şefkat hislerinden ilham alan bu talibi uhtesindcdir. 9 • 4 • 932 eumırwi 
hdifük tabiri makul görülebilir. Her şeyden evvel şuna işaret et - Londrada yedi haftahk yeni bir mu • kıymetli tcberrüden dolayı müşnrüıııileyha günü saat 16) da pazarlık suretile deri 

k · t · H" b" d · kavele imzalamıştır. Yedi hafta sonra ~ d 1 ,.c barsıldann müzayedeılne de\·amla Ancak bunun isbah da lii.ztmdır. nıe ıs erım: ıç ır oktor, tüccar - u iye hanımefendi) e mem eket irfanı fiat haddi !Ayık görüldü1t-ü takdir de kat'l 
1 v h • t "k dd t ek ib' b' lstanbula hareket edebileceği zanne• h D · f · ı · " Aksi taktirde bir gawtecinin bir züm ıgı aysıye şı en a e m g ı ır ve assatan aruşşa aka aı esı namına ihalrsi )ıpılacağından taliplerin Cilaloğ· 

re fçJn isnadatta bulunması hafiflik d :işiincesizlik göstermez. diliyor. tefekkür etmeyi bir borç biliyoruz.,. !undaki şubemize müracaatleri. 
olur. Tüccar bizim için diğer meslek Adliyede - Hukuk mezunlanndan G d k d 

"H erbabı gibi "Ok muhteremdir. Hasta . Murat Bey İstanbul aza mülıizimlrğr~ e •. paşa Jan arma Sahnalma astanelerin ticarctane olduğuna , na, İstanbul aza mülazımr Aptülke -
şüphe yoktur.,, iddiası ortaya atılı • neleri ancak doktoTlarm açması 1A • rim (',elal Bey terfian sulh hakimliği· K • d 
yor. Bu, Ticaret odasının noktai naza mn geldiğini ve doktor1uğun da ser· OmJSYODUD an•. ne tayin edilmişlerdir. 
n gibf tamamiyle kanuna multaJiftir. bcst meslek erbabı arasında bulundu· 

""Tmum.ı· bı"r mahı"l v • • t'bb . . , k -:===========:=.,- 24000 metre boz 1'aputluk kumaşın kıpalı :ıarfla münaka1a11 v açmak ticaret guna gore ve c ı a ıcrayı san at ·a · 1 18 d 
yapmaktır.,, deniliyor. Doğm .. J.'akat nununu;n 12 inci maddesi doktorluğu M U S A M E R E L E R -Nisan-932 pazartesi gtınü saat on beıte yapılacağı illn e il· 
doktorlara şumülli yok. Çünkü kanun sarahaten ticaretten menettiğinden Holkevlnde _ fo"en fakültesi mişsede mezkur gün bayrama müaadif olduiundan münakaa .. ı 
musarrahtrr. kendimizi tüccar addetmiyoruz. Ye ti- talebe cemiyeti bu sene mezun olacak 20-Nisan-932 çarşamba günü saat on altıya talik olunmuştur. 

Doktorlar tfcaretane açnmnz ve ti- caret odasiyle aramrr.dakl ihtilafta arkada~lan ~crifine dün "Hılk~\in., de Taliplerin ona göre meık~ günde muayyen saate kadar temi· 
caretle me~gul olamazlar kt.._ bir noktai nazar meselesidir. bir çar \'ermi~fr. nat ve teklifnamelerile komisyonumuza mtiracaatlan. (1204) 

------------------------------·-·-·-···-----------------------------·-·---· 

..... 14s ............. rARlH EL KİTABI -------
Bizans imparaforiı Manuel Konnenus memnun olmadı Selçukilerin 

üstüne ordu ıevketti. Çardak civarında mağlup oldu. (1167) 
İkinci bir orduyu da Niksar üstüne göndermi~ti. O da mağlup oldu. 

Selçuk devleti için artık Bizans tehlikesi kalmamı!tı. Fakat Kılıç Aslan 
devleti 11 oğlu arasında taksim etti. 

1 l karde~ arasında mücadeleler batladı. Nihayet Rükeneddin .. Süley• 
man imparatörlüğün vahdetini temin etti. (1196 - 1204) 

Selçuk devleti 1206 da Antalyanın zaptından ıonra Venediklilerle 
tüc.cari münasebetlere girmişti. Ermenilere kartı ciddi hareketler yapıldı. 

(1214) te Sinop Trabzon Rum imparatörlüğünden zaptedildi. lmpara· 
torluk senede muayyen bir vergi vermeyi de kabul etti. Selçuk imparatorlu· 
'ğunun en hatmetti devli Alaeddin Keykubaı devridir. 

Bu zamanda Akdeniz kiyılannda Ermenilerin elinde bulunan müta· 
bakkem mahaller zaptolundu. 

Akdenizde Kandelar işgal edildi. (1220 • 1221) ismi Ali.iye kondu. 
Kışlık payıtaht ittihaz edildi. Ermeniler Alaeddin metbu tanıdılar, vergi ve 
yardımcı asker vermeği kabul ettiler. Bu zamanda Erzurumve Erzincan 
havalisi de Selçuk hudutları içine girdi. • 

Ahlat, zaptedildi. Hınzem §ahlardan garbe ıelenler buraya yerleıtiril• 
di. (1234) te Harput zaptolundu. 

Anadolu Selçuk devletinin kemal devresini, Keyhüsrev, Ali.eddin, 
Keykivüs zamanları temsil ederler. 

Bu zamanda Selçukilerin vaziyeti mükemmeldi. 
Antalya alınmıştı Ticaret yerinde idi. 
lstanbulda Latin imparatörlüğü teşekkül etmiş lznik te bir rtum hUKÜ• 

meti vardı. Selçfıkilere vergi veriyordu. Trabzonda teıekkül eden ikinci 
bir Rum hükU.meti de Selçuk hazinesine vergi veriyordu. 

Eyy(ibf ve Artuk hükfimdarlan Selçukileri metbu olarak tanıyorlardı, 

- lmperatorluğun zayıflaması ve isyanlar-

Giyasettin Keyhüsrev Selçuk ordusundaki beylerin ve bir kı11m hristi· 
ıa.n kıt'aların yardımı ile iş başına gelmişti. Babasının kumandanlarına, 
memurlarına itimat etmiyordu. Onlara karşı emniyetsizlik gösteriyordu. 
Vakıa hariçte Selçuk imparatörlüğükuvv •tli görünüyordu. Fakat baba 
1shak isminde bir Türkmen şeyhi kendisinin peygamberliğine inanan 
Türkmen aıiretlerini isyana teşvik etti. İsyan birden kuvvetlendi. Malat
ya ha valisinde başlıyan göçebe . syanına karşı Se'\ uk orduları kartı koya
madılar. Giyaıeddin Kon dan kaçtı bir kaleye saklandı. Baba ishak ya· 
kalanıp idam edildi. F ai-:at L n yin yatırılamadı, nihayet mühim kısım· 
ları hristiyanlardan mürekkep olan ordu isyanı pek kanlı bir ıurette bas• 
trrdı. 

Fakat buza.manda §arktan yeni bir tehlike baş gösterdi. (1241) de 
Bayçu kumandasındaki Moğol ordusu Selçuk ordusunu yendi. Erzurumu 
aidı. Giyueddine tabi devletlerin gönderdiği askerlerle ordusunu takviye 

-------- TARlH EL KITABJ 
zan bir çok Türk i.li.mleri ve müverrihleri yetişmi!tir. Ordu ve sarayın 
lisanı türl;çeydi. Bunun iç.in türkçe Mısırda ve Suriyede büyük bire • 
hemmiyet kazandı. Lisanlar ve emirler arasında arapça bilenler 
pek azdı. Bunlar için Türkmen ve Kıpçak türkçeıiyle eserler ya• 
zıldığı gibi Altınorduda, Anadoluda yazılmıt eserler de itina ile is• 
tinaah ediliyordu. 

Memluklar bu memleketlerle yalnız siyasi, ticari değil fikrt mü • 
naıebetler de tesis etmitlerdi. Mısırda Suriyede on dört ve on beıinci a • 
sırlarda türkçe bir çok eserler yazılmıftır. 

Mercidabık harbinde ölen Kanıunun türkçe §iirlerini bu meyaa 
da saymak lazımdır. 

MemlUklann reımt dili de türkçeydi. 

- Orta zamanda Anadolu Tllrk devletleri -

Abbasiler devrinde Anadoluda TUrkler ı 

Abbasiler devrinde Türkler .mühim mevkiler İf gal etmitlerdi. Bil • 
hassa Bizans hudutlarında Abbasiler zamanında Türkler yerleıtiril -
mitti. 

Abbasiler T araus ve Adana ha valisini kat'i surette ellerine ge-
çirmiılerdi. Bizanslılarla döğüşmek için gelen gönüllüler burada yer• 
le9iyordu. 

Bunların pek çoğu Türklü. Bu suretle Kilikya havalisinde Türk ek• 
seriyeti bu suretle teşekkül etmişti. Tarsus mıntakası Bizanslılar ta • 
rafından tekrar zaptedildiği zaman dağların sarp kııımlarında iılam 
Türkler gene mevcudiyetleı·ini muhafaza etmişlerdi. 

Oğuz, Peçenek, Kıpçalc gayrı müslim Türklerini Rumeliden Ana • 
doluya nakletmitler öteye beriye yerle§tirmişlerdi. 

Selçuklardan evvel Şarki Anadoluda OGuzlar : 

Gazneli Mahmut devrinde bir takım Oğuz aıiretleri garbe haraket et 
tiler. (1029) handan, Azerbaycandan geçtiler. Ermeniler, Gürcüler, ve 
Bizanslılarla döğüşmeğe başladılar. 0037) de bu Oğuzlar Van gölü ke 
narında Bizans ordusunu bozdular. (1041 • 1042) de Ermenilere mu• 
vaffakiyetle taarruz ettiler. Musul ve Diyarıbekir İslam emirlerine de 
tecavüz ettilerse de bu tecavüzlerde Oğuzlar büyük zayiata uiramı,lar· 
dı. 

Asıl Oğuz kiitlesi Selçuk reislerinin kumandasında- garbe geliyorlar 
dı. 

- SelçuKların Anaooluyu lstllAsı -

Selçuk devletinin Oğuzlara kartı siyaseti Oğuzları ıarpte yeni zapt .. 



' Devlet Demlryolları llanl6rı 1 
idaremiz için pazarlıkla saba alınacak olan 84 kalem musluk, 

llstik hortum, kupsirk&i, mqe dilme, yelken bezi, cıYata, men
teşe el tulumbası, pirinç tel 38 kalem muhtelif kırtasiye yazı 
makinesi ıeridi yaba sapı ve saire aibi mubt~lifülcins malzeme
nin pazarhiJ 11-4-932 tarihine mD11dif pazartesi gtıntı mağaıada 
icra kıhoacatından taliplerin yevmi mezkürda 11at 9 dan 11,30 
kadar iabati vOcut ederek tahriren fiat vermeleri bu baptaki 
malıemenia m6fredat liatesi mağaza dahiline asılma, olup nümu· 
ne ıetirilmeai icap eden malzeme için nümunelerinin birlikte getiril· 
meai allmuneaiz Taki olacak teklifatın kabul edilmeyeceii ilAn 
ohanur. (1393) 

Karban ba,..amı mllnasebetıle bi16mam DeYlet Demiryollann
da (Ermram Ye Mudanya batlan baric) ae1abat edecek yolculara 
bilet &cretlerindea % 30 Ye munbuıran Ankara ve Haydarpaıa 
iatuiyonlanndan 9 Ye 10 numara& muhtelit katmrlara binerek 
Haydarpap • Ankara arasındaki iataaiyonlara fidecek yolculara 
%40 temillt yapılır. Bu tenzilltın, Galatadaki Yatakla Vagon 
Acentuı mDateaa olmak Dzre, diier ıeyabat acentalarile, lzmir
Kauba ve Adana· Nusaybin hatları iıtaaiyonlanndan ıebekemiz 
heaabma aablacak biletlere şumulD yoktur. 

Teuillt mOddeti, 12-13 Niaan 932 tarihinden 22-23 Nisan 
932 tarihine kadar on gilndOr. 

Bayram tarifeıinin tatbik edildiği gOnlerde katarlara ihbarlı 
veya ihbarsız olsun biletsiz binecek olan yolcularla gayrı mute
ber biletle ıeyahat eden yolcular tenzilatlı bayram hrifesinden 
iatifade edemezler. 

Fazla tafaillt için iataıiyonlarımıza mOracaat edilmelidir. (1329) 

Af yon Nafıa Baş Mühendis
liğinden: 

Afyon • Sandıklı yolunun 38+600 ldiometreainde "12685,, li
ra bedeli keıifli Karadirek klprGaO lntaah 24·4·932 tarihinde 
uat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf uıuHle münakasaya 
konulda. 

1 - Eblt1et •eaikau almak veya kayıt ettirmek için mOna
kqa. ~raiti umumiycainin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazıh 
Yeaaıkia. ~laalcaaa g0n6nden llakal sekiz gQn e\'vel Villyet Bat 
Mllhe ad1alijine tevdü. 

2 .- MOnakasa tafıilitile ıartoameler sureti muaaddakaları· 
nın Vı Ayet Nafıa Baı Mübendısliğinden ahnabilec~ği. 

3 :- Münakasaya İftirik edebileceklerin mOnakan ve ihale 
kan?nde şutnameler ve teferruatı dairesinde haıırlayacaklan 
~kM me.ktuplar~ 24-4-932 tarihinde ıaat 15 den e~vel Villyet 
• nc0~1eaı Rıyaaetine vermel~ri ve ibale-nin Vıliyet Encllmeninde 
ıcra " 1 ınacaiJ illn olunur. (1302) 

Afyon Nafia Başmü
hendisliğinden: 
12 

Afyon · Gazh16I yo unun 14886 ~ b-e-de_li_ kqifli 10+105-
+ 898 kilometreleri arasile bu kııımdalci 3. adet menfez in

ıaarftı 24-4-93~ tarihinde aaat 15 te ihale edilmek Uzere kapah 
za usuliıe münakasaya konuldu. 

Hahbazsrdakı bubra.1 •e 
mütküllt dolayısile yavrula
rını Jlyikile bealeyemeyen 

anneler için G L A K S O 
mDe11eaesi 

GLAKSO 
Slitü Hatlarında mühim bir tenıiU.t 

'apmağa kıırar vermiş YC bu suret 
le GLAKSO sütünün herkes tara 
fından tedarikini ı-olıylaşarmıştır 

Pirasıda mevcut GLAKSO sürü 
henüz yeni gelen taze maldandır 
f:ğ~r yavrunuzun sıhhatini temin 
etmek istiyorsanız bütün dünyada 
fe\ kal!de ~öhret kazınmış olan 
GLAKSO sütünden ba~ka süt içir 

r ., • ., 

::nıc:m::::~ 

lr;; V A.Kll ın ~I 

l-~~~?..~ÜZ ~!!~la~~ 
Seyyar memur ısUroruz -

Zabitana memurlar , e ailelerine ve sair 
kim ·el ere \"erli mallar satmak üzere is 
tihdam edılecektlr On lira dipozitle 9· 14 
aracınd1 Sultan hamamında Dikranyan 
hanında bir numara) a murıcaat 12~5)_ 

Para yahut her nevi e,ya
r liikOmct memurlınnı kefaleti müttı:el
sileyle yahut iPQte , le verilır saat 9 - 12 
arısında mürae3:ıt : lstanbul Bahçckapı 
dö düncü \ akıf han asmıkat z9 12717) 

~~mııım~~ıım-
1 Mahkeme ve ıcra Hlr. 

Uçuncü icra 1\Jcmurluğunean 
Bir borcun temini için paraya 

çevrilmesi mukarrer bir yaııbane 
bir kasa 11 nı .. n 932 tarihin· 
de taat 12 den itibaren Gala· 
tada merkez Rıhtım han1Dda 
üçüncU kat ıO No. da birinci 
açık artırma ile ıatdacakur. Ta
lip o'an!arın mahallinde memu· 
runa müracaatleri ilin olunur. 

(2756) 

ISt!nhul ikinci icra memurluJundın; 
Bir borçdaa dolayı mahcuz 

ve paraya ~evrilmesi mukarrer 
Menedea markalı bir adet bO
yOk yazı makineıi 12-4-932 ta• 
ribincle ... t 13 den itibaren 
aandal bedeatanında ikinci art• 
brma ile aahlacağından talip 
olanlana mahallinde bulunacak 
memuruna müracaatları ilan 
olunur. (2759) 

1- Ebliye.t •eıika11 almak veya kavdettirmek i,.in mitnalca,a 
it 

1 T lstınbul 8 inci icra memurluğundan· 
~tra. •.umumiye.inin -1 inci ve 2 inci- maddelerinde yazılı 
ve1aıkın mOnakasa gününden llakal d gün evel vilayet Beyoğlanda Kan16k eczabane-

2_ batmlibendiıli~ ne. tevdii. si Ostünde madam Verjioi binti 
ft!Onakasa tafsılAtıle ıartnameler tareti maaaddakaJarının Hovasıp efendiye: 

3- vıllyet Nafia BatmObendialiğinden ahnabileceği. Artak efendiye o'aD 75001ira 
Mllnakasaya ittirak edeceklerin mlnakasa Ye ihale kanu- borcundan dolayı tanrim edilen 
~it. ;artnameler ve tefenuall dairesinde ba11rhyacaklart 15·3 932 tarih ve 2371 nu111aralı 
~ mektuplannı 24 4-932 tarihinde saat 15 ten evvel &deme emrine mnbatiri tarafıa-
d~:;t enclimeni riyHetine yermeleri ve ihalenin villyet dan ikametğ5hınıııa c:aechul 

---- encOmeninde icra kılınacatı iJAn olYaur. (1303) bu'uaduiu aıeşrubatilc iade 

Fatih M J ••d•• ı··ğ·• d edilmit ve ademe emrinin ila-a mu ur u un en: nen tebli~ne karar verilerek bu 
Samatyada H . a-

araa bilmBza ed acı. Hüaeyın ağa mahallesinde yeni 15-2 No. lı pabda itirazınız olduğu takdirde 
932 tarihiad: 1~ luraya •erılecektir. MDzayede mDddeti 7-Nisan bir ay zarfında dairemize müra· 

tal• 1 nla Mavıs-932 tarihine kadar 7irmi bet glin istica· caatJa itiraz etmeniz ödeme 
naa ıp o an nn 1 M 9 2 • d f ı· . k k . ubf komilJODtnla • ayıı· 3 tarıbıne mlla i pazar ıünü emri teb ıj"i ma amına aım 

_ ~lracaatlan. (1392, olmak Bzere ilan o'uaur. (276) 

Gedikpaşa--....J~a-n_d_a_r_m_a_S_a_t_ın_a_l_m_a_ ,!!11_ or. ıHSAN sAMı -• 
Komisyonundan: Gonokok aşısı 

49000 tr k b'- Belsoğuklugu ~e ihtılttlanna karşı 
•-- IS mNe" e lf

93
"
2 

elbi .. lik boz kumıtın kapalı zarfla mllna- pek tesirli ve uze aşıdır Divan} olu 
&9All • ıaan. Paı t i b" d 1 M h t ti! b t .... 189 la .11 d'I . d ar eı gDnO aaat OD ır e yapı a· -Sultan ı mu r es .,o. 
ca 1 n e ı mıpe e mezkar oftn bayrama müsadif bulun~u· 
.1ı..-~- o k 20 N 6 1 \s. Mıa.. &A. Al. komsıronu f 
:.u;-n m na 818111 

• iaan-932 ça11amba gOnD ıaat dokuza " UAnlarr 
olunmuttur. Taliplerin ona 16re mezkQr g-ünde muayyen ........... .._ ___ _ 

... t lr d • t k Askeri mekteplerle hastaneler lh-
e a ar t~mına ve te lifnamelerile kom=ıvonumuza miraca• 

atlan. (1203) tiyaa için JS.000 kilo toz şeker pazar-
--- Wda •tin aJmacaktır. Pazarhtı 10 

G9dikpaşada 1·andarma satın nüıan 932 ,.,..r gilnü saat ıe Y• ka· 
dar Harbiye mektebindeki satın a?• 

alma konı.syonundan ma komiayoauuda icra kdınacaktır. 
AJaf Taliplerin tptname.ini görmek i • 

ranıa nallara mahsus bet yGz bin adet buz mıha pazarbkla ~ koafaJOB& mtiracaatlan ve ift1 • 
•acaldar. 1 aliplerln farhlameyi görmelc Ozere her gün ve pa• rak lçJn de muayyen vaktinde komi• 
•r~~-ittirak icin 13 nisan 932 çarpmba rUnD ıaat on d&rtten 7onda hım bulunmaları. (261) 
• ...,. kacl,r komiaJODa mlncaatlan. (1383) (1368) 

ı _____________ s_._K_._s_._._AL~~K--o. __ d_an ____________ ~I 
K. o. ihtiyacı için 74 yemek tevzi misyon1t111uza mUracaatlan. (lM) 

kepçesi ahnacaktlr. ihalesi 12 - 4 (1375) 
- 932 sah günü saat 14,5 ta yapıla
taktır. Nlimunesini görmek ve prt
namesini almak istiyenlerin her gün 
ve ihaleye iştirak edeceklerin mu -
ayyen saatte komisyonumuza müra • 
caatlan. (180) (1324) 

• • • 
Ciheti askeriye için kapah zarfla 

5.11,600 kilo un almacaktır. ihale ta-
rihi 20 - 4 - 932 pazartesi günü sa
at 15 tir. Taliplerin prtaameyf gör· 
mek için her gün ve münakasaya i~ 
tirak edeceklerin ise ihale tarihinde 
lzmir Mat Mv satmalma komi9yonu
na müracaatlan. (168) (1277) 

• • • 
Eskişehir tayyare tamirhanesi için 

20 ton kok kömürü alınacaktır. lha • 
lesi 9 - 4 - 932 T. n cumartesi gti· 

nü saat 15,5 ta yapdacakhr. Taliple
rin şartnamealnl almak Usere her 
sün ihaleye lttirak edeeeklerin mu -
iyyen saatte komisyonumuza mlira -
taatlan. (177) (1321) 

• • • 
Ordu ihtiyacı içla ..-rbkla dört 

•uhtelif eb'atta flit. alınacaktır. Pa 
aarlltı 11 nisan 931 puartesf günU 
aaat 16,5 da icra edlleeektir. Taliple-
rin muayyen vaktinde komisyonda 
bulunmalan. prtnamesini almak is 
tiyenlerin de komisyona müracaat
ları. (182) (1373) 

• • • 
Müteahhit nam ft hesabma ahnuak 

10,000 metre keten kanat tıeridi, 2,000 
metre murabbaı kanat bezi 2S metre 
mukap kaplama tahtası 300 adet ke-
ten makara puarblda alınacaktır. 1-
•alesi 1='·1-932 ça1'§8mha günü saat 15 

te yapılacaktır. Şartnamesini görmek 
bıtiyenlerin her gün ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de vakti muayyenin.de ko-

• • • 
Çengelköyündeki kuleli askeri ı .... 

sinde bulunan bir adet tenvirat moti
rU ile iki dinamo ve teferriiatr Çatal· 
caya nakl n mahalline konulacaktır. 
Nakline ve tesisatına ait pazarkk U. 
4-932 T ve çarpmba giin8 saat le,& 
ta ihalesi yapılacaktır. Taliplerin 18ft 
namaıini görmek üzere her aUn ,.. 
zarlığa iştirak edeceklerin de vakti 
maayyeainde komisyonumuza mttra. 
catlan. (183) (1374) 

* • * 
Albneı K. O. için 50 toa kok kim ... 

rü alınacaktır. İhalesi 13-nisan-93~r 
p.mba günü sat 16 dır. Şartnamesiaf 
almak istf~nlerir. her g8n puarllia 
iştirak edeceklerin de vakti muane
ııinde komi8yonmnma mttracaatlan. 
(189) (1388) 

* * * 
Gttlhaae hutahaneai &159 lira 7 ... 

bedeli keşifti kalorifer inpatı par.uw 
lığa konulmuşhıT. ihalesi 1%-4-93% .. 
lı ıtlnl ... ı 15,5 ta 1apllaeakt1r. Şaıt
nameefni almak lstiyenlerin her ... 
pazarhia iştirak edeceklerin de vakti 
muayyeninde komisyonumuza mira· 
caatlan. (186) (1385) 

* * 
Ordu ihtiyaeı pazarlıkla 5,000 ~ft 

mahmuz alınacaktır. ihalesi lz+tl! 
sair gönü •t 15 te yapılacaktır. Şart
namesini ve nttmlllle8in.i görmek WI· 
yenlerin her gün Te pazarlığa işt.irak 

edffeklerin de muayyen satte koınd9-
yonumuza •tiraeaatlan. (187) u•> 

• • • 
lstanıbul Levuım qya amban lpa 

bir adet elektrik tulumb&M alınacak
tır. Pazarlıfl 12-4-932 ~alt ıünU ... t 
16 da yapllataktır. Şartn..-ni dr
mek f9tfyo)erin her gln puar* 
iftirak edeeeklerin de vakti mua,,.. 
ninde komi&Yonumuza mürac:aatlus. 
(188) (1387) 

Istanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Kaıaaı Kantar 
Şile 400 

Cinai 
Kömür Avdkoru evkaf ormanlannıa turp 

tarla orman rne•kiinde. 

Çatalca 

200 

KHo 
G0,000 

250,000 

• 

.. 

.. 

Avcıkoru Yakıf ormaalannın çin• 
geae bayan orma• meY1dlede. 

lıtiranca •akıf ormalar1nın haydut• 
fupınar orman mevlciinde. 
lstiranca •alnf ormanlarının kal• 
bo1u ile Hı1ardere ara11ndaki _. 
man mevki inde. 

Balida muharrer mahallerdeki •akıf orman kıt'alar1ndan mik· 
tar1 muburer imal olunacak k&mlr mUıayede,e çıkarılmııtır. · 
Mlizayedeıi 1 t-N Hn-932 pnartu" gllnüne kadardır. Yevmi meı· 
kurda saat on d6rtte ihaleli lcra olunacakbr. Şartnamesini aı
renmek ve müzayedeye iıtirlk etmek arıusunda bulunanlar latan
bul Evıeaf MiidOriyetin• Orman ve Araıii Yakfiye idareline mO
racaat etme!eri ilin olnur. (1382} 

Yüksek iktisat ve Ticaret 
Mektebi Mllbayoat Komlsyonundanı 
3 N 1an 932 pazar gOnO ibalesne karar verilmit o'an intaat 

10 Nilan 932 pazar gOnD 1aat 14 de tebır edilmiıtır. (134l~ 
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!!I! Oroz i - Bakıııı Herkes merakla soruyor: 
~ 8 B ' ;585 MSttnesMlndu~ n:Use•e·~e t ı· ı e 1111 "İPEKİŞ ne vakit çıkacak? .. ,, 
ım n u 0 li .. i.:i1 ••• Ve sabırsızlanıyor! 
mi Bütün Dairelerde fm 
••• ı .... 

jjjl Eşyayı Mütebakiye Satışı ~fü 
::ıl !ii! 
lf'J'! Son moda mantoluk ve safi yUn, sor.} HH 
Hı=, •. f moda renklerde ropluk kumaşlar SOO Kuruştan itibaren lfü 
I 140 santim eninde metrosu fm 

~ 
Krep döşln, blrman, Jorjet ) • • 250_285.385 K mı 

: emprime metrosu ) • mi 
f Tamamen lpekll kadın ço• ) • • • 55 (5 tfin)t gO \. İ.Pı=.'. ! raplar1, moda renklerde J i:ii 

9i Yerli ve Avrupa mamulAb lpekll l 28 05 50 r lifi 
f:İ!·:: J • • • •ü • !\uru~ l•r fl ve flld6kos erkek çoraplar1 •· ıli: 
0

i
0.l11'1:. 165 u.: Nim yUn fanilalar • • • ., • • • ,, füi 
iHui Pamuklu fanUa Jar • , • • • • 65 • 7 5 • 80 '' i.i

1
.! .. :c' 

J• ·ı.i.·: ., .. 
Erkek muşambaler1 • o •• 1300 '' ::g 

=uı :: .. ı1.,i. Erkek paltolarİ • • • • • • 1400 ,., ini 
1 1 ~tt !Ü: Erk6k kostUmlerı • • • • • • 800 ,., i1Iİi 
•fu ip 
hı: Çocuk etblse!eri • • • • • • 500 c:.: 

ij i Hanımlara safi yU~ mantolar, 1 2200 Kuru~tan itibaren ii:i -=ı! :: . " :::ı 
i• i Son moda renklerde J !i!i 
!,ni, 1 O J!!f H Safi yUn son moda kumaştan roplar 4 O ,, ,, 1 
f!li KU Uk k 1 1 1 1 600 İ.il ii.i Ç iZ ar Ç n rOJ) ar • • o • • ,, n !!il 

~ M ffiıı.: i~f: uht6llf kuma,ıar • SahUyan mamulltl • Şapkalar • lllı 
mi Beyaz çama,.rlar • Tefrı,at • ltrlyat • Saatçlllk • :~J 
ini ZUccaclye • Mutfak levazımat. V •· V.s. ••• ifü 

1 Yalnız Bayram rnünasebetile 1 
:::::::::::::.:::.:::::e:!::.:::::::::::::::::::::r:::::::ıi•:::::::::::::::::::::::::::::::: ·····-··········· ... ····-··············-················: ............................... . 

·Bayram geliyor : 
ocuğunuzu Siz de 

Sevindiriniz ! 

,, 

Kumbara bütün bir istikbaldir 
ı··············-·································--···· ! Türkiye iş Bankası 1 
: ...................................•....................• 

IPEKıŞ ıN nefıs mamulahndan bazı parçalür iş Bankası 
methalindeki vitrinde teşhir edilmektedir. 

Herkesin hakkı vardır! 
Çilnkil herkes ve bilhassa iş bankası methallodekl vitrini 

= görenler IPEKIŞ mamuUltının dtioyaoın en iyi kumaşları ile 
Ayni ayarde ve hatt1:1 daha mükemmel olduğuna 

em niyet hasıl etmlslerdlr 

Bu maksatla: 
1-l" Her türlü fena rekabetlerin önüne geçmek, 
2-- Bütün çeşitlerin halka arzını temin eylemek, 
3-- Halkın aldanmasına meydan vermemek için: 

,--. 1 

llJO>ll:llll/. Mağazaları 
Açılmasına karar verilmiştir 

1~11111lq!Jın1111111amıınıınımııııımuıınmmınmımıııı~raınııının!lllllllı11IDJıınıın•001ın~~ı~ı111mınıı•illlilll••11J1RJ' 
..-VAKii-.. 

Adres: lsunbul Ankara caddesı 
Vakıt yurdu 

Telefon ı Yazı ış\eri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2 4.'370 

Posta kutu•u: 46. 
Telgraf: lst:ınbul Va kıt 

AiiOne ~artlar1: 
1 B I• 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 

!!!_n !artlar1mızı 
R, smt Hususi 

Saurı 10 K, 12,50 Kş 
Santim 20 25 

KUçUk Hin tartlar1mız: 
ı 't .1 4 1· 10 Defah 

30 50 65 7 5 100 Kuruş 
A - Abonelerimızin her üç avlı 

~ içın bir defa meccanen~lir 
H - 4 tatırı geçen ilAnluın faz\1! 
~aun için 5 kuruş zammolunur. 

V AKIT Mathaıw 

Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

neşriyat mUdilrü: Refik Ahmet 

Çocukların neşesi l 
Ebeveynin saadeti! 
Kuuıdık. &afiyeti umumiye on 
ıiair ,.babulılllanaa karıı bin! 
ltn:t doktorlar tarafındu tavaı-

kanet lllcıaa dlayaaıa iter lıt
rahnda Hlidtler Ye ~ocuklar 
Myü bir •e•naalydlt kallaa. 
rak pek ltlytk faidc canaekt .. 
dlrlcr. Her tczaacdc balaaar. 

Jerzi~ne H~li rr:::::ıı:::>VIE~Li .MALLAR ~AZARlc::ıııı::" 
(Ah h ~~ Hereke, Beyl<oı, Fcshaoe ve Bakırköy fabrikalarıle sair milli fabrıkalar mamulatı 'Y 

ter terzi a- n Bayramlık ılatiyaçlarımzı emin ve H<'llZ surelle tedarik edeceğiniz yeğAne mağazadır n 
nesi) sahi~l~di;:en (Mus- g Kostümlük kumaıların envaı, erkek ve kadın için zarif kundura!ar, her nevi ipekli kumaşlar, tuhafiye eşyasınan her ~ 

lu başoğlu Şevket) x J t bçeti)d~ bBattaniyehler, hazsrk elbiseler şapkValarAveıKaire 
1 
.. F. HAN ~ 

Bey Yeni postane karşısında 36 nu· i€ s an u • a çe apı ~ 
~ear~~e~e;im~;t:~~:~~:.":r,~~;isda;:'~;! ~i\ Beyog~ IU • JSTı• KLAL CADDESı• . ./)::: 

~111llll11111111 lll1111'I • 8 
• l'11 1 llll""'111IHl"11~ edıgini ıu ile kesbi fercf eyler. ıı 11111111 11111 - ••ııı • 11111111 ııu • 


