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Yunan 
Atinadan Yunan başvekil Pa

Pa Aoastasyonun iıtifa ederek 
Y.~rıne yeniden Venizeloıun geç
tigioi biıdiren telgraf haberlerini 
ilıetelerde okurken bir taraf
tan da Fransızca haftalık "Jö süi 
~artu,, gazetesinin son sayısında 
h'Unan buhranından bahseden 
J ır makaleyi ırördük. Bu maka-
t Fransız siyaseti noktai naza
rından Yunanistanın vaziyetini 
~nkit ediyor ve Yunan başvekili 
erıizelosun istifasile yerine Pa

l>a Anaslasyonun ielmiş olma· 
11tıdan dolayı hoşnutsuzluk gös
teriyor ve Yunanistanın geçir
ttlekte olduğu buhranın bütlln 
~.esuliyctini Venizelosa atfediyor. 
Jc •hayet cümhuriyetçi fırkalarla 
raf iyetçi fırkalar arasında cere

ran eden mücadelelerde Venize· 
0.s taraftarlarmm doğru hareket 
etmediklerini, orduya mensup 
labitlerin Venizelos taraftarlığı 
ettiklerini, intihabatta bu suretle 
ekseriyet kazanıldığmı söyliyor. 

Türkler do!t Yunaniıtanın ma
~ı kaldığı bu tenkit ve ittibam-
rın her nevini görmiye ve işit

~iye alışmış bir millettir. Onun 
ıçin Türk efkarı umumiyesi bu 
~aııların kıymet ve manasım pek 
'Yi ve kolay takdir edebilir. 

Buhranı · 
takil bir siyaset takip etmiye 
kat'i olarak karar vermişlerdir. 
Ve gene aynı karar icabatından 
olmak üzere milli Türkiye ile 
dost olmuşlardır. 

E.ğer Yunanlılar müstakil bir 
siyaset takip etmeyip te merke
zi Avrupadaki küçük itilaf züm· 
resinin emrine ve çerçevesine 
girmiş bulunsıılardı şimdi Yuna-
nistana düşman kesilen tenkitçi 
kalemler hiç şüphesiz VeniıeJos
lar, Mibalakopuloslar, Papa 
Anastasyolar için tenkit değil, 
kasideler yazarlardı. 

Kaldı ki Yuoanistandaki fırka 
hareketleri dolayısile bu memle
ketin dahili işlerine müdabele 
eder tarzda yapılan neşriyatı 
asla mazur görmek kabil değil
dir. Yunaoistandaki dahili fırka 
ihtilaflarını bir kat daha arttıra
rak küçük itilafın en mühim bir 
rüknü olan Yugoslavya hesabına 
bu memleketi :ıaif düşürecek 
mahiyetteki ecnebi tabrikahnm 
maksat ve manasını elbette Çal
daris gibi vatanperver muhalefet 
reisleri de takdir etmektedir. Bi
naenaleyh çok arzu Ye ümit ede-
riz ki Papa Anastasyooun istifası 
ve Venizelosun yeniden iş başma 
geçmesile hiç olmazsa bu defa 
milli bir vahdet husulüne yol bu-
lunabilsin ve Yunanistanın geçir
mekte olduğu buhrana karşı el 
birliği ile mukavemet tedbirleri 
alınmıya imkan basıl olabilıin. 

hmet Asım 

Filhakika Yunanistanın geçir
lııckte olduğu buhranın mes'ulü, 
~ahut mesulleri Yardır. Fakat 
~ransız muharririnin dedıği ibi 

U mes'uliyet Yunanist~a~n~a~n~v~e"4--~--------------
'r unan bükümet ricalinden ziya· Aydın - 'l'ire yolu 
de bu memleketi mUtareke es- Aydm, (A.A) - Aydın ile 
11asında Anadolu macerasma sü- Tire arasında yeninden yapıl
tliklemiş olan itilaf hükumetle· makta olan yolun inşaatı ilerile
~İne aittir. Bilahare araya cihan mektedir. Yolun sür'atle bitmesi 
l U~ranı girmiş, bu buhranın aki'J- için büyük faaliyet sarfedilmek
erı diğer memleketler hakkında tedir. Bu yol lzmi:- ve Manisayı 
:lduğu gibi Yunanistanı da mü- Aydına bai'lıyan ve yakınlaştıran 
tesıir etmiştir. en kısa yol olacaktır. Yolun Pa· 
b Bu suretle esasen mevcut olan ıa yaylası gibi mühim bir sayfi
llhranın vehameti bir kat daha yeden ıreçmesi Aydınlılar ve Ti
hhtınmiyet kesbetmiştir. Yunan· reliler için mühimdir. Yaylada 
l lar bu hakikati pek iyi anladık- şimdiden tesisat vücuda getiril
~ki bundan sonra müs· mesi dütünlllüyor. 

Sabeser w ••• 
li.oca Kum Deryası 
"y' en.iden Canlanıyor! .. 
l'tırkUn ilk ana yurdunda bayat yeniden 

haşlamak üzeredir 
~b~ hveçll aeyyıdı Svcn H l'tUn Rr., eskiden Türkün dünyaya medeniyet da -
~tı )'\ Gobı çmUnd6 bayatm yeniden fı,kırm ıya baeladığııu, suların yeniden e~kl mecra 
~~ ~ruıa dönmek Uzrre bulunduğunu keşfetmlıttlr. ı.-akat bo kolay olnıamııttır. 
~ bUyQk bir hl'yet halinde bu ı.ııyahat e ba,lamr,, vo S<'Jl('lcrce kupkuru kuru der -
~-- itinde, kutrraJar ve eıJklY& çewlcrlyl e, deve hırsızları ve Çin vıılllerlyle dilllne bo
~. etki ve yeni tarihin harlkuJlde lıa.d isclf'rlnl birer birer teııblte muvııU:al' ol -

' 'l'il:1tüıı ilk ana yurdunda yapılan bu seyahat dünyanın her tarafında mUtb\' bir 
tı;\'anctırmıı Londranm "Taymls., 1: 

~itı!_Qtkopulosun zamanından beri bu esere muadil bir macera eseri ya • 
~'"Şlır. 
~ 
e"Y0rlnuı ''HeraJ.d Trlbon,, U: 

lJQı~ 
l>h~n maceralann unutulduğu sırada unutulmıyacak bir ıaJıeser .• v- b1' P.scri fevktllı\de alluşta.mııılardır. . 
~ .. • • • 

icra ve tflAs kanunu 
Adliye ve lktısat encUmen·· 

lerl mUşterek tetkikat 
yapacaklar 

Ankara, 6 (V akıt) - Büyük 
Millet meclisi bugün Rei• Te
kili Refet Beyin riyasetinde 
toplanmışbr. Celsenin açılması
nı müteakıp adliye encümeni 
mazbata muharriri Sa!ibattin 
Bey (Kocaeli) söz alarak · icra 
ve iflas kanununun tadilat ya
pılmak için encümene tevdi 
edilmiş olan maddeleri üzerin· 
de tetkikatın henflz ikmal edi
lemediğini söylemiş ve bunlar· 
dan bir maddenin iktısat en· 
cümenini de alakadar etmekte 
olduğunu kaydederek adliye 
Ye iktısat encümenlerinin bu 
madde üıerinde m1ştereken 

tetkikatta bulunmasının muva· 
fık olacağını ilAve eylemiştir. 

Meclis, adliye ve iktısat en
cümenlerinin bu mesele üze· 
rinde müştereken müzakerede 
bu!uomalarını kabul etmiş ve 
perşembe günü toplanılmak 
üzere içtimaa nihayet vermiş
tir. 

Bir suikastçı 
ltalya k1ral ve ktrallçesiyle 
M. Musoliniyi öldUrecektl 

Yakalandı 

,~~i hclrp:ge~ilerjniiı 
Z 'AF .. ER ve T ı · N . A Z T E P .E 
Düıi al.{şam geldiler ve merasimle 

I filomuza iltihak ettiler 

Yeni gemllerrmlz: Zafer ve Tınaztepe, sancak çe=cme merası• 
mlnden evvel limanda (Uattekl Zafer muhrlbidlr) . 

ltalyada Cenova limanı babrt düa akşama doğru limanımıza 
tezgahlarında İnfa edilen Zafer gelmit ve merasimle donanma· 
ve Tınaztepe torpido muhripleri (Tutfen sayfayı çeviriniz) 

Emir Faysal Hareket Etti 
RO!\IA, 6 ( A. A.) - Dtµı öğleden ı.onra 

Vencdlk nt<'ydanı yaklnınde zabıta memur -
lıı.rı, tsvtçre paSP.portuııu Juunll olan oüp -
hell bir ,ahın tevkif .,tmlBttr. 

BU!haro bu oahıırn Sbardellotto Aııgelo Hicaz kıralının oğlu ve Hicazın hariciye 
lsmhı®...W>lls~ ~ l,ılr oldllt:D :\'O 

ecnebi bir m<ımkıkeUeA ~elmekte buhındup nazırJ. memleketimize gettyor 
anıa,ı1mıştır. Hicaz veNecit devleti hüküm dan -

Sbardcllvtto, t.f.vklf edlldlğ~ esnad:ı., 110n 
derroe kuvvctıl ınfllAk roıcı bir maddti~1 th - kral lbni!ısuudun ikinci oğlu Emir 
ttva etmekte olan iki bomba Ue bir TUvel - Faysalın memleketimizi ziyaret 
veri hamU bulunmakta 141. SlıanleUotto, 
M • . Massollnl'ye ka~1 sulka~t ıcra etmrk u _ edeceğini evvelce yazmıştık. 
zere Vt'nl'dlk ııanıyma gitmekte oldniflno Son haberlere göre Emir F ny
ıtıraf etmı,tır. l\l:\Jüm olduğu veçhlle Bae - sal Moskovayı ziyaret ettikten 
wkll, bu aıırayda ikamet etmektedir. 

ROllA, 6 (A. A.) - M, Mosıt0ıını•ye sonra oradan Odeıaya hareke\ 
kar,ı sulkut icrası niyetinde bnlunmu, olan etmıştir. Emir bugünlerde şehri• 
Sbardellotto, gf'çeıt Tll3rlnlcvveı aymclıı. ltal -
yaya gimıl' olan siyası mrnfllerdendlr. mize gelecek ve Ankaraya gide-

ROlL\., 6 (A. A.) - DUn 2 bomba)'I ha - cektir. 
mil olduğu baldo tevkıt edllm11 olan &bar - Aynı umanda Hicaz hükume• 
dellotto, bir cUn evvel Antta Garlbaldl &bl -
desinin küşat J't"Smi icra olunduğu ıırada tinin hariciye nazırı olan Emir 
Jıımlcuıe'de görlllınlietur. Fakat mrrkum Feysala hariciye müsteşarı Ham• 
l\I. l\lnasollnl'den bıı'ka Knı.1 ve KraJ.Jçenln 
de manız ka.lacafı ırolkaıtını icraya ımıat za bey refakat etmektedir. 
bulıınıanıı,tır. Heyet şimdiye kadar Avrupa• 

ROMA, 6 (A. A.) - Matbuat bü • da bir çok memleketleri, bu ara· 
rosunun bir tebliğine nazaran Sbar - da ltalya, lsviçere, Fransa, in· 
dellott-0, M. Mussolini'ye yapmak t.a -
savvur ve teşebbüsünde bulunduğu giltere, ·Felemenk, Belçika, Al· ı ı Emir Faysal 

Tahran ve Bağdadı ziyaret ede 
cek ve Iraktan Giiyt yolite ·Hi 

(Lütfen sayfayı çeviriniz 

suikasttın Belçika ve Fransa'dan ge - manya, Lehistan ve Romanya 
len İtalyan mühncirleri tarafından hükumetlerinin merkezlerini :ıi
tertip edildiğini, kendisine Jılzım ge - yaret etmiştir. Ankaradan sonra 
len vesaiti ve parayı bunlann verdik - -------------------------:-------. 

}erini söylemiştir. • F enerbahçe kulübüı_ıün uğradığı ... bir 

Bizde, ilim ve edebiyat mahsulle
rinin iyisini kötüsünden ayırt ede
cek, eserler arasındaki b.ymet fark -
larını gösterecek bir münekkit 11ok· 
tur, derler. Ne yanlış iddia. .. 

Bizde, miinekkidin en zekisi, en 
lıak§inası, en pervasızı vardır: Si
nek/ 

Babıôli kitapçılan, cilt cilt gurur, 
forma forma haset, sahife sahife ce
lıalet neşrede dursunlar.. Ceaur ve 
lidil sinek, mütaleasıru, etırarengiz 
bir remmal lisarunın harflerine ben· 
ziyen siyah noktalarla eserlerin ka -
ıklanna yazmakta bir an tereddüt 

etmezi 

. ate_ş felaketi · · ---- ~ 

F enerbahçe kulubümOz büyllk bir felakete uğramııhr. Kulüp 
binaaı ihtiva ettigi bütün hatıralarla beraber yanmış ve resimde 
gördüğünüz hale gelmiıtir. Bu acıklı hadisenin tafsilAbnı 4 üncü 
sayfamızda bulacaksınız . 

kidin mütaleasına arzeder .. 
Bir roman, bir hi!-dye, bir şiir mec

-uası nu almak iltiyorsunuz? Came
_Jnlara bakınız: Her kitabın kıyme-

l 
ti, üstündeki sinek tertJlerinin adede
le makfısen miitcnasiptir ! 

Hiçbir eser IJOktur ki, kendisini 
bu müthiı münekkidin hü!'_'!"l~~enj 

kurtarabilain .. Kitapçı, titiz bir zat 
ve camekan sımsıkı kapalı bile olsa, 
günün birinde, hakkın gizli eli, o 
kitaplan meraklı tabiin temiz depo
sundan denk denk alıp sokak ortcila
nndaki sergüerde muhterem münek· . .. - --· .-- .. .. .. 

Öyle samyorum ki, Umı ve edd 
ne~riyatımır tm şekilde devanı ettilı;. 
çe, sineklere dinlenmek nasip otmı 
yacakl 
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Y enİ harp 
gemilerimiz 

mıza iltihak etmişlerdir : 
Yeni harp gemilerimizin saat 

14 de limanımıza gelmiş bulu· 
nacaldarı tahmin edildiği için 
merasim programı bir gün ev
velden bu vaziyete göre hazır
lanmııb. Fakat ltalya sahillerin
de ra1tlanan bir fırt1na, gemileri 
yoldan alıkoyduğu için Zafer ve 
Tmarlepe ancak dün sabah dört· 
te Çanakkale buğazmdan geç· 
mişlerdir. 

H~mldlye karşdayor 
Merasimda bulunmak üzere bir 

gün evvel Hamidiye kravezörile 
şehrimize gelen harp filosu ku
mandam deniz miralayı Şükril 
Bey saat onda yeni torpitoları· 
mızı karşılamak üzere aynı zırhlı 
ile limandan hareket etmişti. 

Yeni harp gemilerimizi görmek 
istiyen bir çok kimse ıaat on 
üçten itibaren Dolruabahçe sa
hillerine gelmişlerdi. Rıhtımda 
sancak çekme merasiminde bu~ 
Junacak askeri erkana tahsis e· 
d!len. dona~ma kumandanlığına 
aıt bır motor bekliyordu. 

Dolma bahçede 
YeJi torpitoları mutlaka gör

mek ısti_y en hal km sabırsızlığı 
içinde geçen bir kaç saatten 
sonra, saat 18,20 de Mecidiye 
ve onu takiben önde Tmaztepe 
ve arkada Zafer muhripleri Sa
rayburnn iıtikametinde gözül<
müşler Ye aynı sırayı takip et
mek auretile ağır ağır ilerliyerek 
sa~t 18,45 de Dolmabahçe ön
lerınde demirlemişlerdir. 

Gemiler demir attıktan sonra, 
bahriye erkanından bazı zevat 
ve lıtanbul gazetecileri bahriye 
kumandanlığının motörile Meci
diye kravezörüne geçmişlerdir. 

Hazır ol 1 
Mecidiye kravezörUnden bay

rakla "hazır ol,, işareti verildik
ten sonra, sancak çekme mera
simine tam 19,10 da gene Me
cidiyeden Yerilen bir iıaret üze
rine başlanılmııtır. 

Her iki torpitoda selam va
ziyetinde duran askerlerin önün
de iki gemiye de aynı zamanda 
sancağımız çekilmif, bu sırada 
Zafer ve Tmaztepede bulunan 
muzika istiklal marşım çalmıştır. 
Merasim esnasında Hamidiye kra
vezöründeo 21 top atılarak Za
fer ve Tınaztepe muhriplerinin 
donanmaya iltihakı selamlanmış
tır. 

Zafer muhribinin süvariliğine 
binbaşı Cevat, Tınaztepe muhri· 
binin süvariHğine de binbaşı Bi
lal Beyler tayin edilmişlerdir. 

Yeni muhriplerimiz An!aldo 
tezgahlannda yapılarak daha ev
vel limanımıza gelmiş olan Ko
catepe ve Adatepe muhriplerin
den bir nz daha büyüktür. Bir
birinin eşi olan yeni muhripler 
1600 zer ton büyüklüğündedir. 

Hamidiye dün gece elektrik
lerle donanmıttır. 

caze döuecek tir. 
Heyet, Hicazda sefaretbaneler 

tesis eden devletlerle münase
batı takviye ve iki taraf için 
faydııh olabilec=.1• işleri tetkik 
etmek maksadile ı~, ... ~rı' etmek
tedir. 

Hicaz kralı lbnissuut iktısadi 
Taziyet dolayısile alakadar oldu
ğu deYletlere sefir göndereme
diği için böyle bir rcımi heyet 
göndermeyi münasip görmüş ve 
heyete Avrupa ve Asya reisi 
cümhur ve hükumdarlarma hita
ben yazılmış mektuplar vermiştir. 

Emir Faysal Rusyada 
Mo kova, 6 (A.A) - Emir 

Faysal ile rcfaketindcki zevatın 
Leniagrattan avdetlerinde Kara· 

1 
Da:~I 1 
Harici _ 

Yeni Romanya 
Kabinesi 
Teşekkül etti 
Bükreş, 6 (A.A) - Vaida ka

binesi kısmen şu suretle teşek
kül etmiştir. Başvekalete ve da
billye nezaretine M. Vaida, ma
liye nezaretine M. Minoresco, 
milli müdafaa nezaretine Jeneral 
Stefaneszo Amzo, adliye neza
retine M. Potarca, sanayi ve ti
caret nezaretine M. Lugosianu. 

Bütün bu nazırlar milli köylü 
fırkasına mensuptur. Diğer ne
zaretlere yapılacak tayinler baş 
vekil ile M. Briatianu arasında 

cereyan etmekte olan müzake
rat neticesinde tekarrur edecek
tir. 

e ivor ar? 
Fillparı komünistler 

mi batırmış? 
Pariıı, 5 (A.A) - Philippar 

yaogınmm Fransada uyandırmış 

o!duğu heyecan henüz sükun 
bulmuş değildir. Bu mesele hak
kında parlamentoya iki istizah 
takriri verileceği bildirilmektedir. 

Albert Londres'un ölümü, bü
yük bir teesslir ve heyecan tev
lit etmiştir. Bu münasebetle or-
taya bir takım mübalağalı şey
ler de atılmamış değildir. Ezcüm 
le bazı kimseler, komünistlerin 
Çinden kendi alevblerinde bir 
takım raporlar getirmekte olan 
Af bert Londres'ten kurtulmak 
için kasten vaouru ateşlemiş ol
~iuklarını iddia edecek derecede 
ıleri g ta:ektec!irler. 

Bütün gazeteler, Marsilya'ya 
hususi muhabirler göndermişlel'
dir, bunlar felaketzede gemin"n 
en ufak tayf asma varıucıya ka
dar herkesı isticvap etmektedir
ler. 
Sağ cenah gazeteleri, kaza 

hakkında bir anket yapılmasını 
istemekte ve bu kaıanın tabii 
~ebeplerle izahı kabil olmadığını 
ıleri s~rmel<tedirler. 

932 l\1asraf 
Büt~esinde 
Yeni tasarruf yapılacak 
Ankara, 6 - Bütçe encümeni 

Maliye vekili Abtülhalik ve vari-
d t umumi müdürü Cezmi bey
l7r~n hu~udle 932 varidat Bütçe
sını tetkık etmiştir. 

Encümen varidatmyeni verğiler~ 
le birlikte 170 milyon lira tuta
cağını tahmin etmiş ve bntçeyi 
169 mil}·on lira olarak bağlamıştır. 

Ancak masraf bütçesilc vari
dat bütçesi arasında tevazün 
temini için masraf bütçesinde bir 
buçuk milyon Jiralık bir ta:ıarruf 
yapılması zaruri gÇrülmektc ve bu 
maksatla tetkikat yapılmaktadır. 
Nakliyat verğisi kanunun müza
keresinden bu sene sarfınazar edil-
mesi ve muaddel kazanç verğisi 
kanununun tehir edılmesi ihti
mali vardır. 

han bit öğle ziyafeti vermiş ve 
müteakiben heyet Faysal şere
fine Dinamo stadyomunda yapı· 
lan spor şenliklerinde hazır bu
lunmuştur. 

Akşam heyet Türkiyeye hare
ket etmiş ve istnsyond M. 
Krestinski ile M. Karahan, M. 
Kemenef, Iran sefiri Pakrevan 
Türkiye sefareti müsteşarı Cevat 
Bey, hariciye memurları ve sair 
zavat tarafından selamlanmışlar
dır. Hariciye teşrifat müdürü 
Fıorinski, heyete Istanbula ka
dar refakat edecektir. 

1 
Yeni Alman 
Kabinesi 

1914 de harbi ilftn 
Ede., kabineye benziyor 1 

Londra, 6 (A.A) - Hitlerin 
intihabatta kazanmıf olduğu nis-
bi muvaffakıyetle Prusya diyeti 
intihabatta Nazilerin temin et· 
miş oldukları zaferi örtmek için 
lngiliz matbuatının göstermiş ol
duğu nikbinlik son zamanlarda 
BerJinde zuhura gelen hadiseler 
karşısında mukavemetini kaybet
miştir. 

Bu son vakayi, Londra gaze
telerinde uzun sayfalar işgal et
mektedir. Umumi surette yakın
da aktedilecek Lozan konferan
sına raptedilen ümitlerin ve hat
ta Cenevrede tahakkuka bekle
nilen şeylerin boşa çıkması teh
likesinin mevcut olduğu söylen· 
mektedir. 

Daily Telgraf gazetesi, şimdi
ki Alman hükumetinin 1914 se· 
nesindeki ricale benziyen deylet 
adamlarından müteşekkil oldu
ğunu yazmaktadır. 

Nazlalerin yeni bir 
muvaffaklyetl 

Berfin, 6 (A.A) - Hitlcrciler 
intizar edildiği veçhilc Mecklan· 
bourg Schvrio diyet meclisinde 
59 sandelyeden 30 unu ve 361,-
553 reyden 177,026 reyi kazan
mak suretile büyük bir muvaf
fakiyet iktisap eylemişlerdir. 

Hitlerciler, bu suretle Landtag 
meclisinde müttehit diğer fırka
ların hepsine muadil ve bu mü
savi miktarda r.ıebusluk ve ve
kalet adedine malik bulunmuş 
oluyorlar demaktir. 

Berlinde arbedeler 
Berlin, 6 (A.A) - Dün Ber

linde HitJercilc.rlc komünistler 
arasında bir takım arbedeler ol-
muş, iki taraf birbirini taşa tut
muştur. 

Bir çok kimseler, tevkif olun
muştur. 

Berlinin şimalinde kain Eber
vald' da, imperatorluk bayrağı 
teşkilatı mensuplarındau bir ço· 
ğunu? yaralanmasına sebebiyet 
vermış olan arbedeler dolayısile 
250 kadar Hitlerci ve cümhuri
yctçi tevkif olunmu,tur. 

Almanyada ybnl bir f1rka 
Bertin, 6 (A.A) - lmperator

luk bayrağl teşkilatı müessiıi o
lup geçen hafta bu teşkilat re
isliğinden istıfa etmiş ve ıoı
yal- demokrat fırkasının çıkarıl

mış olan M. Hoersing, sosyal 
demokrat fırkasıodan daha mu
tedil ve programı bir cumhuri
yetçi temerküzü viicuda getirmek 
işsiz:1 ere iş tedarik etmek Ye ik
tisadi azıyeti islah eylemekten 
ibaret bir sosyalist cumhuriyetçi 
fırİ{ası tesis etmiştir. 8 Haziran· 
da yeni fırkanın naşiri cfkArı 
olan haftalık Die Neue Kamp-
ffront yani "Yeni mücadele cep
hesi,. gazetesi 8 hazirandan iti
baren Berlin'de intişar etmege 
başlıyacaktır. 

Avustvryada 
Viyana, 6 (A.A) - Linı' de 

Naıis'lerle komünistler tarafın
dan yapılan nümayişler, sökun 
içinde cereyan etmiştir. 10,000 
Nazi, "Yaşasın Hitler,, diye ba
ğırarak bir geçit resmi yapmış· 
Jardır. Bilhassa mili elbiselerini 
giymiş olan Bavyera'h Nnzi'Jer 
nazırı dikkati celbetmeflte idi. 

Bulgar mlsahrler Edirnede 
Edirne, 6 (A.A) - Bugün 

Edirne muhtelitile yapılacak 
n_ıaçlarda bulunmak üzre Bulga· 
rıstandan zabitler ve sivillerden 
mürekkep kafileler gelmiştir. 

Yeni Yunan 
Kabinesinin 
Beyannamesi 

Atina, 6 ( A.A) - Venizelos 
kabinesinin tam Jisteıi şudur: 

Başvekalet ve Adliye nazırı 
M. Venizelos, Başvekalet muavin
liği ve Hariciye nazı M. Mihala-
kopulos, Maarif nazırı M. Petrides 
Maliye nazırı M. Varvaresıos, 
Dahiliye nazırı M. Tsirimikos 
Harbiye nazırı M. Savimis, Bah~ 
riye ve Hava nazırı M. Nossi
liades, Münakalat nazırı M. Kout
ıopatalos, lktısat nazırı M. Kos
topulos, Ziraat nazırı M. Valalas, 
Sıhhat nazırı M. Vardopulos, iç
timai basiret nazırı M. Apostolu, 
MüsteşarJar: 

Adliye müsteşarı M. Bürnias, 
Başvekalet müsteşarı M. Makkas, 
Makedonya umum valisi M. Go. 
natas, Trakya umum valisi M. 
Pulorias, Epir umum valisi M. 
Evripakas. 

Atina, 6 (A.Al - M. Venize· 
los'un rahatsızlığı devam ettiği 
taktirde hükumetin beyannamesi 
M. Mihalahopulos okuyacaktır. 

Bu beyanname, pek kısa olup 
drahminin himayesinden, Lozan
da Yunan menafiinin miidafaa
sından ve Agustos ayında yapı· 
lacak intibabattan bahis olacak
tır. 

Meclis 5·5 celse aktedecektir. 
içtimai sigortalar kanunu pro· 

jcsi Lozan konferansından sonra 
kat'i olarak ve ilk okunma:noı 
müteakip kabul edilece~tir. 

Pangalos ile taraftarlarının 
tatbik olunacağı zannedilmekte· 
dir. 

M. Mihalakopu os, Lozana gi
decektir. 

Yeni Fransız 
Kabinesi 
Paris, 6 ( A.A) - Yeni lcabi

nenin beyanııarn~si heyeti vekile· 
nin sah günü aktedeceği içtima
da kat'i şeklini alacaktır. 

Bazı gazetelerde intişar eden 
haberler hilafına olarak, harbiye 
naıırı M. Paul Boucour, Cemiyeti 
Aakvaı:ııdakt daimi murahhash
ğını evvelce M. Briand'ıo yaptığt 
gibi muhafaza edecektir. 

Paris, 6 (A.A) - M. Heriot, 
bugün diplomatik ziyaretlerini 
yapmıştır. 

Napolide bir 
Obüs patladı 
Napoli, 6 (A.A) - Dün sıı

bah, teşkilatı esasiye milli şen
likleri münosebetile selam top
ları atılırken bir obiis infilak et

1 
Bulgaristan' da 
Milli blok 
bozuluyor mu? 

M. Muşa not, bugUnkU hUkd
met çeklllrse diktatör&Uk 

olacaflını stiylllyor 
SOFY A, 6 (Hususi) - Bugiiıl • 

kü hükumeti teşkil eden ff 
milli blok namı altında birle~ 
demokrat, çiftçi, radikal ve lst~ 
bulis fırkaları arasında bir nı\Jd 
dettenberi başgösteren anlat~d,. 
mazlık bütçenin müzakereıı ~ 
layısile büsbütün artmııtır. So 
dört fırkanın filcirlerini neşred~ 
gazeteler mütemadiyen birbirlf 
ni tenkit etmetkedirler. Bu ara • 
en ziyade hücuma uğrayan dl' 
mokrat fırkası ile kabinede blJ 
fırkayı temsil eden nazırlal"dJll 
Maliye Nazırı G. Stefanof ve D•' 
hiliye Nazırı G. Girginof'tur. Mır 
halif fırkalar Dahiliye Na::ırınr1' 
kendi fırkası hesabına çalıştığıll' 
ve hükumete mensup olduklı:ıt 
halde kendilerini ~iddetle takiP 
ettiğini iddia etmekte ve bun'111 

kabineden çekilmesini istemekte' 
dirler. . 

Bu yüzden vaziyet uerginleşJ111f 
kabinede bir buhran tevlit edece~ 
dereceye gelmiştir. Bunun füıerİ • 
ne meclisteki hükumet fırkal~ 
fevkalilde bir toplantı yapar~ 
vaziyeti tetkik etmi~ler ve her fır• 
kadan muhtelif hatipler sÖ7. al11 ' 
rak noktai nazarlarını bildirtnİf' 
lerdir. . 

Başvekil M. Muşanof söyledii' 
uzun bir nutukta vaziyeti izah et• 
mi:; ve dem istir ki: 

''- Hüku~eti teskil eden ınilll 
blok ara:smda tam.bir ittihat ol• 
ması lazımdır. Bu ittihadı tenıill 
etmek n::emleketin selameti narrıı
na hepimize bir borctur. Ya. idari 
ba-.ında kalmak vey~hut çekilıne1' 
yollarından birini tercih etu:e1' 
için sür'atle karar vermeliyiz. Vıa • 
ziyctin bu şekilde devamına inı ~ 
kan yoktur. Milli blok arasında1'1 

ihtilafı efkar haricte cok fena bit 
tesir bıral:m.,.1..-tadır. Binaenale)'b 
arkadaşlara hissi atla harek•t.. ~ -
dilmcm sini tavs1ve etlerim. Biil' 
çe ha ·kında milli blok mül~"'hil 
ol rak rey vermediı?i takdirde be1' 
• :.> 

ıstifa et~ek mecburiyetinde Ju~J1'' 
cağım. Bu takdirde ise memleket -
te diktatörl•"k teessüs edeceği rrıtJ
hak tnktır. Bunun mcs'uliyeli ba -
na değil, müsebbiplerine ait ola -
cakhr. 

Nankin bükıO.metivle • 
Sovyetler 11rasında 
Siyasi mUnasebat ba,ladı 
Nankin, () (A.A) - Hükumet 

Sovyetler birliği hükfımetile ıiya• 
si münascbata tekrar baılanına• 
sım esas itibarile tasvip etmiştir. 

Edirne suyu 
Edirne, 6 (A.A) - Vali bef 

refakatınde Belediye ve fark• 
Reisleri olduğu hnlde şehre isale 
edilecek su bentlerine kadar gi"' 
derek tetkikat yapmışlardır. 

miştir. 5 nefer ötmüş ve 6 nefer Bulgar tütü cülerl 
yaralanmıştır. Dığer bir nefer de istanbul konferansı kararların• 
sağır ve di'siz olmuştur. k::ıbul cdecekmi? 

Denizli meyvac lığı SOFYA, 6 (Hususi) - Harici-
ye nezaretinde, hariciye müste~ar' 

Denizli, 6 (A.A) - Yabani Radef, konsolosluk su besi rrıii -
ağaçlardan bu sene elli bini dürü Vaçef, letnnbulda tople.11•11 

meyve aşılanmıştır. Aynı zaman· tütiln konferıınınnda Balgnı·istnıı• 
da meyve ağaçlarına arız o'.an temsil eden Ziraat bankasi uıııtJ f 
"oponomot,, hastalığı ile müca- mi müdürü SakP.rcf ve Nikol0 

delcye başlanılmıştır. Bu sene ile tütün müstahsil ve tücc.arl.r' 
büyük bir içtima aktettiler. Sd 

meyve ve ilzüm mahsulü çok iyi- içtimada tütün konferansı .utJ -
dir. Kiraz ve erik beş kuruşa rahhasları konferansı mukarre-
satılmaktadır. ratı hakkındn uzun boylu izah"t 
Londra madeni r borsasının vermişler ve bu mukarrer2'tJ11 

bir harını kabul ve tatbikini tavsiye et.r.ıif -
LONDRA, 6 (A. A.) - Lond .. lerdir. 

ra madenler borsası umumi ka - B J • t 
tipliğinden yapılan bir tebliğde u garıs an para 
(Levis Lazarus And Son) atlı mü ihracını meoedfyot 
him müessesenin tcahhütlerini SOFY A 6 (Hususi) - Bclg•, -
!.eri1;'c getirmekte~ a.c~z ka~.m~sı ristan hü!cftmeti yeni aldığı ~1; 
uz~rıne Borsa k~.mıtesı ıI: ~u~ur· karar mucibince Bulgaristnll d at 
lerı bu. sabah muş terek b:r ıçtıma harice cidccek olan yolculnt•~ 
nktetmışler ve kalay pıyasasınıl beraberlerinde götürebilecckleP 
muvakkat bir müddet için tatile Bulgar parası mıklarmı 300 L•" 
karar vermişlerdir. _vaya indirmigtir. 
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1 Olnln Baberıerl 1 
7 ffniran 1932 -

~l'tık kilğıt 
Sat.mı yalım 

'aı'l'&rlht vesikalar okka, oklm değil, 
~~ balya satıldı. 

l&r 1r .. $enedir muharrirler bağırdı -
ııı.' lllutetebbiler şakaklarını avuçla-
~ arasına alarak düşündüler. Ye 
~ t lnakamlara lAyfüalar, raporlar 

'l'Zuha.lkr yağdırdılar. 
"'-9-tya ,balya kece kAğıdr yaı>mak, 
"« latılan tarih Yesikalnnndnn deta;. kulak kabilinden bir kısmı Bul· 
•iııı tanda yakAlandr, balyalar geri 
~ dG, fakat bu tarih vesikalarını, 
kt liba ınukadderat, bizim tarih~ vesi· 
... 0Iını:.ktan aff etnıiş o}acıık ki, hala 
tt ltltrtlar gUmrUitte yı~ılıp kalma!< 
~rr, Zannederir.ı, bir haç nydır, güm 
t\ fa~eleri vesfkn ye) ;p, t:ın:ı tencf
~ tttı~er, bu gidişle bize ve~ikn ola
~ ltnlıba, kanlarına. tiİ J'lcrine, bar-

tt.. l~ıl\a kadar tarih si!ıntiş olhn bu 
.. tiik farelerinden ·bir kaçını ya -
te~tıı> mumyalamak n bu fa!·eleri 

'tek nesilkre: .. 
~, "::" Tarihten işte !.>unlar kaldı cli-
ıostermck en dürüst hareket ola-
~ İhmalimizin şaheserini mumya
~ ~If gUmrilk faresi b:r h~:·ı <'l gi

~nt:dl e:Iccc'!;.!ir. 

40ıa Dan bir dmıtu:n:ı rz.::&e!:i:ı::. blı 
~~' Os:t:t.nh imp::.rn1orlıı:;ıu!1a 
'ı sermay~ it.in irJd~f s~:;7ini 
ll a.k istiycn bir mü!ctc!;bi::Hr. r~i 

~ l:Ydır, kütüphane !tütüpha11~ do
tg akta, bu işten anlıyan adamlarla 
rQ~ınektedlr. 

~Son günlerde mütetebbi arkada -
~6 llt ayağı reji idaresine dü~müş.. 
~htsfz ki, gayet hiklı, ~ünkli Tür
~ ecle ecnebi sermay~inln inki:afr 

lJblr lfte, tütUn mesele~i l.r.dar 
~l'k halkının, Türk köylüsünün çıp 

bedenine temflS etmemi!'ltir. 
t\ lteji idaresinin kurulması~dan son 
~ trlemle!cette köylü :ırasında çıkan 

~~ketleri, aksülarnelleri tetld!{ et -
~ bir mUne\'Ver i~n ehemmiyetli 

t Şeydi. 

~ l>ostum, bu hadiseler hakltında 
~"cut n..sfkalan görme.'< için tütün 
t~ine mUmc~ıt etmi~! 

'lıı~;kat aldığı ce,•ap nedir, bilir mi-

" ._ - Bu söylediğiniz kağıtlar l;un-
~Q sekiz sene ita dar en·el s:ltıich ! .. 

dUr .. 

'>..':upaya bol. bol kAğıt satacağı . 
' tUtQn, ve buğ'dny satsak?.. 

~~r şeyi yerlf yerir.de kullanmnk 
'ıı ! Vesi.katar mahzeni evraka! 

lclay ve tütün gümrük an barına! 
SADRI ETEıll 

lı81r sual takriri 
~ .lllir meb 'uıu Mahmut Esat 
~/lb bir meseleye dair Medis 
~~•etine bir sual takriri verdi· 
~er alınmı~hr. 

~lrnede Halkevl 
~ ~ırneden relen malümata gö
... _ '1 a~·ın on yedisinde HalkeYİ 
""'ta . ••mle aç:Jaca!dır. 

trdında sıhht su 
"- >'dın belediyesi şehre sıhhi 
" lttirtmiye karar vermi~lir. 
._b"uaı için Almany~dan bir mu-

••ııs celbedilecektir. 

~llbte lngillz 
~raıan bulundu 

""ıt..!'_1'! cc Osmanlı Bankası f{oml -
al:~en: 

'ıı ~&'da blr bankaya bet tnılli~ lira -
~ Gt bir l'araksl naktıyc ibraz ettlğl 111 -

~ ~ eclllcn l'e Amerfüa pngportonu 
~ ;-nan bir ~ muklnı bulundufu 
lı...~ lera kılman tabarrlyat ,.e tetltllt3t 
~ "'"'8 dah:ı bir ~ok ııahtc beşer 
\;..~ ~ nakdiye zuhur eylecltğl n bu 
~' asdbrmdan fark oıuruımlucak 
~. ~Ut eclllmlt ''e ancak bi; vır -
~ .... nokta yr.rlne ikamo oollme -
\o~ Ol 1l labtdDdcrlnln meydana rıka • 
~ ~ta Londra bUyük clclllttmızfn 
~ u.ı._ Mall,r9 wklıetlnde.ıı gelen 

,~~tftP. 
--~-~~~~~-

Bir dedikodu 
Sergide boyanmış 
Güller yok •• 

Ziraat odası idare heyeti dün 
toplamnıf, çiçekçilik ve bahçe
vanhk sergisi münasebetiJc ve· 
rilecek madalyaların hazırhkla· 
rile meşgul olmu~tur. Sergide 
bazı gilllcrin boyanarak teşhir 

edildiği ve lu boyalı gi.illcrt 
nakdi müklfat verildiği söylen
mektedir. Ziraat adası erkAoıa
dan bir zat dün bu b.:susta de
miştir ki: 

"Sergide boyanmı~ giil te~hir edilme· 
mi~tir . .J ı.iri heyetinin \'erdiği rapor üze
rine giil 'crc p:ıra ıniH:Matı \'erllmiştir. 

Jüri he) t'ti hiç lir ı:ım:ın yınlış rapor 
V!rmcı. noy:ıJı g(il iddia~! doğru değil· 
dir . • 

Polintı:? : 

Bir mektepli kızın 
Şilphell ölttmil 

Darülhadis mahallesinde Sa .. 
bunhane aokacrmda. e;turan Zey • 
rektf;ki 47 inci ilk mektep talebe
sinden 10 yaşındaki Muzaffeı· ha 
mm evvelki gece vefat etmiştir. 

Muzafier hanımm annesi mek
tepte cımf arkada~ı ve aynı yaıta 
Hatice tarafınJan döğüldü~ünü 
ve bundan müteeasiren ~ızının 
öldüğünü iddb. ettiğinden Mu • 
zaffcrin cesedi muayene edilmit· 
tir. Belediye doktorları ölüm ıe • 
b-!bini ihtikanı dimaği olarak tes 
bit ve cesedin tıbbı adlice muaye 
~esine lüzum eörüldüğünü bildiı
dikJerinden ceset morga götürül
müttür. Tahkikat yapılmaktı\dır. 

Para kazanmanın yolu 

Dün Talimhane ,meydıı.mnda 
bir çok ldrnseleri ba~m~ toplf\yıp 
kağıt oynatmak auretivle parala • 
rını aldığı ~örülen Y enitchirde 
Bülbülderede oturan Memo oğlu 
Mehmet ismindeki ıahıı yak:ılan
mıştır. 

Bir yingın be~ fnıgıcı 

Taksimde Bülbüldere cadde .. 
ninde Gölba2ı scka~mda 5 :-ıuma
rada oturan Ali ofilu ~oför Meh • 
m~t sarho§ olarak uyurhen elin -
deki sigarayı yastığa dü~ürmü~ ve 
yavaı yava! yastık yanarak yan • 
gm çıkm191a da söndürülmü~tür. 
Sokak k6peOlnl yakalarken 

dayak mı yem:,? 
Balatta Sultanhamam türbe yo 

kuşunda 3 numara.da oturan Şeh
remanetindc çöpçü it.mail oğlu 
Ihsan F cridiye caddesinde doJa • 
şan sokak köpeğini yı:ıka.ladığı 
esnada aynı sokakta 17 numara -
da oturan Osep oğlu Onnik tara· 
fından döğüldüi(ünü ve vazif eai· 
ne müd.ıhde edildiğini iddia el
mi;tir. Tahkikat Yllinln:n.ktn•hr. 

Kaçakçılıktan 
Mabktl.nılyet 
Rakı kaçakçılığından ıuçhı ola· 

rak dokuzuncu ihtisas mukake
mesine verilen Yorgi, karısı Ev· 
ridiki, kızı Anna, baldıza Pipi
nanın muhakemeleri dün bitiril
miştir. Maznunlardan Y c>rgi alb 
ay hapse 1800 kuruş para ce• 
zasına mahkum edilmiş, diğerle

ri beraet etmişlerdir. 

Elektrik saaUerl nasıl kontrol 
·edllecek 

Elektrik şirketi memurlan ba
dema her ay başı evlerdeki 
elektrik saatlerini kontrol ve 
sarfiyata teıbit ederlerken yanla
rına muhakkak surette bir de 
polis veya %abıtrayi belediye me
muru alacaldardır. Bu suretle 
hem evlere hırsızların girmesi, 
ve hem de bazı sahtekArların 
kendilerine memur ıüıü vererek 
ev sahipletini dolandırmılannın 
öoli abnacaktar. - - - -- --. 

Ticaret ve iktıaat 

Beynelmilel ticaret 
Son senelerde 
Çok azalmış 

Harict ticaret ofisi beyneimi • 
Jel ticaret hakkında çak mühim 
bir rapor hazırlamıttır. 

Bu rapora nazaran beynelmi • 
Jel ticaret, bir çok memleketlerin 
gi!.mriik himaye usulü üzerine çok 
sekteye uğramı~tır. 

Bilhassıı son nyla:dıı bir çok 
devletlerin {'!Ümrük resimlerini 
arttırması da beynelmilel ticarete 
çok tesir etmi~tir. 

B:ızı hükumetler de hnrid ti -
caretlerinin ta.nzimi hu:susunda 
malt bir çok tedbirler alınmıştır. 

Bu günkü vaziyette Avrupada 
ve Amerikadaki hükumetlerin ek 
ıeriıi kontenjan uıulünü kabul et 
mittir. Bunlardan baıka biı· çok 
.memleketler aynen mübadele e -
ıasmı kabul ettiklerinden arala
rında mukaveleler imzalamı§lar • 
dır. 

Fakat bu tedbirlere rağmen ha 
rici ticaret günden güne inmek • 
tedir. Harici ticaretin azaldığı 
memleketlerin ba§mda Almanya 
Avusturyn, Belçika gelmektedi;. 
Bilhassa Almanyada harici tica .. 
rette it~alat yüzde altmış altı ve 
ihracatta yüzde kırk dokuz azal 
mı~tır. 

Memleketimizin hnrici ticare -
ti de son senede yüzde 18 inmir..~ 
ti~ • 

Buğday flatları 
Niçin yllksellyor? 

Harici ticaret ofisinin tetkiL ?.

tına göre dünya piyas:ıfarmda 
buğday fiatınm yükıelmeıi eaba· 
bı şu suretle izah olunmaktadır. 

Birinci sebep akıayı ıarka faz 
la buğday 8Önderi1meıi ve buna 
ınukabil Rusyanın buğday istihıa 
latmın azalmasıdır. 

15 mayııa kadar Ruıyada huğ· 
c1ay zerivatı ancak 43 milvon 
h~ktara ·balif olmuttur. Halb~ki 
geçen ıeneki miktar bu seneden 
çok fazlaydt. 

lk_inci ıebeı>, Avrupada buğ • 
da.y ıthal eden memleketlerin 
temmuz sonuna kadar 70 milyon 
kent..~l buğdaya ihtiyaç gösterme· 
leridir. 

·Avrupanrn belli bqlı buğday 
memleketi olan Rc.manyada bile 
geçen seneye nazart..n buğday 
zer'iyatı yü::de otuz noksandır. A 
vustralynmn ve Amerikanın istih· 
:JaJiyıe daha azdır. 

ın.-at kooperatifi 
lıtanbulda bazı sermayedarlar 

arasında bir İllfa&t kooperatif 
şiı-keti tesis edilmektedir. 

Şirket müessisleri timdiden bir 
çok bankalarla temas ederek ko· 
operatif e yardımlarını temin et • 
mitlerdir. 

iptidai Hatlarda istikrar 
İptidai maddelerin fiatlannda 

istikrar temini için beynelmilel 
bir ikttıat konferansı toplanm~sı 
hakkında İngiltere tarafından va· 
ki olan müracaat Amerika tara -
fından kabul ediLmittir. 

~ KISA HABERLER 1-
• TUrk •Yunan mahkeme· 

sinde - Muhtelit Türk • Yunan ha
kem mahkemesi rei!ti f\1 Bök iki güntı 
kadar şehrimize gelecektir. Türk· Yunan 
rrıahkeme5indc avın 16 sındı davalara 
başlanacaktır. · 

A H11mallar1n teselli - Tü
tün fnhis~rında \"e ıütüaı depolarında, 
devlet dcmiryolları, Şar!; şimen difcrleri 
~mrüklcrdc çalışan hamalların belediye 
Jkıısat müdiirlütünc~ tesçil edilmedikleri 
:ınlaşılmı~tır. Bu mUe!t!!esclerde çnlı~an 
h.amalların bir ay zarfında kayıtları biti· 
rılccek \'C cllc-rinc birer hüviyet ,·arakası 
verilecektir. 

A Uç ayhklar - Defter4ar 
Mustafa Bey dün şubeleri teftiş etmiştir. 
Bu ırada cumartesi ~ününden itibaren 
nrtlmlye haşlanacak olan liç aylık ma.
ııtınn mo11taıaın bir surette verilmesini 
temin lçia alının tedbirleri kontrol et· 
miştir. _ ,.-- -

Ambalaj işleri 
Yakında bir Alman 
MUtehnssısı geliyor 
Hamborğ da bir zat yaş mey

ve sebıelerin tabii vasıflarına ha· 
lel gelmeden uıun müddet da
yana bilmelerini temin için bir 
ambalaj usuJi keşfetmi§tİr. 

Iktısat .,·elu\leti memleketimi
zin en ziyade ihtiytcı o1duğu bu 
mesele iJe yakından afal<adar 
olmuş ve mö!yu Küh\'in Tilrki
yede çahşmesı için bazı teldif
lerde bulunmuştur, bu teklif1eı· 
mösyö Kühl tarafından kabul 
edildiğinden mumaileyh hazira-
nın nihayetinde memleketimi7.e 
gelecektir. 

M. Klibi lstanbul, lımir ve 
Ankara ile diğer belli batlı ih
rac maddeleri merkezlerinde 
ça!ışacakhr. 

Vakıt küresi işi 
Ne alemde 
Haziranın birinden itibaren 

Galata kulesindeki vakıt küresi 
işlemiye başlıyacaktı. işleme işini 
de ticareti bahriye mildüriyetile 
rasathane mUttereken yapacak
lardı. Fakat kuledeki belediyeye 
ait bazı alit ve edevatın rasat· 
haneye devri meselesi uzadığı 
için vakıt kOresi iıletilememittir. 
Bu dcvlr n:uamelesinin çabuk 
bitirilmesine çalıfı maktadır. 

"Son Posta,, oın 
Mabktl.mlyetl 
Alpullu şeker ıirketi müdürü 

Hayri bey taaafından Sonpoıta 

gazetesi mes'ul müdürü Selim 
Rağıp ve davaya esas teşkil eden 
yuı!an yazan M. Zekeriya, gazete 
11hibi Ali Ekrem beyler aleyhine 
açılın ve bir mllddettenberi 
liçllncü ceza mahkemesinde gö
rülen dava bitirilmiıtir. Verilen 
karara göre, davanın açıldığı 
taribde Sonpoıtamn müdürü 
mes'ulU bulunan Selim Ragıp Bey 
bir sene iki ay hapse il<iyüz otuz 
Qç lira ağar para cezasına, M. 
Zekeriya Bey bir sene hapis iki 
yüz lira ağır para ceuıına mab
l!fım edilmişlerdir. Ali Ekrem ve 
Zekeriya Beyler ayrıca dava sahi
bine iki yüz lira manevi zarar 
vereceklerdir. 

Boğazlar 
Komisyonunda 
Boğazlar komisyonu her sene 

olduğu gibi bu sene de Karade
niıdeki Sovyet donanması hak· 
kında Sovyd sefareti vasıtasile 
Moıkova bük.6metinden mal6mat 
isltmiıtir. 

Komiıyonu.ı şimdiye kadar 
yaptığı mliracaatlarına, Sovyet 
hükumeti boğazlar rnukave!ena· 
meıini inızalamamı' olduğu için, 
hariciye veklleti vasıtasile cevap 
vermif, hariciye vel<alcti de bu 
maiiimatı boiaılar komisyonun· 
daki murahhusımıza bildirmiıti. 
Sovyet bilkOmetinin bu senede 
bu şekilde hareket edeceği zan
o!unmaktadır. 

Şehir kütüphanesi 
Şehir klitOphanesi yapılmak 

üzere bir müddettenberi tamir 
edilen Beyazıttaki medrese ya
kın bir zamanda kütOphane ola
rak açılacaktır. 

lnln!Ap mfizesjnde bulunan ve 
müıe ile aJAkası tulunmıyan ki
t•p •e eserler kOtOphaneye taıı
nacak, müzede yalnız inkıllba 
ait eserler kalacaktır. ·' · ·· -, 

~;~~ı~~~--=rFM .. ~~m.~ 
HerJyo yeniden 
iş başında 
rt.vsyö Edv.ırt Heriyo Frans<ıda 

son llmumi intibabalta kazandı· 
ğı muvaffakıyetin ncticeei olarak 
Bnşvekıilete geldi. oouu radikal , 
sosyalist fırkasmın meclisdeki ' 
azası 160 a bali~ o!rnu-;tur. Fa-! 
kat Heryonun, Fransa hükümeti İ 
bafına ge.işi, Avrupnnın pek mü· 1 

bim hadiselere snbne o!~c:ığı 

z~mana tesadüf c diyor. Yakında 
Loznn lrnnfernnsı toplanacak ve 
Avrupanm en büyiik dertleri ile 
meşgul ohıcak ve o zam2n Heri
yonun işe yarayıp yarayamıyaca

ğı meydana çıkacak. 
Önümüzdeki dört sene içinde 

Fransanın en kuvvetli şahsireti 

sayılacak Heriyonun istinat etti
ği fırka, Fransadııki küçük bor
juvayı, arazisi Ye icari üzerinde 
endişe duyan ve sanayi inbisar
larıoı islemiyenleri temsil eder. 
Milliyetperverlik onun proğramı•: 
na en esaslı noktalarile girer.: 
Fransanın masun.yeti meselesin
de Heriyonun noktai nazarı şu
dur: "Evlatlarımızın ıöğüslerine; 
dayanmaktansa beton armedcn 
dağlara istinat etmeyi tercih 
ederim.,, Bu hususta Heriyo 
Fransız ekıeriyetile beraberdir. 

Herriyonun tamirat meselesi 
üzerindeki noktai nazarı muha
fazakaranedir. Onun için geçen 
sene, Amerika cümbur reisi 
Hoover tarafından teklif olunan 
moratoryoma muhalefet etmi~ ve 
"Amerikadan talimat almamır, 
gayri mantiki bir iştir. Çünkü 
Amerika düçar olduğumuz mü~· 
külat ile alakadar olmayarak 
bunlardan iıtif ade etmek ihti· 
mali hasıl olduğu zaman onlarla 
alakadar oluyor,. demiştir. 

Bununla beraber Herriyonun 
yedi sene cYvel ilk başvekillik· 
ten düıtüğü zaman lngilterenin 
meşhur müverrihi WelJes onun 
bak~ında şunları yazmıştı: 

.. Heriyo, bUyü k ve mes'ut ıe• 
merc~ler verecek beynelmilel si· 
yaset devri açmıştır.,, 

Birkaç ay sonra bu devir ıe• 
mcrelcrini vermi~, Lokarno mi• 
sakı aktolunmuştu. Heriyonun 
ikinci defa deruhte ettiği bükü·, 
met riyaseti devrinde ne yapmı• 
ya muvaffak olacağı, yakın gün• 
lerde anlaşılacaktır. 

Ik tlsadt pJôn hazır
Jao mıya başlandı · 
Ankaradan gelen haberlere 

göre üç senelik iktısadi planın 
h.ızırlanması için tetkikata baı· 
lanmııtır. Bu husuta hariçten en 
çok ithal ettiğimiz maddeler na• 
zarı dikkate alınacaktır. Bu ay 
sonunda da Rusyndao alınacak 
makinelerin nevileri kararlaştıra• 
lrıcaktır. Planın gelecek ay için• 
de neşir ve ilin edilmesi mub· 
temeldir. 

imtihan şekilleri 
lstanbuldaki husus1 mekteplerle 

ecnebi mekteplerinin imtiban ıe
killcri vek:ilete hstik ettirmit 
olduklara mektep nizamnameleri
ne göre yapı?maktadır. Fakat 
birço~ mekteplerde imtihan es•j 
nasında karıııklıklar olduğundan• 
maarif mlidüriyeti bu lrnbil mek-j 
teplere bir emir göndermiştir.! 
Bu emre nazaran her mektepİ 
imtihan şckil!crini mr-arif müdü- 1 

riyetınde lastik etlirecelder ve 1 
imtihanda hazır butunacak mo- ı 
meyyizle müfettiı• vereceklerdir. ' 
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F enerbahçe Kulübü l 

Evvelki Gece Çok Feci Bir Ateş 
Felaketine uğradı 

Kulftp binası, en kıymetli hatıralarla be
raber yanıp kili olmuştur 

Teeunrle aldığımız habere gö
re, Kadıköyfinde .. F enerbahçe,, 
kulübll binası elektrik kontağının 
ıebep olduğu bir kaza neticesin
de yanmııtır. KulübO, sadece 
maddi zararlara uğratmakla kal
mıyan, aynı zamanda şerefli bir 
mazinin en kıymetli hatıralaran
dan mahrum eden müessif yan
gın hakkında öğrendiiiz maJtl
mat ıudur: 

Pazar akıamı saat 16,30 da 
Fenerbahçe kulftbünün lzmirden 
getirdiii yeni futbol antrenörü 
M. Jozef Şivenin şerefine kulilp
te bir çay ziyafeti verilmiş, oyun
cular antrenöre taktim edilmiıtir. 
Sonra yeni statta oyun oynanmıı 
ve çok güzel, neşeli geçen bir 
günden sonra saat 20,30 da ku
IDpten ayrılanmııtır. 

F enerbahçe kulübfinlln 25 se
nelik bir bekçisi vardır. Bu adam 
etrafa son bir kontroldan geçi
rerek saat 23 de uyumuştur. 

Yangın gece yarısından sonra 
üst kattan çıkmıştır. Ateşi gö
renler derhal itfaiyeye haber Yer
miıler, fakat itfaiye yangın ye
rine gelmeden ahıap bina kav 
gibi d6rt bir tarafından parla
mııtır. O civarda oturan kulüp 
azalarından bazıları, yangına koş

muşlar, ateşi söndürmenin kabil 
olmadığını görfioce hiç olmazsa, 
uzun seneler içinde kazanılan ıe· 
refli hatıralarm bir kısmanı kur
tarmak istemitlerdir. Maamafib 
boğucu dumanlar arasında, bu
na imkln bulamamışlar, ve yan· 
gın sönünceye kadar, bllyllk bir 
teessür içinde kıvranmıılardır. 
Yangını saat ikide haber alan 
ve otomobille yangın yerine ko
ıan umumi kaptan Zeki Bey de 
bu çaresizlik ve tee11ür içinde 
kivrananlar · arasındadır. Ateı 
ancak saat 4,30 da 16ndnrnıe
bilmiıtir. 

Y anğın, daha bir iki hafta 
enel muntazam, asri bir stat 
wcede getirmiş teıkilatını, tesi. 
ıatım ve netice itibarile spor 
hayatımız ilzerindeki rulilnll ge
niıleten F enrbahçe kul il bil için 
hakiki bir feliket olmuıtur, çlln
kll pı anda, yirmi beı otuz 
ıenelik ıerefli bir mazinin 
maddi eserleri yok olmuı 
bulunuyor bu habralann en ba
tında, Reisicllmhur hazretlerinin 
ıenelerce evvel, miralayken, ku
IObO ziyareti ıırasında, kulüblln 
me.aiıioi takdir eden el yazısını 
haYi defter gelmektedi. 

Yirmi 1ene evvel lngilizler 
tarafından memleketimizde ihdas 
edilen lik maçlarında kazanılan 
ıilt, her biri ıerefli bir g11libiyet 
hatırlatan yetmifi mlltecaviz ku
pa, lslavya galibiyetinin hatırası 
olarak ıaklanılan o günkll fudbol 
tupu, muhtelif ecnebi takımlarla 
yapılan maçlann hatırasını taıı
yaa kulüp beratları, uzun bir 
emeğin mahsuln kiltüpbane, ku
IOp azalarından Sait Salahattin 
beyin Aferikada avladığı v•h
ti hayvanlara ait kolleksiyonları, 
harbı umumide, milJt mticadele 
esnaaında ıehit düşen F enerbah
çelilerln fotograflan memlekette 
ilk defa stat yaptığı için F ede
ruyon tarafından bir kaç gOn 
evvel Terilen kupa yangının silip 
ıDpOrdQğil kıymetli hatıralardan --

bazılarını teıkil etmektedir. Bun
lardan baıka klüp azas ·nın bina
da bıraktıkları hususi etyaları, 
elliyi miltecaviz teniscinin ra
ketleri kayıtlar, siciller, muha
sebe defterleri de yanmııtır. 

Dün sabah yangın mahalline 
iİden F enerbahçeli gençler klüp
lerinan ankazı karşısında çok de
rin Ye haklı bir teessür duymuı
lardır. Fakat bu teessür, daha 
büyük bir azimle iıe başlama
lanna mani olmamıştır. 

Öğrendiğimize göre, hemen 
yeni yapılan stadın küçük bina
sının tanzimine baılanılmııtır. 

Kasıt var mı? 
Yanan bina Ônyon sigorta şir

ketine beı bin liraya sigortalı 
bulunmaktadır. 

Zabıtanın ıimdiye kadar yap
tığı tahkikat, yangının bir elek
trik kontağı neticesi olduğunu 
anlatmaktadır. F enerbahçeliler
den bir kısmı, kulübün mUzeıin
de altı ay evvel wkubulan bir 
hırsızlığı düşünerek yangında, 
kıymetli şeref hatıralarını imha
ya matuf bir kastı ihtimal dahi
linde görmektedirler. 

Bütün spor müesseselerimiz ve 
sporcularımız, diln uğradığı fe
laketten dolayı Fenerbahçe ku
lübüne teessür beyan ~tmiştir. 

Kulübün maruz kaldığı vaziyet 
dlln akşam telgrafla Reisicümhur 
Gazi Hz. ne, baıvekil ismet Pş. 
Hz. ne bildirilmittir. ... 

Yakıt - Bu, haki ~atcn .fecl ate$ 
ve ıztırap karşısında büyük bir teessür 
duyuyor ve Fenerlilerin dertlerine iştirak 
ediyoruz. Fakat Fenerbahçe, hiç bir 
ateşin yakaınıyacağı öyle eserlere malik
tir ki bu eserler biç şüphesiz ateşin ya· 
kabildiği eserlerden çok: daha yüksektir. 
Bu. kendileri için kuvvetli bir teiielli 

olabilir cesaret ve daha mükemmel bir 
yurt temenni ediyoruz. 

Fenerbahçe kulUbUnUn 
beyannamesi 

btanbul, 6 ( A. A.) - Fenerbalıçe lm
lllbCl İdare beyettnden t.eblll edllmlfUr: 

SevgW yuvamız, 25 ııenellk •por hayatı-

nmda elde ettlj1mlz eeref ve gallblyet b& -
tıralarlyle birlikte yıuı1D11tır. Bugü.n maddi 

•por veealtlmlzden de tamamen mahnım kal 
iDii bulunuyoruz. 

Yekdlterlmhe kart• Mnı1maz itimat, 
muhabbet ve tesanüt b&vaaı içinde yıllarca 
9"ren mUtterek emeklerfmldn mnha ... ıa -

amm enkazı kartıamda derin blr 1eeallr 
duymamak kabil detudlr-

Malıvolan manevi kıymetlerin m:.ıatt.e -
ee9'1t tamiri lmkhamlJr. 

Şu kadar ki, 16 eeuedlr kuandıfmm 
movaffakıyetlerln batıraıarmı kalblml&de 

daha bllytl kblr vecdlle y ... tmak, bu batı -
ra1an Feuerbahçe sençllttue kitap halinde 

hediye etmek gene mllmkündllr. Hatta Uk 
T&Zlfelerlmlzden biridir. Kupalanmız, bay -

nJdarmuz yanDJJ1tır. Fakat yttrej1mlzdek:I 
hatıralar caııldıtmı kaybetmlyecekt1~. Bat 
ta Ulu Gazlmlz olmak tlzere lmlübOmftztbı 

meealalnl takdir eden kıymeW yazdan tqı
yau batıra detterlerlmlz klll olmDttur. Fa -
kat bizim emeklerimizi takdir e~ olan 

btlytlk ıtefterlmlz, memlekettnJ seven; .mem
leketta lc1eallue candan 1Jath, ça1ı,1<an, t&-

1a11üt ve mubabbet çerçevesi içinde ~ 
TUrk gençlitını gene himaye edeceklerdir. 

Hayatın mııtemac11 bir mücadele oldup
no, mücaclelestz, ıatırapaız, emeksiz, elemsiz 

bayatta gerek fert ve gerek mlDet ttfba -
riyle muvaffak olmak fmkAıu olamry&eağt

nı Türk gençliğine hatırlatan Böytlk Oazl

DJn ııaaUıatlerl bu elemli stbıtlmllzde bizim 

için en büyük teaeW ve kuvvet menbaı ola
caktır. 

FenerbabçeUlert, lmlllblbnOzttn maruz 
kaldığı felAket nispetinde büytlk olan vazi

feye davet ediyoruz. 

1 Gelenler, gidenler 1 
lngiliz sefiri Sır Corç Kterk 

dün aabahki trenle Ankaradan 
ıebrimize gelmittir. 

Kibrit şirketi 
Bonoları geri 
Veriyor 

Yapılan ltlJAf hakkın
da son mal-O.mat 

Hükumetimize avans olarak 
Yermeyi taahhüt ettiği on milyon 
doların 1,5 milyonu bulan son 
iki taksitini, kibrit kıralı Kruy• 
gerin ölümünden sonra karıılaı
hğı buhranlı vazıyet dolayısile, 
Yeremiyen kibrit ve çakmak in
hisarını işleten şirketle Maliye 
vekaleti arasında Ankarada mü
zakereler yapıldığı yazılmıştı. 

Ankaradan gelen haberlere gö
re bu müzakereler intaç edilmiş 
Ye mukavele tirketin direkt6rü 
M. Hofman'la Maliye vekaleti ara
sında noter huzurunda imzalan· 
mışbr. Mukavelename esaslarına 
göre kibrit şirketi eYvelce bnkQ
mete verdiği 8,5 milyon dolara 
ait bulunan bonolardan 10 tane
sini hükümete iade edecektir. Bu 
bonoların her biri 407 ,302 dolar 
kıymetindedir. Hepsinin kıymeti 
4,073,020 dolan bulmaktadır. 
Yeni mukavelename esaslarına 

göre bu mildarın 1,Smilyon doları 
son vazıyet dolayısile verilemiyen 
ea~i taksite, 900 bin doları da 
932 seneıi aidatına mahsup edil
m ş ve 1,073,020 dolar kıymetin
de bono da hazine hesabına faz· 
Ja olarak ahnmrşhr. 

Kesilmiş iki 
Kadın eli 
Bir paket içinde 

Berlin, 6 ( A.A ) - Bu sabah 
Fransa sefarethanesinde bazı 

' safahatı itl\iarile fevkallde feci 
b1r hadise zuliur etmiıtir. 

Sarih olarak cinnet aliimi iz
har eden bir delikanlı sefire 
tevdi edilmek llzere bir paket 
getirmiş ve sefirin huzuruna ka
bulünü talep etmiştir. Talebinin 
ıeddedilmesi Ozerine merkum 
paketle beraber i!ıi satırlık bir 
kiğat bırakarak ayrılmıı gitmiftir. 

Bırakılan paket açıldığı zaman 
içinden beouz gesilmİf iki kadın 
eli çıkmıştır. Vak'adan derhal 
haberdar edilen sefaret memur
ları zabıtaya ma ümat vermiı
lerdir. Paket polis tarafından 

ahnmııtır. Zabıta tahkikatı pa
ketin sahibinin 25 yaşında ve 
Mudvig Schoeff isminde biri 
olduğunu ve 3 gün evvel Mec
klaobourg dahilinde Eurin'de va-

lidesini katletmiş bulunduğunu 
meydana çıkarmıştır. Katilin 
bırakmıı oldağu veraka, sefirden 
Parise kadar gitmesine kifi ge
lecek para verilmesini talep et
mekte idi. 

Mekslkada bir 
Tabiat hailesi 
Meksiko, 6 (A.A) - Tonat-

lan, Sanblas, Manzanillo ve fe
yezan altında kalan diğer sahil 
ıehirleri civarında suların taştığı 
ve sönmüş volkanların tekrar 
indifaa baıladıkları bildirilmek
tedir. 

Binlerce balık sudan dııarı 
hrlamış Ye sahillere düşmüştür. 
Bu bal, denizin altında muazzam 
ve mülhit bir yllkıelme vücuda 
gelmiş olmasına atfedilmektedir. 

Münakallt pek yavaş olarak 
yeniden tee11iiı etmektedir. Zel
zele kurbanlarının adedi şimdi 
400 ölü ve yaralıdan ibarettir. 
Binlerce insan meskensiz ve mel· 
cesiz kalmıştır. 

Şark ve Italya 
"Tan,, Gazetesi ltalyanlara Yardı 

Teklif Ediyor ! 
"Tan., gazetesinin Roma muhabiri Netice itibarile, ltalya'nm Ak 

"Şark ve ltalya,., ıerlevhaaı altında nizdeki faaliyetinin merkez 

çok şayanı dikkat bir "'f'1'ale neşret - daimi ve mecburi bir cazibe al 
miştir. Aynen naklediyoruz: imiş gibi, şarka doğru tevcih etın 

Türk heyetinin dönüşü münase - dir. Bu hareketi başka bir 
betile İtalyan gazetelerinde çıkan vet te hızlandırmakta gibi ~ö 
makaleler, Roma ile Ankara'nm takip 
etmek istedikleri teşriki mesai siya -
seti hakkında yeni birçok malUmat 
vermektedir. Bu cümleden olarak Gi -
omale d' İtalya, Türkiye ile İtalya -

nın, yakın şarktaki Müslüman alemi -
ne karşt takip ettikleri müvazi si -
yasetin tekamülü hususunda israr 

etmektedir. 

yor. Eğet gayet derin ve 
ilcai bir hisle yeni İtalya tekA 
için nazarlannı şarka tevcih edi 
sa, bu, Akdenizin garbindeği bu 
kü vaziyetin kendisine bu ta 
geni;ı bir siyesi ve iktısadt faali 
bulunmasına mani oluşundaJl 

Esasen ltalya'nm garbi Akdeniz 
iktisadi münasebatı gittikçe azal 

Bu gazete, bir müddettenberi Müs - tadır. 
lüman aleminin büyük bir kaynaşma 

halinde olduğunu söylüyor. '"Hasta 
adam,, hurafesini ortadan kaldıran 

yeni Türkiye'nin dirilişi, lslam şark 
A.leminde tesirlerini yapmaktan hali 
kalmamıştır. Dünyanın bu tarafın -

da "Manda,, altında bulunan bü -
tün memleketler istiklallerini alıp, 

milli mefkurelerine nazaran sür'atle 

tekamül etmek arzusunu beslemekte -
dirler. Irak, istiklalini ele almak ü -
zeredir, ve üzerindeki manda kuvveti 

ne olursa olsun, burada herkes, 
SUriye'nin de onu takip edeceğini 

zannetmektedir. Filistin ile, Mave -
raili!lşeria da aynı vaziyeti iktisap ede

ceklerdir. 
Bütün bu milletlerle olduğu gibi, 

Iran ve Ef ganistan gibi bunlarla hem 
hudut olan devletlerle de, Italya, ik -
tısadi ve ticari bağlarla bağlıdır ve 
dostluk münasebetleri tesis ederek i -
dame ettirmektedir. Binaenaleyh, 

ltalya, bu memleketlerde milliyetçi -
lik cereyan.lamun doiuıunu dikkatle 
ve samimi bir surette takip etmekte -

dir. ltalya, sadece sathi değil, ha -

kilci birer istikllle sahtı> olmıya 

hakkı olan bu milletlere karşı büyük 

bir teşriki mesat arzusu taşımak -
tadır. 

Bu vaziyetin ihtas ettiği bütün 

meseleler hususunda Italya ile Tür -
kiye tamamen anlaşmışlardır \"e a -
hen.kil bir surette çalışmaktadırlar. 

Bunun için de İtalyan deniz • 
retinin Mısır, Bahriahmer, Fil 
Süriye, Türkiye, Karadenizdekl 
faaliyete mukabil, İtalya'yı Tunut 
Cezaire bağhyan hatların azlığını 
termek kafidir. ihracat istatis 
leri de beliğdir. Hülasa olarak, 
bepler ne olursa olsunlar, ltalya 
rafından şarka doğru deniz ve 
yollannın tekamül ettirilmiş ol 
harp sonundan sonra tesadüf ed 
hadiselerin en mühimmini teşkil 
Bu, yavaş yavaş Asya'da, etıldslD 

başka bir vaziyet ihdas ediyor. 
sen 1918 de yapılan siyasi mtıahe., 
ler, bu tarafta, birçok sa.bal 

Fransa'ya bahşedilmiş olan muh., 

lif ve asırdide ananelerin yıkılnı 
sebep olmuştur. Şimdiden 

kabul etmek l!zmı.drr ki, yakm 

ta Latin şa.mpiyonluğmıu ltaly& 
almıştır. Bu dakikada, Frasa' 
ziyade, mukaddes arazide, Kat 
ananelerini o mUdalaa etmakt 

ve artık son dakika olarak Fransa 
İtalya arasında şark nüfuz 

releri meselesi görüşUldüğil za 
terazinin bir gözünde airr çek 
yeni birçok vak'alar ve uıunırlar 

demektir. 

ltalya politika ve genişleme ınt1• 
kezleri ancak iki istikamette cfdelıl 
lir: Birisi Lille çölünden geç 
merkezi Afrika'sına ve Atlantik i' 

Giomale d' ltalya'run vaziyeti bu nizinin cenup sahillerine inen' 

suretle izah edi~ şu itibarla mani - mut hat; öteki, Balkanlar, şark,~ 
dardır ki, Faşist ltalya'nın şarkta riahmer havzBBI ve Asya'ya 
takip etmek istediği noktai naz:ın a - ufkt hat. Ufki hat, ltalya için 
çık bir surette isbat etmektedir. Tür _ yal olan Çat gölü ve Kameri111'~ 
kiye ile olan münasebetile kuv _ Gine körfezine kadar giden, 

vetleşen Roma, bundan sonra Kal -
kasya'dan Habeşiştan'a, Anadolu -
dan Efganistan'a, yani, Hindi§tan 
hudutlanna kadar olan arazide 
hazır bulunmak istiyor. Ve bunu yap -

makla, İtalya, Türk inkılAbı ile, 
dUnyanm bu kısmında yeni bir zihni -

yet uyandığı noktai nazarından ha -

reket etmektedir. Bu zihniyet gün -

den güne şark ile garp arasında müş -
terek biT anlaşmayı kolaylaştırmak -
tadır. 

Kemalist Türkiye safla.nna gire -
rek, İtalya, islim Aleminde doğmuş 
olan teceddüt ve kuvvet cereyanrnı 
açıktan açığa teyit ve tekit etmekte -
dir. 

lalya, büyük devletler arasında bu 
suretle hareket eden ilk devlettir. 
HUiasa itibarile, İtalya, Asya'nm u -
yanışının yarattığı yeni manevi ~ -
raite intibak etmekte birinci ol -
muştur. Bununla beraber, şark mil -

Jetlerinin geçirmekte olduktan ma -
nevi buhranın, onlan derin bir su -
rette makine teraJddyatına, asri 
tekniğe sevkettiğini, eski Asya'nm 

yerli ve milli bir senayi te~line 
çalıştığını ve busuretle hemen Avrupa 

kadar büyük bir kıt'anm Italyan de -

hasına fevkalade geniş bir faali -
yet dairesi açabileceğini de bilm9'or 
değildir. _, - -·· ----. - .... - -- . 

Fransız'lann Afrika miistemlekel-

ni ikiye bölen ve bir İtalyan Af 
yaratmak istiyen hattrr. Bu 
de bir nüfuz esasına dayanan bir ,, 
litika hayalidir, zira, her hangi ti 
raftan bakılacak olursa olsun, l~ 
ya'da büyük tevellddat neticele~ 
azaltacak bir mahiyette değildir. ~ 
na mukabil ufkt hat, İtalya'nın ~ 
doğru, manevi, fikri, fktısadt ve h 

demografik nüfuzdur, ve bu, ınlll~ 
hayatt ihtiyaçlanna istinat edell 

siyasettir. ~ 

Bu siyasetlerden birincisi aJI"" 
Fransa'nın aleyhine olmak şartııe 

bile edilebilir, halbuki, ikincisi ; 
Fransanın en geniş mikyasta yar 
ile tahakkuk edebilir. ~ 

Eski Asya'da, Almanya, 9' 
demiryollan ve sair imtiyazlar il•,, 
tarafta kendisine bir yer teıniııl, 
yaseti ülas etti. Bol~zın, 

Rusya'nm faaliyetini ehenunl 

bir vaziyete sokmuştur. ırak.~ 
·ıfiP

mandayı terketmek suretile lnl1 ~' 
bu tarafa lA.kayt kaldığını göste~ 

tir. Binaenaleyh Akdeniz P ·-.JI 
yeni bir müvazene ihtiyacı -~ 
çıkmıştır. ~ 

Fransa'nm yardımr, mane'ff, 

ve mali yardımı ile, bu muvazeall 

ya lehine teeesüs edebilir.' 
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B"~ti . . n.11. ~T L 
u ır evra ak~aR':tföe Ç&Ka· 

rak yer !'Uzündeki milletleri tetklke başh
Yln meıhur Çin filozofu (Çing-Çang·Çung) 
Yazdığı bir makalede, kanaatini şu suretle 
hüliaa etmittlr : 

1 - Eğer dünyaya lngilizler hikim ol
ıaydi, yeryüzü bir tersane, bir seyrisefain 
acentesi, bir spor meydanı, bir ticarethane 
olurdu. 

2 - Eğer dünyaya Amerikalalar hakim 
o!saydı, yeryüzü bir banka, bir sinema, bir 
apartıman olurdu. 

3 - Eğer dünyaya Araplar hakim ol
ıaydı, yeryüzü bir haremsaray, bir hamam 
olurdu. 

4 - Eğer dünyaya Çinliler bakim ol
ıaydı, yeryüzü bir afyonkeş kahvesi o!urdu. 

5 - Eğer dünyaya lspanyollar hikim 
olıaydı, yeryüzü bir huğa döğüşü meydanı, 
bir rakkase sahnesi olurdu. 

6 - Eğer dünyaya Ruslar hikirn ol
saydi, yeryüzü bir konferans ulonu, bir 
timarhaoe olurdu. • 

7 - Eğer dünyaya Fransızlar hikim 
olsaydı, yeryüzü bir müz~, bir tiyatro, bir 
salonu, bir ..... hane olurdu! 

8 - Eğer dünyaya Almanlar hakim 
o!saydı, yeryilzü bir kıtla olurdu 1 

Seyahat henüz devam ettiği için diğer 
milletler tetkik olunamamıştır 1 

TE~\.İHAT 

1 
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? VAKIT'in il3ıesi ! 
Lıı.ıı•••ıı .. ,,., •. ıı .......... " .... .J 

- .. 
~s.nı..-.ı 
Bir gün A'citil Nihat Bey, Ankarada, 

Ağaoğlu Ahmet Beyle dolaıırken, Nedimin: 1 

Gidelim servi revanım yürü ıidabade ! 
Mısraını okur. Ağaoğlu bunu iıidince: 

- ilahi ıair, der, Sidabat neresi burası 
nere? .. 

Halil Nihat Bey gülümsiyerek cevap 
verir: 

- Vallahi üstat, servi revan 
tan sonra her yer ıidabattır. 

--
1eccübe 

sen olduk-

Babıili yokuşunda, akıam nzeri, koc• 
bir kamyon, bir ileri bir geri gidiyor, bi~ · 
türlü duramıyordu. Dükkincılar, merak Ye 
korkuyla yığılmış seyrediyorlardı. 

Oradan geçmekte olan ihtiyar bir ha
nım, tesadüfen rastladıiı Hüseyin Rahmi 
Beye sordu: 

- Kuzum Beyfendi, bu kamyon ne 
yapıyor orada? •• 

Hüseyin Rahmi Bey gayet ciddi cevap 
verdi: 

- Kaza tecrübesi yapıyor efendim 1 

1 

1 

1 

....ı t 
Tahdidi teılibat konferansının neticesi! ,ı._:'llıı .. -----------------------.'1 

'••w••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••• 

Bektaşinin Deve i 

"' Baba, bu vabıınin derisi niçin k1rmııı? 
.._ Niçin mi?.· Belki medeniların Yatandaıı olmaktan utanmıtbrl 

Kumar, kazanan için eğlenti, kay • 
beden için boğuntudur ! 

• • • 
Allah izin verirse demek, karım 

razı olursa demektir! 

• • • 
Budala bir erkek. bir kadının dif • 

lerini metheder, akıllı bir erkek onu 
güldürür! 

• • • 
Memnu meyve takma difle 11ınla· 

mazi 
• • • 

Erkekler muvaffakıyetlerini ka -
dınlar mağlübigetlerini anlatmaktan 
zevk alırlar/ ikinci zıyaret 

Atkolaunl 

Müşteri ile dişçi arasında: 
- Doktor .• Şikiyetim var! 
- Hayır ola efendim? 
- Yaptığınız iğreti dişler, diş 

etlerimi müthiş ağrıtıyor .. 
- Bravo!.. Demek hakiki dit

ten biç farkı yok! 

ilk ziyaret 
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- Küçük hanım, sizinle beraber olmak ıartiyle lSmrümlin 
sonuna kadar böyle koşaram!.. 

- Bravu .•. Sporcu musunuz? 
- Hayır.. Meşhedi Caferin arkad11şıyıml ................. -............................................. ---···--------------........ 

Renkli puseler Düıünee 1 
Baba, çocuğuna sordu: Küçük Cevdet, sofranın llze-
- Ahmet, bu ne hal?. • Yana·· rindeki bir tabak tatlının önün

ğın kıpkırmızı .. Yoksa hoca tokat de hayran hayran duruyordu. 
mı atb? · Annesi onu bu halde görünce 
-Hayır, babacığım, annem Öp· d • 

tür ıor u. ··--=-·--·---··· -Orada ne yapıyorsun oilum? 
-Dü4ünllyorum anne 1 
-Ne düıüollyorsun bakayım? •• 

Tatlıdan yemek mi? 
- HayJr,, tatlıdan sopra sen· 

den dayak yemeyi !.. 

iki kart 
Meıhur bokıörlerimizden Arif 

Bey, lokantaya gitmiıti. Altın to· 
puzlu bastonunu bir kö,eye koy· 
du ve üzerine §U kartviziti bırak· 
tı: 

BOKSÖR ARiF 
Bu bastonun sahibi, bir yum· 
rukta bir mandayı öldürür! 

Taze O 
0 Balık 
Tarabzonlu Cemal reia, geçen· 

lerde bir lokantaya girmiş ve 
hemen bir bahk ısmarlamıştı. 

Yarım saat bekledikten sonra 
garsonun getirdiği ba:ıktan bir 
lo '< ma aldı ve derhal tabağa 
eğilüp bir ıeyler ıöyJemcğe baş
ladı. 

Ermeni garson hayretle sordu: 
- Vay bey ıadem, balak ilen 

Jafmı edoorsun ? .. 
- Ha. öyle yapayrım .. 
- Zo, balık laftan ağlar? .. 
- Hem anlar, hem söyler .. 

kuş dili olurda baluk dili olmaz
mı ? .. 

- Ee, şimdi zatınız ona ne 
)af eltiniz ki? .. 

- Ey mübarek baluk efendi
miz hazretleri, didum .. Siz ki, ce· 
mi cümle denizleri, deryalara bi
lursunuz.. ha Martın birinci gilnil 
değil, ikinci günü değil, üçüncü 
günü değil, d6rdüncü günüde 
değil de, ha beşinci günü, bilyük 
babamın kardeşinin annesinin 
bemşireıinin torunu yokmu? .. itte 
onun yengesinin oj'lu Temel kap-
tan denize dtııüp gaip olmuştu .. 
onu gördün mO.. didum 1 

- Hay aklın ilen bin yaıaya· 
ıın .• ya o ne cevap ittikim? 

- Ha, oda bana didukim : 
Ey Cemal reis, ben denizden 
çikalu bir aydan fazla oliyir .•• 
sorduiun adam, ben denizden 
çıkdıktan ıonra düşmüş olacak .• 
olaebepteo kenduaını görmemi
ıimdir.. kusura bakmayasanl 

Karga 

Geçmit olsun 1 
İki ahbap yolda kar§ılattılar. 

Birinde kafa göz sargılar içindey· 
di. Öbürü ıordu: 

- Geçmiı "'blsun yahu, geçmİ§ 
olsun ..• 

- Eyvallah azizim.. Eyvallah! 
- Ne oldun yahu?. . Tramvay 

mı, otomobil mi çarptı? 
- Hayır azizim, rakı carptı !. . 
- Rakı mı çarptı? .. Nasıl? .• 
- Şey ... Şiteaiy)e beraber! 

Kısa, uzun 
İki muharrir, biri uzun boylu, 

biri kııa .. Konuıuyorlardı. Uzun 

- Haberin var mı? .. Leyli, kocasiyle bir ay beraber yaşa"' 
dıktan sonra ayrılmış*. Şaşılacak şey değil mi? 

- Ne gibi?.. Yani bir ay çok mu, az mı? .. .................................. ._ ............................ -.. -----··· ............... -""' 
Dikenler ı Çiçekler 
Erkek, kendi begendiği ka· izdivaç öyle bir mukayelr 

dını sever. Kadın, baıkalarının dirki, kalp de onu imzalamadık 
bcgendiği erkeği! ça hükmü olm:ıl 

Sönmüş bir aşk yeniden a• 
Şikiyet 1 levlenebiJir. Eskimiş olandaO 

Şayeste Hanım çok sert, çok bir hr.yar yoktur! 
kavgası, ç.ok hatin bir kadındır .................... : ... =·········--·--... . 
Her gün koc:ıuıiyle maraza edecek ' ~ J 
bir teY bulur. · -::-

Dün akıarn, 3rii~k vjlu Osma• ;."'\. 
nı da bir temiz pataklamıftı. ~ ,~';~) 

Çocukcağız gözleri kızarmı§, t. ~ ~ 
sesi hıçkırıktan titriyerek babası· r' ) ··· 

na dert yandı: \ 
- Ah babacığım, ketke ıu an- / 

nemle evlenmeseydin ! .. 

Fark 
Nazik adamla kaba adam ara· 

sında !U fark vardır: 
d d" ki Nazik ad."'.l'll, genç bir zevceyle 

Yemeğini yiyip bitirdi. Hesabı· e_ı K. :,a Loylu İnsanlar, basık ihtiyar bir zevç görürse, kadına 
- Bir diı çektirecekseniz, iki ·· d" K Jkt b t t 0 ı· nı gor u. a ı ve as onunu a • kulübelere benzerler.. Görüı sa· ıu sua ı sorar: 1 

lira.. iki dit çektirecekaeniz üç mak için bıraktığı yere baktı. Bas haları dar olur! - Hanr.mefendi, beyefendi pe-
lira.. ton yoktu. Yalnız bir kart vardı: Kısa boylu cevap verdi: deriniz midir? 

- Oyleyse bir dakika müsa- DIZDIZ MEHMET - Uzunlar da yüksek binalara Kaba adam İse §U suali sorar: 
ade ediniz.. Bir müşteri daha Bastonunuzu çalan bu a.dam, ısa- benzerler. Üst katları dayamsız - Hanımefendi, küçük B. mah 
bulayım da beraber çektirelim! atte yirmi kilometre koşar! dö,emsiz, bom bot olur! tumunuz mudur? dı, kızımı nişanladım! • 

1 --------------·---------········-···---·-----------------------------------""""'~llllllııımnıı111111tttııı1111t11Hltlhllffltllllllft'ıtftl' ,ıııııı1111111ıııınıııı1111111ııııııı1H11ıııııııın11nııı11 1111ııııııııııııııııınıııtııııııııınıı 
Oooh 1.. = ~ Geçer, geçmez 1 

Meıhur basislerden ve korkak· ( ~ Enver Bey, kızı Belmaya bir 
lardan Cevdet Beyin fena halde '!i ~ koca teklif ediyordu. Kendisini 
difi ağarayordu. I ~ ikna için : 

Nihayet çektirmeye karar ver• ~ g - Hem bili yor musun yavrum, 
cH. : ~ dedi, ~yda bin lira da geliri varl 

Diıçiye gitti - ~ - Öyle amma babacırım, çok 
Kapıyı kork~ korka çaldı. Kor- \ : çirkin adam!.. Zengin olacaiına 

klllunun çifte ıebebi var: Hem = i biraz güze! olıunl 
can acısı hem para acısa! \ ~ ilahi kızım, senin güzellik 

Kapıyı bir hizmetçi kız açtı. ~ ~ dediğin ıey çabuk geçeri 
Cevdet Bey titreyerek sordu: ~ ~ - Biliyorum baba .•• Fakat 
- Dııçi burada mı? ğ f çirkinli" te hiç geçmez 1 
- Hayır efendim, di4arıya s 

Rahat İf 
iki kopuk arasında: 

- Oooh ... Hamdo!sun l g - UJan Ahmet, hayır olaun .• 
Ve sevinerek geri dönüp evine ;;; - EyYallah .. Ne var? 

ritti! 6 ~-~ \ - Bir yere girmiısin.. Oyle 
\ f mi? 

Hamam # ~ - Evet, girdim .• 
Salamon, Mişona sordu: '= ~~ J - Eh, nasıl, memnun musun? 
- Ah Mişonaçi, hamama yit- = )~ ~ & - Nasıl memnun olmam be .• 

mek ne iyi ıeydir. Deyil mi? f ""' \ Bütün gün horul horul uyuyorum! 
- Elbet... Yitsek he! ~ ~ - Vay anasını.. Nasıi kıyak 
- Allah yostermesin •• Bir de- = l İf bu be? 

• alıfıraam sonra nasıl vaz ye- l ~ - Bas bayağı. • Mahalleye 

çwlm!.. j - Bak, bak.. Mantosu sahici kürk, deiil mi? İ rece bekçisi oldum t 
-· ı P

11 

yl!Jlll'llNl•ıırtllltM:'ll-Wıcgı ı ı :SAiam - Elbet.. Herıece bir tilkinin derııini yüznyorl '-'8nunı11R111llllllllln1111~lllAflllılıl-l111111-•ll"' 
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Kara Ali de hazır ! 
\' ann çoban Mehmet , Himmet ve 
ICara Ali pehlivanla karşılaşıyorlar 
.. IUt takımın ilk maçı - Namzetler Federasyonda dUn 
•k'8rn s8z verdiler- KlıdıköyUnde atletizm bayramı -

R9bll bey futbol oynamıyacek 

~•11n Istanbulun muhtelif yer· KadıköyUnde ba,ram 
'lıo de çok mllhim ve heyecanlı Kadıköyünde lstanbul Spor 
~hareketleri vardır. Haliç klübümüz taralındao bir Fener
~ knlübü, güreşçileri ara- bahçe lsranbul Spor atletizm ve 

KONGRELER 

Hilaliahmer cemiyeti Usküdar 
şubesinden : 

f liıdıiahmcr cemiyeti Us.;üdar kaza 
L:ongrcsi 8·4 932 cum:ı ~ünü Duğancı

larda :ı:ıl K fırkası binasında a:tat 14 te 

inik:ıt edeceğinden :ızan muhtcremcnin 
teşrifleri rica olunur. 

Talebe blrll01'1in kongresi 
;\lilli Türk talebe biri ğin<len: 8 ·4 9.32 

cuma günii ı: :ıar. on dörtte f e\·kalade 
kongre aktedileca~inden fakülte ve ali 
mektepler murııhhaslarının o gün halk 
evin~ tcşıiflt-ri ehemmiyetle rica olunur. 

Tarihi evrak 
Bir yahudi 
Milyoner olmuş! 
Okkası üç kuruş o::ı paraya 

satılan ve Bulgaristana götürülen 
tarihi evraktan bir kısmı, ge
çende memleketimize iade edil
mişti. Satılan 68 balya evraka 
mukabil iade edilen evrak, 53 
çuvaldır. Buo!ar da tamamiyJe 
dolu değildir. 

Bir köyüıı 
Bütün halkı 
Hapsedildi 

lslovakyanm Hidveg köyü bat
kı, üç gün hapse mahkum edil
miştir. Köy halkının hiç biri bu 
hükümden müstesna değildir • 
Halk otuzar otuzar ayrılmış ve 
evlere tıkılmışlardır. 

. • bir müsabaka tertip et· futbol bayramı tertip edilmiştir. bütnameyi vermişlerdir. 
~r. Bu müsabakanın en mü- Müsabakalara Fenerbahçe·lstan- "'lfükömetimizin gösterdiği m:ıddi fe
a. L kısmı Urfalı Salih, Çoban bul Spor üçüncü takımlarının dakdrlığa 'c teveccühü müdrik olaıü 
"ltqlb t H' K Al' Balkan kupası futbol müsabaknlarında 

Bu hususta yapılan tahkikat 
ve tetkikatla, evrakın en kıy
metlilerinin Bulgaristanda satı· 

larak, Vatikan, Bulgar ve Macar 
tarih enstitülerine intikal ettiği 
neticesine varıl::nıştır. 

Bütün köy halkının bu suretle 
mahkum edilmelerinin sebebi şu
dur: Bunlar Macardırlar, ufukla
rından geçen bir tayyareyi meş
hur Macar tayyarecisi (Endres)e 
ait zanoetm.şler ve istikbaline 
çıkıp tezahürat yapmışlardır. ıı.ı.,;-e , ımmet ve ara 1 maçı ile saat 10 da baclanacak 

'.~ 1 ·b · b · k Y memleketimizi temsil şerefine nail ol-
decti'- an ar gı 1 günün ırço bunu cirit atma, tek adım, gülle makla bahtiyarız. Bu mili! temsili bütün Bir müddet evvel Bulgarista

na giden mühendis mektebi mü-
Çekoslovakya muhafı:rları halkı 

menetmek istemişlerse de buna 
muvaffak olamamışlar, neticede 
(300) e bati~ olan halk kamilen 
tevkif edilerek her biri elli krona 
ve üç gün hapse mahkum edil
miştir. 

~ "Odularına ve münakaşaları- k 
~ b atma, yü sek atlama, sırıkla at- mevcudiyetimizle ifayı vecibe tel~k~i et-
-._ le ebiyet veren pehlivanları- lama, Fenerbahçe lstanbul Spor tiği mizi bcy:ın ederken Türkiye futbol derrislerinden Salih Murat beye, 

evrakı buradan satın alan yahu· 
di tüccar, bu işten kendisinin 
milyon kazandığını söylemiştir. 

il . arasında yapılacak olanıdır. "k federas\· o:ıunun bize tahmil etti~i ,·azi· 
-...ı, ı inci takımları, 100X4 bayrak, J "' 

llL... ın olduğu üzre Çoban Meh- d k feleri ihm:ılsi7. \'e bir sporcu vekar ve 
~ bGt" hl" ı is atma, Uç adım atlama, 
ıl... un pe ıvan arı er mey· aşkilc ifa e.d•·ceğiıniıe söz veriyoruz.,' 
~lla çağırmış, Himmet pebli- 4X 400, 4X 150Q, Fenerbahçe·ls- Haznlanma programı Evrak, Bulgaristana götürülür

ken, arabadan yere düşen bir 
kaç parça vesika da bulanlar ta-

:"il bu d b 1 k b ı t · t• tanbul Spor birinci takımları mü- B d ı k M ~ nu er a a u e mış ı. ayram a yapı aca acar 
~ Ciğrendiğimize göre memle- sabakaları takip edecek saat maçları için yarından başka 

1'de bulunan Türkiye baı altıda mükafatlar dağıtılacaktır. önümüzdeki pazar ve salı gün- rafından 300 · 500 lira mukabi
linde satılmııtır. 

Etiket koymıyan dUkklnlar 
~ivaoı Karaali de bu davetten Bayramın çok güzel olacağı ve leri antrenman yapılacak, çar
ttk erdar olur olmaz derhal ha- bir çok spor merakiılarmı toplı- şamba günü de futbol nazariyata 
hl et etmit ve dün şehrimize yacağı kuvvette tahmin edilebilir. üzerinde bir konferans verile-
'- erek güreşmiye hazır olduğu- Taksimde cektir. 

Tayyare Cemiyeti 
Mübayaat Komis

yonundan: 

cezalandırılacaklar 

Kasap, sebzeci, mr:yYacilarla 
bakkalların sattıkları her mad-

•6ylemittir. Taksimde tik maçlarına de- Balkan maçları için teşkil 
1ıı... l\ararlaıtırılan şekle göre ya· vam edilecektir. Günün en mü- edilecek kampa bayram ertesi 

deye birer etiket koymaları mec

buridir. Halbuki dükkincilardaa 

.... ttv li Ç b M h ti H. him müsabakası Milli takım ile gidilecektir. 'ı e o an e me e ım- lzmlrlller 

.. ~ pehlivan güreşecekler, bu Beşiktaş birinci takımı arasında M k I 
°""Çin galibi de Kara Aliyle kar- y y illi ta ım için seçilen zmirli 
~ yapılacak maçtır. akında u- namzetler hakkında lzmir mın-

Nümune ve şartnamesi veçbile 
15.000 adet ikinci sınıf evlenme 
cüzdanı tap ettirileceiinden taba 
talip olacakların pey akçeleri ile 
birlikte 11- Nisan -932 pazartesi 
günü saat 15 te piyango müdür
lüğünde müteşekkil mübayaat 
komisyonuna müracaatları. ( 1370) 

bir çoğu buna riayett etmemekte 

veya bazı maddelerin etiketlerfnl 
koymakta diğer bazılarınınkini 

koymamaktadırlar. Belediye kay· 

makamlıklara gönderdiği bir ta• 

İd~· •caktır. Güreşlerin mevcut goslavyaya gidecek olan Beşik- takasından henüz bir cevap 
._ •~lara kat'i cevap teıkil et- taş takımı bilhassa tam kuvve- gelmemiştir. Ankara mıntaka
~eaı dolayısiyle bilhassa çok tiyle çıkacaktır. Milli takımın sından seçilen Vasfı Beyin de 
t Jec:anlı olacağı muhakkaktır. nasıl teşkil edileceği belli de- hastalığı do!ayısiyle gelemiyece-
~~e, '}ekli henüz teshil edilme- ğildir. ği anlaşılmıştır. 

mimd~ buna riayet etmiyen es
nafın şiddetle ceıalandınlmala• 

rını bıldirmiıtir. L'bse de Grekoromen tarzının Oyuncuların taahhUtlerl Reblt Bey 
'l ı M ı f d yac:aksa Galatasaray takımı, .ı_ u.n kuYvetlidtr. Bundan ma- illi takım namzet eri e e- Oün teesürle aldıgw ımız bir F "' b bilhassa ikret, Rebii kombine-
~ ır çok yarım ağır pehlivan- ratyon merkezine dün akşam habere göre Galatasarayın ve zonu dolayısiyle milli takımın aol 
""'· arasında da iddialı maçlar için davet edilmişlerdi. Sporcu. milli takımın en iyi uzuvların- cenahı çok şey kaybetmit ola- 1 ZAYILER 

·~dır. }arımız gelmişler, kendileriyle dan olan Rebii B. doktor tara- cakbr. Seyrls~fain idaresinden ıılmış oldu-

Coreıler Maksim salonunda hasbUballer yapılmış, sözler alın- fınd~n futbol oynamaktan me- Rebii beyin futbole mümkün ğum sicil cüzd:ınımı kazaen zayi ettim. 
~Pdacakhr. Maçlara iki de baş- mıştır .. Sporcularımız federas- !ledilmiştir. Rebii Bey eğer o~~bildi~i. kadar ~akı~ zamanda Yenisini çıkıracn~mdan eskisin~n cükmü 
~cakhr. ı yona ımı.aları altında şu taah- uzun müddet futbol oynı- donmesım temennı edıyoruz. ~·oktur. l\laltepc ..-apurunda atetçı· Mehm• 
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~lir oldu. Yani Mısırın hakiki hakimi oldu. Fatımi halifesi öldük • 
~ IOnra hutbeyi f atımiler namına değil, sünni Abbasi halifeleri na • 
~- okuttu. Sünni aleminde büyük bir töhret kazandı. Maamafih 
~hattin Nureddini metbu olarak tanıyordu. Nurettin ölünce (1174) 
~ hattin artık vaziyete hi.kim demekti. Çünkü Nurettinin yerine 
hı.L t& geçen lımail henüz on bir yatında bir çocuktu. Onu metbu ola
~. tamdı. Salihattin ona vui ol.mak istiyordu. Yani bu ıuretle Nu'
""lllin memleketini de eline almak iıtiyordu. 

Bir taraftan da Salahattin Şama emirlerin daveti üzerine girdi. 
J&L Zengu ··ilesi Salihattinin vasiliğini kabul etmedi. Bunun üzerine Sa• 
~in istiklalini ilin etti • 
.. _ Rakipleriyle mücadele etti, Sur iyeyi zaptetti. Abbasi halifesi onun 
~urla Haciz, Mağrip, Palestin, Suriyede!:i saltan.ıtını tudiketti. ( 1175) 
t~e.ttin bir .üd<let sonra Musulu ve Halebi de zaptetti. Mısırdan 
~ kadar uzıyan bir imparatorluğa sahip olan Salihattin Kudüı 
\İ llıp ile de karıılqtı. Kudüsü zaptetti ve bir az sonra (1193) te 

6. 

Devletln parçalanması ı 

~ Sallhatin daha ölmeden evvel devleti kardeıi ve çocukları arasın• 
~im etmitti. Ölümünden sonra dahili mücadeleler batladı. Mezo• 
tia.i yaya hakim olan Meliküladil Seyfeddin imparatorluğun vahde • 
~lemin etti. Fakat o da imparatorluğu çocukları araaında taksim 
~ Onun ölümünden sonra Mısırda, Halepte, Humusta, Balebekte, 
-., t Potamyada, Yemende muhtelif Eyyubi sülaleleri teıekkül etti. Mı -
~ .. .: 1Yubilerinden Melikülkimil ve Melikülsalih haçlılara kartı mu
~~etle muharebeler ettiler. 
~Fakat ıon z~anlarda hakimiyet tamamiyle Türk kumandanlarına 
~. Bu kumandanlar Meliküssalihin oğlunu öldürdüler. Dul zevce· 
~ laıparr.tor ilin ettiler.. 1250 ıenesine kadar hutbeler Eyyubiler nı..· 
t""'- akunmuısa da hakıkatte hiiküm süren Türk kl'.m:ındanı Ay B. idi. 
.,,.l;bfierin tehi~ hakimiyetine 1250 de nihayet verdi. 
'~İğer Eyyubilere gelince, onlar, llhanlılar istilası önünde mahvol· 

dı. 

lryubllerln tarihi rolU ı 

k~1~1Yubiler devleti orta zaman tarihinde mühim bir rol sahibidir. 
"ti ~ seferine kar,ı Mısırı ve Suriyeyi muhafaza eden Eyyubi dev -

0 111lUf tur. 
'~asırdaki Şii Fatımi devletini ortadan kaldırarak Nilden Fırata 

••llm alemini Türk hakimiyeti altına sokmuıtur. 
~)_Yubt aülileıi arasındaki ihtilaflar Suriyedeki hıristiyan der~ .. 
~~il tamamen ortadan kalkmasına mani olmuısa da bu hırıs· 

~etler isli.mlara kartı bir hakimiyet teıis edemediler. 

l'••klltt ve rnedent faaliyetler : 

' ... ~~inin devleti Selçuk imparatorluğunun an'anesine sadık 
~clü. Eyyubllerde de bu tetkilat olduğu pbi kaldı. Ordu 
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Oğuz Türklerinden mürekkepti. Sarayda ve orduda lisan türkçeydi. 
Salahattini muasırı olan Türkler bile Türk devlet\ reısı olaralC 
anarlardı. 

Eyyubi devletiyle Suriye ve Mısırda yeni bir medeniyet devresi 
açıldı. Bu devreye Türk devresi denebilir. Bu devirde vücude getiri • 
len eserlerde Türk ıan'atı hakimdir. Eyyubiler Mısırda kanallar açtı• 
lar, ıetler yaptılar, ziraatin inkitafına sebep oldular. 

Haçlılar seferi esnasında Avrupalılar da Eyyubi Türk medeniye • 
tinden iktibaslarda bulundular. Bu medeniyet Selçuk medeniyetinin 
bir devamıydı. 

- Memltlklar devleti -

Eyyubilerde orduyu Oğuz ve Kıpçak Türklerinden getirilen 
askerler teıkil ederdi. Bunların arasında ceıaret, ve zekisiyle ken
dini gösterenler devlet maka.mlarını i11al ederler ve devlet nüfuzu da 
bunların eline geçerdi. 

Mııır -:yyu~· ~ri d-·· rinde Aybey de böyle it baıına geldi ve 
sultanlığı ilin etti. 1250 Mısırda ve Suriyede vahdeti tesis eden 
Memluk imparatorları olmuıtur. 

Memluk imparatorları Memluk emirleri arasından seçilirdi. Bu 
memlekette imparatorluğun babadan oğla kalması pek nadirdir. 

Mısır ve Suriyenin medeniyet itibar:ylc en yeksek ~eviri, Meml.:.k 
sultanlarının hüküm sürdüğü zamandır. 

Memluklar zamanında Latinler le mücadele edildi. Bunlarla bera • 
her llhanlılarla da döğütüldü. Ve ilhanlılar ordusu Memlfıklara kartı 
mağlup oldu. Memluklar Ermenilerin siyasi mevcudiyetlerine de ni 
hayet verdiler. Bundan sonra Memlukların Akdenizdeki ehemmiyet• 
leri gittikçe arttı. Asur, Akka, Yumurtalık limanları Memluklarm el· 
lerine geçti. lskenderiye eıki ticari ehemmiyetini kazandı. Hint de· 
nizinden uzak şarktan gelen emtianın Akdenize nakli için en güzel 
ticaret pazarı oldu. Memlukların coğrafi vaziyeti çok .müsaitti. Ken• 
di memleketlerinden gelip geçen efyadan yüzde 50 kadar gümrük 
resmı aldıkları halde müıterileri azalmıyordu. Akki hıristiyanların 
elinden çıktıktan sonra Memliikların eline geçmiıti. Papa, Akki va -
sıtasiyle ticarette bulunan hıristiyan:'lrı aforozla tehdit ettiği halde 
ikt~adi zaruretler hıristiyanları Akki ile münasebette bulunmıya 
mecbur ediyordu. 

İmparatorluk en genit olduğu zaman hudutları, garpte Berkaya 
kadar Bingazi çölüne, cenupta (Musanva) da Nuhi kıt'asına, ıarkta 
Fırata, şimalde Toroılara, cenupta Arabistan çöllerine kadar uzıyor 
du. 

Bu hudutlar içinde yaııyan İmparatotluk on yedinci a11r sonun
da Timur istilasına kartı da müdafaada bulundu. Fakat bundan IOO-
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1 Adliye Haberleri 1 

Kocasını zehirlemekten suçlu 
bir kadin beraat etti 

Bundan bir müddet evel, ba- IDID arsiaik ıiriilmüttilr. Fakat, 

1 M•hk•m• ve lcr• lllnlerı 1 
lneg61 Hukuk Hakimliainden : 
lnegölün Cuma mahallesinden Süley· 

man efendi oıtu t !asan Hüsnü efendi 
kızı ismet hanım. Müddei alerlı mahal· 
leden 6 ~umarılt hanede mukim babası 

inşaat Münakasası 
Afyonkarahisar Vilayetinden: 

Afyonkarahisar lstanbul istasyonu caddesindeki Arsaya i ... 
olunacak vali konağı ioıaatı 24-Nisan-932 tarihine mü11dt~ 
ıar gtlnfi saat on beıte ihalei kat'iyesi icra kılanmak ftzere Süleyman dendi o:lu Hasın Hüsnü 

kırk6yüne tabi AYal karyesinde He.eyin ağa hu arsintlıi kazaen dendi ıleynine açufı cııptlk davasından 
bir bicliae olmuş, Hüıeyin Aia mi J11l1111ıttor, yaksa yutturulmOf• dolayı cari muhakemede müddei aleyh 
iımiode biri feci bir tekilde ze- mudur? •• Ba buınsta hiç bir de- pederi Hasan Hüsna efendi 303 doğum· 

gün müddetle ve kapab zarf usulile münakasaya konulmUf 
Talip olanların mezkur konağı inşa edecekleri mıktar nisbetiadt 
yti:ıde yedi buçuk teminat akçeıi veya mektupla beraber ye 
muayyende VilAyet Daimi encümenine ve ıeraiti anlamak · 
yenlerin beı lira mukabilinde proje, şeraiti inıaiye, mtinak 
ıarnamesi ıuretini havi dosyayı almak için Encümen baş kitabi" 

birlenerek ölmütlü, tahkikat ea- lil yoktur. lu efrat meyanında harbi umumide as· 
naaıoda öltim ıöpbeli rGrDlm&t Netice itiban1e mftdeiamemt kere sevk olunarck elyevm gelmediği 
ve Höaeyinin karısı Simem'in kadının heraetini iıtemiı Ye mail- \'e hayat mematırıd:ın d:ı bir malumat 

ılıımnadılt iddia eylediJi cihetle Türk 
kocasmı zehirlemekten suçlu keme heyeti kısa bir mlizakereyi kanun medeni• 32 nci maddesi muci· 
olarak Ağırcezada muhakeme- mftteakip Sinemin beraetine ka- binee Hasaıl Hülıtfi efndlnin hayat n 
sine istintak hakimliiioce karar rar Yermiftit. mcmstt haktuıda mılamatlan olanların 

tine mOracaat edilmeıi ilAn olunur. (1310) 

verilmişti. Defterler tetkik bir 1me :mfında mahkemeyi haberdar ıstanbul Belediyesi ilanları 
Ağırceza mahkemesi, kalaba- Edilecek eylemeleri abi halde kanun mezkürün 8akırköyünde toplanacak çöplerden çıkacak paçavra ke 

ı k b. d l h · 1 b 31 nci mıdcleaine tnfikan hakkında ga- ~ 1 ır io eyici uzurıy e u Vazifel-:Wde ı·hmal •e tera- ve 1aire gibi kabili istifade mevat 10 Nisan 932 tarihinden 
d d -~ y -~~~~~ d~ ikkata ıayan davayı On ıar- biden ıa,.lu olarak a~r cezaya Nisan 932 taribioe kadar mil:ıayedeye vazedilmiş olduğun 

D b't· · r "' •· Fatih Saib icr11ından: l lanl ,_.,_ k b l d" · 1 ·ı !t' m f ve 1 ırmış ır. verilmit ıulh hlkimi Klmil Ra- ta ip o aran mez&ur aza e e ıyesıne mllracaat an ı in o. 
Maznun kadın isticvabında ko- SelAhıttin bey ile Sadullah efendinin nur. (1378) 

caımın kendiıi tarafından zehir- kım, aYukat Ahmet Arif, Şefık şayian mutasarnf ôlduklırı Divan yo- ___ ................. ·--................ -···-·-·········-···-··-· ......... -. 
beylerin muaakemeaine dGa ele- Jandaki 38 numaralı dükUnın ikinci art· rihlnden ittibaren yirmi gün içinde ev-

lenmediği, kimin tarafından ze• vam edilmitlir. nrmuı 24 Nisan 932 pazar saat 16 da rakı musbitelerile bildirmeleri IAzımdır: 
hirlendiğioide bilmediğini, eu- MabakemeDİn dhkl cele.te- icra kılınacağını datr tanzim kılınan ilAn aksi halde haklan tapa siclllerile sabit 

MUSAMERl!Ll!ll 

ıen kocas1nı zehirlemek için bir de iddiayi f&Mt Yelrili, Klmil varakası mumaileyh Sadullah efendinin olmayanlar satış bedelinin paylaşmasın· 
ıcbep olmadığını, gayet iyi re- Rakım beyin iki l:Ji11 bir l&anlf- ikamet~!hınuı meçhurıyeri baseblyre teb- dan hariç kalırlar. 

A Bu akşam saat 9 da Cümb 
halk fırkası Fatih ıaabiyesi tarafından 

raçhane başında Hayriye lisesinde 
çindiklerini söylemiştir. Dinlenen luk bir mfthOr ifiai terekeden liğ edıtrnıemiş etdatondan keyfiyet il!- AIAkadarların işbu maddei kanuniye 
ıabitler, Hiisyin aianın ölOmünii iki itin bir lira olarak teviye et- nen trblil' olarınr. ahkAmına göre hareket etmeleri ve daha 

müsamere verilecektir. 

haber alarak evfoe gittiklerini, tijini ı6ylemiftir. Muddeiumuınf, lıtanbul D6rdtıncil icra Me- fazla malumat almak isteyenlerin 931 ·62·7 

bmaklarınm ve yftzOnOn morar- bu cihetin tahkikine lüzum ol- murlugu" ndan : dosya numarasile Memuriyetimize mu· 

A Ev\·elki akşam Fcyziati Jise 
Darülbedayl san'atklrlarından Hazıdl 
tarafındın karagöz oynntılmışnr. fal 

bal d ..a..ıı. "k" b. b' •- 1 k racaatları ilan olunur. (2752) mlf anmasın an zebirJenerek ma .... mı, 1 ı m ır •Dnıf u Temaanna iki bin lira kıymet takdir bii vük bir zcYk duymuştur. 

ölmlf olduiuna zabip olduklan· izinname dasyacla me•cut oldaju edilen Üsküdarda Altini Zade mahalle- Lıtaabul ikinci Tıcaret Mab- ıu. Mk. SA. Al. komsl~ 
na, ancak ne ıuretle zehirlendi· cihetle ou teb'iyetia urari ba- sinin Sel!mSJz Tophaneli O,lo Tramvay kemesinden: n .. ı.n_,ıa_r_ı ___ _ 
ğini bilmediklerini 16ylemiflerdir. landujaaa ı6ylemiftir. caddHfnde cedit U aomrolu nıı bağçe Cinsi Mildaı1 

M ha Neticede mOddeiumuminia ta· ıheıp haneJÜJl t•mımı açık artirmıyı vaz M. M. V. lstanbul Avukıthğı tara- 33,,,-
a keme tahkikatı kafı ğör- L B k edil~ olap !8·4 932 taribinde şartna- fından Galata da Galiçf hanın da ı Nu- BUyük kopça ~ift ; ...at 

mfif, müddeiumumi iddiaauu leol Dzerine e ir Süleyman Ye mesi divanhalleye talik edilerek 12 5-932 marayı ikamctglh ittihaz eden müteahhit Küsük kopça. çift 11~ 
sedetmiftir. Bu iddiaya 8'6re; tlrelıbı ticaıethanninde bulun- tarihine müudif pere•mbe ıünü saat 14 .Ahmer Ihsan Uey aleyhine ikame olunan Fermejüp çift 147•"1 
aerçi karwe ihtiyar heyeti H•-0 • daju anlqtlan bir muamele def- ten 17 ye kadar lstanbut Dördüncü icra farkı fiıuan mütevellit (521) liranın tah· Toka adet 32,03f 
• J .,. t ·ı '- t Ab A ·ı b · T ı · Levazım dikim evi ihtiyacı içil yin ağanın evinde milhtelif eczı, en e aYUn;a met rı eyıa dairesinde ı~k ırurma suretile satt'a· sı ı ta,roine mütedair davadan dolayı 

muLakemeye c lb" k ·ı k mumaile.\'hin mahalli mez .ürda buluna· karda yazılı dört kalem malzenae g5ztaıı, kOkfirt Ye buna mDma- D e ıne arar verı - ca nr. 
miıtir. Artırmayı iştirlk için yüzde yedi mlmasına binaen mahkemece bir ay zarlıkla satın alınacaktır. P 

sil ilaclar hulmuılardır. Fakat Teleto11 reporu adll••d• teminat akçesi ılınır muterakim vergi müddetle illnen tebliğat icrasın3 ve mu· 7 nisan 932 perşembe ıünü 58ai 

bunlu ziraatte kullamlmak Oze- Telefon şirketinde tetkik•t ya- Belediye vakıf iearesi müşteriye aylrrir hakemenin 6·6·932 tarihine müs:ıdi f Pa- ya kadar Harbiye mektebindeki 
re bulundurılmıt iilçlar olabilir. pan m&tebasıll komisyon rapo- icra ve iOas kanonun ı 19 nca m3d· z:ırtesl s:ıat on üç buçuğa talikına kırar alma komisyonunda icra kılmac 

S • t bb dl d al de..ı..e te•fitan haklın ..... o siclllcrile verllmic oldulf-und:ın mu .. ddea aleyh mu anıyen, ı ı a i e yap an ruau vekllete vermiş ve vekiJet ;,ın ·-., ~ 6 • Taliplerin şartnamesini görmek 
d sabit olmıran ipoteTrli alaeaklılır ile di· maileyhln meıkür gün ve nkitta mab- .• --1 

muayeneain e Hüıeyin •ı-anın bu raporu adliyeye nstndermiatir . 1r • • k · .. caatlar v· '•tıJY 
• •• .. . ~u -. • • ger ı1lkıclıra111a ve inifa hakkı 11bıp· kemeye ~lmtdığt ve bir vekll de ~Ön· ~mısyona .mura • 1 ~ as-. 

bu illçlardan ölduril anlatılmlf, Rapor, diier tabkıkat enakile Jerhlfn hu laıklırnu ye hususile faiz ve dermedifi takdirde hıhındı gYyabl ma· çın de vaktı muayyenınde ko 
fethi meyitte de midesinde ba- birlikte muatantildip Terilmiftir. masartfa •air ola" iddiyalarıftı ilan ta· 1111ele tcra olunıcsr- nan 01anm. (2753l hazır bulunmaları. (260) (1328) 

--·············-------·------------······----------------·-···········-----
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ra ba İmparatorluk batka bir imparatorlukla kartı karfıya idi. Oa • 
maab İmparatorluiu. 

JI inci Yıldınm zamanındaki muharebeler Memlukların lehine 
neticelendi. Fakat YaT11zun tecavüsüne mukavemet edemediler. Mer
cidabdt muharebesini .kazanan Y avaz Suriye ve Muıra hlkim oldu. 

Memlik dnleti pek çabuk ortadan kalluaıftır. (1250) den (1517) 
ye kadar yqamıtbr. 

Sebepleri tunlardır: 
1 - Dahili mücadeleler, kumandanlar araaındaki rekabetler, 
2 - Muharebeler, 

3 - Sarayın ve emirlerin iırafı hazineyi botaltması, fakir ıınıf-
larm ağır vergiler altında ezmitti. Büyük arazi sahiplerinden vergi na• 
mile hiçbir te1 alı111D1Jonlu. 

4 - Hint deniz yollarının ketfi Memluk imparatorluğunun ha• 
kiki ıervet membaları olan transit itine nihayet vermitti. . 

IMwlet t .. klleta: 

• idare .muntazam tetkili.ta malikti. 0.Tlet itleri ıukama riyaae • 
tınde . e~ırler~en mürekkep hir mecliı tarafmdan iclare olunurdu. 
Merkezı ıdarenın muhtelif tubelerinin batında lnalunanlar ımcak 
MemlOklardan biri olabilirdi. Batkaları bu yazifelere pçemezlerdi 
B~da bir .neYİ Meml6klar aristokraaiıi teteldriil etmİftİ. Valiler küçuk 
mıkyasta hır sultandı. Hükilmet merkezi Kııhire idi. 

M~mlUk o!'duıunu Kıpçak Ye TUrknıen1erden ıabn alınan eocuk • 
lar teıkıl ederdı. Onlar enelce Kahire bletinde husuıl bir mektepte 
terW,.e tarürlerdi. 

İmparatorun Ye kumandanların huaa askerlerinden maada üc-
reth Ye yahut timar Hhiplerinin tetldl ettili Halka askeri de vardı. 

Osmanlılar teıkilit huausanda M-.sltldardan çok istifade ebnit • 
lenlir. 

Medenlret ı 

Mem16klar demnde Mısır, Suriye medeniyetçe çok yüksekti. 
Zlrue inkitaf etti kanallar açıldı. Setler Japılclı. Hint trantlti M111ra 
nakledilmek için çok ~ldı. Kahire, ş..I, Halep, kaleleri Terlr ar 
kert IDİIDari8inin ~dir. 

M..ıtldara ait türbeler, camiler, çepneler hamamlar hep hu cin· 
rin yadialndll'. 

Sultan Kalawn camili, Sultan Barlmlain ttlrhesl, eultan Kayıtba • 
1111 tllrbeıd •e camH M1t1r ·Suriye Törk aan'atnun mahtetem eserle
rinden bir parçadır. 
. . Mmalaldar devrincle Sariyecle T~, balar, cam iJMi, a,macılık 
dwe• •acılık fnbllcle terakki etmiftir. 

Tllrk 11•111 ve edeblıat ı 

.Me•lftlrJ•r dem.le Mmnla •• 5-iJ:ede 111..ı.n.I &ralle& ,. • . 
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rayında toplardı. Merıada bir ruatlıaae yapılmı! ve bir çok llilll ' 
ler oraya memur edilmiıti. Bu zamanda Bizanatan kozmografya öj ' 
renmek için Tebrize gelen bir hayli talebe vardı. 

Cengiz oğullanmn devletine iılimiyet yerlettikten sonra medr" 
ıeler açıldı Ye din ilimlerinin netri için azami müzaheretler göıterildi. 

lran, Türk Ye Mogol sarayında Reşideddinin riyueti altmda muh 11 

telif din Ye milletlere memup ulemanın yardımıyla bir cihan tarihi y~ 
dı. Bu tarihin adı Camiüttevarihtir. Bu kitap o zamana kadar emtV 
farkta ve garpta göriilmiyen bir eserdi. 

Türk - Moıol İmparatorluğu zamanında uzak tark ve 1aııı-
tark medeniyetleri biribiriyle kaynaştı. Çinceden bir bayii tercümeler 1" 
pıldı. - . . • * .41..e H,.,, _) 

TUrk-Mogol devrlnd• ilsen ve ecleblr•t ı 

.. Türk Mo,ol devrinde yeni Türk iatillları aebebiyle Türk li~ 
coiraft hudutlan ıarbl Aayada renitledi. 

Küçük Moğol zümreleri Türklettiler, ana dilleri türkçe oldu. f•' 
risi üzerinde Türkçenin tesiri arttı. On üç ve on dördüncü uırlarda o~ 
Aıyada, Harzemde, Altınorduda, Azerbaycanda Türk edebiyatı kd 
vetli bir inkiıafa mazhar oldu. Altınordu ve Harzem sahasında y.sı' 
lan edebi eaerlerden bir çoklan son zamanlarda keıfolunmuıtur. 8"' 
lann araımda !•İr Kutup'un Altınordu hükümdan Tini Bey hanm s~~ 
ceai namına yazdığı HuıreT Te Şirin hikiyeıi (1341 - 1342) HarzenıiJJY 
(Muhabbetname) ıi (1353) pek ehemmiyetlidir. • 

Türk .. Mogol demnde Cengiz çocuklanmn sarayında türkç, 
hu ehemmiyetli me•kii bu denin bazı tarihlerin iddia ettiği gibi bir ati' 
gol devri olmayıp hakikatte bir Türk dem olduğunu göıter~ektedir. 

Mısır - Suriye TOrk devletleri 
; -

Abbasiler za.manında Türkler Suriye ve Mııırda f aikiyeti eJ4'.. 
etmitlerdi. Tulunlar, Ahtitler, Fatımiler devrinde Türkler bu ..ı
larda hüküm sürmiye bqlamıtlardı. F atmıllerin yerine kurulan EJ1" 
biye dnleti de bir Türk imparatorlutu idi. Onlardan ıonra teetltil • 
den memlftldar baparatorlup da bir Türk dnletinden bqka bir tef. 
iildi. : ____ , __ _.._ 

l!nubl devletl ı 

Enubl devletini kuran Sallh•ttin iptida Selçaldlerin, aonra da 
sul atabeyi ZensUmm hizmetinc:le bulunan bir aileye memuptur• 

Muaul atabeyi Zensumın otlu Nurettin Salihatiain babası E 
amcası (Şirkuh) un yardmıiyle .Ş&IDI Haçlılarm eliadea Aldıkta• 
Şam valiliiini Eyyube, (Huma) viliyetini de Şikuha vermiıti. 

iki kardet haçhlarla ~çok dllüttüJer. Mnırclak; Şü Fatmaf 
felerir.le de YUl'Uflular. Sallhattin Mıam saptettikten sama 
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babat arifesinde 

1
•1 qa11-ın .... ,---T-el---.-.---.--._ ..... -1--1---lt Hindistan 

Hitlerin plim ... -:, · gra • .,., er • Müslümanla11 
keşfedildi! Karlar eriyince Moskovadakl suikast Grev başladı su Ne istiyorlar? 
IN'OJ•ler, tefkllll mer• 
•lulnllnca, ltlltlln Al• 

~ı-.hewecan içinde kaldı 
Aı.an,..a bir ~ ... eonra tik· 
edlleeek olu reiaicilmlaor intilaa
•lcadelesinill, taJmin edildiiia
falla liddetll •lacaiı aalqıl17or. 

C... Wcraftar, Bltlerla her ne 
--- oluna oi9m iktidar meftii
elte....,.. ıhe ald1rdılaıı, fakat 
.-.wı lllH_..ı taraflar • 

da bot durmadığını ve hUkt • 
WI derecede möteyğ:ka ... • 

llllaılhm:a aisteıVor. 

Bt. hUllltakl tll&'l'lflm', fQlllar • 
1 

Hltlertn hezırlı .. 
Derun, 6 (A. A.) - Prmya poJüd 

rndan elde edilen mtlfrltlere ait 
n en telal&ellleri '8r •• bdar 

b1aeaba da IJ•l•rdan Hitler -
'Ranııwerlerla bazı unsuTlan 

•lu mtlnuebetlerinl ghtel'fft ve 
din .,_. Prusra hfik6meti 

fmdan netfredilea "ftllaik, Hıft1e • 
Alınanyada hakiki bir ordu teş • 

etaalt olduiana '"' riyasete intihap 
... .,. takti• llemen kanet1e 1>8 
H•r mf'ldlnl l~le hazırlaa

'halanduğanu tsbata klfl gel -
Wfr. 

Ba Tesaik, btilük. tabur ve fırka 
llncle olarak 18\:i fmparatoTluk OT· 

amıanu ._.._ Rttı~ ı1tı
kttalann111 teşlrillt ft mlleri 

..,::da mtlhlm izleri lhtma etmek -

':i.... lla9ıııla11 malda, 1Ht1er, htleum kt
'Qln el'Knt MrM• ..... in rivuetl al· 
llMa ha111nan Ye bötiln Alınanıa1a 

otan 1lh' lstll11&1'at len1sl tb. -
-.ıttlr. 

Bu Mn48. zabıtan ordw k11net • 
~ .. ndTYOUan, 8fyaai fntal~ ft 
'-mi MrHHer hiıkbitıt'1t tA'hldbt ,ta... .m(l8fvle mftell•ftlr. • 

*1nta. bu istihbarat merkezinde 
t.plfs ve ordu ve ııtillh. miihimmat de-

n hakitında tafl'jlab ihtiva eden 
-..ıar elde efllliftlr. 

Ba merflezlerin •a11aH*laıt • .. 
"1. komilr.iırtler tarafmdu ı,dDH1h~ 
"'1ar tatbik ve i..thnat etfllmls olan 
-.11n avnıdır. Ele .-effft 'ftMatf1k ara· 
..... A1manyanın bU.tUn mnaklan • 
.... ~t mevlrilerinfn te9bit edilmlf 
.. lnduh bıir harita da TaTdtT. Bun
t.. hqka. 'han ve mlca4lele zaman· 
~da kallanıhnak tizel'e tertip edf. 
..... ima tlfreleria mlftalllamu ıöe
t"'- deaya da ele ppniplr. 

Bitler ....... martnl JI ._,. ,. 
lael daleri Jt1a bitin Al~ 
llferlter ble ptf rilecektl. BIC111B 

~tam 1ılr tedalzatla tahlit e • •ae• n ba lata 1MDnPlarr tahfl· 
-..ıanm ldauıeJe lfp etmeme· 

~rina taahhUt etmlı bulunaeak· 

.. ımneuer. Ok lplette ....,.. 
~talanaı .... , ...-1er, ....... 

.... '70 .. ...,.lan. telsraf ft 
~ ........................... 

w elllLtdk aatnllan. "' _. • 
...... ,. mlllalleler" 

~-po• w .nna ana •e .u 
t ...-.n ele seomlt balana • 

Ro .. nfada neharler tafb, muhakemesi başladı Fran .. da taraaro ve sinema• Hiadiatan m&tllm...ı.m. •· 
ln-lar boıuadu Moskova, 6 (A. A.) ._ Tass ajansı lann lraplları kapandı mumt kongresi Lllıur ffhriacle 

Bllkret, S - Burada karlar bildiriyor: Paris, 6 ( A.A ) - Temaşa toplanmıı bulunuyor. Kom~ 
eriyince aehirler taıta. Sular ıtır'· Bu sabah ukeri kolejde Ulrieh'ln mafıalleri mlcltlrleriain Termit A blt&lt Nindiıtu mDallman
atle etrafa ya)'llarak ıekiz ti· riyueti altında balunaıı AU mahke • olduklan karna riayet eden lanm temıU ede'! 1500 m11ralıa
meadifer yolunu kapladı. Tren- me Alman &efirhae kal'fl ıui kutta mUeaseseler aıuuıda bulunan has iıtirak etmfttlr. 

ler 
:.ı 1 Ki •d f b"kal bul81118f olınakla munua obua Stern F b Kongre u:_...1iata11 m11.-1a __ __ 

, .-em yor. UJ a a ı ar davumı mete hqla•'fUr. ranaaoın DtBa tiyatro ve ıiae· U111U u..u--

da mlann İltillaına ulradL Fab- Adli7e halk kcmüleri M. Krylellko _..,. .......... ~ iti· lannm ~k ~ekldr fllİri 
rlk"1arda itler durdu. Bir çok aikldei ummnilJ1' maakmım ifsal • baren kapatmıılar ve atideki "Mehmet lkba~, tarafından kl-
i .... n ve bavvan boquldu. dl~rda. Dava, pek lttt;rük bir alAka pnu ..... larclm .. t olua.ınut •• Hiadlspa mı .. 

a,udınmftır. " Tiyaholar vergi mGkeDefi· l8maalannın metaliblni izalı et-
Radyo kanunundaki 

tadll4t 
Ankua, 6 - Radyo kanunu 

llyibuatbn Dahiliye Encümenin
de mDıakeıeıi bitti. Encftme
nhı tadiJJerine gare, devletin 
emniyet ve aaayiıinia iıtilzam 
ettiji hallerde umumi toplama· 
lar, Vekiller Heyeti karariyle 
yapılabilecektir. 

Rubaatnaaaelerin licretleri iki 
takıitle allnabllecek, bir ay!ık 
muvakkat teai .. t yapılabilecek 
resmi dairelerle bllktmetçe ta• 
aınmtf hayir mlleueHlerlDiD te
aiaah için tenzil't yaptlabilecek, 
halka ilml ye terbiyevi ve bani. 
nefriJatta bulunmak llzere bl
kOmetlea ruuat alan temiyet 
Ye pbelerinin teaiuta 6cretteD 
muaf olacak ve ı adyo neıriyatı 
kendileriu menfaat temin edea 
gaz·no, sinema, fiyab'o •eaalre 
gibi umumt maballerdea dalla 
fam Ocret almacıkbr. Ba Qc:ret 
pOlta Ye telpaf iclareıiaia mer
but olcluta .. wı.toe ta1ia ola
naeakbr. ~lr bu temsattan 
alllll'Cak Bcret aenede elli llrayı 
reçmiyecektir. 

Ziraat bankası 
Ankara, 5 (Huıuıi tıNhaltiri_

mhded) - Ztr•a nkitile lonu· 
lla& Ziraat Bankuı hakkında 
f1I be1anatta wluodaı 

., - Zıraat &anlra11oıa ye\ıllete 
devredileceii dotru delildir. 

Yalnız Banka hakkında yeni 
bır talimatname bızırlanmakta· 
dar. Su itleri hakkında da bir 
talimaiaame yapdmıthr. Su itleri 
veklletimize aft ft'lifeterden o'a· 
caktar. 

Ma.rlde yeniden 
Harp mı baıhyor? 
Şaapa1, 6 (~A t - Çin· 

Japon m'lzakereleri, inkıtaa ur 
ramııbr. 

Tokyo. 6 (A.A.) - lmpera· 
tor, 1ekilinci " onuncu ik..at 
ala,tannm Mançuriye HYkini 
iavip etiDlftlr. icap ecled emir
ler fttllmfttir. 
lilllkdonelcl -· •ldecek Mlf 

t.ôndra. fi (A.A) - Siyut ma· 
baftlcle dev•u eden bir ıayia· 

,. •- M. Makdonald, bu 
•J1D- ••retia• ~ Cenevre
,. plelek tahclWI tellillat ton· 
ferdMda imt 1balaam11 'thnit 
etmek~r. 8a aıyaretha luemtn 
M Stimaoaua çet.pnedeld ika· 
meti m&ddetine llabet etmeli 
mimle...,, 
kl7 malltit.rlaİ'l1dall mtlrekkep Mr he 
,.U. ....._ küal etmlftir. 

Bir çok eeflrlerle matbuat mtimes- yeti karıısıada m88am talep 
silleri hasır buianayor41L 

miıtir. 
MDal&manlann istedikleri Ha-tttillaınMmede, bta Ai kutill Sov- ediyorlar • ., Dauinıler ve ıece 

yetler ittthtldının harid, siyasi mü _ •lleaeıeleri ba Utelrete iftfrlk 
nuebetlerini ihlil Te bilhassa Rueya etmi9lerdir. Mutat olclaiu 1bre 
ile Almaftya arasında meveut olan çok kalabalık olan Montmart
doetane münasebetlerini lzllar ede • ıa'daki mUeaeseler, karanlıklar 

dulardaa ayn iatilaal:Mat fa,_ 
eberi1et tetkil ettikleri yerle-·"·,,,_ 
de ekseriyet aabibi olmak, ..... ~ 
rarbi villyetiDta vui1etini teab 
emek, diyet mubtariyeti t1• ftlle 
etmek, S8at •illJetinİ E..ıı.y.~ 
elan ayarmak, merkesi .,....__.~: 

bfleeeii beyan olunmaktadır. ı ... ·nc1 b la •-tad 
Stern'I einayete tqTik etmft olan 11\'ı e u nma& ar. • 

VasiHer de tevkif eclilmiştir. Yalnız. hük6metten tabmaat 
Vasilier, evvell inkfır etmiş, fakat alan tiyatrolar açak bulanmak· 

sonra bir beyan.name im.ıalamıthr. tadır. toda içte bir derec81İ1Mht 
•hibi olmak, Hind atan fede-> Bu beyannameft tetbiş haretcetlnl -----------

lçliaci bir ph1111 teşvHdyle iertip ı'ahtldl tealllaat kon• , • .,.... tlflrll .... _.~~-'.'1:11 
etıni11 •ldufmm benn etmlt •e fakat • "- 1 d 
e.-dertne tevtlka~ hareket etmekte aeransı e..ca ID 8 •nda tam ma.nt Jeaiı eblaek. 

Mehmet llsbal -.... .. biı.tlra 
Hindiıtaa bitil• l.ıAm c.aaatl
ae ait tqklllb11 teftlilw, •• 
w yenle ba tefkllltlll ıabeli 
bulunmnım, bir ıençlik ~emle 
yetinİll tqkilini, bOl&n plairler
de erkek ve kadınlar için bl,ek. 
terbiyevi mOesıeselerin teıialai. 
llini bir heyetia, asıl eeraite 
pe dini mtıeueseleri idare et
mesi icap ettipi pah etmlftir. 

halundutu Jdmselenn lslmlerin:i 111 - Vaahinrton, 6 (A.A) - Nez• 
lemekteft fstinkAf etnrifth'. dinde bulunan razetecilere bitap 

Dava MllMlada Steni ırierim ol • eden M. Hover Cenevre 1e1a· 
d~n.u itiraf etmrf annk V~ierin hatife M. Stimaoa'un istihdaf et• 
teşvıkiyle hareket etmediflni ılave et- fx.& lcaaclm • "k ı-•---
~~ ~~ .~~a~~ 

VasiHer kati?yen 111ttmm olmadı- ıularma teriikaa talatidi teetihat 
tını siylemiştir. koaf.,.....nclaa inlqJlplar olma· 

Mahkeme. bana fnlteailp şalaltle • malda beraber milabet •e muay· 
rl dinlemiş ve Sternin isticvabına b8f yen neticeler iıtiU.I etmek ol· 
lamrştır. d•,.J;,.•nu s& 1 -i f 

Stem ketlda&.• ~teımtş olduğu ~s·. . Y e....,..f u:. 
ıf,_. aıaillerfn ne olclutunu bllmedi· Reaaı cDm~ur. tlOtilq dCIP.rama 
fbd iddia etmektedir. tabtidi teslibat kanferaDlllUD but 

Hindistan mlal.._alatıDID me
tabbi iki •J z.,.... kaltul 
0!1111111aclı;ı takdirde bunlar tid
cletli tedbirlere mdracaat t• 

laJd lfadatmı detffffnnlttir. Hal· aetialerinct.a f9tilil.. tNlilmeal 
buıd phftler kendO.niD aleytihHle mDmlıtlla o'lllliJ llt*lclr •• nhl 
hadette bnlunmu-1a+l9ir. teaellilere mabbit olduiaaa an- edeceklerdir. 

DOn 811eden ..... açlldı 
Loodra, ~ (A.A~ - M. Mak· 

donald Dartler k0Dferan11İaa it· 
tirlk edecek ltalyan ve Alman 
mqra\hp "qet~ini, ltalya ve 
Almb1nm Londra bGyilk elçi· 
leriai, M. Bald Tinle avam ka· 
marUI reisini, adliye nazarını, 
maliye nazırı M. Noville Çem· 
berlayn1 öil~ yemejine davet 
et mittir • 

Dörtler konferan11 haricıye 
nezareti binasmda saat 14,30 da 
açalacakbr. 

Alınan mal6mata röre D&rtler 
Konferansı T abdidi te.ıtbat kon· 
ferammm 11 Nl1an' da tekrar 
içtimaa bapyabilmeai için bir 
veya iki glbaden fazla devam 
etmiyecektir. 

Ecnebi ıueteleri, Dörtler 
k0Dfera1111 mesaiaiain az ~k 
ıayn resmi bir mıbiyette olacap 
nı ve bir mllddet aonra allkadar 
Tuna bllklmetlerinin dtr ,.._,. 
ki1le toplaaacak daba mllbim bir 
konferanM baılangıç temin ede· 
ceğinl tahmin etftıektedir. 

lnfllAk edl<.1 madde
ler tetekkftlfl 

Londra, 6 (A.A) - lnfilik 
edici maddeler f abriutarlen ta· 
ra&ndan 5 milJOD laİilis lirahk 
itibari sermayeyle tqe'ddll ea
bll,Ok bir teıekkül, resmen tes· 
cil edilmlttir. Bu yeai ıirketia 
tetcldcllltlnd• mabat infilli 
edici maddeler Ye cepbaae i.al 
tmek ve bu ••ddeler Ozeliade 

ticaret yapmaktan ibarettir. Bu 
teıekkll, iafillk edici madclehr 
imal eden 12 bGyGk, firmaam 
bir araya (91mesiyle dcut blıf. 
mUfhlr. 

ZepeUa balon,_ K-rwa ...... " ........... 
HaMbarı, 6 (A.A) - Graf 

zeppelin, Kaaarıa adalanam t.1-
r.ı .-w• ltulamuktatht .. 

lat'm11 ve M. Stim•n'un borÇ'lar 
mese!esine dair biç bir mBnakaıa Kont Çernl, Glcll 
ve milzakerede bulaamıyacağım Viyana. 6 (A.A) - lmpuator• 
iliY'! etmitıi•. . luk za maruoda hAd~n UJll'll-

lletliur bir klWlra•er alda tında bulunmuı ola kont -ç.n.i 
Berile, 6 (A.A) - 1909 ae- '° Jatıncla oldup laalcle llallr 

neıinde Nobel eulb mlkafatun tir. 
kazıDJDış olan klm1aıer Oıt•alel .... .......,.... 9'111 .-ıı llall~I! 
vefat etmiıtir. Heleinıfors, 6 (A.A) - lçlrf 

Qloıya &lw•n-, çocuk meınnuniyetiuin Uıaama dali ol• 
dolurdu kanun, merlyet meftiine ~ 

Loaclra. 6. ( A..A ) - Birkaç. _ti_·r. __ .....:.-_...;.--o.;...;...-.w....._-.iııı• 
fDadeaberi Loaclrada bulan· ,,,.,,_,,,,,.. ,._ ...,,_, 
makta olu meflntr liaema yal· J DeMl..,Ollar ..... _. 
Cbzlanadan Glorp Sttanaon, 88 mer .. ,.. ylnalclen falla ~·...-
din alqam bir lias çocaju din· sa ve --••11' brUfar emtftlr. 

• • k•iP"t.Hlltwa .a-4il 
1aya tetirmiftir. sa~ ve tlcant ve llMJI ~ 

GDzel )'lldızıa ıeYCi maruf lr- fa1ub mbderleada doldu. 
ı..da ıu,ıinleriaclea M. Mic:U- de dnlet deadr,ollan-- '*·.,.•111 
l F 1 d. arar _..,..uaı ı&lteıh .. .. 

e armer ar.. -16-t ~----....... .,~ 

DünJanm en lneşb-.J' ···--
kumarbazı Kintil 

Aynı derecede metbar bir dolandırıeı 
sahte çek meseıesbadeo pariste yak~amli111•1Ml.;_; 

Paskab.eahı ~I.. .. ı 14;1 Çlidlr ve 1878 .......... oiMa 
raddelerine doln,. ~ Balak ..... r. Klati dQDJUDl ft .... ~ 
sokalıJMlaki bir,......,.,, eJH yq1a. kamarm ve 4o~· 11111.-a 
nad .. llelll f~ *' ... slriyord.a. a büar• de ,.,.... MlanreW lii 
Bu adamın arkasmtla iki kişi vardı, Jdkattr. akıllan önlaraeak d.._ 
ve blrbbiat.e. lpnt et\ikten _, 4~. 
biri~ •elli 1e1U efendinin satma, ~ Kinti, .__.diyen An_""" 
tftt Nt-. ~ler ••: Amıpatö 1\ Nts, M••~ 

- ...,_ brabla kadar aellr •I- efleaee " U.ar phlrlerlaH ·n1~ 

mı.. ~·•8> M.ka DeGler. Adameatız ba davet kar- k • Ula lrlaadab ea........_ 
.,anda hakarete utramıı bir nztret J Mlcearı Y•Ua7:.;w. 
.alaı&kla beraber, kendini •thlafaa et- _:r.:. ... a.1 u: 11J111 -.. omatlanadaa ~ 

- Sit beni ki• saaaediyonana; ı.ıü ~· eder, U.U .,.. 
._ Y1111an tebumdaa Ham.. Pa9i K1lk bir 111rpa 
lhlllhn ve bir Amerika ...... ""8- bet altı ar ortadu ..,...._., 
ti ..._ilf,U., ipe fl••PtAtall zamanlanm lae, PrdNil iılııı111 '.an1ttııt"ll 

Diye elbai _. attc .._.. pe • da. Paılatellf •IM•ıe• .,.._ IWI• 
lfsler .. ini ld adam ,.119Cl • davetle • dL 
riade tarar «tiler 

- RaJ"R', ... Stıil•a Klaticlea bat-
kul ............ ,.. ytlrtlt 

Sfıifalr Bddl Kbatl famhd tqryaa 
._ *1• .. •1 innhtla ne oldap ma 
I~ tlfll!r. fabt .keadlai •le,.I hl. 
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R I! ş AT E N 1 S' 1 N E s E R 1 

..... Kanan Namına 
ıp v AKIT ın -:ır 
1lll!~~~s~üz ~~!~larıll 

Bu Senenin En Kudretll, En GUzel Realist Romanıdır Seyyar memur ıstlyoruz -
Zabitana memurlar ve ailelerine ve sair 

itinalı Bir Baskı Ve Şık Bir Kapak ıçinde Çıktı kimselere yerli mallar sıtm:tk üzere is· 

Basan Ve Neıreden Sühulet Kütüphanesi tihdam edilecektir On lira dipozitle 9-14 
arasında Sultan hamamında Dikranyan 

-•••••••••••••• F f 8 t 1 7 5 K u r u ş _h_an_ın_d_a_b_ir_nu_m_a_ra_y_a _m_ü_ra_c_a:ı_t._<_26_9_s_, 
------------·---------------

Ticarethane 
Ve Müessesah Resmiyenin 

dikkatine: nazarı 

HllAHahmer C. Merkezi Umumlslndeo: 
Bu sene Kurban bayramında dört gUn ne~rolunmıyacak 

Türkçe ıaıetelerirı yerine HilAliahmer gazetesi mükemmel ve 
renkli olarak zenıin münderecatla intiıar edecektir. tlln ver· 
mek soretile Hililiabmer Cemiyetine muav~net arı.usunda bu· 
hınan tllccaran ile mOessesahn Babılli - Ankara caddesinde 
Suhulet kütp~anesi ittisalinde "lstanbul Ilanat Odası .. na mn
racaatları. Beı inci ve altıncı sayfada beh~r sın timi 40, yedinci 

ve sekizinci sayfada 30, kuru,tur. Telefon 20085 

Para yahut her nevi eşya
Hüktımet mcmurlanna kc[aJcti müte5cl· 
sileyle yahut ipotekle verilir saat 9 - 12 
arası nda müracaat : Jsro nbul Bahçekapı 

dördüncü Vakıf han a(makat 29 127 l 7) 

mBın ı~nıı~wınıını~ı~ı~ı• 

lerzi~ne na~li 
(Ahter terziha

nesi) sah i!'~~i~:en (Mus-
lu başoğlu Şevket) 

Bey Yeni postane t.:.rşısında S6 nu 
marada yeni bir terzihane t l' !! İ5 ettiğini 

ve badema müşterilerini oraya d:ıvet ey· 
lediğini arz ile kesbi şeref eyler. 

Mübayaat Zamanı 
Hulul Etti --

B E Y O G L U'nda 

B 
VE 

mil.esaeaatı 

MAL.LA R 1 N 
Tenezzülünü 

ihbareden ilk mağazalardır 
Ahval ve ilcaat, yakında mallann tereffuu 

zannını vermektedir. 

Galata ithalat Gümrüğü Müdür- 1-r.-ıcr-kc~-~-c~-~~-c~a-~a-EkF_ö•~-nb~-.~-112-623-. ı 
O halde şimdiden 

Mübayaa 1 Ü ğ Ünden Şube A, Sirkeci .Miihürdnr u dc Han 226~0 

Mersin postası 
522 Kilo Braşova yün mensucat (Anafarta) 8 Nisall Cuma 

BalAda yaıılı yün mensucat 20-3·932 tarihinden itibaren 20 10 da idare rahtımmdan kal-
gün mOddetle bilmüzayede sahlacaiından taliplerio 17 4-932 per- kar. 
şembe günü saat dörde kadar satış komisyoııuna müracaatlara. 

(1079) 

Hali tasfiyede bulunan 

UŞAK Terakl{ii Ziraat 
T.A. Şirketi tasfıye heyetınden : 

Şirketin ta.c;fiyesi müna.sebetile aşağıda yazılı mallar açık arttırma ile 
satılığa çıkarılarak en faıla bedel veren Uzeriı ihalesi icra olunaca • 
ğından lstiyenler 21 nls.an 1932 tarihinden itibaren her gün saat 14 ten 17 
Ye kadar ~eker fabrikasında yapılacak açık arttırmalara i11 tirAk edebilir -
ler. 

Birer birer artttrmağa çıkarılacak mallar şunlardır: 
ıv Ilu ~i traktörler ve pu11ukla rı. mibzerler, mer dnneler, Ultiva -
törler, tıa~aa 'J>ulluklan, harman m :ıkinalan, 1ütün baskısı ve süt maki· 
neleri, motörler, pancar çapaları, sökme belJeri ve satıtrlan, sair muhte
lif makin& ve ziraat ve ra!at Aletleri. müstamel Ford ve Şevrole kamyo • 
nctlerl, Ford Skoda binek otomobilleri (açık ve kapalı), motosiklet, ö • 
küz 'Ve beygir arabaları, lüks lô.mba ları, bekçi kontrol saatleri, fenerler, 
ma,amba elbiseler, yangın ~öndürme aletleri, el arabalan, yangın tu· 
lumbalan, varyözler, yot siJindiri. taş kırma ve sinema makinalan ve sa
ire. 

Listelerine göre toptan satılığa ~rkarrlacak mallar şunlardır: 
1\fatb.'th 'alAt ve edevatı, dekovil traversleri, rayları ve arabaları, a -

p:n-t::manlarda n mesai dairelerinde kullanılmakta. olıın eşyalar bulun • 
dnklan yerlere gött ve listeler i mucibince kısım kısım toptan satılacak
lar i~ de bu eşy:ılardan bazılıtrının listelerinden aynlarak ayn ayn 
açık arttırmıya çıkarılma~r talep olunduğu takdirde talep edenler tara• 
fından ftk pey olarak muhammen kı}~metlui verilmek şartiyle bu 

Yalova 
Kaplıcalarında 
kiralıl{ mahal 

idarece aşaiıda ismi yazılı 
mahaJler hizarlarmda g<Ssteri
l~n müddetler için ayrı ayrı 

müzayede ile kiralanacakhr. 

lhale 11-4-932 
saat 15 

Valde Hanı 1 sene için. 

A paYyonu 932 mevsimi için. 
Açık havuz ve büfe (932 -

933 mevsimleri için). 
Üç kardeıler razinosu (932 -

933 mevsimleri için). 
Tuhafiyeci dilkkitı ( 932 

mevsimi için). 
Berber dOkkana (932 mev- · 

simiiçin). Teminat % 10. 
Sctba~ı Gazinosu, bakkaliye 

ve ahçı dükkans ( 932 - 933 
mevsimleri için ) Teminat 200 
liradır. 

Plij - Gazino (932 - 933 - 934 
mevsimleri için) Teminat % 10. 

le bu talepler kabul ve ifa olunacaktır. Bu eşyalar arasında karyolalar, 
her türii yatak levazımatr, her türlü kanape n koltuklar, perdeler, do • 
laplar ve masalar, aynalar, !'iandalyeler, etaj er ve portmant.olar, her türlü 
oda., salon ve yemek tı0b:ıları, mangallar, yuıhaneler i\'e yazı takımla
n, kıtsalar, yazı ve hesap makinalar telefon makinaları, tıbbi ve cer· 
raht aletler ve bazı müstahzer ilAçlar Ye ec7.ayı tıbbiye de vardır. Ta • ._ _____________ __. 

!ipler muhammen kıymetlerin yüzde onu nispetinde pey .akçesini vezne • ı 1 
ye tevdi edeceklerdir. Kadm ve c!otum hastalıkları - İ 

Mütehassısı Birer. birer &atılacak eşyalann cins n VMıriannı ve listeleri mu • 1 . 
cibince tamamen veya kı!ım kısım toptln S.'ttılac:ık e~yalann tnüfredat 1 Doktor 
listelerini tetkik etmek , .e satılık malları gör.mek ,.e muhammen kryme~ Hüseyin N 8$İf 
lerinf anlamak ~tıiyenl~rin iJfın tarihinden itibaren her gün şirket mer- Türbe, eski Hilaliahmer binası 
kezine müracaat edebileeekleri ve dellAliye re~inin müşteriye ait o1acağı ı 

1 
No. Tel. 226 2120 

ilfın olunur. L! - ' 

Hali ta~fiyede bulunan v A K m ' u ş AK T erakltii ziraat Va~~~~~Ju. lstanbul Ankara cadde5İ 
Telefon c Yazı i~leri 2.4379 ve 

T. A. Şirketi Tasfiye hevetinden : 2.ss72 idare 2.4370. 
Posta kutusu : 46. 

Şfrtetin ta.c;fiyu;i miina~betile Uşak şekn fabrikasında bulunan a~ • Telgraf: ı~tanbul Vakıt. 
ğıda ya~lr mallar 21 - 4 - 932 tarihinde eaat U tc şeker fnbrika~ında pa· Abone şartları: 
zarlıkla Rablacaktar. İ8tiytnl eıin mezklır güne kadar tekliflerini tahri-

IJ'ld ' b ri 1 .~ o 12 Aylık ren ı ıre iJecekle ve mezku r g ün Ye !iaatte tasfiye memurlarına mürn· Dc1lıildc 150 400 i50 1400 Kuruş 
caai eylemeleri ila n olunur. Hariçte - fOO 1450 2-;-orı 

Satılrk mallar şunlardır: 
Fabrikada mevcut maden ve kok komürleıi, kireç tn:c:ları, de-mir _ !!!,n !&rllarımız: 

~ Resmi Hususi 
hane ve marangoTJıanede kullanılan her türlü kü~ük alat ve edeYat, şeker ve Satın 10 "' 12 50 Kş. 
ispirto fabrikalan ağır makin&lan na ait muhtelif parçala r, her türlü Sıı ntim ı 20 _ 25 
elektr:ik levazımı, her türlü ziraat alAt ve edevatı, parçalan, muhte- KUçlJk llAn !artlarımız : 
lif cinste makina yıığları, muhtelif cin~ ve miktarda ııancar tohumlan, ı ~ . 1 " ı · 10 Defa lt« 
nmıt aletl~r:i, muhtf'liC cin~ •e miktarda kimyevi gühreler, muhtelif cins 30 50 65 75 IO'J "uruş 
ve tb'atta kayışlar, fotoğraf mllkinaııır, n müteferrik sair mah;eme. A - Abonelerlm ızi n her üç avlı· 

ğı lçıo bir defa meccanenİlir Pazarlı4cta uyuşulduğu takdirde müşteri tarafından bedelin yarrıııt· R _ 4 ~atın geçen ilAnl:tnn fazla 
nm derhal n diğn yan bedelin dllhi bir hafta ıarfınd:t tesviye.si meşrut • uun için 5 kuruş znmmalunur, 
hr. ft •anar ancak bedelin tamnmen tediyesinden sonra k21.ldmlacak • ___________ 1mm _ _. 

frr. Mtlş~rf Mr JıaftA zarfında ikinci nısıf bedeli t~iye etme~e. mal ye
niden paznrlıta çıknrıhtcak n yeni ıııatış bedelinde fark hisıl olursa bu 
fark bfrlnel müsterive tazmin ettin1P.cektir. 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Ası m. umomt 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

EDiNiZ 
Mallanmız eski si gibi mükemmel ve iyi cinsten 

olmasma rağmen 

~11111111ıı.fiatlarımız Daima Aynıdır,,.,_lllll'lıj 
3. K. Sa. Al. Ko. dan 

K, O. ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarlan ile ihale tarih ve saa 
yazılı üç kalem mutabiye ayn ayn şartnamelerle ve pazarlıkla satılacak 
tır. Taliplerin şartnamelerini almak ve nümunelerini görmek üzere 
g ün ve pazarlığına iştirak edeceklerin de vakti muayyeninde komisyo .. 
muza müracaatları. (176) (1320) 

Cinsi .Miktarı 
Kadana yem torbası 600 
Kadana çulu t-300 

İhale tarihi 

11- ' - 932 
11-4- 932 

Kadana hellem~i ;ıoo 1 
B . '-- 1 ıı - ' - 932 eygır ud emesi 600 

• v. • 
Cinsi Si hanı Miktarı 

Nal için çubuk demir 8 M:M 
· kilo 

930 
10023 
3056 

" " " u 10 M:M .. u " " 12 M:m 

Yekün. t40ôo 
Muhtelif ege 24 adet 
Çelik 150 kilo 
Yukarda cinı ve miktarı yazıh nal demiri, ege ve çelik al.

nacaktır. ihalesi 9-4-932 cumartesi saat 14,S ta yapılacaktır. T • 
!iplerin şartnamesini almak üzere her gün ihaleye iştirak ed• 
ceklerin de muayyen saatte komisyonumuza müracaatları. (178) 

(1322t 
• • • 

3,5::10 adet allfranga kn§ait ile için her gün ve ihaleye iştirak 
3000 adet timar fırça..c:;ı alınacaktır. ceklerin vakti muayeninde kom· 
Ihalc.~i 9 -i · 932 cumartesi günü saat numuza müracaattan. (181) (1. 
15 te yapılacaktır. Şartname ve nümu • • ,.. 
nesini görmek istiyenlerin her gün ve 
ihaleye iştirak edeceklerin de vakti 
muayyeninde komisyonumuza müra -
caatları. (173) (1278) 

* "' 
K. O. ihtiyacı için benzin alına • 

caktır. ihalesi 11 - 4 - 932 Pazar -
tesi gün Ü saat 14,5 ta yapılacaktır. 
Şartnamesini almak istiyenlerln her 
gün ihaleye iştirak edeceklerin mu -
ayyen saatte komi!'lyonumuza müraca 
atları. (179) (l:J23) . .. . 

Beş ton muhtelif kalınlıkta nal de 
miri ve 130 kilo çelik ve 20 adet muh 
telif eğe alınacaktır. ihale ·i 9 - 4 
932 cumartesi günü ~aat 16,;; de yapı 

lacaktır. Taliplerin fazla m:ıliimat 

Ordu ihtiyacı için a.Jenl mün 
ile iki kalem Serom alınacaktır. 
lesi 27 nisan 932 çarşamba günii 
at 16 da icra edilecektir. Talipl 
muayyen vakitte komisyonda bul 

malan ve şartnamesini almak is 
terin her gün komisyona müraca 
n. (183) (1376) 

• • • 
Ordu ihtiyacı için pa:ı;arhkla 

muhtelif eb'atta filim alınacaktır. 
zarlrğr 11 nisan 932 pazartesi 
saat 16,5 da icra edilecektir. Tal 

rin muayyen vaktinde komisy 
butunmalan şartnamesini alm 
tiyenlerin de komisyona müra 
ları. (1S2) (1373) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan 

2500 portatif kürek kılıfı 1000 bel kayıtı 500 omuz kayı 
500 kütük 1000 süogülUk 300 tüfek kayışı 1800 portatif karın 
kılıfı 50 portatif balta kılıfı 600 tel makası kılıfının kapalı zarf 
münakasası 17 Nisan 932 pazar iÜDÜ saat IS te yapılaca 
ilin edilmiıse de mezkQr gün bayrama müsadif bulunduğund 
münakasası 21 Nisan 932 perıembe günü saat on yediye tali 
olunmuştur. Taliplerin ona gör.e mezkür günde muayyen saa 

kadar teminat ve teklifnamelerile komisyonumuza müracaatları.(122 


