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met Paşa Hz. Bu Sabah Odesada 
lhtilil şeklini al8n 
Bir intihabat 
~,...~ yapılan Diyet ~eC-1 Bunun sebebi açıktır: Prusya 

l.ıi intibabab artık kat'ı netice- Almanyanın kalbi ve dımata me
llİll Yermİftir. lntibabatta Hitle- sabesindedir. "Prusyayı elinde 
da rİJ.Het ettiği sosyal demok- tutan kuvvet Almanyaya da aa• 
l'at 6rkuı hOkGm~te müzaheret bip olur,, 86zü mqburdar. 
edep pnıplann hepsinden fazla Onun için geçen defa reisic&m· 
l'eJ k•wı-mııbr. Fakat ıayaqı bur intiba batında namzetlerial 
dikkat olan cihet yalnız iatibl!- li:aıandıramıyan mUfrit milliyet
~ mtlfrit milliyetpenulerin penerler Prusya Diyet •em.i 
.... eberiyet kazaıımıt 9Jaaal~ı intibabatanda kazanarak burada 
Wclir. I,tibabat tarza cereya- iktidar mevkimi ele geçirm~k. 
....,... bir ibtilll, daha dojrusu sonra bu vaaıtayla . bdtoa Al
.dahili bir harp teklini alauıtar. manyanın mukadderab llzeJiae 
~ yerlerde Hitler taraftar- tesir icra etmek pllmm takip 
Iİriyle aleyhtarları aruında kan- etmiılerdir. 
l ~11malar olmuttur, Ve bil· Vakıa Prusyada ekseriyeti ka
• ~ mDcadelelerin ilstiinde zanmıı olan Hitler taraftarlarıDID 
~~ bir tayyareyle ıehirden burada iktidar mevkiini de der-
.wı. ptip gelen Hitler kendi bal ele ala~il~cekleri benflz an
~ b · et. b" ku· laplmıt dejildır. Fakat mubak-
-· ,amai:i~rm~ür li~~. olan nokta. ıu~~ ki mlfrit 

. . • mılliyetperverlerın ıktidar mey. 
M.rıit milliyetperv•lttr neden kiine gelmeleri artık bir zaman 
~ PllllJa iDtlllİlbatma bu Mehftlet üı~ 
'-cwclkle eliemmiyet Yerdiler? 1 Alttarafı 2 inci sayfada ) 

Yunan· hükômeti albn 
· mtllyasını . terketti 

/ .t"PM••ıc:• ~ alüa a
yandrneı a Jaı: ıeçirmektedir. Atı-
na muhctbldıals, ba vaayet wı muhte
lif nokta.l naurlar hakkiıacla mafuaal 
malOmat veriyor. 

Muhabirimizin verdjfi maUlmata 
göre, YunanMlta.ımı İngilizlerden istikıo 
ru ~pm .. muhJemel sörill__. -

• 
Diğer taraftan altın mikyasm: ter

ketmek tasavvuru, ticaret mühitinde 

Başvekilimiz 
Odesada 

Bqvekıil Ltmet Pqa Hazretle
riyle refakatlerindeki sevatm bu· 
Junduklan Gruıia vapuru dön sa
halı erkenden bofazdan ç•mıv, 
Adatepe muhribi.miz vapura, boğaz 
Jiaridıae kadar refakat etmiştir •. 

Heyetimiz ba sabah Odeaaya va
neak Ye M011keva b(lyJik elçimiz 
HiiaeJhı llqıp beyle Sovyet harl
die komt&erlJii prk itleri pbeld 
atldll"fl 1'f. Put.kof, taari~ lm
in18erutlnden lıl. Brodo\'Bkl, SoY
yetniidhaatı ntlmesailleri tarafm
qa •eASiıble k~laaaeektır. 
~ OdeeWa bir giin kalacak ve 

...- Odesa .-tı-trosun1111 bir tema(. 
JhMle bulmdaktaa aoıua bu gece ya 
nm tı;eıüTle ıftüovaya .hpebt • 
decektfr. 

Heyet 18.ml yolda Klyef şehrin· 
de bir ~ laat duracak ve peqem· 
be dntl Moakovaya Tt.raeaktl'r. 

Dtter taraftan Sevyet iera. k• 
ınfserleri reW M. Molotof'• Ba§
wıldllmlzhl DJantini iade ••ka
dfyle .Anbraıa, seı-.t lhq.au.. 
den de bahsedilmektecUr. F,Ot 
bu huusta helrilz kara~lafllllf b!r 
vaziyet yoktur. 

Vatanıa yükselme
si için düşenler~ 

BOişevik &leminde! 
eli~ v:e taştan yaratılan 
~rlerin en bü~üğü .. 

Şimal komfUdllllllll U,.t ft -,....Jll tamm ablatall )Udan
m111n altinma balln betiaci aayfamzdamr. Bu makaJenla mev
zuu Diaioproatroydur. Burada maharrirbda tanifine rlre, mlhea
dialik Alemindeki cllretklrane w,..ı.r hakikate inkıllp etmif, 
çelik ve taftan yapdan eserlerin en blytltO, dOnyamn en lmnetli 
su ve elektrik merkezi kurulmaflar. 

Bu, Leninia • b&f6k arzuayda. R .. imis buradaki elektrik 
merkezinin turbin kıammı pteriyor. 

y ap1an programda işaret edildiği üiere Bapektlimis bu fnşaltı mayıan e 
mc:a ~n6 ziyaret. edecek~. 

Tiışnaklar uyanıyor! 
Şimdiye kadar Türkiye aleyhinde 
· · neıriyat yapantar bile, . . 

Hrmenlleiin •enfaatlnl blzlmte dost 
geçinmekte ve memlekete IAJJk 

ol~akta buloY,orlar 
T,,,.,,,,., Erıneıd ınuluJrrir w mil

"11Milrlerinllen il. TIUIUU:tlll elendi 1-
iortlllaMmüe bir ınakale getirdi. 

Bnnenl muharrir. 9 nlaan 1932 ta • 

, 

ltfrazlan mucip olmuştur. Fakat, a
Janatan son dakikada gelen bir telg • 
raf, hlik6JlleUn bu itlraz1an varit 
gönniyerek altm m:Dcyaau teme ka • ) 
rar verditlni bl1diriyor. 

ı rWl Goçnak gazete.inde çıkmıf olan 
nmenlce bir makale,,ı tercüme ve bu. 
na barı mlJtalealar ildve etmif. Tu • 
,,...,. elendüdn 11CU111111 ıtadalndeki 
~eri de lnllhalaza ederek der
Mlll/Orıu: 

9 IÜlan 1932 tarihli "Goçılakn pze
telinill bat makaleehMlen: Taşra Er • 
~matbuatı bir müddetten beri 
Ttiık - Ermeni miinaffhatmdan bah
aedJp durmalttacbr • 

J1!Dl8•n •imlda mWfr, ele.· 
jil midir?" Buna cevap olarak "ilan• 
givar fırkası oıjanlan, hafta Mwr • 
daki "Arev,, yeVlllf gu,.etesi olarakt 
mtittefiken "evvet Tiirkiye ile ba?'lf • 
mamız hem mümkiadir, hem dalıl el• 
zemdir,, diyorlar. Buna dair "Arev .. 
de basılan ve ermeni me§luır e«lip Va
han Tekeyan tarafmdaa imza edilen 
birtakfm mablai, iptida "Tapak,, OJlıı 
janlannm fkldetll lıldimunıa utradı. 
Fakat saman pçtikden 80lll'& "Tq • 
Dal,, Jar birer birer hakiykatı t.eslim 
Ye Wrafata baf)Mhlar. Bm cleHI da.
hl AalerikaclaJd "Jlayrenik,,.;resml,.. 
zetelerinln ~e a14ıima bir nU. 

Bu hasastaki ma16mat, betiad 81.7· j 
· :&4Ye111zetö. - tamadadır. 

.,.___-~----------~~-------ı·----------------------------~ 
Çooak bqramında •• •• •• •• uçuncu gun 

a.-.-..ııı ... ~-.......... ı 
Esas meeele pdar: . 
Bundaa soma Tliklerle 'bizim .,._ (Utlen 8'11/ftll/I ~). 

... ı;al( -.n ..... b!:==== flınWI· 
. ... Fetld '" 8lıdlk ...,.. lda .,...... JBP- Hitler . kazandı, fakat ••• · 
tudmuı .................... pro,IMI tanue 
cıeaal)ellue ftlllmlttlı'· ........... ki :razı-
-- ve llıldeelnln projMIDI betlnd •)'fa • 
lllllllalıal ........... 

Aldalen 

Tflrk Yahudi 

iktidar mevktlal 
Elde edebilecek mi? 
Henllz belli detf 11 

Almınyatia yapılan son intihabam 
BiJgük Bu UatUdlcül Troçkl IJQhu. Hiderin kazanmakta olduğunu. gece yı

dltllr. Adı dibaya etlebigatuula ger tu- nsından sonra saat uç buçukta Bellin muhabirimizden 
tan Alman 1'0lllGJICUI Folıt Y agnn ya 
lıadltlır. JngUterenln Mbık luırlcige gelen mahımata göre. bf1tfin refiklerimizden eYvel, düııkil 

nlfsbamısda blldlrmlşdt. 
nazın RetUn, IJO/audldlr. Methur Bunu takiben gelen mütemmim malılmıt, filbatib 
Fl'tllUU ~ı Dilrkhagm ya- Htderin kazandığını, yani diğer fırkalar karşmnda kendi 
laudldlr. Almangaga, Belçlkaga, Fran.. fırkuına çok kuvvetli b ir vazıyet temin ettiğini teyit euf. 
Mil/fi ve Amerlkat/a ıecerelerlnlıa al -fın dallannı gagan Rorfltl'ler yalııull Ancak bunun şimdiki vazıyet üzerinde ne dereceye 
dlr. Basılı, Agnffayn galıudidlr, &r kadar tesir icra edebileceğı, Almıny'da siyasi vuıyedn 

nasıl inkişaf edeceği, henüz kat'I surette belli delildir. 
'llffaıln ,,,,,,.tlftfir, BergtHJn yaluulidir~ Ajansın bu hususta verdlıH telgraflar. dün pc:eki en 

Fakat bıınlanw her bin bir mUle- . a• 
fln goaığu olmılflur. Folıt Yagner'i son telgraflı birhkte. aJnno sayıfamazdiıılır: 

Fırlcuını tunetb oır 
mevki tembı eden 

Adoll HIU• 

Almanga kendi öz eol&lı bilir oe ner vatandaflarımız, mUligetln öz oaalı o- Biz, aözllmüzlJ bu gllnldJ nale de • 
lerigle alman edebiyatı iJllbıllr. Diirk.ı lan liaanlannı hemen hema _, • IU, 11annkl neale pdnneu,,lz. Maarll 
luqpnla Frmuu Uml lltiluır etler ve mıı,Zartlır. Artık traawa•, """"r gibi veloôletine tlifeıı mDbim bir rxızlle 
Roçlltlln mUgonlan Amsıikanın mU • lUIUUlll gerlerü tlelll. ft1lertle bUe var: Ekalllgn mektepleriM, tar• 
il Nrwti ._.ıır I gahııdke konupltlağuna t1a11mu110 • lıocaı olarak, laml mUllget cere,,_,. 

Su olbl, her gl'l'fUll kabin bfFn1ni ruz. Fakat, ,.. gariptlr ki, buna mu- na ka"flllll llftlfleri aepMk. 
alan bu u,,..ı millri, Fransada Fran- ka6ll kullandıilan dU tiJTk~ değU, Ekalliyet meldqlerinln tllrip,... 
audır, lngUterede ln(Jlllz, AlmanflG - lranaueadırl ealanna tliıpn bir wulle "'11': Bu,,. 
da Alman_ Bu umumı kaüknln gal • Bu prkln &entlgi (Y ataııdaf tllrk- tandaf 90CUklanna, TIJrkliğin, reref· 
nız bir iatltınaıı vardır: Türldgel.. fe loonııı!J. levluılangle dejiftirmlye le ttlfll'UICG/c blr ıuwan oldulsu _. 

lhrfl memleketfmlzde ü, l/fl]uull lm1"tn ollntMll#.ı Uf:rlibe11.le anlaflldı. latmail. 
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932 bütçesi . 11 Dahlli ı Telgral Baberlerl 1 
Yeni blltçe IAyıhası 1~-H-a-~e_ci_..j ____________________________________________________ _ 

meclise verildi Yeni vergi IAyıhaları R h t 
Ankara, 25- 1932 bütçesinde yapı- meclise verildi us ya seya a 1 

lan tadilAıt layihası meclise gelmiştir. Ankara, 25 - Yeni vergi layihaları R J f U h H ti l 1 1 t ff 
I .Layjhaya göre; masraf bütçesi Millet Meclisine verilmiştir. Layiha· e S C ID Ur azre er Y e Sme p8Ş Z. 

171,112,705 lira; varidat bütçesi daki esaslar şunlardır: arasında teati olunan telgralnameler 
171.118,800 liradır. Bu suretle yeni büt- ı - Bi!Umum maaşlı, ücretli, dev- Ankara 25 (A.A) _ Başvekil ismet pafa Hazretleri Moskova-
çe 6,095 lira fazla varidatla kapan - let, vi1ayet, belediye, hakiki ve hükemi ya hareketlerinden evvel Istanbuldan Reisicümbur Hazretlerine 
maktadır. l\lasraf bütçe& şudur: şahislar nezdinde mUstahdem memur 

Büyilk l\lillet Meclisi 2,467,000, Ri· ecir vesairenin aylık istihak1anndan şu tclifafnimeyi göndermişlerdir: 
yaseticümhur 324,4;)2, DiYani muhnsc· buhran vergisi gibi her ay tediye su _ Reiscümhur Hazretlerinin yüi::sek huzurlarına: 
bat 550,020, Başvek~let 962,409, Şurayı retinde kesilmek üzere muvakkat mü· Dost memlekete hareket ederken benim ve arkadaşlarımın 
Devlet 200,742, İstatistik umumi mii · vazene verigisi namJyle yeni bir ver - tazim ve merbutiyetlerini teyitle mübahiyim Büyük Reisicümhur 
dürlüiü 41,958, Diyanet işleri riynseti gi ıihdas edilmiştir. Hazretleri. ismet 
607,196, Maliye nka1eti 9,596,412, Dii· Vergi 1 hazirandan itiban!n tatbik Gazi Hazretleri buna atideki cevabı telgrafla mukabele bu-
yünü umumiye 4,744,501, Tapu umumi edilecektir. 
mlidürltljii 997,000, Dahiliye vekaleti 2 - lktısa.dl buhran vergisi devam yurmuşlardır : 
3,735,926, EmJtıiyet işleri umumi mü . ettiği müddetçe aşağıda yazılr vergi· Başvekil ismet paşa Hazretlerine : 
dürlüğü 3,939,000, umum jandarma lere buhran zammi yapılyacaktır: Dost memlekete ıeyabatınızda size ve arkadaşlarınıza sıhhat 
kumandanlığı 8,as.1,000, Hariciye ve • A - Bina ,-ergilerine yapılan zam, ve sürur diler, gözlerinizden öperim. 
ka.Jeti 2,600,000, Sihhat vektlJeti iki bin liraya kadar iratlılardan yüz • Reisicümhur Gazi M. Kemal 

3,501,884, .Adliye vekaleti 7,620,670: de 30, on bin ~iı:aya .. kadar yüzde 40, iş bankası u müdürü bugün geliyor 
Maarif veklleti 9,132,940, Nafia veka • ondan faılası ıçın yuzde 50 dir. • 
Jeti 10,002,593, iktisat vekileti 1,258,610 Sahiplerinin ikamet ettikleri mes • Mısır bankası umum mftdttrtl Tttrk 
Zl:raa.t veklleti 4,074,500, Gümrük ve kenlere bu miktarm yansı zam olu· heyetine bir ziyafet verdi 
.ı-1..'sarlar vekaleti (inhisar idareleri .uuu nu~ d 
dahil değildir) 123,893, muhafaza u · B - Dahildeki şeker fabrikalannın Kahire, {Vakıt) - Mlllf bankası umum müdürü ayan an 
mum kumandanlıiı 2,556,lM, giimrilk· :fstihllk resmi kilo başına beş kuruş. Talat B. bankanın lakenderye ıubeıini açmak için buraya gelen 
Jer 1,681,656, mlllt müdafaa kara müs· tan 8 kuruşa çı:kanlmııtır. Hariçten iş bankası umum müdürü Celil B. ve arkadaşlan şerefine bir 
ıe,&rlıfı 32,167,315, hava müsteşarlı • gelecek şekerler eskW gibi vergi vere· ziyafet verdi. Ziyafette şark ikbsadiyatı hakkında tetkik seya-
tı 9'3,000, deniz miisteşarlıtı a,605,560, cektfr. bati yapan Macariatan kıral naibinin oğlu M. Musyv Harti, yerli 
ukert fabrikalar 2,954,800, harita u • c - Muamele vergisi nisbeti yüz· ve ecnebi banka mtıdllrleri de bulundular. 
muml mildtlrlüiil 547.265, posta ve de 6 dan yüzde ona çrkanlmı~tır. Mu· Celil B. Mııır baıvekiliyle görüştükten sonra arkadaşlariyle 
telgraf 4,845,820 liradır amele vergisi kanununun hututu esa • 

Umumi b~en maaı alan bilii • siyesi mahfuzdur. birlikte Egeyle hareket etti. 

mum memur ve muallhnler 932 de VU• D - Nakliyat Yergisi bilumum za. 23 nisan münasebetiyle 
ku bulacak münhalata gerek aynı ne· tülhareke nsaiti nakliyeye teşmil e • 
Ti .nnıhassaaath nisbetler dahilinde ve dilmi~tir. Layihaya göre bu vesait · kahire Sef aretf mf zde bir suare Verildi 
gerekse bunlarm birinden diğerine ter ten alınacak resim ,·esa.itin oturma Kahire, (Vakıt) - Hakimiyeti milliye bayramı münasebetiyle 
dhan veya naklen tayinlerinde mu • yerlerinin adedine, motör kuYVetine ve Tfirkiye sefaretinde bir suare verildi. Çok güzel olan suareye 
hassasat farkları tayin tarihinden t • ya tonilato miktilnna. göre tahakkuk Kahirede bulunan Türklerle Mısır başvekili Ismail Sıtkı paşa, 
tlbaren6 ay müddetle verilmez. ettirilecek ve eeneliği dört taksitte a- y f b k 

Diyand işleri riyasetii kadrosunda Jınacaktır. hariciye ~eıiri Aptiilfettah abya paşa, se irler, mat uat er inı 
dersiam miktarı bütçede tenezzül e - E _ Demiryollarma müvm olan ve bankanın lskenderiye şubesi için buraya gelen iş bankası 
dinciye kadar vuku bulacak münhalat şoselerde çalışan vesa.itlere vergi mik· umumi mOdüril Celil, Sinop meb'usu Recep Zühtü beyler hazır 
mevkuf tutulur. tar:lanna yüzde elli zammedilecektir. bulundular. 

besidir, bu pzetenin baş makalsin· 
de üatten apğt yanlış yoldan bahse· 
mlip arkadaşlannı dahi intibaha da • 
:vetdir.,, 

Daha tohafı var. 
Hiç umulmazken Pariatıeki .. Ha • 

raç,, o ateşin (meşhuT Şavarş misak • 
yanın idaresinde milt.emadiyen Türki
yeye atıp tutan,, Taşnak resmisi bir • 
denbfre Jisanmı değiştirdi: Bir nevi 
"Dön geri ! ,, 

Ne diyor, bilir misiniz? ''Yanh~tır 
tutulan harekat çoklarımız ziyanı, ktt
n hesap etmiyenk alabild;ğine haya -
Jlta kapılıp Türkiyeye karşı olmadık 
hezeyanlarda bulunuyoruz. Ve bu gün 
bunu itirafa mecburuz.,, timit ederiz 
ki Mrsıırdakf orğanlan ''Husaper,, da· 
hl bu arkadaşlarından örnek alarak 
yakında ak1mt baŞma toplar ve böy • 
]ece natürel bir hale girmiş olur, bu 
fırka ıaten Taşnaklarm bundan evvel 
iddiası ne idi? "Türklerle 90nuna kn· 
dar mUcadele!,, değil mi? Buna da en 
münasip cevap Paristeki Ramğavar 
gazetealnde gördüğün Uz ğeyet kıy -
metli bir benttir. Bunda deniliyor 
ki: 

"Birisiyle dUşman yahut dost ola -
bilmek için onda bir kuvvet bulmalı. 
.Aksi halde semerniz kalır ve tehlike· 
Hdir.,, 

Biz hali hazırda hiç bir kuvnt.e ma· 
llk deflHL Filhakika mazide bir kuv
vetbni& nrdı, takat "Haraç,, gazete • 
alniıı itiraf ittlll gibi biz o kuvveti 
serHrfce&ine ve budalaca.sına Türki -
yeye kal'fl isyan nzlyetfy1e mahvet -
tik. Ve kendimizi tarihte mislj görül • 
miyen bir uçuruma attık." 

Tamamı tamamına haklı sözler
Bem efkinL Şu halde hiç olmazsa 
bmadan •nra hattı harekatımızı za • 
.muıa, hayata göre çizmeliyiz. 

Bhe kalan tek bir yol vardır: 
Her nerede olsak bağlı olduğumuz 

hükGmet.e bihakkin kalbimizle sadık 
kalmak. Bundan başkası tehlil<eli · 
dir. Ve §Urada burada bulunan ça • 
pulet, başı bozuk takımının Tül"kiye • 
deki vatandaşlarımızın rahatlaTını boz 
mafa asla haklan yoktur. Yetişir 

artık fırkacılık politikası!. 
Ayni gazetenin başka bir sütünun· 

da görülen başka bir makaleden: 

Diğer taraftan Milli bankaların Ziraat mektebi muallimleri de 
muafiyetlerine dair olan hükmün ye-

ni mali senede tatbik edilmeyeceği an- Bareme gı· riyorlar 
laşılm:ı.ktadır. İhdas edilen ve gerek 
teşmil olu.nan verıi nJsbetlerbıden mil Ankara, 25 Geçen ıene Bareme dahil edilmiyen tali ziraat 
te,·eUit yekim ıs milyon lira tahmin mekt~bi muallimlerinin derecelerini teıbit eden bir llyiba mec-
edllmektedlr. liıe gelmfttlr. TD1k ve ecnebi ,ziraat mekteplerinden mezun olan 

Bütçe ve maliye ziraat mektebj muallimlerinin hizmetleri, Bareme glSre ~erfl için 
encümenleri şöyle tesbit edilmiştir: 

Ankara, z; (Vakıt) - Bi~e eneli· 6 aeneden 12 ıeneye kadar ilçer sene, 5 inci derece 4 sene, 
meni bugün toplandı ve yeni bütçeyi 4 llncll ıene1e 25 sene sonra, ziraat vekiletinin tesbit edeceği 
tetkike başladı. yllkıek ecnebi mekteplerinden mezun muallimlerden mesleğe 

Maliye encümeni de mtivakkat mü· gireceklerin maat dereceleri 11 inci dereceden baıbyacak bun-
vazene vergisi Uyihasm1 tetkike baş - dan ıonra terfi yukarıki cetvele tabi olacaktır. Ti1rk mektebin· 
ladı.. den ıonra ecnebi mektebini de b~tirenler 10 unc dereceden 
Bulgar kral maaı alacaklar, ibtisaslanndan dolayı muallimliğe nakledilen 
Ve kraliçesi memurlar da aldıkları maaıları alacaklardır. 

Sof ya, 25 (Vakıt) - Bir .müddetten MlldOr ve mu-1limler idari bir iş g3rdlikleri takdirde bunun 
beri hariçte bulunan kıral ve krraliçesl için de 40 lira llcret alacaklardır. Halen muallim olanların bu-
hazeratr bugfi.n avdet etmişlerdir. Jundukları dereceler mahfuz bırakılmııtır. 
beklemek- Bu kaaunun neırinde esas vazifeleri itibariyle balen bulun· 

Sahiplerimizi kazanıp oldukça var- maları icap eden dereceden aşaiı derecede bulu~a~ mu.allim: 
hğımızı m1lhafaza etmek. Halbuki bu· )erden ecnebi mekteplerinde okuyanlardan muallımlık bızmeb 
gün umumiyetle itirafa mecbur oldu· beı ıene olanlar onuncu dereceye, 10 seneden fazla otanlar 8in-
ğumuz hakiykat şudur: ntz akıllı du • ci dereceye girebileceklerdir. · 
rup karğaşahklar çıkaTmasak, haddi. Bulgar mualllmlt;,rlnden 70 kişilik bir kafile 
mizi bilsek ve babalanmızın arkasın • 
dan gftseyldlk bugUn vatanımızda, ye. Şehrimize geliyor 
rimizde, yurdumuzda ferah, rahat ya- Burgaz 25, (Vtikrt) - Bulgariıtanını muhtelif mekteplerinde-
şar ve her birindz bir tepede perişan ·ki tarih coğrafi ya muallimlerinden 70 kiıilik bir grup p11kalya 
ve hasrette bulunmazdık. Heyhat tatillerinden istifade ederek Türkiyeye bir tetkikıeyabatı tertip 
her şeyi kaybettik!,. 

Bunu imza eden zat profesör Gara• etmişlerdir. 
bet Gunayan,, dır; ermenllerin en kafile, maarif nezareti baı müfettiılerinden Nikolof, G. G. Yazı· 
namlar alimi ve yekta diplomatı. cıyef, darülfünun profcsörlerinden,P. Filof ve profeı6r Zlatarıki-

Bundan otuz sene enel l\ferzifun nin idaresi altında bulunmaktadır. 
Amerikalılar kolejinde direktör iken Bu seyahate iıtirlk eden Bulgar muallimleri bu vesileyle ge-
şüphe üzerine tevkif edilmiş, Anka • çen ıene Bulgariataoa gelen Türk muallimlerine de iadei ziyaret 
raya, getirilmiştir. Muhakeme neti • 
esinde idama mahkum olmus. Avru - edeceklerdir. . b l 

ç 1 1 d ı ·ı· k" ral·,.e kafile bugün lipıanımızdan kalkan Bulıar vapurıyle lstan u a pa ı o an ma amının ngı ız ı ı~ • • . 
si "Viktoryö,, ya müracaatı üzeıine hareket etmıılerdır. 
kıraliçe olvakitki lstanbul lngiliz se - /'ııııı1111ııırıııııııııı1111111ıııııınıııı11111ıııııı ntMnınıttıtlllllıtııııııııııtılNHın11111ııHllMll11111111ııııınııııı111nııtll81111tnııınııııı' 

!~~;eb~e~::!:.~~~:a:ı~~:i :!~~~:,~ \ ş E K E R o s M-A-N i 
rilir ve asılacağı gün Apdülhamit ta• ~ • • • • • • 
rafından telgrafla affedilip hudut ha· ~ 
ricine çıkarılır. Ondan şimdiye ka • Vi • ~ 
dar Londrada ikamet etmektedir, ın. ~ Yenı Romanımıza ;a 
giliz, Amerika ve Avrupa tahrir ftle · § J 
;:;ı:. bilyük şöhreti olan bir şahsi.) Perşembe Günü Başlıyoruz l 

Bu kaydın azim ehemmiyeti var · ~ ~ 
dır. Çünkü yalnız bitaraf n Ramğa· ~ "$eker Osman,, Yusuf Ziya bey tarafından yazılan ~ 
var ekseriyet ermenilik değil, hatta E milli ve çok cazip bir romand1r. "Şeker Osman,, giz· ~ 
1'a~nak1nr hile şimdiye kadar bu zata ~ il ••kın romanıdır. Her kadının sevdlOI, fakat hiç bir ~ 
karşı hürmette kusur göstermemişler· 'E § 

ihtilal şeklini 
Alan bir 
intihabat 

l 13aşmakalemizden mabut J 
meselesidir. Bu ihtimalin vukd 
bir, iki sene sürebileceği gibi baJI 
hadiselerin tesiriyle birkaç ay lli
bayetinde de olabilir. Binaenal.,tı 
müfrit milliyetpenerler er gef 
yalnız prusyanın değil bntOn Al
manyanın mukadderatına yakıl 
istikbalde bikim olacaklar dr 
mektir. Tabii bu rtınkll hadise
lerin yarınki inkişaflanni takiP 
ederken de bu hakikatı nazari 
dikkate alarak düıünmek llzıdl" 
gelir. 

Daha bir iki hafta evvel yeui
den Reisicumhur intihap edilmff 
olan Mareşal Hindenburgun ilk 
işi Hitlerin Almanyadaki ordala• 
rını bir emirnameyle dağıtmak 
olmuştu. Prusya intihabab bd 
emirnamenin imzasını mtıteakİJ' 
wku buldu. Buna rağmen mttf
rit milliyetperverlerin Pruaya
da bu der ecede muvaffakiy et kt' 
zanmalan hakikaten ibret 99 

dikkatla telakki edilecek bit 
hadisedir. 

Bu hadise g6steriyorki Alm ... 
yanın halk kitleleri içinde b• 
memleketi ihata eden ahval Tt 
şerait aleyhine her gtin dairetl 
genişliyen ve bllyGyen bir ha
reket vardır. Bu hareketi bit 
hakikat · olarak g6rmemek bd 
memleketin. istikbali ve mukacl
deratiyle alakadar olanlar lçiıl 

doğru ve ba1iretli bir bal detllc:lir. 
Meh111et Asıns 

Tuna nehri 
taştıkça taşıyor 

Sofya, 25 (H118usl maıhabirimiz 
Jefonla bildiriyor) - Vldfn ve 
hayalisin de feyezan devam etmekte 
dir. (Sofya - Vldin) treni, Vl 
gidememekte ve kasabaya 8 kilom 
mesafedeki Vidbol klylncte kalmak ' 
tadır. 

Yalnız Vidin dvamMla '10 bin il 
karclan fazla arazi n altmdacbr. 

Sularm irtifaı 60 aantimetrecV 
3 metreye kadar ~ı mıştir. 

Lom tehrl, Tunad&n bqka Lf# 
ve Siber nehirlerinin ft htlc1lmd 
manrı kahmybır. 

lki mahalle ta.muıl)"le au lpad•' 
d.i.r. Su sür'atle diler mahallelere d°'; 
ru ilerJemektedtr. Lom eTUI da bl 
göl halini alqtır. 

Belgrat, 25 (Vakit) - Sulamı 
gmlıjı korkunç bir VU1J9t al-"'ıtıı'I 
Mitroviça kasabası büyük bir tehi 
ilarşısrndadır. , 

llelgrat - Zağrep §imendif•r h~~~ 
tnuın bir çok yerleri de 8U altında v 
mış ve münakalat durmuştur • ,; 

Bükreş. 25 (Vakıt) - Tunad 
feyezan şiddetini muhafaza ecU1' 
Ada Kalau içinde kal•ıpr. .-1 

Halkın bir kmnr b.1*larla Oır, 
vaya kaçm11Jar, blr kıamı da ad• 
nm yüksekçe bir mevkilnde Wn ol-' 
camia iltica etmişlerdir. 

Irak kıralı Iranda 
Tahran, 25 (A. A.) - Irak __.,. 

Feysal Hazretleri refakatlerinde ~ 
vekil Nuri Pqa ve m&fyetlert old~ 
halde Iran Şahı Huretlerint sı14~ 
maksadlyle dU:n aqam lru hud11 
na vasıl olmut1ardır. • ati 

Müşarünileyh hazretleri hud11p 
lnn şahı namına hariciye nasırı ,,W 
ruli Han tarafından '9tlkbal edil W 
Jer ve geceyı Kermeltf&h'da ,eçlfl' 
lerdlr. __.., 

Yarın Tahrana mu.vaaJldafP"" 
intizar edilmektedir. 

lskarta tUtUnlet hakkın ... 
bir mUracaat Jdl • 

Ankara, 25 (Valut) - Ttittlıt af4ı' 
resi Iskarta kalmış tUtUnleri la , 
satabilmek ve müstahsilleri kor~ 1 

için birkarar ittihazi hakkında • 

"Bizim için en munasip politika a
srrlardan beri atalarımızın tuttuiu 
hattt hareket idi. Yani sükunetle te · 
nl<kUlle sabretmek, ve zaman geçtik · 
.. aten lMttdf başına yıkılmağa mah · 
ktm olan saltanat den·inin sonunu 

dir. Netice: intibah umumidir ve § kadının Işık olmadılı adamın ••kıdır. ~ 
ermeniler geçte olsa hakfkatı görmeğe '-..- İ 
başladılar demektir.,, ~ıııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııuı 11111111uıııH11ttııtlflllllH111111111ııııııııı11111111ıııııııııııı11111ıııııııııı111111111ııı1ımııı111' 

ler heyetine müracaat etmiştir. -
Ankara, 2ı; (Vakrt) - Edirıte 1" 

müdürü vekalet emriııe elınıDıtCI 
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lsınet paşa Adlfyede: Yansen gitti Poliste: Almanyada yapılan 

·m=-=~ .-• 

~oskova yolunda Nasıl tutuştu? .Bir yaralı iutibabattan sonra •• 
d lnkıJApçı TUrkfye Başvekili arka - EvvelA beş senelik Dün Almaoyanın dört mem-
.~ art ŞU saatlerde dost memleketin Şüpheli yangın tah- }A }A dl Nasıl vurulduğunu 1 k 
":"Ptaklan Ustilndedir. p aD a.Zl m yor e etinde, Prusya, Bavyera, Wur-
c.-ı_ lllkılApçı TilrJd .. ·e hükümet reisinin kf katı devam ediyor . blJmlyormuş.. teaberg ve Anhalt'ta parlamento 
QO " B Mutehassıs tetkık etmek için ·h 
h "Yet Sasyalb!t climhuriyetler itti • ir kaç gün evvel Su tan ha· lstanbul'un bazı haritalarını Evvelki gece saat 2,30 da iotı abatı yapıldı. 
ı·'dı hudutlarından içeriye dost sıfa - mammda bir yangın olduğunu yanına almıtfhr Şehremininde kimin tarafından Bu dört memleketin en büyü-
.'Yle girisini görenler birdenbire a • ve Gülüzar mağazasımn baadı· Ankara Ye lzmirde tetkikat vurulduğu henüz anlaşılamıyan ğü bütün Almanyaoın aıağı yu· 
ıracakıardır. Haklıdırlar, çünkü in · rılan iki yanaın başlangıcından k l b · 1 b l P ı· karı üçte ikisı· kadar olan Prus· illi kafası dediğimiz şey hatıraların. o yaph tan sonra şehrimize ge en ır yara ı u uomuftur: o ıs 

.._ftlic: sonra üçüncü bir ateşle tama· ıehir mutehas•ısı profesör Yan· devriyesi Firaki dergihı ya· yadır. Ahnanyada cümburiyetçi· 
ht~ ~ ınaceralann, ve bir yığın tari· ~ 
Jt n en~azıdır. Dünkü maceralar, dün men yandığım yazmıştık, mOd- sen dün akşamki ekspres·e Ber- mndan geçerken yerde bir liğin en kuvvetli mesnedi olan 

U tarıh hadiseler.i Türkiye ve Sovyet deiumumi muaviolerioden Kaşif line hareket etmiştir. adamın yattığım görmüştür. Prusyada intihabat mücadelesi 
~~nthuriyetler ittihadı arasmdn · bey yangın tahkikatına ebem• ?rofesör hareketinden evvel Yapılan mua~enede bu şah- azami tiddetle vukubulmuştur. 

Yakınlığı hissetmiye manidir. miyetle devam etmektedir. ilk vali Muhiddin Beyi ziyaret ede· sın tabancayla yaralandıiı anla· Almanya impratoru olduktan 

So Tiirldyenin bugünkü çoğrafynsiylc, yangın başlangıcı ıtfaiye tarafın· rek bir müddet konuşmuştur. şılmıştır. Yarala bastahnneye kal· başka, Prusya kırah olan ikinci 
d "Y~t S~syalist cümhuriyetler Htıha-1 dan söndürüldükten ve ikinci M. Yansen dün bir mubarri- dmlımş ve tabkilca~a başlanıl· Vilhelmin Felemenke firarından 
lllın çografyası üstiindc yaşıyan in· b l ·~ · b. t beri, yeni Alman kanunu eaaai-

laetı· lar asırlarca iki komşu emperya - y<rngm aı;ı angıcı uzerıne ına rimize şunları söylemiştir : mıt ı:'. 
ızrrıi ı· kordon altına ahndıktan ıonra _ Bu akşam memleketı·me Yaralı, lbrahim og~ lu Aziz is- ıını yapan sosyal demokrat, n e ınde kapçılandı, durdu. 

1 
Osmanlı imparatorluğu tnm man::- mağaunm üçüncü defa tutuı- dönüyorum. Oradan Venediğe minde biridir. Eskişehirden yeni meı·kez yahut katolik, ve de· 

:.~·ıe, tipi tip{ne bir empiryalist teşek- ması şayan dikkat görOlmekte- gideceğim. Zaten lzmirden va· ge!miştir ve Aziz zabıtaya ver· mokratlar fırkaları, Prusya mec· 
llldü, dir. Yapılan tahkikat neticesinde purla doğruca Venediğe geç· diği ifade de nasıl vurulduğunu lisinde ekseriyeti kazanagel· 

ltı ~manlı imparatorluğu ~arki Ro • Gülüzar mağazasında bulunan mek niyetindeydim. Fakat davet bilmediğini söylemiştir. mişlerdir. 
dt ı~~ratorluğunun hakiki varisiy. eşyanın bir iki ay evvel bir ıi- edildiğim için buraya geldim. G;zll fuhuş takip ediliyor Almanyada cümhuriyetin ill· 
at. 

1 anı bir sultanın malil:ane • gorla ş·ırketı·ne 23 bı'n liraya o ı d. d b ı · b modan beri te•ekkül eden Prua-olrnıyacak kadar dar giirüyordL<. ue e ıye en lstan u a aıt a- Zabıta gizli fubuş yapanlar 'il 

d Onun için Topkapı sarayında Jlağ- sigorta edifdifti anlaşılmı,tar. zı haritalar aldım. Bunlar ilze· hakkındaki takibatına her za· ya hükumetlerinde bugünkn bat 
~t köııkünün bahçesindeki havuzu n~ Bir h1rsız Uç sene hapse rinde tetkikat yapacağım. manki şiddetle devam etmekte- vekil Her Otte Bravun kabine 
l'a dar. hususi, ne kadnr mahremse Ka- m3hk0m edildi Jstanbul planını benim yap· dir. Son bir hafta içinde yaka- az.asındandı. Son on sene zar· 

denız de aynı şekildeydi. Kezban isminde bir kadının mam hakkında henilz resmi bir lanan ve muayeneye gönderilen fında, bir kaç hafta istisnasiyle 

Moskova (Kmaz) 1 üçilncil tvan kapısını maymuncukla açarak Ic:arar yoktur. Bur.un için planı kadınların adedi 27 dir. keodiai baıvekillik vazifesini ifa 

:;~'Romanın hakiki vari5i olduğunu evine girmekten suçlu HOseyinin yapıp yapmıyacağımı bilmiyo· Ayrıc3 gizli randevu yaptık· etmiştir. Onun bu on senelik 
1t erdi. Rus çarlığı Knradenizi bir ikinci ceza mahkemesinde rö- rum. Fakat muhaickak olan ci· başvekileti esnasında Almanya 

lls gölü fnrzederdi. Akdenizin hulva- 1 k . d.. b .. ·ı . lan meşhut cürüole teıbit olu· bu"'··'l.metı• tam on sekı·z kere 
aı • rü en muha emesı un ıtırı mıııı- h t 1 t b l ı l f d Ku ıı' Hint yollarına erişmek eme . ·ı e s an u P anının yapı masa nan beş evde polis tara ın an d 
.._asırlarca Petcrslıurg saraylarını uy- tir. Hüseyin, 3 sene ha9ııe mah· en güç şehir planı olduğudur. kapatılmış, içeride bulunan ka- eğişmiştir. 
"''llluz bıraktı. küm edilmi§lir, Fakat maznun Ve gen~ lstanbulun bir imar dınlar muayeneye gönderilmif, BütUn Alman yada Hitler gru· 
1118. Rus çarlığı şimalden cenuba, Os • bu mahkumiyetinin on ayını ha· planına tiddetle muhtaç olduğu sahipleri mahkemeye verilmiştir. bu olan milliyetperver sosyalist-
"' n)r imparatorluğu cenuptan şimale pıshanedc diğer kısmını emniye· da muhakkaktır. lerle komünistlerin katiyyen aeT· 
"""'ru b. ·ı· d. . · Ortaköyde dUn bir ev kısmen H B d "•n ır sı ın ır gıbıydi. ti umumiye nezareti albnda ge- Buaun için kat'i ve esaslı bir yandı medilderi adam, er raun ur. 

o iki silindir her hareketinde ö · • '- • Onunla reisicümhur Hindenburg 
il tin h ·ı ı çırecetdır. plan yapıltncıya kadar imar iti· Ortaköyde Küpe sokagw ında 
1 e 1 yon an katar •. l\Iilletlerin kan Ye Almanya ba•vekili doktor 
•rı ht:dutlarda birbirine karışır, iki Bir rakı kaçakçıhlı davasına ne bir intizam verebilmek için Madam Kalyopi isminde bir ka- 7 

~nıuz kin çalkanır dururdu. ba,ıandı bet ıenelik muvakkat bir plan dana ait bulunar. ve içinde Ziraat Brunig, Hitlercilerle komünistle-
Büyük harp iki insan kütlesi ara • Rakı kaçakcıhğmdan soçlu yapılması lizımdır. Böyle mu· bankası vemedarlarından Daniş ri:ı her türlü taarruzuna göğüs aıe-

;1L.lldaS iki bilyük Je~i bırakarak çekil - olarak dokuzuncu ihtisas mab· v~kkat bir planın yapılması, beyin oturdugw u evde dnn yangın rerler. 
imdi ne çarlık, ne Osmanlı imp:ı. - kemesine verilen paçavracı Uya uat'i b:r planın hazırlanması Berlin, Almanya cümburiyeti-

tatorluğu var. ve 11işeci Salamonun muhakeme· b I'" d ı.... • çıkmış ve kı!lmen yandığı halde nin merkeıi olduguw gibi Pru~ya• 
Bu ·ı · ı· t k .J ,,.. e ııd e Uı;un silrecerrı içio, ö d .. Ol b.l · t• E fi b·n 

dt 
1 

uı emperya 15 yac:ar en ..,nst sine cli?n başlanılmıştır. k ,. ! 
1 

u k 5 n ur e 1 ınış tr. v, ç 1 nm da merkezidir. Onun için 
".-uerin dost seyahat kafileleri de· :ıt ı p an yapı masana uar liraya sigortalı bulunmaktadır, 

tıı, işgal ordularmın silahları biı·hi- Bundan bir müddet evvel Be· verildiii halde bile Juzumludur. Polis tahkikat yapmaktadır. Berlinde hem Alman parllmen• 
~in hududunda patlar, diplomatlar şiktaş polis merkezi memurları tosu (Rayştag) toplanır ve bütün 
•rıh harp notları taşırlardı. Şevki bey namında bir müteka· bir çuval vardı, bunu Beşik taşa M •• f • } Almanyaya şamil kanunlar v.:ız-

Çarhk yıkıldığı ltaJde onun yerini idin ihbara üzerine Salamon İS· götür. Elli kurut veririm dedi, .a. u ettış er eder, hem de Prusya parllmen-
•!tn Kre:ıski hükumeti lıile bizimhı minde 16 yaşlarında bir çocuğu kabul ettim. Çuvalını sırtıma al- tosu Lanatag toplanır ve Prus-
~iryalist iddialardan vazgeçerek, yakalamış~ardır. Yapılan araşdır· dım. eeşlkt:?tda birden bire Damga pulları mese- yaya mahsu3 kanunlar yapar. 
~JıikiJJ.L~ emelinden fc. 1 l t lklk dl ) ~at ederek sUllt yapmak ıs ememış- nur 'Oe'ttcesmd~ S•lamonun ar- karşıma memurlar çıktı, çuvala les O e e yor ar Prusya idareıi, Prusya memur· 

Brestlitafsk sulhünden itibaren kaı:nndaki çuvalda iki ofak tene· indirdiler. içinde ne olduğunu Maliye teftiş heyeti defterdar· larınm tay:ni, Prusya kanunları· 
So"Yet cUmhuriyetler ittihadiyle em - ke içinde tahminen on kilo rakı sordular ( bilmiyorum, sahibi bi- lakta yeni ve mühim bir mese· nm tatbiki, Prusya hükumetine 
))dftyalist emellerden uzak bir dostluk bulunmuştur. Müskirat kimya· lir dedim. Arka:na döndügv üm k.k. d aittir. Prusyada emniyet ve asa· 
'"rest yaşıyoruz. !enb tet ı ıne ünden itibaren 

fsttklAl harbinde garp ve l'.enup hanesinde yapılan muayanede zaman ıitman adamı göremedim başlnmıştır. yişi temin etmek, Prusvanm za· 

~~leri kanla sulanırken biz şimal rakıların kaçak olduju anlatıl- beni merkeze götürdüler. Tefüşat, bilhassa son oeneler bıta kuvvetlerini idare etmek 
... oın"1muzla sark cephesinde dostltık mıştır. Bunun üzerine Salamon Diaer cıaznun llyada karakcı· { d k ll 1 d 1 Prusya hükumetinin vazifesidir. 
•• ~ • T :ar ın a u anı an amga pu -
_ U.hedelerl aktettik. Garpta kan ve Salamonla alAkar olduğu an· bjından haberi o'.madığını Sa· Şimdiye kadar Pruıya bükü· 
•vl'd larına aıttir. Maliye teftiş heyeti 
lcın eyf göttirdil. Şarkta insan hnk- Ja,ılan llya hakk:nda takibata Jomonu tanımadığını ı5ylemiştir. meti Katoliklerle, soıyaliatler 

•n tecellilerini gördük. başlanmııtır. Salamon dOnkn Neticede zabıt yarkasanı imza re=si Adil beyle mlifettişlerden •e demokratların teşkil ettikleri 
l' B~vekil, çarlığı ,·e mazi.)i yıkarak celsede kaçak rakı satmadığını eden memurların kaça!ıçıbtını ls:nail Hııkkı bey dün defterdar· koalisyon elinde olduğu halde 
ı:nı h~yata çıkan Sovyet cümhuriyet- 'dd. k' 1 h b k lığa giderek con sekiz on sene k .h b H 1 b 
'laer lttihadiyle imparatorluğu ve em • ı ıa etmış ve Ya ayı şöy e a er veren mfite ait Şevki be· dün O inh a atta it er guru u, 
laa l'>ılliat çizJMlerini kırarak yeni hir anlatmıthr: yin ıahit olarak dinlenilmelerine zarfında deftedarlağın elinden Otto Braun'a meydan okamuıtur. 
ltt Yat halkeden Türkiyenin selümları- Balatta şişe toplıyordum, yanı- karar verilmiş ve muhakemesi aeçcn dar.ıga pullarını tetkik et· Her Adolf Hitler, muhalefetin 

rltfirüyor. SADRI ET'f:frl maıişman birac am geldi. Elinde mayııa barakılmııtır. miş!erdir. (Lütfen sayfayı ~viriniz) 

.... _ Tekinsiz konak 
-6 

ı._ ~rt. gün.sonra Doğ~, kırmızı çu· 
tq ~erıne sıyah kaytan ışlenmiş po . 
ile~Jle, geniş göğsünü örten beyaz 
te :ah düğmeli, sarkık kollu mavi &i: .le camadanını giymiş, kl'skin ,.c 
la ~ Uçlu kılıcını kuşanmış, kılaptan. 
lla Qrnıa sarığını gök mavisi kalpağı
dın &al'ftlış olduğu halde t'vde Ayşe ka. 

~elini Öpüyordu. • 
tÖtii ehmet ağa Doğanı bu kıyaıette 
ba 

11 
nce gözleri sulandı. Zeynep, da • 

'lla Yade müteessir olmuş. daha çol< 
lllııtı. 

)thi ihndl Doğan, lpsala ocağında si · 
:•atı olarak talim görüyorlardı. 

Et Pdl Pll•anın hazineleri 
baka Ye111ez1e deniz arasındaki surlara 
'1nı ~dik Yokuşlu sokağın sağ cephe
'elc d itan başa kaplıyan kalın, yük
ht~;arın üstünü uzun dallı sık 

:a. d af~lar sarmıştı. 
lal'ak 1l~r, Yokuşun başından ktvrı
dar n,.sa.d~ cepheyi takiple öte tarafta 

":a ort d'· onemeçle kıvrılan !Jir 

s:ıkmazda biterdi. 
Bu çıkmazın içinde sağlı sollu ya1-

nız duvarlar görünüyordu. Nihayetin· 
de alçak, müdeV\·er bir demir k:.ıpı 
\'ardı. ön cephenin denize nazır du,·a
rı tamamiyle kale suru gibi uzun ve 
yükı;ek, boyuna de,·am eden bir du • 
\'ardı. Bunun ortasında da geniş ha • 

samaklı merdivenlerle çıkılır, iki bü -
yük kanatlı, ilzerlerinde kocaman, tUy
lii birer aslan kafasından demir tok· 
makları bulunan geniş bir kapı ,·ardı. 

Apti Paşanın dillerde destan olan 
fızim servetine göz diken sahibi devlet. 
bu zengin ,·eziri bir edna bahaneyle 
relhit Kara Aliye boğdurduktan S<'ll· 

ra ktndf adamlarına malını defter et
tirmiş. emvalfnl zaptetmişti. 

Sadr~zam, maktul nzirden çok biri 
şey bekliyordu. Karun kadar malı i>u
Junduğuna inanmış, zavallıyı bumın 
için boğdurmuştu. Deftere son çocuk 
beşiğine, cariye terliğine kadar hepsi 

geçtikten sonra bunlara konulan kıy
metle müsadere edilen emnlin yeku
nunu görünce inkisar hayale uğradı .. 
Dayanemadr, beytülmakiyi, hazineda· 
nnı, kahyasını bir temiz haşladı. j 

- Tiz Apti Paşa ketühdasını bulclu
rwı, Kara Aliye mühkem tenbih edin 
ki herifi bir güzelce okşayıp gizli ha
zinenin yerini söyletsün. J 

Dedi. Zavallı Apti Paşa kahyasını 
Kara Alinin eline teslim eylemişti. 1 

Apti Paşa kahyası yaldızlı Mehmet 
ağa hapisten çıkarılarak sadrazam ko
nağına getirilmişti. Sadrazam kahyası 
Yaldızlıyı kendi höcresine aldı. Cefüıt 
Kara Ali öteki höcrede bekliyordu. 

1\orku ve dehşet içinde kalan \·aı
dızh Mehmet ağayı teselU etmiye, ,·a· 
atlerde bulunmağa, hayata bağışlandı·' 
ğına iknaa çalışmıştı : 

- Bu devlette ötedenberi olagelmiş 
fşlerdfr. l\fühüre malik olan birinin 
mahna göz koyunca onu hayat kaydın
dan ve malından tecrit eder. Hazineyt' 
başka nereden Irat gelecektir? Apti 
Paşa ölmUştür. Varisi de kalmamı11tır. 
Şeran emvali beytülmale aittir. Şu su
retle el için nare yanmakta ne man:t 
var?. Lfttf edltp merhumun gizli hazi
nesini sakladığı yeri söylereseniz, el· 

bette sahibi-devlet sizi de mahrum bı· ı - Kanım helal, bu boynulll kıldan 
rakmaz. incedir. Ben malı neyliyeyiıa ve niçiı1 

- Sultanım, dainiz merhumun kah. saklıyayım. Mevcuttan bir nesne ZH;) i 
yasıydım. Defterler elinizdedir. Oraya olmuş veya ihfa edilmiş değildir. 
yazılandan maada emvali olduğunu hi- Kethüda bt-y gök gürültüsüne ben-
lemem. Uumelinde çiftlikleri varclı r. ziven biı· sesle havkırdı: 
En ço!i irat getiren 'f ·'ular, Sultnn. ı ·_Hay bire ga!fl kişi, biz sana mü
Köşen, lpsala, lnoz dalyanı, l{n - layin &özler dedikçe, sen inat Te inkrır
rağaç, Seblemeş gibi çiftliklerdir. Hun da ısrar edersin. 'fiz bire ka1dınn şu 
Jarı yoklayını1. Yoksa nakit olarak na bekarı! 
bendeki mevcudunu size teslim ettim. Derhal kapıcılar zavallı Yald:-zh 

- Sultanım, bu kadar mal ' 'e meıwl J\lehmet ağayı sürükliyerek merdiven· 
sahibi bir gani \'ezirin konağında hir den aşağı yuvarladılar. KaYuğu, ker
acuzeyle iki dil bilmez cariyeden ba~ka rake&i parçalanarak konağın altında• 
kimse '.\'Olttu. Odaların hepsi mefrtı!5 . ki mahzene tıktılar. 
tu. lratla 111esarifini mukayese edince Arli:::sındun yam~tklariyle beraber 
hu dediğiniz makul görünmüyor. Bey- Kara Ali odaya girmişti. 
hude vücudu nazikinize eza edeceksi· ı şkence aletleriyle karlfı karşıya 
Şimdi kande ise erişür. l{ara Ali san· Yald ızlı 1\lchmet ağayı fırlatbklan 
niz. Sahibi devlet cellada ferman ftti. 'aldt, yere kapanm:şh. O va7Jyette 
atında mahir, ya,·uz kişidir. Bu karlar ı duruyordu. Mermer taşlara çarpan) ii
zengin bir nzirin kahyası onun haıi • zü kaıınmı.;tı. ll·i dişi kmlmıştt. Can 
nesini bilmemesi rnUmkün müdür? Bu acisiylc kıYr.ınarak başına gelen fcl.l
na!ö!ıl şt>ydir? Defüğini:r. ~elam. ~n) r~ ı ketten. titriyordu. Kara Ali, yavaş ya· 
müveccehtir. Hele lutf edilp refıkı şefı Yaş eliyle arkasını okşadı: habis bir 
kinize şu hazine yerini söyleyiniz. güliiş1e: 

Hakkınızda çok nhsen olur. - Sultanım, telfış edecek nesne cle-
Yaldızlı Mehmet ağa, Kethüda berin gil. ı;u sıraların dizildiği mahalli dl'.) İ· 

tthdit dolu sözlerine kat'l cevabını verin bizi de zahmetten kurtarınız.. 
\'ermişti: (Bitmedi) 



1 Mecllslnde 1 

Venizelos, Yunan huku
kunu nasıl müdafaa etti? 
Yunanistan beş sene mDddetle amortisman 

tedlyatını durduracaktır 

Cemiyeti aknm mediıi hum-
11 komisyomm Yananiatan, Awa
bllya Macaristan Ye Sulgariatan
düi bahrana lra111 ne gibi te
dabir ittibamu teklif eyle
diliai Abam mecliai koloni
.-. Yanan bakukanan M. 
Venizela. tarafmdan nual mlda
faa edilditl hakkında Anapa 
ınetelerincle çıkan malGmab 
hllasa etmeyi de faydadan hali 
.... dik: 
MecHı AYUıturya mllmeuilinia 

beyamtmı dialedikten .Onra ma
l komiteaia Avaıturya maliye· 
.W llllh için Avmturya hllki
metiace alınacak dahiJi mahiyet
te teclabire dair olan m6talea
ı.m auarı itibare allDlf. Ma
ceıİltall milmeaili M. Pelenyinin 

Hclm oldaja halde, muyaffalayet 
lamam da bapekil olamı,acağı 
glW meb'u da olamaz. Çllnkll 
llltı. Pro.Jah olmadıktan bq
b Pıaayada bir HDe iU,.et 
etalit defilclir. O.an için Hitler 
PnaJahlann kendi fırkuına rey 
Yerecelderini &mit ederek fırka11 
N•ma mlcadeleye girifmiftir. 

HiJler pabann &midi, Pn11-
ra parlamentORDa 170 aza aok
'-'ta. Ba uyede omm fırka11 
parlameatODUD en bDytlk fırkuı 
eı..1onada urih bir ekseriyet 
ahihl olamıyor. 

PnllJ& bqnkilini, Prmya 
parlameaton intihap eder. Mec
liaha au11Ddan yan1mın reyini 
k_...a, bapekllete ppr. 

"'O liafde acaba Otte Brna 
tekrar kazanacak mı, yoksa 
meftHai Hitler pupuodan biri
.. mi bırakacak ? 

Ba aeticeyi tayin etmek, ko
•llliltlerin elindedir. Onlar 
..... tarafa rey verirlerse. o 
t.lfm kazanacaiı mubakkakbr. 
Fa!'at Otto ~aun Pruaya ame
leliaia kahramanı saydır. 

Pek ıenç · yqındayken demir 
10111 kltibi olan babauna haber 
Yermeden bir matbaacıya ç1rak 
olu Braan bu meslekte çallıa, 
php matbaacı, muharrir, İf 
atlaau, pzete maharriri olmuı 
n kmcli gayretiyle b8,ak bir 
.a .. ueyi idare edecek ebHJet 
n il)' >nt kazan..... amamt 
.,._ Mr 1e11e enel Pruya 
•HliılBe ..a.•aa olarak rü'mit. 
-~ ..,. t91ekk0l eden 
Pt IJ• lallldlmetinde ziraat na-
wltril? J&PIDlft ondu aoma 
t.peWlffti deruhte ederek va-
lihsini blytlk bir liyakat ve 
mlmtaıiyetle ifa etmiıtir. 

Od taraf ara11ada YUku balan 
mDeadelenia neticeleri peyderpey 
plmektedir. Hitler grubunun 
hll,ak bir muvaffaldJet kazan
chta anlqahyor. 

Çlnldl Hitler taraftarlan Prua· 
pda 160 azahk temin etmifler
tllr. Bqka hiç bir fırka bu ka-
dar 11feb'aa pkaramalDlfbr. 

BaDa rajmen Hitler fırkamn
clu bir batYeldlia re'aiklra gel
meai bekleniyor. Ç&nkl fırkala
na biri de mutlak bir ekaeriyet 
kuanamallllfbr. Fakat 56 rey 
kazam komllniıtleria h0k6met 
pabuna rey Yererek Hitleriatle
rla n'ıiklre ıelmeleriai temin 
etmeleri çok muhtemeldir. 

Mqta.ldmk olan nokta, Hitler 
fabma tlnd• ı&ne blJldl-
11 ft ~~~e blkim olmak 
-- ilslecllidir. a. r. 

mltalealannı dinliyerek miılt ko
mite tarafından alakadarlara ya
pılacak istikrazlann tanlumı 
tetebbu için m&cenep kümelere 
mllracaat edilmesini kararlafbr
llllf. Balpriatamn .a1da 91 milpn 
Le.. vereceiini 45 milyoa Len 
Yermeai bakkmdaki teklifi ba 
noktada yalnız hamillerin ak a
bibi olduldanm ileri s&rerek ber
taraf etmiıti. 

Nihayet SIJ'a Yunaniataaa gel
di. M. Venizeloa bqında kara 
kalpaia oldup halde meclia ma
usına oturdu. Yunan batYekili 
raporun dotru\uimm talClik et· 
mif yalnız memleketinin bulan-
dup mUtldll vazıyete kal'fl gel
mei için yapdan tekllflerde hem 
fikir olmadıtım llylemİf Ye de
miftir ki: 

- Yunanistan dl111nu umu
mi) e amortiamanı heaabma yap
hfı tediyabn bet sene mUddetle 
tehirini ve irva Ye iska ameliya
bnın itmamı için 50 milyon do
larhk bir kredi açalma11D1 iale
mifti. lrva ve iska ameliyab bi
tince Yunaniatanm menabi vari
dab fadalqacak ve Yanan hl
ldlmeti bltçu;ni tenin ettiği gi• 
bi harici bo~lanm da teniye 
edebilecektir. 

Halbuki mali komite aa mil
yoa dolarlık bir kredi teklif e
diJOI' ve borçlann bir seae te
cilini milnuip 1lrtl1or. Yunanis· 
tan bu suretle her sene yeni bir 
~ talebine mecı.- W.cald11; 

M. Venlzelôs, eter I>~ sene
İik talik kabul eCİilmiyecek. olur
sa Y UD&Diıtanın harici borcunu 
fazlaJafbrmak istemedifinden on 
milyon dolarhk iltikra11 da ak
tedemiyecetiai UIYe etmiftir. 

Bqvekil f11 ta&illb ela ver
m;ıtir: 

Ba tedbirler bltçede muvaze
neyi temin edebilıe bile kupon
laran tesviyesi içiİı yapılacak te
diyat meselesini halletmezler. 

Milli bankanm albn karııljı 
lngiltere tarafında• altıa esa11 
terkedileli iki buçuk milyon ka· 
dar azalllllftır. Komeyia gelecek 
ictimamdan enet blltçe Yanan 
mectislerine ae'fk edilecek •• bir 
may• vadeli gelecektir. 

Y uaniıtan tediyah tembi .ede
miyecek, bir may• kopumman 
t~esiae IUım gelen mebalii 
Comte bloqae olarak mWJ 
bankaya teYdi olunacaklardır. 

Kon1ey reW il. Paul Bonkor 
M. Venizelosa Y4aitli bazı llzler 
tlyledikten aonra komey, yaJmz 
hamillerin doyun hakkında Yu
naniıtanla mOıakereye •llhi
yettar olduklannı kararlqbrcb. 
Yunan b8k6metinin borcu haa· 
bına Yunan bankasiyle miltt 
bankaya Hilede 300 milyon 
Drahmi vermesi "f8rti1le mali 
komitenin talik hakkındaki ka-
rarmı kabul etmiftir. Mlzakere 
nihayetlendikten sonra Yunan 
mulabatıtızaıhta reamt bir no
tada hamillere fU iki noktayı 
bildirmlflir : 

1 - Yunanistan bet aene 
mDddetle am.ortisman tediyatmı 
durdaracakbr. 

2 - Diyin eabamı kuponla· 
rımn 1:-ir Ma,..ıaki tecliyab, ma· 
b komite tarafmclan blJllk dn
letlere tavsiye edilen mili maa· 
venetin temİDİDe kadar talik 
olanacakbr .. 

Ticaret----
Iktısat 

ihracat için 
Kurulan şirketler 
Bremende y&z kadar mOhitn 

ihracat mOeueseai diğer mem
leketlerle mObadele eaam lb:eri-
ae mhteait ticari, ikbudl, 11· 
nal ve ı.ir al mahiyette bir ihra
cat ıirketi kurmuflarcbr. 

0 Eatemuyonal varin glirinı., 
namı altıada teeuh eden bu 
tiıketin nizamnameaini ticaret 
ocla11 istemiştir. Bu nizamname 
tetkik edilecek Ye memleket 
ikbudiyab için elverifli ve isti
fadeli ılrillDne model ittihaz 
edilecektir. Ticaret oda11 ayaı 
mesele için muhtelif ticaret mi· 
meuillikleriae mGrauat etmit, 
muayyen esular dahilinde ma-
16mat iıtemiftir. 

BOt:ID bu ..&6mabn gelme
ıioden aoora ticaret ocla11 tet
kikat ve istihbarat mldlrl 
Hakkı Nezihi 8. bir tapor ha
zırbyacak ve ba enılar baklma
da ticaret odU1Dm noktai naza
nm da bildirecektir. 

Yu-nlatandl ldlmUr bitti 
Yunani .. ncla d6riz ibraCIDID 

memnuiyet ve tahdidi dolaylliy· 
le ithallt azallBlfb. Ba meyanda 
k6mllr itballtı ela tahdit edilmit· 
ti. Bunan için "Plepones., depo
lannda klmDr atok ve meYCudu 
kalmadıpdan keyfi1et Yunan 
hDk6metine bildirilmiıtir. 

Ticaret oduı bu haberi k6-
mlr ibracatalanna bildwmiftir. 
A~ plp-•ı hareretll 
Dlln lzmir piyua11ada 13,S , 

13,75 lira ara11nda 550 undık 
afyon Hblmlfbr. latanbul boru
ıı da hararetlidir. Fakat buna 
ratmea sabf olaaamıttll'. Çnnku 
ahc:daruı taleplerine karp ubca· 
lar fada mllatajni davranmak
t.adar. ...................... ~ 

Tlrlriyeye fite ithalib aeaede 
3 ilt 4 bin tonu bulmaktadır. 
Hunlardan Çekoa!avakya "1,126,-
548" Almanya "''745,341,. kilo 
ithal etmiftir. Sllr -.mleketler 
bunlardan aonra ıelmekteclir. 
TUtUn kongre.. murahhaslan 

aeçlldl 
Balkan hlkimetleri tarafından 

lıtanbulda yapıl11eak tllt6n kon
greai için h0k6met marabbaslan 
aeçilmiı ve ba buıuata latanbul 
ticaret ocla11na da tebliptta 
bulunularak odama da k•di 
matahbaslannı aeçmaini bildir-
rilmitti. Ba konpe için ticaret 
oclua Nemli zade Mithal, ibra· 
la.im pqa otullanndan HDaeJin, 
lakeçeli Ha.eyin Sobri ticaret 
ocla11 tetkikat ve istihbarat mO-

Arjantin gllzelllk 
Kırallçesl 
Ve lstanbul 

8a seneki Arjantin gllzeJlik 
kraliçeal Mel laabelle Frank bir 
m&ddet enel tehrimize plmiı 
Ye Pariae pmifti. 

Mel Frank ancak birkaç g8n 
~clata tebrimizi çok befeDlllit-

Matmazel Paristen buradaki 
tanıdıldanna f8nderdiii bir mek
tupta latanbul intibalarım tiyle 
alabyor: 

•1acanbot ! isminin ıel&tfuzu bile ne 
kadar hOf" 

Şarkın bu güzel incisini. ondan çok 
uzat bulıınduğom ve ancak Pierre Lod· 
nfa eserlerinden tanıdığım zamanlarda da 
tahayyfll etmiştim. Fakat talllD umulmaz 
bir cilvesi bütün dünyada ql buluama· 
yan Bofuiçinm şainne sablllerlade kısa 
bir zaman için lstanbulun hansıaı tenef. 
fUs etmem imklnını bahşetti. 

O zamandanberi IstanbJJI için anla. 
blması ~ç. tatb, boş. kalemimle ifade
den aciz bulondufnm, fatat bildin hı· 
yabmca ruhumun derinliklerindo muha
faza edecelf m. bir his duyuyorum. Ba
tımda gümüş sa~le ihtiyar, çot ihtiyar 
fakır ruhum hali genç olduğu zaman da. 
bu dalma b6yle olacaktır. Ve lsranbulda 
geçirdiğim ıramanı hayatımın en güzel 
sayıfalanndan biri sayarak şartm bu mü
cevherini zevkle, sevgiyle hatırlıyaca&un-.. 

Bir bardak su kaç 
Paraya satılır? 
y 8ZID buzlu suyun bir barda

fının, katın olduğu gibi gene 4tJ 
paraya satdması bakla tiklyetleri 
mudp olqauıtu. 

Belediye bamız suyun 30 pa
raya, buzlu suyun 40 paraya u
blmaS1D1 muvafık g6rmOıttır. 

Bundan baıka perakende au
cularm bir çok hilelere leveas61 
ettiği g6r01mektedir. Bu itibarla 
meqaba sularmm damacanalarla 
halka verilmesi diifOn!llmektedir. 

Sucuların ve terbetçilerin de 
birahanelerde olduğu gibi bar
d.ak ı"'-eıa aleti kulla•maa.ma 
ve bardaklarını \emiz tutmaları
na krar vw .. tiri 

Halkevlnde 
Haltevi riyasetinden: Bugün sut 14 

te doktor Kadri Raşlt J>IŞ• rarafından 
çocuk ba•bnda bir konferans verilecek· 
dr ber lla plebilir 

Sınıf d8nenl• 
Şimdiye kadar üstüsce aynı sınıfta üç 

sene kalan talebeler mekteplerden ihraç 
ediliyor ve hiç bir mektebe kabul edil
miyorlardı. Maarif veklled bu gibi tale· 
belerin tahsilden mahrum olmamaları için 
meslek mekıeplerine kabul e<!ilebllecek· 
Jerinl bildirmiştir. 

1 ZA YILER 1 _______ __. 
Hüviyet varakamı zayi ettim Yenisi

nl Ç1karacağamdan eskisinin hükmü yok· 
tıır. lllhiyat faktilteai talebesinden ; 
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dDrtl Hakkı Nezihi Beyleri mu· 
rabhu intihap elmİftir. ı- BORSA 

Fl'lln-da pi reaml 
Frao11, ithaJ edilecek zeytin, 

arqıt ve alelumum yinecek yağ
ların ıDmrDk reamini yiizcle al· 
bya çıkarmıtbr. 

Polo.,. ...... r1 .... 
Polo•ya hlk6moti 16 bin ton 

fimendifer nyma makabil Bul
gariatandan Polonya tltlln inbi· 
ıan için aynı kıymette tlHOn 
almıtbr. 

Açıkta d~nlze 
Girmek tebllkelldlr 
Açıkta denize ririlmui yuak 

oldutu mal6mdur. Buna ratmen 
ıehirde klfi deniz hamamı ol· 
madlfı ve phrin sahilleri de çok 
olduju cihetle aÇ1kta denize gi· 
reale1' de rampliDmektedir. Bun· 
tarda tamamiyle kontrol edile
medi;inclea epiyce kan da ol
maktacbr. Bana naurı dikkate 
alan belediye, liman idareaiyle 
konaprak, açık yerlerden tebli-
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Kambl•o 
f rnsız Frangı 
1 fnglllz lirUJ Kr. 7 
• T .L. mıtıbOI Oola 
• • tırer 

Be1" 
Drahmi 

la. Frank 

• . -
• • .. . 
• • ... 
• • 

Leva 
F1orln 
Kuron 
5lllnt 
Pezeta 
Marlı 

Zloti 
Peagt') 
l.h 

ı l'Urk liran Ot nar 
Çervonec Kuruş 

Nukut 

Fran11z Frangı 
Dolar 
lnglliz lirası 
Liret 

llorA harici 
Alnn 
Mecidiye 
Banknot 

AH Pı. kabil OllDI• 
tını slyltlyor 

HUAliabmer cemiyetlmia - 1111 
mi kolll'eai lnlmllzcleld 
Aakarada topluacakbr. _ _, 
ndu verilen malam.ta 
konpede aym mabat n p 
terle çahfmakta olan &a,.. 
mi1etleriDin biri~ 
edilecektir. 

la meaele bir ka~ _. 
gene mevzu .haha o1m11f. 
bir birletme Ylllnmacla 
kaclromımn upıl haclcle 
clirileceji, meaaiaiain daha 
de mlamir neticeler ftnCeil 
ri allrllm0ft8. 

Bu glln yeniden ortaya 
ba meaele etrafmda 
Hil16ahmer cemiyeti reisi 
pqa dlla bir mubanirimile 
miftlr ki: 

- Hillliıbmerle Himayeiedll ve 
rem cemiyetinin birleşmesi tabii 
dir. Çünkü her iiç cemiyet de ayn. • 
makadarla çafıfmaktadır. HiWlah 
harpte millet~ memlekete büfilk 
metler yapın ve yaplDlf olan bir ce 
yettir. Ve bugünkü çalışmuı da 
yudım esasına ipdna etmektedir. BUDCll~ 
başta Hillliahmer seyltp, tof:n, 
zelzele gibi halkın ve memletedn d 
olduğu büyüt felaketlerde de dalma 
dım edenlerin en ön safında balan 
ve çalışmıfnr. 

Himayoietfalin pyesiysc mtinbUllrl!M 
yedi yaşıoı kadar olan çocatlann ll1ıbt! 
dyle allkadar olmakur. Verem mUca 
cemiyetinin gayesi memleketin 7cd1 y 
pndan ldbarerf bildin insanlannı 
den korumak, onlara yudım etme 
Bundan başka halt bu cemiyetlerin 
ııt Ye :ı;ıerıne göre yardım da 
lunmak • 8a üç cemiyet biıtefdrll 
ratdirde varidatın azalacagı mabllmı!\9 
olduğu gibi bu milfterek cemiyetin 
giln üç ccmi)et tarafından yap.imal .. 
olan ve başlı başına birer mühim m
le tetkil eden işleri bqarabilecell 
cai teemmüldür ?,. 

~terimizin lilalcblpl!rn 

Araba vapurlarının 
tarifesi 
dellıttrlldıettdlrl 

Karilerimizden T. Nurettin bey 
zetemlze gönderdiği bir mektupda 
hatla talepte bulunuyor: 

iki senedir Şwketi Hayri •bahar tarifelerinde araba 
parlanmn cama feri • · 
dırmaktadır. 8tt1i UMıı.....,. • .,. 
Hyabnı kendileri idare etm 
zaruretinde balunan it tlç Ahi 
lertne cidden zorluk ver•ekte 
Karı• taraflarda otomobiller 
ıeı;inti yapmak arzUS11Dct. ol 
l•r itin de uygun olmamak 
tir. l;Su vapurların cuma, 
Ye çaqambaya tahaia etti 
tatil gllnlerinden camamn 
bir gllne tahvili m&mk&n ....... a..-ı• 
m1? 

Matbatıııtua geln anı.ı ----------------Kızıl cık dalları 
Roman üstadı Rept Nuri beJln 

çen sene gazetemizde tefrika oluat 
redilmlş olan Kızdat dallan lstmb 
mua111m Ahmet Halit kiltOphaneıl 
fından kirap halinde basnnlarat 1 
Ahllına konulmuştur. Reşat N 
föhreti, eser lçtn Ufi bir ıavıiye 

rttiği cih~tle kitabı karilere aynca ta 
etmek lüzumsuzdur. 

Kızılcık dallan tekni .. kuvvetli. 
ası alaka verici. mubayyile•I ve 
:revtll ve tath bir ıomandır. MUU 
hanemiz bu eser'e belll başh bir 
daha kazanmış oluyor. 

IUzar 
.. Kalpte iğne,, tefriKamız yarı 

çoklu~na mebni bugün dercedlfletllııgı 
Okuyucolanmızdan özür dileriz. 

SURE Y YA Tlratroell 
Ertuşrul Sadettin ve artadaşllfl 

J mayıs pa· 
zar gilnü akşam1 
Befiı.taş yeni ıi· 
nema salonunda 

Ha11mlır 
terzihanıı 

vodvil S perde 
2 mayıs pazanesl akşamı : 

keli olan imamlara birer ifaret 
k .......... a kanr YenDİftir. 

Süreyya ıinemastnda KILlBllC 

1-.----------...ıııı perde. ZOR NtKAH molgerdeD 1 



Özel bir ibide projesi 
iki tayyarecimiz için 
amda dikilecek ibide 

' 

Balkan harbinden eneı, iki 1 mını Edip Hikmet Bey .tlcude 
~ tayyarecimiz, Fethi getirmiıti. Bu abideyi prek 
._ Sadık Beyler lstanbu1dan kompozisyon gerek ifade noktai 
~· bfr sefer tertip etmiıler, naza11ndan cidden pyanı takdir 

t ıon merhalelerine yakın bulan Tayyare cemiyeti tatbik 
lal.- mesafede dnıerek ıehit ol- teıebb6s6nde bulunmuı ve Nus
~"lludı. Şamda pmülen bu ret Beye nakti mOkAfat ta ve-

kahraman T&rkOn teyidi na- rilmiıti. 
... İpn orada bir abide inıaıı Ahiren inıaat tafailatiyle re· 
'-aYVur ediliyordu. Bu abidenin simleri Mimar Edip Hikmet 8. 
Projea bitirilmittir. Bir mllddet tarafından bitirilerek tayyare 
-..ı ıGzel aanatleı akademisi cemiyetine verilmiıtir. Heykelin 
~n heykel Avrupa kon- modeli de akademinin heykel 
~ için bu mevzu veriJmiı ve atölyesinde beklemektedir. 
._ ID8aabakayı heykeltraı Nus- Resmimiz bu abidenin umumi 
~ B. lrazanmlfb. Mimari kıs- garOnDtftnO glSıteriyor. 

Yunan hükômeti, altın 
mıkyasını terketti 

Albn mıkyasının terki esası, ticaret · 
llıuhitinde itirazları mucip olmuştur 

"ter tanafta• Yanaalatanua lasDl.ı.rd- latlkraz pp
maaı, muhtemel göriilmemektedir 

Atiaa, 25 ( Hususi muhabiri· razları taksitlerinin tediyesini 
llllİdea) - HOk6metin altın ıart koıuyorlar. Halbuki Yuna
~m terketmek niyetinde niıtan Mayıs, Hazıran, Temmuz 
~ Yunanistan ticaret aylannda tediye etmesi icap 
.._L!o.•d b k eden ecnebi borç taksitlerinin 

lllllll e llyll bir allkayla 
yek6ou bir buçuk milyon Sterli

tbr. SeJam ni bulmaktadır. Binaenaleyh ik-
tSe., k, Pire, Atina, Tsalya, razı teklif edilen 2 milyon lngi-
.... et odaları mllmeuilleri, bu- liz lirası, ancak ecnebi borçla
da ald:ettilderi b&ytlk içtima- rmın tediyesine kifayet edecek, 
~ altm mikyasının terkedilmeıi memleketeyse hiç bir faydası a.. ~ aleyhinde bulunmuş· dokuomuyacaktır. Ha 1 bu ki 
ı... t'e ba baauata ittihaz ettik- Yunanistan cemiyeti akYam 

lalr kararda, Drahminin ka- maU komitesinden on mil-
~ teabit edilmiı olan kıyme- yon Sterlin ikrazıaı talep ettik
lt .. ı terkini tenkit ederek ban- ten baıka, ecnebi borç taksit
~ Jerinio de beş aene milddetle 
Ut..; olan a1bn mevduab ve tecilini istemektedir. 
) etbanelerin ecnebi kambi- Yuaaniatan tasarruf makıa
.:1~ olan borçlannın haJJO diyle Garbi Trakya, Epir ve 
~ eclil1nedeu, albn mikya- Girit valii umumiliklerini de 
~ terkedilmesi, memleket liğvedecektir. 
.._Lcll,ab Uzerind8 iyi tesirler HDktlmetln kararı 
-.. _.....,.catını kaydetmiflerdir. 

'l'i Atina, 25 (A.A) - Nazular 
~ICaret muhitinin bu itirazları meclisi, altın miyasını terke 
~ h&k6metin alhnı terke- karar vermiştir. 
~~mek bususuıunda mü
~WQGit bulunduğu ı8ylenmek
~ Buııdan baıka Yu"an bil
' • ecnebi borçlann tediye-
1t-:-... ~·••m edilmesi ıartiyle, 
~ iki milyon Sterlin 
la.. etmek husuıunda lngiliz 
~~ tarafından vaki olan 
~ erı de, kuvyetli bir ibti
"'9 ._~e reddedecektir. Çün-

._..... banrerleri, Yunanis-
111. : IDilyon Sterlin vermek 

tart olarak ecnebi iıtik-

Askcrlık işleri 
Eminönü askerlili şubesinden: 931 

senesinde bedel veren erradın 30·4 932 
tarihinde sevkleri mukarrerdir. Yevmi 
mezkOrda, elbise ve eşyalanyle şubede 
lspan vücut eylemeleri ve 1 mayısta 
kıt'ada bulunmayan efradın madde 106 
mucibince hizmeti filiyeleri iki kat yap· 
nnlacağl. 

Ekmek gene on para arttı 
lstanbul Belediyesinden : Nisanın yir· 

mi yedinci çarşamba gününden itibaren 
ekmek sekiz buçuk francala on iki bu· 
çuk kuruf tur. 

1 Son Bir Tetkik 

Bolşevik ileminde! 
Bir ülkenin 

kurulmuş 

- Yazanı Flllp S• .. olt -

uyanış mefkliresi için 
en heybetli abide ... 

Dev ın..-t-Çellk ve ta' muclzesl-DUn•anın en kuvvtttll su merkezl-Lenlnln en bDrDk arzusu 

Yeni Ruıyaya ayak buar bas
maz kulaklara derakap akseden 
bir iıim vardll'; bir İlim ki bir, 
bir daha, bir daha, mütema • 
diyen duyar11mz. Bu bir ~ 
tan fazla bir teydir. Her vesileyle 
tekrar edilir. Her Boltevik Ruaun 
gözlerine bir parılb veren bu iıim 
ıudur: 

Dnieproıtroy ! 
Filhakika Dnieproıtrop, yalmz 

Avrupanın en büyük bendi değil· 
dir; yalnız dül)yamn en büyük e· 
lektrik fabrika11 değildir. O bü · 
tün bir milletin mülhit ve izim. 
ki,r gayretlerinin parlak bir timsa· 
li.. Rua mühendiılik aleminin eı 
cür'etkirane hulyalannm mad · 
diyata, hakikat' inkılihı .• Bir ül • 
kenin uyanı! mefkUreıi için kv 
rulmut en heybetli abideıidir. 

Dev alemlerine bu olan bu in 
f&&la dair o kadar çok hikiyeleı
dinlemiftim, ik, nihayet bir inki
ıara uğnyacağımı zanned:yor • 
dum. Bu sebeple ve z.aten onu gi 
dip görüvermek pek de kolay 
bir fey olmadıiından ziyaret ede
memittim • 

Moakovadao inpabn ol • 
duiu yere gitmek için, bir kere 
24 ıaat timendifer yolculuğuna 
katlanmak; ~ aaat ıonra bir te
hirde inmek, rahab Avrupa otel
lerine benzemiyen bir otelde bir 
ıece kalmak külfeti vardır • 

Fakat hemen itiraf etmeli.,im 
ki, bir kere Dniepr aabillerine çı· 
kılıp nehir v& nehrin iki ,.bilini 
vuleden o muazzam inpatla kar 
,ilaıınca bili kaydü tart Ruılarla 
b.ab.. apıJ.qecanı ..du:rma • 
mak ·imkim 'yoktur. 11111111 ze .., 
klamm ....... ı.,a kup yükaeltti • 
ii bir takım miiatana eMl'leri ve 
o &rfda bilbusa Nevyorkta biti· 
rilmek üzere olan ve harika nev • 
inden o muazt-m ve dünyada bir 
misli bqlUDllUf&D ldSprüJü hay • 
ranblda aeyretmit bir adam ol -
malda berabet Dnieproatoyun a • 
zamet ve cür'et itibarile san'at 
alemimizin çelikten ve tattan ya
rattıiı bütün mucizeleri çok geri .. 
de bıraktılını tasdik ederim. 

Vaktiyle Dniepr kazaldarmm 
bman olan bu .ha valide, akınları • 
na batlamadan evvel bu muharip 
kabilelerin toplandıkları bu sa • 
hillerde milll iktısat mecliti, Iı.t· 
ta timall Amerika müttehit hüldi 
metlerinc:e imkimız. acldolunabi
lecek bir projenin tatbikine ka • 
rar verdi. Bu projenin talıalmku 
t6ralar ülkeai~in kunet ve kud -
retinde en müePir bir it olmut • 
tur. 

Avrupada Bolıeviklerin bu 
tetebbüıüne muttali olanlar Dni· 
estroyu büyük fakat alelade bir 
bent aanmıılardır. Hakikatte 
proje zan n. Uhminin fevkinde 
mi ve neticeleri itibariyle niha
yet.iz faydal.,ı. muciptir. Halbu
ki ~espntrayun Bolteviklerin 
bu vadide ilk tetebbüıleri olarak 
kalmıyacaimı ve umumi planda 
bunun bir ikinci.i, bir üçüncüsü 
de mevcut bulunduğunu ilave et
.meliyim. 

Bunlardan bu gün mütalea e
deceğimiz birinciıi 1932 senesi 
mayııının birinde kiiıat reımi ifa 
edilmek üzere üç maksatla yapıl • 
makta bulunmU§tur: 

1 - Ba lnpat aettceııı olarak Dnkıpr 
nehri ta Smoleulden ltllıerett Jlandenbıe 
kadar lle)'rleefüle mu.tt bir bale geleeek· 
tir. 
ı - Ba lnpat •Y"lnde mdan almaeak 

eleldrlltn blltb ...... ......,.. tmvlr ft bD
.............. JaPdmll • .,.. ~ 
fabrlkalarua eleldıtlde .......,.... t..mdn 

80J"flUyle ~ fena& bir lnkltaf ftl'e -
cıeldlr. 

1 - Bu lb llldr Ye batta ır:- ltJo 
bir ....._.. ftl'lld,_ ilr tek ....._n slna
te llllDa Ye san& m8Dlılt lılr ..... .,,... ede 
eektlr. 

"Dnleprostry,, da bir gDn 

ln ... ttan bir manzara 

tahaia olunacaktır. Sağ aahil 1'oya 
da keza bununla imar ve ihya o
lunacaktır. Vücude getirilecek üç 
elektrik devresinden biri demir 
ve manganez madenlerini iılete • 
cek, ikincisi Dontez havzasını ay 
nı mmtaka dahilindeki tehirlere 
vuledecek; üçiincüıü nehir boyu· 
nu Karadenize kadar takip ede • 
cektir. 

111 
Dniepr nehri etrafında bir bu 

çuk milyon hektarlık arazinin zi· 
raate aalih olduğu halde itletilemi· 
yerek yüz üatü kaldıtı sabit ol • 
muttur. Buralan irya Ye iaka i -
çin tetkikat yapılmıt ve ameliyat 
bqlamıftır. 1932 aeneai zarfın
da bu hudut.uz topraklardan 50 
bin hektan Amerikalılar tarafın • 
dan tertip edilmit en aon uaullere 
tnfikan ıuya kaYQf&C8kbr• 

Elektlrlk bahsi 
1 Dnieprotroy'un hük6meti Ye 

Ruayanın nüfuau en çok ve en bütün Ruslar nazarındaki ehena 
zengin kısmından ıeçen Dniepr miyeti bu ıu merkezinin Rusya -
nehrinde ancak Smolemkten 

1 
nın her taraf mı elektriie pr -

Dniepropetroık'a - eıki ismiyle ıetme pl&nmm eaub bir batlan
Ekaterinoalava - kadar ıemiler,ı aıcı olmumdan ileri ıelmekte • 
vapurlar itliyebilir, oradan iti - ı dir. Elektrik kunetioin iatibaali 
haren 90 kilometrede aeyriaefain ile aanayiin inki.afı arumdaki 
kabil olmaz ve Zaporoahye yakm münasebet meydandadır. Halbu • 
larmdan itibaren Karadenize ka- ki Bolteviklilin bütün emeli 
dar olan kııımda buistifade ıeneel 1&11ayie vüs'at ftl'lllektir. lkti. 
de edilirdi. dan eline aldıktan aonra Leninin 

Dniepropetroek'da auyun ae - en büyük derdi, en "tUDiml arzu• 
viyai irtifaı Karadenize nazaran ıu, ıık ıık da tekrarladıiı veçhUe 
47 - S4 metre fazla ve Zaporoph- memleketin her tarafına elektrik 
ye havaliıinde bu fazlalık 14 • 32 vermekti. Bu Leninin tavıiyeıi ol 
metreydi. Binaenaleyh eıkiden maktan çıkmıt, Boltevikliğin um 
beri mevcut olan 1>ir hayali tahak- deıi haline gelmittir. Ve bunu: 
kuk ettirerek aanayi hakkında Elektrik vermek + Soyye~r 
beslenen ümitlere hayat vermek = sosyalizm. • 
zarureti görüldü. Kat't proje pro - Suretinde bir düstura kalbet • 
fetör Alekaaıitbov tarafmdan ya· miye Y&rJlmıfbr. 
pılımı •e bu sUn bittin dtinyanm Lenin ölmeden Rua miihendia 
fen, aan'at, •e ticaret mahafilini leıinin bu vadiye döküldüklerini 
hayretlere, gıptalara prkeclen bu aörmilftür. Leninsrat civarındaki 
muazzam beclia nihayetsiz bir ke büyük fabrikanın iDf&&bm ıdC 
maile vücut bulmuttur. ı-& gider, tetkik eder ve inpebn 

Bu bapta Rua mühendialerine ilerlemesinden eevinirdi. Fakat 
yardım etmek üzere Amerikalı aon ıeneler zarfında ba zeminde 
bir mühendis ıetirilmiıtir. it ba • tahakkuk ettirilen terakkiyi tahaJj 
ıında miralay Huyh. L. Cooper yül dahi etmemittir. Bqka Jıiç 
tarafından riyaset edilen gene A· bir ıubede neticelere bu kadar. 
Dierikab mütehauulardan mürek büyük bir ıüratle '91iaul milyes • 
kep bir mütavere heyeti projele- ser olmamıfbr. Hal b&ylefken 
ri, tatbikabnı tetkik eder. bu aünkü taleple istihsal araun- • 

Rey verir, aorulan muhtelif düi fark on aene evvelki Dİapet• 
meseleleri halleder, her hangi ten daha &f&iı delildir. 
bir noktada en küçük bir mütkü) Cabflll& devam ediyor. Yapı• 
bir arıza zuhurunda, heyet, der • lacak itler Dnieprotroyuda geri 
hal orada İlpab vücut eder. bırakacaktır. Elektrik iatihMliıae 

Büyük bendin tulü 770 metre matuf teıebbüaat için de lıikAmet 
olup bu nehrin cereyanını cezri hiçbir tahsisatı esiraemiJs. 
bir halde tadil eder. Duvar Ka • 1928 - 1929 aeaesinde ha 
radenize naazran 14,32 metreden makıatla 320 milyon rubleden fu 
ibaret olan aeviye irtifamı 37 met la aarfedilmiıti; 1930 d• bu aar
reye ibl&i edecek ıurette yapıl • fiyat iki kat artb; 1931 de bir mil 
mıttır. Su 90 kilometre üzerinde yar yüz seksen milyon ruble aar
senit toprakları Ye bir çok kilo - fedilmiftir ki, bizim senelik tek • 
metre uzaklara naklolunan 18 ka mil bütçemizin on miıli demektlr ! 
sabayı basıp örtecektir. Her biri Bu sene önümüzdeki .eneler 
yediter metre farklı bir yüksek - ve daha bir müddet bu İnpat ve 
likte ve yüz yirmiıer metre bo ... binaenaleyh bu aarfi,at artarak 
yunda ve on aekiz metre ıenisli- aidecektir. 
tinde üç aıra Eküz - aet - ler lmkin olsaydı, hük6metçe ay 
on altıw metre genitliiinde düz m umanda, memleketin muhte • 
nakliye pmilerinin geçmesine mü lif Daaballeri.-de aynı teıebbüale
sait bulunacak ve ıenede aekiz av re ıtrilecekti. Fakat bunun için 
müddet günde 3000 tonluk erzak türbin ye motör ıetirmek lizım. 
ve saire nakli imkinı iatiıı.al e .. Hasiaeler kifayet etmiyen bu te • 
dilmit olacaktır. ..bblaler kartııında komiıerler 

il Jpyranmaktadırlar. Fakat istih. 
Setler tarafından tutulan miit· •lib her sene arttırmak için bü· 

bit ıu kütleıi her biri 90,000 bey· tiin tedbirler ittihu olunmuıtur. 
srir kuvvetinde 9 türbin itletecek Terakki meydandadll'. 1928. 29 
bu ıuretle 810.000 be•air kaYTe- ıeneai zarfmda iıtihaal ettikleri 
ti dünyanın en kuYTetli su merke· elektrik kuvveti mecmuu 2· \ mil • 
zi demek olacaktır. Harika nev • yon 319,000 kilovatb. 1929 - 30 
inden olan bu kudret nereye ve senesi zarfmda bu mikt.ar 3 mil
nurl sarfolunabilir? yon 320,000 kilovata çıkanlmq • 

Bunun bir Jmmı Dniepr nehri· br. Bu senenin mayumm birinci 
nin aol .... ilinde iıliyen ııra ııra gününde itlemiye bqlıyacak olan 
vücude ptirilmit •e oraları çelik, Dniepntroy buna bir kalemde 
alüminvom MD&yİi merkezi hali-- 2,500,000.000 kilovat ıaat zam -
ne lrubetmit olan fabrikalara (Llltlen ıa11ta111 ~vlrinü) 
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Almanyada son intihabat nasıl oldu? 

Bitler kazandı, fakat 
daha herşey bitmedi! 

Fransız gazeteleri, neticeyi endişeyle tetkik ve 
takip ediyorlar. Vaziyetin hiç te ho' olmadıtını, 
ancak kuvve~li ve mahir bir temerkUzUn Hltlerden 

gelecek tehlikeyi azaltabileceAlni yazıyorlar 

Berlin, 25 (A.A) - Diyet 
meclislerinin dOnkü intihabatında 
Naıis'Jer bilhassa Prusya'da ka
zandıkları müteaddit reylerle bü
yük bir muzafferiyef ibraz et
miılerdir. Maamafih, kartı kar
fıya bulunan rakip fırkaların hiç 
biri, hatta Hitler partisi bile in
tihapları tecdit edilen Diyet mec
lislerinde mutlak ekseriyeti is
tihsal edememişlerdir. 

Anlaşıldığına göre, Prusya hü
kumeti, Hitlercilerin kazanabile
ceğini dOıünmllş, ve bundan iki 
hafta eYVel Diyet meclisin;n ni-
zamatını tadil ederek hükumet 
reııının bundan böyle mutlak 
ekseriyet olmaksızm intihap edi-
lemiyeceği kaidesini koymuştur. 

Müfritler, kazaomıt oldukları 
ehemmiyetli zafere rağmen he
deflerine vasıl olamamışlar, yani 
Prusya iktidar mevkiini elde ede
memişlerdir. Çünkü Diyet mec
liainin ihtiva edeceği ekseriyet
ler, ıunlar olacaktır: 

Hitlerciler 160, Sosyalistler 91, 
Nasyonalistler 31, Merke.,ciler 
67, KomDnistler 56. 

11 senedenberi sol cenah fır· 
kalan tarafından idare edilmek
te olan· Pruıyanın rey bJinçosu 
bilhassa Nazialerin, Sosyal sllerin 
kazanmış oldukları 4,5; Nasyo· 
nalistlerin 1,S; Merkezcilerin 3 
v' Komünistlerin de 3 milyon
ı ı • ı karşı 8 milyondan ziyade 
ı .,zancnak suretiyle büyilk bir 
zafer ihraz eltilderini göstermek· 
tedır. 

Bundan başka Nazisler, diğer 
Alman memleketleri Diyet mec· 
Jisleri intihabatında da büyük 
muzafferiyetler kazanmışlardır. 
Bu suretle eyalet hükumetlerinde 
bir çok tadilit yapılması gayrı 
kabili ictinap olacaktır. 

medecektir. Müteakip bef ıene 
zarfında hatta Dnieprstroydan 
mühim elektrik merkezleri vü -
cude ıetirilmeıi musammemdir, 
plan muktezasıdır ki, bunlardan 
biri Volga boyunda Samarada1 

diğeri Baykal gölü sahilinde An· 
karada kurulacakbr. Lenin: 

"Mütemadiyen elektrik istih • 
saline kuvvet veriniz ; 1983 te 
Rusya elektrik istihsalinde şirna -
1i Amerika ve Almanyadan son • 
ra yani dünyada üçüncü derece • 
ye ~elmiş bulunmalıdır, diyord11. 

Ümitler tahakkuk ediyor, plan 
lar icra edilmit bulunuyor, demek 
tir. Üç bet gün sonra açılacak a .. 
lan Dni~pratroy ise dünyada he • 
nüz bir miıli olmıyan Bir elektrik 
merkezidir; Dnieprastroy yükseli. 
yor. 1932 aeneıinin mayısının bi -
rinci gününe kadar her ıey bit -
mit bulunmalıdır. 

Bu hakikaten tes'it edilecek 
bir it olacakbr. Gün batarken 
binlerce ve binlerce elektrik lam 
balan hep birden yanar, gece işi 
başlar. Bu ıırada bir tarafa otur 
dum. Dniepr'e baktım, zihnim bu 
aahillerden uzaklqtr, Gulliver'nin 
devler diyarında duyduğu ra' • 
feyle titriyerek ummanlardan um
manlara uzanan bu payan • 
ıız arazi üzerinde geceli gün -
düzlü devam eden cesim inıaatı, 
dütündüm. 

Burada Dniepratroy bitiyorf akat 
daha öteden Ural dağlarının etek 
lerinde, dünyada henüz bir misli 
olmıyan Dniepratroydan daha bü 
yüğü, daha hayret vericisi, Moy • 
nitoıtroy ba,lıyor. Ve bu böyle 
devam etmek mukarrer. 

Fi/ip Supolt 

~ 
( Devam edecek ) 

Şimdilik muvakkat, maamafih 
bilahare neşredilecek olan resmi 
netayiçiyle de m•hiyeti değitmi
yecek olan reyler neticesi Ba-
vyera, Vurtemberg, Anbalt ve 
Hamburg eyalet Diyetlerinde 
sandalye adedinin rakkamları 
atideki şekilde tesbit edilmek
tedir. 

Ba vyerada halkçılar 45, sosyalistler O, 
ziraatçiler 9, nasyonalistler 3, Hitlerciler 
43, komliniıtler 8. 

Sag cenah müntehası. Prusyada oldu· 
ğu derecede Ba\•yerada ehemmiyetli te
rakkiler tahakkuk ettire mcmişlerdir. 

Halkçı hükOmcti, şimdi ister sağdı, 

ister solda kendi vaııyetinl tık viye için 
bir müttefik aramaya mecbur olacaktır. 

\'urtembergte 1 Htlercller 83, sosya 
listler 4. merkezciler 17, zlnıatçiler 9, 
nasyonalistler 3. 

Şimdi iktidar me\ kiinde bulunan 
mutedil temerküz partisi, Na7.l~lere karşı 

olan metin rnzıyctinden dolayı sosyalist· 
terin istinat \'e hiıua\'esini talebe mecbur 
olacaktır. • 

Anhaltte Hitlerciler 15, sosy:ıli!tler 

18, komünistler 3, nasyon:ılistler ~ . hal ı>· 
çı lar 2. 

Sol cenah fırkası kendi ekseriyetini 
sarahaten ka: betmiştir. 

Hamburgta 1 fülercilcr 5 [, sosyalistler 
49, nıs:on:ılistler 7, ko"llünistler 26, 
devlet part'si tS 

intihabat nasıl oldu? 
BerJio, 25 (A.A) - Berlin so

kakları dün rengarenk bir man
zara irae etmekteydi. 

Rakip siyasi fırkalar son da· 
kikaya kadar kendi namzetleri 
lehinde propagandaya devam 
etmek istemiılerdir. K•dıo ve 
erkeklerden mürekkep bisHdet
lere binmiş kuvvetli mangalar, 
ellerinde şu veya bu namzete 
rey vermek için balkı tahrik 
eden cümleler yazılı kırmm si
yahla bayraklar taşımaktaydılar. 

Tempelhof mahallesinin pen
cerelerinde dalgalanan müfrit 
fırka bayrakları yarıya kadar 
indirilmiş olduğundan, Hitlerin 
sağ kolu mesat:>esinde bulunan 
ve barsak tesemmUmünden muz
tarip olan müfrit fırkanın Berlin 
meb'usuGoebells'in vefatı haberi 
şayi olmuştur. 

Meb'usun vazıyeti vehamet 
kesbetmemiş. fakat yarıya indi
rilen bayraklar, geceleyin komü
nistlerle olan kavgalar esnasında 
ölen genç bir Nazis'nin vefatına 
karşı teessür maksadiyle asıl
mıştır. 

Prusya başvekili M. Braun'la 
Rayiştag reisi M. Loebe rey 
vermiye geldikleri vakit fotog
rafcılar kitlesi tarafından muha
sara edilmişlerdir. 

Paris, 25 (A A.) - Matbuat 
Hitlerin Almanyamn siyasi vazı
yetini tenvir edecek derecede tam 
ve sarih olmamakla berabergayri 
kabili inldir olan muzafferiyetini 
kaydetmektedirler. ,,Le Journal,, 
gazetesi, Hitler taraftarlarının 

eİı büyük Alman siyasi fırkasını 
teşkil ettiklerinin tecrübe ile sa
bit olduğunu ve ancak en kuv
vetli ve en mahir temerküzlerin 
Hitlcri Almanyada esaslı bir rol 
oyoamaktan menedebilecegini 
yazıyor. 0 Eco De Paris,. gaze
tesi, bu muvaffalnyetten Alman 
parlamantarizminin her gün bir 
parça daha kaybolmakta bulun
duğu neticesini istihraç ediyor. 

,,Le Matio,, de şunları yazıyor. 
"Vazıyet hiç te memnuniyeti 

mucip bir derecede degildir. Ve 
belki de pek uzak o!mıyan ati 
için tehditamiz olarak kalmak-

Sah Çarşamba 

26 nisan 27 nisan 
20 Zilhicce 21 Zilhicce 

GUn dog-tı~!l 5,06 5,04 

, 1 Mahkeme ve icra lllnlar1 1 
Kadıköy icra dairesinden : 
Kadıköyünde kurbalı derede 7 net 

sok:ıkta 82 numaralı hanede mukim lh· 
s:ın efendi ile ?.e\·cesi :vtelih:ı hanımın 

mütesarrıf olduk ları Kadıköyünde Hasan 
p:ışa mahallesinde üzerine bina inş:ı edil· 
miş bir tarafı !.urbalı dere ve bir tarafı 
mülAzim Hüseyin cfrndi zevcesi Hacer 
hanım hanesi ve bir tarafı ~lehmet Ne· 
şet efendi hanesi ve cephesi kurbalı de· 
re 7 nci sokağı ile mahdut eski I 9 ve 
yeni 40 numaralı l 12 zıra ve 4 parmalc: 
miktarındaki bir kıt'a arsalarını Kadıkö· 
yünde kurbalı derede 10 numarada mu
kim KAzim efendiye 75 lira muk:ıbilinde 
f nci derecede ipotek ederek borçlarını 

tediye etmemiş olduklarından üzerine in· 
ş:ı edilen bina harıç olmak üzere yalnız 

meık llr arsanın bil mUzayede satılmasına 

ıl ;~~.~r~;ıa 
Gün batışı l 9,0'.l 1 9,0 l 
Sabah namazı 5,01 5,00 
Öğle " 12. [ ~ 12, l 2 
!kindi " 16 02 16.01 
Ak§am " 19.00 19.01 
Yatsı " 20,40 20,42 
İmsak " 3,12 3~10 
Yılın geçen l 1 ı 7 

Günleri ' 
ll8 

Yılın kalan l 
GUnleri 250 249 

J 
~ a.--------~: HAVA - Dün sıcalclık derecesi a zam! 

18, ugarl 8 dorooeydl. Bu g Un han hıtfif 

buluUu olacak, :rlb:gtr poyrazdan c~·k • 
tir. 

Klr•hk sayfiye - Üsküdar 
lnrbaşında tophaneli oğlunda altuni 
mahallesinde 46 No. lu beş oda ve 
apteshane ve 300 arşın bahçeyi 
nezareti kdmilesl bulunan hane ki 
\'eriteceğinden arzu edenler topblll 
oğlunda kömürcü Ali beyle bekçiJ• 
pazarlık için lstınbul Çenberllta• Dl 
yolu karababa sokağında JO No da 
dar beye mliracaatlerl iltn olunur. 

Para yahut her nevi e.,
Hükllmet memuruna ı..cfıletle yahut 1 
tekle verilir. Saat 9· 12 ırasında ID 
caat. Jstanbul Bahçekapı dördüncü V 
han asmıkat 29. 

R AD y O karar verilmiş olduğundan bir ay mlld· 
___ _J_,., dede açık aıtırmay:ı konulmuştur itbu ~11~100! 11~1 

---------Buaiin arsa üzerinde diğer bir ipotek varsa bu-
lSTANBUL _ ıs ~n 19 a kadar gru _ nunla ber:ıbcr borç \'e irat senetleri ve 

molon, Hl, dan ıo,so ıı k adar KlF.ım 1'iıı _ tellaliye ve ihale pul resimleri mUştcrisi· 
mı bey tarafınd.ın ''<'.10cuk hnkkında) !iım ~ ne :ıit ol m:ık üzere talip olanların ipotek 
fcrans, 19,SO d:ın ZO.SO lfafız Barh:uı lıt·~ bedelinin o·n 7,5 nisbetlnde pey akçele· 
''e arkadaııl:ırrnm lştlraı.ııe saz, 20,30 dan ıl yle beraber 28 ~-93l tarihine tesadüF 
21 o kada r Rntık Ahmet Bry tarahndan 
konfrnans, 2J df'n 22 ye kaclnr Hafız Bur- eden Cumartesi günü saat !3 den l 5 
han beş \.·e arkadajjlurmın Jştlrııklle ıııu:, ı. adar Kadıköy Jcr:ı dairesinin 931 · 1979 
22, den 22,80 a kadar orke.tr:ı. r:umaralı do yasına muracaat eylemeleri 

\1l'ANA - (1517,2 m.J s~nt 19,40 kon- \'e mez llr :ır sa üzerinde hakları nın \'C 
fcmn•, 20,10 jlmn:.stık, 20.30 zumnn lş:ırr.· hususiyle faiz ve ma~raf:ı dair olan iddi· 
ti, hava raporu. 20,40 prkılar, 21,40 k nn • L 
feranı, 2z,ıo akşam raporu, 22,25 lwlk l•on alnnnı C\TUı mUzbitcleriyle beraber 20 
Beri, 22,so En yeni s6dU slııcaumm mrl1>- gün içinde bildirmeleri ak i hıılde satış 
dUerı, 28.43 dans mui.iklsı. bedelinin paylaşmasından baııç kalacak· 

ltOl\IA - (-141,2 m.) Saat 18 ha\adl<ı - lan ilıln olunur. (28191 
lı-r, 18,SO Mo:uırt'dan parçalar, 19,13 h!l\'t\· 

dlelı>..r, H,20 konferı:.n•, 19,M Nııpollden t':\· 

kJJ, S?Or raporu, ZO hava ve çlftç\llk mp..
ru, ha\·ıullıler, 21 z:ım.'\D lıaret1, havadl,;ler 
ve gr:ımor<ın, 21, 15 gece kon8<.'ri, 28,55 ha
vadisler. 

OSLO - (1071,4 m.) ısunt l9,11i h:ılk 

ıarkılan, 20.30 lngUlı.ce tedrisat, ZS zama
ne mfüıababesl. 

i\IOSKOV • .\ - (1$04, rn.) Saat 17 lfa .... 
ııenet'nin cserl~rl, 19 &wyet nusya lşçllor ltıJ 

h.'\dı, 9 onuncu kongrenin frnmıızc:ı ,.ıı fclcı-

menkçe nııkll. 

Çorlu icra memurluğundan : 
Tamamına 1600 lira kıymet takdir o· 

lunan ~·orluda l\luhittin mahallesinde 
Gölcük sokağında 7 numaralı maıl 

müştemilat bir bap ahşap hanenin ta· 
mamı açık arttırmaya konulmuş ,·e 
şartnamesi 20 nisan 9:12 tarihinde di· 
vanhaneyc talik edilmiştir. 15 .Mayıs 
9;32 tarihine tesadüf eden pazar günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Çorlu icra da-

en çok artıranm üstünde bı 
Artırmıya ittirik için yüzde :yedi 
nat alınır. Müterakim veflfler il• 
diye resimleri vakıf lcaretf mUt 
aittir. Hakklan tapusidU ile a.hit 
mıyan alakadarlann iddfalarmı 

tarihinden itibaren yirmi ıfin i 
vesikalarile birlikte memurly 
bildirmeleri, aksi halde utıt beMI 
paylaşmasından hariç kalırlar. }. 
kadarlann icra Te Itlls kanunu 
119 uncu maddesine tevfikan h 
etmeleri ve daha f ula mahlmat al 
istiycnlerin 932-312 numarayla 111 
riyetimize müracaatlan ilan olu11 

( 

Beıincl icra menwrluğundan: 
Bir deyinden dolayı mahcuz vt 

ması mukarrer bulunan Torna 
nesinin 27--4-932 tarihine mtill 
Çarşamba günü saat 12 den i · 
ren Şişhanede Kaptan paşa Çrpl 
sokağında 17numarah Demir fa 
kasr önünde açık arttırma usulile 
zeyedesi icra edllecetfndeo tali 
yevm ,.e saati mezkurde hazır bul VARŞOVA - (141,l m.) Sa:tt 20,45 rnd 

yo neırlyatı, 21 tefrika, u,ı:; opcr<·t. lnrnll· 
~alıu, 23,SO rad)o ncwrlyatı, 18,40 dans nıtı• 
ısikJsJ. 

ieresinde açık arttırma suretile satıla· memurına müracaa.tlan ilin olunu 
caktır. Arttırma ikincidir. En son ve ( 

............................................................ 
tadır.,, "L, Oeuvre,, ve 0 Le Po-
pulair,. gıbi sol cenah gazete:er, 
tcm~r'küzcülecin Hitle1ci leri \lıa.k· 
ta tutarak A· manyayı bu ~u· 
retle bir felaketten vikaye ede
bilecekleri kanaatini ızbar edi
yorlar. 

En son malOmat 
Berlin, 25 (A.A) - Volf ajan

sı bildiriyor: 
Prusya Diret iotihabahnm 

kat'i ve resmi neticesine göre, 
Heclisin 422 azalığından bugün
kü hükümet bloku 162, milliyet
perver sosyalistler 162, Alman 
milliyetperverleri 31, mutedil 

Zonguldak Havzaifahmiye 
umum müdürlüğünden: 

Bir kön:ür müessesesinin Z-onguldak'ta Gelik mevkiiadeki atel• 
yesi için aşağıda yazılı şeraiti haiz bir 1 ürk işci aranmaktadır. 

Bir sanayi mektebinden mezun bulunmak ve maadin mOeue• 
seterinde beş sene çalışar~k tecrübe görmüş bir makinist teıvi• 
yeci olmak, demirden inşaatın tersim ve tahtiti ve lc6mllr llvuar' 
!arının montaj ve tamiratı işlerine vakıf olması şarttır Bu vazife
nin ınuhassesah saatte otuz kuruştur. 

Bu şeraiti haiz olanların ya bizzat ve yahut tahriren vesaiki 
ile birlikte Zonguldak'ta Havzai fahmiye umum müdilrlüğüD• 
müracaat eylemeleri. (1590) 

::~ ~:::~mı!~rd~;r~-nünistler 57 İstanbul Gümrül< muhafaza 
Mutlak ekseriyet 215 rey ola- •• d •• i •• v •• d 

rak, iktidar mevkiinde bulunan mu ur ugun en: 
Vcimar lcoalisyonunda ancak 164 1- Gümrük muhafaza alayı revirleri için kapalı zarfla il~ 
reye malik t u'unacaktır. Koalize ve sıhhi malzeme alınacak tar. 
olarak tekmil sağ cenah 209 2- ilaçların ve sıhhi levazımatın miktar ve evsafını ghterd 
reye malik olacak, fakat mutlak şartnamelerin sureti musaddakası müdiriyet k•leminden •hn•caktll'• 
ekseriyeti elde edemiyecektir. 3- Münakasa 11 mayıs çarşamba günü saat 14 te Muhafad 
Binaenaleyh Braun Severing müdiriyetinde yapılacaktır. 
hükumeti mevkiini muhafaza 4- isteklilerin şartnamesini tetkikiyle ve • 0 7,5 teminatıaıil' 
edecektir. birlikte tesbit edilen gün ve saatte hazır bulunmaları. (1553) --- ---------------- --- --~ 

Erdek Malrnüdürlügünden: 
Nevi 
Zeytin 
dut 

Zeytin 
,, 

" 

Mevkii 
A)·andıra 

altı 

Tur ilyas 
Ramna 

Ram na 
Kanava 

Miktarı 
Dö. E. 
1 2 

2 
3 

2 
o 

Virsala 
1 2 

Adedi 
eşe arı 

15 

32 
78 

35 
34 

Kıymeti Kimden 
metruk muhammenesi 

Vra K. olduğu 

Yunanlı Kondiko 
Japon zevcesi 
Vangi!adan 

45 00 

150 00 tt " 

200 00 Yunanlı Apustol 
Selinaden 

150 00 Yunanlı Parrışkova 
120 00 Yunanlı Kostaoti 

Maçuryani 

Bulunduğu 

mahal 
Erdek hududu 
dahili o de 

" 
" 

" 
" 

Harap Mesavila 1 1 15 45 00 Yunanlı Yani Mi-
" dut haloploz zevcesi 

Sureti 
furuhtu 

Temlaken •' 
bedeli defate' 
ve gayri mil~ 
dil boooıu il• 

" 
,, 

" 
.. 

" 
,, 

" 
,, .. 

Zeytin Maryeden 
Balida cins ve evsafı muharrer a'h kıt'a emlakin bedeli defat~n ve gayri mübadil boaot' 

olarak tesviye edilmek üzere müzayedeye konulmu7tur. 2-5-932 pazartesi günü saat 16 da ihale" 
yapılacaktır. lstiycnlerio Erdek Malmüdürlüğüoe müracaatları. (16l8j 
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fmwivet sH~ıüı eınlik müz~ye~ısi 
Kafi kar ar iifulı 

Arttırma 
bedeli 

40o 

100 

1270 

180 

400 

hesap Merhunıtın cins ve nn'lle mevki Borçluun 
No. YI ma,tcmlllb i111l 

812 Kaıımpaşada Hacıferhat mahalle- Kevser H. 
ıinde pirinçci ıokaiJnda eski 29, Muıtafa Müın· 
29 mükerrer ve yeni 45,47 numa· taz ve Aarif 
ralı seksen altı arım arsa üzerine Ali Beyler. 
ye bir çab altında ahfap Uçcr 
katta birinci katlarında zeminleri 
malta birer taşlık ve kırk beş nu• 

marada bir bela ve mUıterek ku· 
yu ve her ikisinde kömür ve odun· 
luk ikinci katlarında birer oda, bi-
rer ufak ıofa 47 numarada bir bell 
Gıt katlannda birer oda, birer ofak 
ıofayı ve on iki arıın araa Oıe-
riade iki mutfıiı havi iki hanenin 
tamamı. 

6864 Rumelibilan Alitarlak maballe1inde Mehmet Ke
çeıme ıokatında eski 40 ve yeni malettia B. 
20 numaralı yUz kırk artın ana Oıe-
rinde abıap iki katta yedi oda, iki 
ıofa, bir gezinti mahalli bir k6m0r-
)Qk, bir mutfak bir sahnıı ve ylll 
yirmi Oç anın bahçeyi havi bir ha· 
nenin tamamı. (Arka taraftaki oda· 
lar iç içedir. ) 

7513 Kuzpacukta Kuzguncuk mahalleıin Vehibe H. 
de eıki ve yeni Nakkaı ıokaiJada 
eaki 10 Ye yeai 18 numaralı iki yllz 
dokun al'fln araa llzerinde zemin 
kab klrgir dijerleri abtap olmak 
tlzere üç katta zemin katmda bir 
oda, bir yemek odaıı, hamam Ye 
odası, bir tqhk, bir kiler, birinci 
katta d6rt oda iki sofa bir ulon 
ikinci katta birinci katın aynı olup 
pbda bir ıalon iki aofa bir kllçcık 
oda Ye yllz yirmi arpa aru Ozerin· 
de ahır Ye mutfak ve bin dokuz 
yilz yirmi d6rt arıın arsa bahçeyi 
Ye bir kuyuyu ve tatlı suyun rubu 
hissesini havi bir hanenin tamamı. 
(iki methali vardır.) 

7893 Beıiktaı T etvikiyede Hacı Emin SGleyman .5ü
efendi mahallesinde eski 6-6 Ye ye· di B. 
ni 44, 46, 4, 44, 46, 31 maklup nu-
maralı bet yüz dokaan yedi arşın 
arsa üzerinde arka divarı kısmen 
yıkılmıı ıakafsız natamam bir ga· 
rajm tamamL 

7250 Üsküdarda Süleyman~ğa mnballe· OmmDban ve 
ıinde Şeyhcamüıerif ıokağında es· Leman H. lar 

7291 

532 

· ki 16 yeni 17 numarala yetmiı ar· · 
ıın arsa üzerinde abıap iki katta 
altı oda bir sofa bir psülbane bir 
mutfak bir toprak aYlu diğeri kırk 
beş arııo arsa üzerinde ahşap iki 
katta dört oda ve yedi yllz seksen 
beı artın bahçeyi ve bir kuyuyu 
havi eski iki hanenin tamamı. 
Çarşuyukebirde varakçılar hanı alt 
kahnda eski Ye yeni 6 numarah 
on alb arıın arsa Ozerinde klrgir 
bir kattan ibaret bir dükkamn 
tamamı. (üzerinde ah1ra ait odalar 
vardır.) 

Beyğlunda Kamerhatun mahallesin
de Kalyoncukolluğu ve Mari soka-
ğında eski 161-1 ve yeni J67-1 
numaralı yüz beı arıııa arsa üze
rinde kirgir bq katta bodrumda 
çamaıırhk ve ocak mahalli dart 
kıimUrlilk bir kuyu Ye dDkklıı ve 
zemin katında çini antre bir oda 
bir dolap onun üstünde çini sahan-
hk biri camekanlı olmak üzere iki 
ufak oda bir dolap onun üstünde 
yani bir numaralı daire Oç oda bir 
mutfak bir. antreli iki numuralı 
daire üç oda bir mutfak bir antre 
bir çıkma bir balkon ve üç numa• 
rah daire üç oda bir mutfRk bir 
antre bir çıkma en nstunde bir 
sofa bir mutfak bir daraça ve 
elektrik ve terkos tertibabnı havi 

Yarvant Ef. 

Emine Ha· 
cer, Hatice 
Piraye H.lar 
ve M111tafa 

Nihat B. 

926 11769 
bir apartmanın tamamı. 
Süleymaniyede Süleymaniye mahal- Fuat B. 
lesinde Taşodalar sokağında eski 
12, 12 m iikerrer ve yeni 16 18 nu· 
maralı yüz kırk dört arşın arsa 
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J 3. Ko. Sa. Al. Ko. den. J 
K. o. ihtiyacı için 3000 adet tımar 

fır$ası pazarhk suretlle alınacaktır. 
lhalc tarihi 27 - 4 - 932 Çarşamba 
günü saat 15 te komisyonumqzda ya
pılacak tır. Taliplerin şartname)i al -
ınak üzere her giln ihaleye iştirak e
deceklerin ise yevmi mezkfı.rda ko • 
misyonumuzu müracaatları. (21a 

"Bu da O Kadar iyi,, demek, 
umumiyetle daha az iyi demektir. 

Bir dükkana gidilerek bir mal, mesela iyi tanın· 
mış bir fabrikanın mamulatından kostümlük halis 
yün bir kumaş istenir. Dükkan sahibinde bu mal 
yoktur, fakat mesleği olması dolayııile size ıatmak 
arzusundadır. Yahut o maldan mevcudu varsa da 
daha fazla kir edebileceği başka bir malı satmak 
istemektedir. Ba sebepten mOıteriye diğer kuıuatı 
tavsiye eder ve bütlln sadakati kalbiyesi ile 
'' bunun da diğeri kadar iyi ,, olduğunu binlerce 
kelime ile temin eder. MDşteri bu suretle hatmn
dan hiç geçmemit bir malı almağa ikna edilerek 
ekseriyetle ancak iş işten ieçtikten ıonra " o da 
o kadar iyi,, olduğu için aldığı malın, evvelce iıte· 
diğinden fena olduğunun farkına varır. Yapılan 
kostüm çabuk eskiyerek biçimsiz bir hale gelir ve 
parçalanır. Dükkan sahibi beklediği kirı çıkarmış, 
müteri ise aldatılmıştır. 

Hafif bir rahatsızlık, Yilcut veya bat airıları 
hiasei:Hyorsun ve çabucak; sana o kadar yardım 
etmiı mücerrep bir ilaç olan bir "Aspirin,, almak 

· iıtiyoraun. Sabcı eline iki tablet sıkıştırıyor. Tesa· 
düfen tabletlere bir gaz gezdiriyor ve sana verilen 
leyin hakiki Bayer İfaretli "ASPiRiN,, olmadığanı 
anbyoraun. Buaa itiraz edince şu cevabı alıyorsun; 
''Efendim, bu da o kadar iyidir. "Gene aynı 
nekarat. Hayır, hu bir taklittir; ve hiç bir zaman 
o kadar iyi olamaz. Fakat satıcı bunlardan ihtimal 
daha fazla kar etmektedir. Yalnız en iyi şeylerin 
taklitleri yapılır ve "ASPiRiN,, dOayayı kaplayan 
ı&bretini hiç yoktan kazanmamıştır. Bu sebepten 
hakikaten iyi Ye emin bir illca iki miıli ihtiyaç 
vardır. Verdiğin parana mukabil iyi bir mal iıtemek 
hakkındır. Kendi menfaatin namına hakikaten 
halis "Bayer iıaretli ASPiRiN,, almata dikkat et; 
taklitleri ekseriyetle gayn kabili tefrik bir surette 
yapdmakta ye kısmen de aynı İfareti haiz bulun· 
makta ise de bu iıaretin üzerindeki .. Bayer,, 
kelimesi bulunmaktadır. 

Bolu vllAyetl Jandarma kumandanlığından: 
Bolu merkez kazua koruculan için dairede mahfuz yerli nil· 

mune kumaştan 196 takım elblıe yaptınlacaktır. ihalesi 7 Mayı1 
932 cumartesi günü yapılacaktır. Taliplerin mezkar gllnde Jan
darma daire•inde mütetekldl komisyona mDracaatlan. (1615) 

Gedlkpaşada jandarma 
satınalma komisyonundan: 

Otuz bq kilo yerli eğer sabuna pazarlıkla ahnacakbr. Talip
lerin 28 Nisan 932 perpmbe günü saat on birde komisyonumu
za müracsatları. (1616) 

==:ü.._,...;..,,,__.,..=========::====:========== 
üzerinde 16 numarahsı ahşap iki 
katta dört oda iki sofa bir taşlık 
bir mutfak bir kuyu digeri yeni 
18 numaralısı altmıt arşın arsa 
llzerinde ahfap üç katta llç oda iki 
ıofa bir mutfak ve yllz kırk altı 
artın bahçeyi havi iki hanenin ta· 
mamı. ( iki methal olup birinde 
16 diıerlnde 16-1 numara görülmek· 
tedir.) 

600 7985 Üsküdarda pazarbaşı mahallesinde Mardiros Ef. 
Çıkmaz yıldırım sokağında eski 3-
3 Mü. 3 Mü. ve yeni 5.7.9 numa· 
rah biri 7 numaralı bilyük hane yüz 
altmış arşın arsa üzerinde tamire 
muhtaç ahşap Oç katta on iki oda 
sofa bir mutfak bir taşlık digeri 
yani beş numaralısı yilz arıın ara• 
üzerinda ahşap bir katta iki oda 
bir mutfak dolap bir antre odun• 
luk kömürlük digeri yani 9 numa• 
ral111 yetmiş bq arşın arsa üzerinde 
klgir iki katta Oç oda bir sofa bir 
ktıçOk taşlık bir malta mutfak ve 
beş yüz yetmit yedi arşın bahçeyi 
ve bahçede iki kuyu ve bir sabrın-

. cı havi üç hanenin tumamı. 
Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilih yazılı emvali 

gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayede neticesinde hiz~
larında gGıterilen bedellerle mGşterileri ilzerinde takanilr etmış 
ise de mezkur bedeller haddi liyıkınde görülmediiinden tekrar 
on beş gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmit ve ı.2 Ma
yıs 932 tarihine müsadif Perıembe gllnll arttırma bed~llerı .had
di layıkında görüldüiü takdirde kat'i kararlarının çekıJmesı ta
karrür eylemiş olduğundan yevmi mezkürde saat on dörtten on 
bet bucuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu 
ilin olunur. (1624) 

(1599) • ~~~ ... ' 

* * • 
Birinci fırka ihtiyacı için müteah· 

hit nam ve hesabına et mUbayaa edl· 
JecektJr. Pazarlrjı 26 - 4 - 932 a· 
Jı glbtü saat 11 de koınilyonumuzda 
yapılacaktır. 'I'aliplerin şartnamesini 
almak üzere her gün Ye pazarlıia ft
tirak edeceklerin vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları. (221) 
(160:;) 

"' "' . 
Dört fırka ihtiyacı için 822 lf ra 

mukabilinde pazarlıkta karavana alı
nacaktrr. İhalesi 26 - 4 - 932 salı 
günü saat 17, 30 da komisyonumuz • 
da yapılacaktır. Taliplerin prtname
:;ini almak üzere her iÜlı ve pazarlı· 
ğa iştirak edeceklerin yakti muayyen
de komisyonumuza müracaatıan. (218 
(1602) 

* • • 
IH. K. O. ihtiyacı i~in 500 karavau 

na pazarlrkla alınacaktır. lhalest 26 
- 4 - 932 paazrtesi günü saat 17 de 
komisyonumuzda yapılacaktır. Ta • 
liplerfn şartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarlığa i~tirak edeceklerin 

'de vakti muayende komisyonumuza 
müracaatları. (211) (1551) 

• • • 
K. O. kıtaatı ihtiyacı için (3000) 

ip yular başlığı pazarlıkla alınamk
tlr. lhalesl 26 - 4 - 932 pazartesi 
gilnil saat 16 da komisyonumuzda ya 
pılacakhr. Taliplerin ~rtnamesf.nf al 
mak Uzere her gtin ve pazarbfa işti· 
rak edeceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatlan. (209) 
(1549) 

* • • 
K. O. ihtiyacı için 35 küçük kaza

ıun pazarlıkla ahınacaktır. İhalesi 26 
4 - 932 paza rtesi günü saat 15 te ko
misyonda yapılacaktrr. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de vak • 
ti muayyende komisyonumuza mUra • 
caatları. (210) (1550) 

* .. • 
Çatalca müstahkem mwld kıtaatı 

i~in (50,000) kilo sıfır eti kapalı zarf 
la münakasaya konmu§tur. ihalesi 
7 - 5 - 932 cun1artesf güntl aaat 
14 - 30 da komisyonumu~a yapıla • 
caktır. Taliplerin şartnamesini al • 
mak .üzere her gün ve münakuaya 
iştirak edeceklerin teminat ve teklif 
namelerile ,·akti muayyende komisyo 
n~rnuza müracaatları. (192) (1440) . . .. 

K. O. merkez kıtaatr ve müessesa
tı i~in 223,000 kilo sığır eti kapalı 

zarfla münakasaya konmuştu?. Iha 
lesi 7 - 5 - 932 cumartesi saat 15,30 
da komisyonumuzda yapılacaktır. Ta 
)iplerin şartnamesini almak Uzere 
her g Un ve münakasaya i,tfrik ede • 
ceklerin teminat ve teklif mektupla· 
rile vakti muayyende komisyonumu 
za müracaatları. (194) (1«.2) 

1.r * * 
K. O. ve 1 inci fırka kıtaatı için 

1:>,000 kilo bulgur pazarlıkla alınacak
tır. İhalesi 25-4-932 Pa:ıartt'si günü 
saat 16 da komisyonumuzda yapıla
caktır. Şartnamesini almak i6.t.eyenle
r in her gün ve pazarlıia iştirak ede
cekler in muayen saatte kom~yo~umu
za müracaatları. (212) (1569) 

• "' * 
K. O. için 30 adet büyük ka• 

zan alınacJkbr. lbaleıi • 26 • 4 • 
932 Sah günü saat 16,S da ko-
misyonumuzda yapılacaktır. Şart· 
namesini almak nümunesini gCSr· 
mek iıtiyenlerin her gDn pazar
lığına ittirlk edeceklerin de •ak-
ti muayyeninde komisyonamu%a 
müracaatlar1. (213) (1570) 

:t- •• 

Bir inci fırka ile Anadolu cihetin· 
de ve K. O. kuruluşu dahilinde bulu
nan kıtaat ,.e müessesat için 150 b in 
kilo sığır eti kapah zarfla münnka • 
saya konmuştur, ihalesi 7 - S- 932 
cumartesi gilnü saat 15 te komisyo
numuzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak Uzere her gtin ve 
münakasaya iştirak edeceklerin temi 
nat n • tekJifnamelerile vakti muay • 
yeninde komisyonumuza müracaatla-

(Lütf en sayfayı çeviriniz) 
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~Kanan Namına Hanımefendiler, 
Bu Senenin En udretll, En GUzel Realist Romanıdır 

itinalı Bir Baskı Ve Şık Bir Kapak ıçinde Çıktı 

• • 
IPEKIŞ in bu mevsime mahsus 

Basan Ve Neşreden Sühulet Kütüphanesi ~-: 

---------•Flatı 75 kuruş bJ· 
nefis ipekli kumaşlarından istifade 
edebilmçniz imkanı hazırlanıyor. 

•••• Yerli Ye AYrUpa kumaşlarından kusursuz 1 
lsnıorlonıo emiseler 20 liro~on ~HSIHr 1 Mayısta Ankara' da açılacak 

Yerli mallar sergisini müteakip: hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucazdur. 
•••ı Eminönü, Kazmirci Ali Riza müesseaatı ..... 

.----iş ocağı---.. 
Her smıf işsizlere it ve istiyenlere işçi verilir. 
Emlak satılır kiraya verilir ve akarat idare olunur. 
iş ocağına ortak alınır. 
Sirkeci Ankara caddesi Orbanbey Han. 

- istenenler 
1 - Hizmetçi kadınlar ... 
2 - Aşçı kadınlar ... 

- Kiralıklar 
1 - Sultaoahmette 4 oda, beton, banyo, tarasa, su, deniz. 
2 - ,, 7 oda, ~bşap, banyo, bahçe, su. tulumba, 

elektrik, deniz. 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları ~l 
Beşiktaşta tramvay caddesinde kAin heyeti umumiyesine 2190 

lira kıymet konulan 2 No. mezarhk arsası satılmak üzere kapalı 
zarfla müzayedeye konmuştur. Talip ola•lar tafsifat almak için 
her gün Levaz.ım müdürlüğüne ve ihale günü olan 19-5-932 per
ıembe günü de 164 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya mek
tubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etme
lidirler. (1621) 

Gürnrük Muhafaza Umum 
Kumandanlık Satınalma komisyonundan 

Gllmrük Muhafaza kıtaatı ihtiyacı için (15,000) metre yazlık 
haki elbiselik kumq ile 700 metre astarlık bez kapalı zarf usu
lile aabn alınacaktır. 

Şerait ve evsafını anlamak istiyen taliplerin Ankara,da Ev
kaf Apartımaıuada Gümrük Umum Muhafaza Kumandanlık aabn 
alma komisyonu He Istanbul' da Gümrlik Muhafaza Müdürlüğüne 
mllracaatlan. 
ihalesi 4 Mayıs Çarşamba günü aaat 14 te intaç edilecektir. {1490) 

Edirne Defterdarlığın
dan: 
N. Mevkii Cinsi Bedeli mubammeni Taksiti 

374 Edime-Dilaver B. Hane 
Lira 

12000 8 
Balada numara, mevkii ve cinsi muharrer hane bedeli sekiz 

sene ve sekiz taksitte tahsil Ye istifa edilmek ıartile temliken 
ıablmak üzere 11 Nisan 932 tarihinden 1 Mayıs 932 tarihine 
kadar (20) gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan ta· 
tip olanların bedeli muhammeninin % 7,5 nisbetinde depozito 
akçesile birlikte Edirne milli emlak dairesine müracaatları ilin 
olunur. (1525) 

n. (193) (1441) r--YAKIT , 
K. O. müessesatı ihtiyacı isin 1000 Adres: lstanbul Ankara caddesi 

kilo zeytin pazarlıkla alınacaktır. Valat yurdu. 
ihalesi 30- 4. 932 Cumartesi günü saat Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
16- 30 da komisyonumuzda yapıla - 2.3872 idare 2.4370. 
caktır. Taliplerin şartnamesini almak Posta kutusu : 46. 
üzere her gün ve pazarlığa iştirak Telgraf: fstanbul VakJ=t==== 

• * • 

edeceklerin vakti muayyendc komis Abone şartları: 
yom:ant12a müracaattan. (223) (1611) ı 3 o 12 Aylık 

• • * Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
K. O. emrinde bulunan hastaneler Hariçte - 800 1450 2700 

ihtiyacı için süt ve yoğurt kapalı zarf !!!,.n t;artlar1mız: 
usulile münakasaya konmuştur. Iha- Resmi Husus! 
lesi 21- 5 - 932 Cumartesi günü saat Satın 10 Kş. 12,50 Kş. 
11 de komisyonumuzda yapılacaktır. Santim• 20 " 25 
Taliplerin şartnamesini almak üzere KUçUk llfin şartlarımız: 

ı '2 J 4 1- l O üefıılı 
her gün ve münakasaya iıtirak ede· 30 50 65 1 5 ıoo Kuruş 
ceklerin teminat Ye teklifnaınelerile A- Abonelerimizin her üç aylı · 
vakti muayyende komisyonumuza mü· ğı için bir defa mecı.:anendir 
ruaatlan. (222) (1610) H - 4 satın geçen ilanl:ınn fazla 

• "' "' atın için 5 kuruş zammolunur, 

K. O. ktaatı hayvanatı ihtiyacı için v AKIT Matbaası 

Istanbul 

-ve-

Ankara' da 
• • • 
: Bilyttk -IPEKIŞ mağa-

• 1 

zalarıaçılıncıyakadar 

. hanımlarımızın A vru
pa mamulatından 

milstağni kalmaları 

için: 
HUSUSİ 

Satış 

Şubeleri 
açılaca~tır 

-
IPEKIŞ Ankara sergisine büyük 
mikyasta iştirik ediyor 
ınıın11oo~mııın11ıınlllllllllıı11111ı~ırı•ı~ımmmıın~mınııını~ınıııı~ıımnıllillıımw]mını~ııııınıııırnıııırnıtım nıwı ı.-111 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt hstahklar mutahassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar Jstan. 
bulda divanyolunda 118 numaralı hu• 
su.si kabinesinde dahili hastalıklan 
muayene ve tedavi eder. Telefon: fs. 
tanbul (2. 22398) 

Kiralık gazino mahalli 
Usküdar mal müdürlüğünden: 

Usküdarda Büyükçamlıcada tepe gazinosu ile alttarafmdaki ya
rım dönüm çamhk arazi üç ıene müddetle ve senevı muhammin 
180 lira bedelle icara müzayedeye konulmuıtur. Taliplerin yüzde 
7,5 nisbet ve pey akçelerile 30-4932 cumartesi gDnü saat 15 te 
Üsküdar malmüdürlüfüne müracaatları (1432) 

ÇOcuk Haftasında kumbara alayı 

• lçi ne'şe ile dolu ~· Bayram ne kadar tatlı 
Birer kumbaramız var ~: Arabamız kanatlı 
Biz aşarız her yolu ~ Neş'emiz iki katlı 
ÇUnkükumbaramız var l Çünkü kumbaramızvar 

42 ton ar,a pazarlıkla. almacaktır. Sah.bi M hmet A mı ... _ . .. .. ı : e sım, umu 1 
.-leal 30- 4- 932 Cumartesi gunu saat · t "d .. ·· R fik Ah neşrı:rn mu uru: e met 
ıs da komfs,y·onumuzda yapılacaktır .......................................... - ................ . 

····-··---........ ·--·················· .. ·······-.. , i Türkiye iş Bankasıi . ........................................................ · 
'l'a1iplerin şartnam~c;ini a1mak üzere terin vakti muayyende komi~yonuınu
her gün ve pazarhğa iştirak edecek· za müracaatları (220) ,(1604) 


