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leden mnra llraftllÖl'9 giderek Jnmwıdaııla· 
ra zlyaretlertDl iade etmıtler, ıemtye gider· 
!erken ablaD toplarla aeJAmlanml§lardır. 

KrovadrllD yarm ha1km ziyaret etmesine 

mtlaade edUme8I mtıhtemeldlr. 

Krovadrde bulunan tayyare dt1n IGhrl· 
mlzlD tızerbıde bir cevel&D ;yapnuft.ır, 

Vaziyet, 
Matbuat 
Kanunu 

Tütün konferansı 
Bı.glln şehrimizde 
merasimle açılıyor 

IWlmn Ulttba konferanu bugün ~ -
adsde menalmel llÇdacaktır. 

KODfenua bdlMt TekAletl umma ba -
rlcl ticaret oftal mödllrtl cıe.ma. llablp Ecbp, 
o&I rapor1örtl Balak Be)'lerle htanbol, iz • 
mir, ....... Tralısoll, Ueant odalanmD 
mftmeMIDert lttlrlk eclecelderdlr. ftıtlD la -
blııan ....._ da Ziraat l'lbMl ......... Na -
lllf Bey koalenuta ~. 

Konfel'IUIM lftlrik edecek Balpr ftl Ya • 
nan lll1U'ahllulan dDn teJar1m1se ~r • 
cllr. 

Yanan mara111au heyeti 1U sevaUan m\l • 
fietekklldlr: 

8elAnlk tMtbt mDIMaba;ya bDrom dlnık -
törtl M. Plmnakala, meclis tDnl komlsyo -
DD relal JI. Maalıell4la, lku.ı ve nez:&J'etl 
ublk mlatepn K. Rodopuloe ve Zlra&t ne -
saretl amamı mtıdtbtertnden il. K.aran1a11oa. 

Kmıferanata sör9111e Dek mNeleler Ucıart 
'Ve zirai diye ....... Ud kama &)'l'llmı)Qr. 

Tlcıarl me.eleler arumda lıOhe•• Balkan 
tDtDn ollsl tetldll ..-eleel .balnnım~<tadır. 

-- bu fikir llalbD konlenıamıda da 1 -
lerl ılllrlllmüttlL 

Zirai mMelelerla lıetmda da tMb zina -
Unla temclldl vardır. 

Kontenu J'llZDlllDe91nln en mlUalm Jlllld -
dealnl bu temdit emseleıll t.e,kfl etmektedir. 

Söylenllclltlne sere Yanan manbhulan 
koateranata Blılkan memlektlert tllUbl Is -
w..ı&tmm temdidi fikri etrafında teklif e -
deaeldmt formODe Yananlatan ve Tilrld~o 

meaellk UltDn latlbAl&tmm '°· BuJprh -
tanıta da IO mllyoa ldlo;ya lncllrllmeelDI lat.I • 
7~ klerdlr. 

TMln t8eearlanmn temdit tekllflnl eM• 
IUlıu1yle DmTafdı ~. Tllceal' -
lanmızm möyledllderlne sön wark tllıonlerl • 
De olan lllUyao 9eDede 100 m117on kilodur. 

llallıakt fada miktarda lstlbııal&t yapıl -
clılı tein flatlar d8pnekte Ye mestabelllor 
Dral' sGrmektecllrler. 
~ temdit teldUlnl MU IU • 

1ıaıV1e lllUftfık lınlJDakla ı.eraber mltterek 
1111' ır-t ıepnı teldlftne flMetle ale)'btar 
1'aJmnnels ........ 

Karıştı 

Bir aile faciası 
Dün ikikardeş ağabey

lerini bıçakladılar ! 

Yeniden 1 • 

Vırfıler heyetinden 5iıbak Mesrup, -Oikrın Trabyan Ye matbaacı AıoP efındilr 
Şehrimizde bulunan bazı ermenilerl liye ve vilayete, bir miras meselesi 

alllidar makamlara, bu meyanda ad- ( L'/JUen aaglayı çevirlnlz) 

Londradan Nevyorka 
Nevyorktan Londraya! 
Meıhur kadın tayyare~i Ami nisan 

lısiyle birlikte !<~ar verdi 
Yirmi d&rt H· 

at içinde ln,U· 
tere tayyarecilik 
ileminde iki mU
bim haclbe ol· 
muttur. Birtıi, 
tayyareci Molli· 
ıon'un meşhur 
kadın tayyareci-
lerden Ami Jon
aon'Ja niıanlan· 
maıı, öteki de 
bu iki niıanhmn 
Londradan Nev· 
yorka gidip gel
me bir uçup 1 
karar verifleri· 
dir. 

Tayyareci Haziran 
iki al .. nll 

Dihayetiade. Londraclan N"JOfb aça 
!Lifi•.., ... ~ 
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36 Milyon Ingiliz 1 °~~1i Telgral Haberleri 1 Hitlerciler -hükU; 
Liralık Miras! ~H~ar~ıc_1 ~~-------lllllimmı ____ _,_ __ ....... ______ 

1 
mete geçiyorınU• 

ermeni . patrfühanesinin suiistimal Muvakkat bu··ıçe Linbergio Çocuğu Ku··çu··k san'atlar [Üst tarafı 1 iuci S&)facnızdıl 1 

yaptığından bahseden bir istida ver - b le' 
mişlerdir. 932 bütçesi hazirana yetişe• Ceset Yakı 1d1 LAylha maliye encümeninde surette tadilat icrasına mu dit 

İddiaya. göre, 36 milyon lngiliz 1i - miyecefil için.. tekrar tetkik edilecek fet etmiyeceği söylenmekte t 
ralık mirasın mevzuu bahsolduğu bu Ankara, 14 (Vakıt)- Meclisin Ankara 14 (Vakıt)- Maliye Eğer buna muhal,efet e~ec;ı, 
suiistimal şu suretle cereyan etmiş - haziran sonlarma kadar devam Bir iz bulundu, çocuğu öldU· encümeni küçük san'atların Türk- olursa o zaman jenerallerıo, fi 
t• d . ft: ı 
ır: e eceği anlaşılmaktadır. 9j2 ren haydutlar1n Uç gUn6 ka· Iere hasrı layihasını tekrar tel- Gröner'e karşı çevirdiklerı . ~ 

"Kayserinin Talas köyünde otu - bütçesinin hazirana yetişemiye· dar ele geçirilecekleri kuv• kik edecektir. lstibbarıma wöre parlak bir muvaffakiyete ıs, 
ran Ağya Emirhanyan Efendi sene - ceği ve muvakkat bir aylık bir vetle tahmin edlllyor Jiyihaya mevzu san,at isimleri ettikleri manevralua tekrar b•~ 
]erce evvel memleketten ayrılmış ve bütçe ihzarı muhtemeldir. Londra, 14 (A.A) - "Evening kaldırılacak, yalnız küçük sanat- l tıı11 
Hindistanda ikamete başlamıştır. lh - Mevs, ııazetesi, yeni Jersey po- lar ibaresivle iktifa olunacaktır. ayacakları ve tamamen ya ·ıı' 
tiyar zengin arada sırada Türkiyede Devlet ştlrası lis zabıti mülazim Valter Gough- başına kalacak olan M. BrD

01 

bulunan ailesini vaziyetinden haber- d lin'nin şu beyanatını neşretmek- B. M. Meclı·sı·nde sağ cenah milliyetperverleri üı~ 1 
dar ediyordu, Bir lhtilif h:!,"J

1
n • karar1nı tedir : rinde icra edegelmekte oldUJ.- ; 

Bir aralık Ağya Emirhanyandan Ankara, 14 (Vakıt)- Maliyey- -Tahkikat neticesinde çocu· Diln neler müzakere tadi!kar faaliyeti bile göstereıııı' , 
hiç bir haber gelmemiş ve epeyce bir le nafia arasında Izmir rıhtım b k b b ve kabul edildı· ?. yeceği zannolunmaktadır. 
zaman sonra da, zengin ve bekar ih- ğun üvü çapta ir ta anca 8 b k gt( 
tiyarın büyük bir servet brrakarak m. ve Liman şirketlerinin jmtiyaz ile öldürüldüğü tezahür etmiştir. Ankara 14, ( A.A ) - B. M. inaenaleyb, aşve ilin eıı kif 
düğü anlasılmıştır. Gene söylendiği. harici yaptırdıkları binalardan Çocuğun cesedi 'ltomubille vo- Meclisi bu gün reis vekili Refet Lausanne konferansını mlltea ~ .. · 

~ - vergi ahmp alınmıyacağı hak- lun kenarından 60 metre kadar d b··t·· k l - h oıu" 
ne göre, ihtiyar Ağya Efendi ölmeden ı.ındakı· noktaı· nazar ibtilafım beyin riyasetin e toplanmıştır. iş- u un apı arı sag cena to•ı ı 

" ileride olan ve keşfedil- t h k I " evvel vasıyetini hazırlamış, servetinin ııı.uA rayı devlet vergi alınacag-1 b l d l l k k letme umum müdürlüğünün 1931 e asına açma ve par aIPt 1H 

K k 
y miş u un uğu ça ı ı çu ura b k d o~ altmış sene müddetle al titanın üç şeklinde kabul etli. nakledilmiştır. senesi ütçe anununa müzeyyel da ekseriyetinde sosyal- e~ t· 

büyük banka.smda işletildikten sonra kanun layıhası müzakere ve ka- rallarm yerine müfrit millıYe 
mütesaviyen ailesi efradma taksim M ld• kÖ •• Katiller cesedi ~ömmiye te- bil' 
edilmesini bildirmiştir. ec ıye yu şebbüs etmişler, fakat görünüşe bul edilmittir. Bu kanuna göre perverleri ve Hugenberg grU ~ 

Bundan on sene evvel İstanbul er- lstanbut Belediyesi hudu· göre ansızın bu fikirlerinden devlet demir yolları işletme umum nu getirmek mecburiyetinde k• 
duna girdi f t · l d' z b t müdürlüğü 1931 senesi bütç~si- ması muhtemeldı'r. 

meni patrikhanesi Hindistanm l\lad· ] sar ınazar e mış er ır. a ı a .,, 
Ankara, 14 [ Vakıt - Mc- k ti · · t• f ·ıı · · oin muhtelif faııl ve maddeleri- 24 t ·ıı· d d. t'o '' ras "rmeni papazlığından bir mektup uvve erı emaye ın aı erını mayıs arı ın e ıye ı , 

"t cidiye köyünün Istanbul Beledi· k f · · • d b t" ı·· 655 b' ı· t h · t• Rlmıştır. Bu mektupta Ağya Emir· eş ıçın ıcap e en er uru ne ın ıra munzam a sı- timaından sonra Prusya'da , 
yesi hududu dahiline alınmasını f ı 1931 b ~ ''lnyanın bıraktığı mühim servetin n- H 

1 
., t · 1 d' gayreti sar etmekten geri dur· sat veri miştir. üdcesinin haddüs eden vak'alar bu her'.~ 

eyeti ve <ı e asv p ev e ı. 7 87 ır ilesi efradma taksimi için varislerinin mamışlardır. fasılları arasında 1 O bin 2 merci tacil etmiştir. Müfrit oı 
1 

teker teker tesbiti, 36 milyon Ingiliz 68 İDCİ madde Bir iz üzerinde hulunulduğu lira münakele yapılması ve malul liyetperverlerden birisi di1e 
Jir:ılLl{ servetin yok yere heba olma- zannediliyor. 3 gün içinde ka- askerlere verilecek 4600 hra para reı'slı'gYı·ne ı·ntı·hap olunaca'·tıt• 

Terık beyin leklifi teşkilat. ll f ~ ması namına rica ediliyordu. e"" ... siyo encUmenlnde ti erin tevki edileceği tahmin mükifabnm düyunu umumiue ' ..,.., " Hitlercilerin Prusya parlaıı>e 
Altmış kadar olan varisler bunu Ankara, 14 (Vakıt) _ Teşki- olunuyor. Efkarı umumiyenin bu bütçesinin zat maaşatı fasıhna df 

dnyunca, irlerinden Agop Keı;,isvan, ·· · ı· kabı'l kaçırma haAdı"selerı· faı·ııerı· tosu üzerindeki tazyiki 0 ka 
:: ~J latı esasiye encumenı mec ıs mevzu tahsisatın tesviyesine dair 'ıı0 

Dikran Turapyan, Sahak mesrop, Kt.>· dahili nizamnamesının 68 inci hakkında pek şedit cezalar tat- kanun kabul olunmuştur. kuvvetli olacakbr ki M. Brao f 
linkyan, Avadis isimlerindeki zevat- maddesinin 2 inci fıkrasının ta- bik edilmesini talep ettigy i Nev- bir iki günden fazla bir rol 

0 

t b k. 'lik b" h t ı Müteakiben Traktör tazmina-an eş ışı · ır eye ~ercrc t dili hakkında Hakkı Tarik beyin Yorkta M. Hoover, katiller a· naması şüpheli gürülmektedir• 
bu i,,fo uğraşmıya memur etmişler· teklifini tetkik ederek liyihai leyhinde çok geniş takibat icra- tına ait kanun n:uaddel layihai Fransız gazetelerinin ne•rıt; 
cH • k:muniyelerin meb'uslar tarafın- sım emretmiştir. kanuniye ile matbuat kanununun Paris . .l4 (A.A) - Gazetel, 

Heyetin mesaisi senelerce sUre- dan tekabbül ediiebilecegy i şek- F d l h 51 inci maddesine bir fıkra ita- H l d sıl 
dursun, ..,..;niln birinde heyette bulu- e era ükfımet ve yeni it ercilerin mütema iyon . ·ıt ,.,.. linde rnaddevi tadil etti. J l k b b vesine, tayinat ve yem kanunu· k , f 1 ı 
nanlnrdan biri l\frsm1a otoran i\fa- ersey aya et er anı u apta ma ta o.an nü uz arının tesır 

na bazı maddelerin tezyiline ve G f aıı' 
dam l\laryam i~nıinde sel;:senlik l>ir '°ı·r tayyare kazası icap eden· tedbirleri ittihaz için f h k ceneral rönerin isti ası yüı 11 lJ.3 umumi hı zısıı ha anununun O' 
kaclınm Ağya Emir)ıanyan Efendinin toplanmışlardır. den hadis olan vaziyet hakkın 

Nevyork, U (A. A.) - Tayyareci 288 inci maddesinin tadıline ait i 
yegane varisi olarak iki oğluyla bir- Kaçakçı:ıg" ı yaptıgy ı zannedi- oldukca endişeli mütalealar ser 
l
·kt K 

11 
.. h k t .kl · · Reichers'in burnu kırılmıştır. Yüzii kanun layihalarının ikinci mUza· 

ı e a rntara arc ·e ett1 • ennı !enlerle miralay Lindbergh ara- etmektedı.rler. 
h 1. l t Me hul bir el tara yara ve bere içindedir. Mumaileyh, kereleri yapılarak kaul edilmiş -"' 
J aı;er a mrs ır. ç • - tayyaresinin kanat ve iskeletinin ha - sında.. taV(\S.flat' etmiş olan gemi --: Matlı~ gazeteai l-litle.rcil~;. 
:fmdan bu biiyük mirastan kendileri . . bh C , d k ve pazartesi günü toplanılmak ilerı· hareLetlerı·nı'n neticelerıt1' 
nin mahrum edileceğini sezen mirasçı sara uğraması dolayisiyle denıze in - müce izi urtiss Je 0 tor üzere içtimaa nihayet verilmiştir. u; ( 

derh:ıl diğer varislere malUmat ver - mlye mecbur olmuştur. Coudon zabıta tarafından istic- kendini göstermekte gecikn>İ~ 
miş ve hep birden alakadar makam - Iiendisini alan geminin deniz üze - vap olunmuşlar, fakat tevkif Kemalettin SamiPş. ceği mütalaasındadır. 
lara istida v<.'rmişlerdir. rinde sallanmakta olan tayyareyi edilmemişlerdir. i •ı • Eceode Paris Hitlerin ord~ 

görmesi mucize «mbilinden bir ~ey - yı eşı yor 1 ı d b. k ld ::..t# Varislerin iddiasma göre, Maryam Çeset nasıl yakıldı nun a e a e ır a mı o U~"", 
dir L d Vimar, 14 ( A.A) - Türkiye 11.4 

ismini taşıyan n kendisinin Emir. • i Nev Jersay 14 (A.A)- in - B K l ve ordunun eski imparator il» 
Si nopta yeri üyük elçimiz ema ettin Sami ıf hanranın yeg~ine varisi addeden bu berg, buraya gelmiştir. Tabutun ihya etm~k niyetinde bulundll:r 

k d · t ·k , ·1· K M il rgisl paşanın sıhhi vaziyeti mahsus ·a ına ermeni. <pa rı ve;u 1 azaz . a ar Se kapagy ı kafi surette kapanma· DU yazmaktadır. 
Ef d. t f d hte ·k ] ş h bir salah göstermiştir. yan en 1 ara ın an sa vesı n Sinop, 14 [ A.A - e ri- dan evvel çocuğunun naşmı gör- Hltlercllerle komUnlstl-' 

verilmiştir. m)z milli iktısat ve tasarruf ce• mek arzusunu ızhar etmiştir. KUtahya ticaret odası arasında el"'' 
V · ı d A Ef d' 1 · • f d t t' ı kongresinin teessUrU , ans er en gop en ı şun arı mıyeh tara ın an er ıp o unan Kefen küçük kadavranın bir M Berlio, 14 (A.A) - Evf 11, ·· 1" ı· ti · · d.. C H Kütahya, 14 (A.A) - ınta- v 

soy uyor: yer 1 ma ar sergısı, un • • kısmanı örtmüştü. Fakat, Lind· k d k gece Berlinde müfritlerle koısJ 
- Patrik vekili Kazazyan Efendi Fırkası salonunda Vali Bey ta- a ticaret ve sanayi o ası on- le' 

Mısrrdaki Madam Maryayla hali te - rafından açılmıştır. berg, bunu kaldırtmış ve odada gresi toplanarak müzakeratına nistler uasında kanlı mücade ! 
b . l yalnız kalarak çocuğunun parça b 1 t I k b ı t H ·ki tar' masta.dır. Bundan altr ay ent:l Mı - Serginin küşadı müoase etıy e aş amış ır. er vu u u mut ur. er ı ,r 

sıra gitti, döndü. tezahürat yapılmışhr. Halk ser· parça olmuı vücudu karşısında Kongre kontenjan tarifeleri ve arasıoda teati edilen kurşuol 13 
· b k b. l" k ·· t k bir iki dakika durmuştur. d' b ı l h kk d döt" Madam Hanikyanm amca zadesi g1ye ilyü ır a a a gos erme - ığer azı mese e er • ın a dan iki müfrit ölmüş ve r· 

t 1. ı "t t h ı~ kle Bir müddet sonra cenaze oto- h' t· d k 1 •t tı Bedros Efendi, bir kaç ay evvel Bey - e ve yer ı mamu a 1 e a u temenni ma ıye ın e arar ar ı • de tehlikeli surette yaralann>tf d 

oğlu heyetinden, yani kendisinin de benimsemektedir. mobili Undende kain ölüleri tihaz ve BerlinBüyük Elçimiz Berlin havalisiode Litchenber~ 
bulunduğu heyetinden bir sahte hüvi - Tuna konferansı yakmıya mahsus olan mahalle Kemalettin Sami Pı. nın geçir· ele Hitler taraftarlarının iç_ti"'ıer 
yet tasttknamesi, ilmühaberi çılrnrttr Paris, 14 (A. A.) - Tuna memle - doğru hareket etnıittir. diği müessif kazadan dolayı te~ t 
Bu ilmühaberde ''Mısırdaki Madam ketlerinin mali vaziyetleri hakkında Çocuğun nRşı yakılmıştır. essürabnı izhar etmiştir. mahalline birdenbire komüoı• et 
Canikyanm Bitlis civarındaki Hotlik tnnsbrucck'ta ba.<Jlamt"" olan tetkikata Ceset yakıldıg"' ı esnada yalnız girerek ateş etmişlerdir. Bu ,t--t - ~ Kongre teessürlerinin Hariciye ı' ,. 
köyilndcn Haçado Gnnçonun kerimesi 19 - 20 mayısta Münihte devam edi - Lindberg'le Nev Jersey polis neticesinde bir ihtiyar ölııı~f "'' Vekaleti vasıtasile iblağmı ka- ıv 
olduğu ve müteber şahidin kendisine lecektir. Orada mali mütahassıslar müdürü ve dig~ er bir zabit hazır dört kişi de ag-ırca yaralanlll1',ı rarlaştırmıştır. 1 

Emirtehan dahi denildiğini söyledik - komitesi bir içtima aktedecektir. bulunmuştur. üç meb'usun mahkOrnit• ,J~ 
Jeri,, kaydedUmi.ştir. Müzakerat ruznamesinin haş1rca Çocuğun külleri yarın ebevey- Bir tavsiye Berlio, 14 (A.A) - E,,f t~ 

Bu vesika Mısrra gönderilmiş ve maddesi, ecnebi döviz ticaretiuin ni - nine teslim edilecektir. gün Rayiştagda gazeteci 1'10 .. •, 
"'·irs e men· cemaatı· Mada c ·ı zamata raptı hususunu ortaya atını" d L' db lngiltere krahnın M. Mac Do· e11 
J' ır r ı m anı' - · ~ M. Hoover, Ma am ın er· t hk d ·u· r t ı:ı> yanı Ağya Emirhanyan Etendinin olduğu meselelerin derin bir surette nald'a tavsiyeleri a ır e en mı ı sosya ıs ·oe' 
yegane verisi olarak tanımıştır. tetkiki olacaktır. ge bir taziyetname göndermiş Londra, 14 [ A.A ] - Kra- uılardan Mm. Stegmann, tıeı ~· 

ve zabıtanın sefil katilleri mab- I d k b k·1· V •t 1 •· h e ısı• Ermeni Cismani meclisi, mese. Jtalyan parası ın, ün a şam aşve ı ın yam· ve eı ze, uçer ay ap!i ~'-e 
kemeye sevketmedikçe rahat 't d ı k d' · k ı ı d M b' Sttr 

]eyi tetkike başlamıştır. Diğer ta _ Roma, 14 (A. A.) _Geçen nisanda na gı mez en evve, en ısını üm o muş ar ır. e us 

raftan mu.'ddeı' umumı'lik· de hadı'seyı' t etmiyeceğini ve mahkemenin bu tedavi eden doktorlarla görüş- beraet etmiştir. 
ltalya'nın her tarafında toptan sa ış f'll kk d d l t• h"k 

ıtah,...:~. etmektedir. se ı er ha ın a a a e ın u - t" y .. h' 1. d 
_,., 

~ f' tl d 11ro ene uı· aynı ayına b'k ugu ve cerra ı ame ıye en son· ıa ann a gw:ıen 8 n münü şiddetle tat ı ve icra 
1ki taraftan gene verilen malOma . nazaran 34 puvanhk bir tenezzül kay- ra istirahat etmesi icap ettiğine 

ta. göre, patrik vekili Koza:zyan Efen - dedilmiştir. edeceğini beyan etmiştir. dair olan tıbbi vesayaya rağmen 
di, Kudüs ermeni patrikliğine tayin Bundan dolayı liretin iştira kuvve- Naşm bulunmuş o:duğu ma- başvekilin bir an evvel yatağın-
edilmiş ve harekete hazırlanmıştır. ti 30.0-i ten 21.37 ye yükselmiştir. hallin etrafında ufak bir duvar dan kalkıp tekrar işlerine baı. 

Bu nisbetin bu kadar yükselmesi vücuda getirilmiştir. Orada bu- lamak hususunda gösterdiği sa· 
Fuat ve Sadullah Beyler 

Ankara 14, ( A.A) - Rize 
meb'usu Fuat Seyrisefain umumi 
müdürü Sadullah B. hareket et· 
tiler. 

Nevyorktan da Londraya döne· 
cektir. Bahrimubiti iki defa geçe
cek olan bu gidip gelme, iki bu
çuk günde yapı\acakhr. Yapılabi
lecek mi ? Burası meçhul. 

Bu iki haYadis, lngiltere gaze
telerini çok fazla meşgul etmek· 
tedir. 

1921 mayısındanberi ilk defa vaki ol- lunması muhtemel izleri muha- b ı k ld ırsızhğa ıttı a espetmlş o uğu 
maktadıT. faza için askerler nöbet bekle-

Yeni Edirne valisi vazifeye mektedir. anlaşılmıştır. 
b 1 d 

Bu veıiyetten malumattar ol-
aş a ı Sabık şoförUn vazıyetl 

Edirne, 14 ..(A.A) - Yeni Nev- York, 14 (A.A) _ Lind- an kral doktorların vesayasına 
Edirne Valisi Oz Demir Salim bergin sabık şoförü olup şimdi ittiba etmenin behnmhal luzum-
bey, bu sabah gelmiş, vazifesine EUis ad~sında bulunmakta olan lu bulunduğu hakkında başvekili 
başlamıştır. R d J b L" db · ikna etmek vazifesini uhdesine 

Adana Valisi Ankara'da e 0 nson, ın ergın çocu-
Ankara, 14 [ Vakıt] _ Ada- ğunun mürebbiyesini ziyaret almıştır. 

na valisi vekaletlerle temas için ettiği esnada ekseriya çocukla Hükümdarın kendisine karşı 
buraya geldi. oynamış olduğunu söylemiştir. ibraz ettiği alakadan derin bir 

lzmirde zelzele Sabık şoför hakkında hiç bir tarzda mütehassis olan Başvekil 
lzmir, 13 (AA) - Bu sabah şüphe yoktur. Şoför, çocuğun göz hekimlerinin arzularına ittiba 

saat 5·40 ta bir zelzele olmuştur. öldüğünü öğrendiği zaman ağ· edeceğine dair müşarünileyhe 
Hasarat yoktur. lamıştır. söz vermiştir. 

Küçük itilaf ,, 
Hariciye naz1rları topl•" itlıs 
Belgrat, 11 (A. A) - KUçll~'ııı~l

hariciye nazırlarının dünkü iç~ıı1.11i· 
r~na ait aşağıdaki tebliğ ne~re 'I 
tır: ti 

Küçü itilaf hariciye nazır1~ıef. 
Marinkoviç'in riyasetinde ssbıı dl, 
ve öğleden sonra iki içtima aJtt~f'I~ 
umumi siyasi vaziyet ve bu "8 te't 
ihtiva ettiği müşkülat bakkınd• , 
efkar etmişlerdir. f et"'~ ı , 

Nazırlar, terki teslihat kOI'~ . 
sına mevzu meseleleri, gerek si 't!ı 
gerek fenni noktai nazarlardıııte~ 
kika başlamışlar ve bu husustı' t'.İ' 
ce ittihaz edilmiş olan hattı tı~lf',• 
teyit ve mezkQr meselelerin iıt e) -
larma uyğun olarak takip edile' 
sulü tesbit etmişlerdir. 
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}' 
V taosız isti krazları 
~Rus sanayi kredisi 
.. - Ne rubaf şey ? 
.. - 'f ubaf olacak ne var ? 

J'arl - Ruslar bize faizsiz kredi açı
'ttJı. ar. Bunda bir orostopol oğulluğu ol
~ın ı 

B, "zl 
'-ll 16 eri bir az okur yazar, bir 
diııJ 1 ~U rnürekkep yalamış insanlardan 

tdİQl, 

't'tır~nc asırda hatta xvm inci asırda 
~ede doğmuş bir fikir vardır : 

~rkıyen(n dostları şimalde değil, 
dır. 

~I Bu fikir üzerinde o.sırlar i:lemedi. Bu 
bi r t&ıızfmattan sonra adeta Türkiye-

11 k~ltürü haline girdi 
l'~Unkü, X\"Ill inci xıx asırl:ırda 
q te Yenı? sözde miid:ıfıı.ası, sözde mil 
r, nıaınıyetinln temini için Türkiyedc 
~ı:sıı, lngiliz, Avusturya, dah:ı sonra 
kıı;nların yerleşme seyri bu düşünceye 

et Vermiştir. 

• • • 
'l'a:~lnsa, Avusturya, lngiltere, Almanya 
't b 1Ycyl bir açık pazar te!Akki ederler 
4-r 11 P•zan Çarlığa karşı sözde müda 

11 ederlerdi. 
Bu lllüdafaa : 

,.~ - Türkiyeye yüksek faizle para 
ltpı t, çün k:ü l 854 den I 87 4 e kadar 
~ ~ 5 milyar altın frank borcun faizi 
ıiı._ olarak yüzde elliden daha aşağı 
'"llfllıcııııştir. 
~ - Slltb satmak, borç verilen pa
"aı Pahalı silAh satmak suretiyle geriye 
~· Ve bu silthla Türkiyedek:i açık 
tim Tilrk kemiklerindt:n vücude ge-

tn kalelerle müdafaa etmek. 
~ 3 - Yeni istismar sabalan elde et
~ ve Çarlık Rus} asının Fransa, lngil
~ le Almanyanın dünya pazarlarına 
tıııır':_ınasına mani olmak gayesiyle ya-

tı. AÇtk pazarlann jandarmalığını üstüne 
~ ~llH!\lı Aıovlr.ti h :ifc;.hııflı:.;tlorl'ti. 
~ Türkiyenln müstemlckeleşmesini 
~ . dostluğu) . Babıalinin redingotlu 
w.a sıyle (Temamiycti i\lülkiye) meselesi 
~derlerdi. 

• • • 
~ Suyüt:: harpten sonraki dünya bam 

' bir dünyadır. Bize göre: 
~Örkiye tam iktısadt bir camla ola
' Binaenaleyh Türkiye Osmanlı 
~lııı ııılikeciliğine nihayet verecektir. Bu-

t.Çaresi Türkiyenin makineleşmesidir. 
~ .. --Oıtışumuz Sovyetler memleketine 
~n-

' lr~ı•cak rejimin esu temeli nerede 
~ Ctl_ırae emperyalizmi yıkmak, yani 
ıl.. kıtlelerinln insan kitleleri tarafın
~!· 

•tısaıanna nihayet vermektir. 
~ h:tde Türkiyenin istismardan 
' ıııaaı komşumuzun kurtuluş hare
~ de, rejimler arısında farklar olsa 

hır noktada iştir4k vardır. 
l!iaı ~ ittlrAkin ifadesi olan sanayi kre
' l'lnsız istikrazlariyle muk:ayase edi
~tı. Çiinkü birisi Türkiyeyi istismar 
~tıı~laıı, y:m~l. Öteki müstakil Tür-

n llltimersillcr!nden biridir. 

......... Sadri Etem 

t ••-aı'nln mezar1nda 
~~ mDdirile mllhendisleri 
~lr llill mezan hakkında dün 

•t Yapmıılardir. 

l
1 

__ o_ı_a_l~•~•~•-b_e~r~ı~e_r_ı _I 
Belediyede : yunan Ressamı Maarifte : 

Ayaspaşa Lise ve Orta 
Mezarlıg.., ı Mel Tbalia bugün An- Mekteplerde 
Meselesi karaya gidiyor imtihanlar 
Belediyenia Ayaspaşa mezar· San;:';,';!~' d~:::·:~::::::ı::ra· Lise ve orta mekteplt-rin ha· 

lağıodan dolayı Evkaf aleyhine Bir müddet evvel şehrimize kalorya imtihanları tekarrür et-
bir milyon liralık bir dava açtı- l k G 1 ı· . d miı ve mekteplere bildirilmiştir. 
gv ı yaıılmı•tı. Meselenin esası sıe ere a atasaray ıaesın e Hu sene bako!orya imtihanla· 

'udur 
·. -r eserlerinden mürekkep bir sergi rıoa Haziranın 10 nunda başla-

açan Yanan ressamı matmazel d il M f 
Yeni. be\edı'ye kanunu tatbı'k 1. o· l k b A , nacak, 18 inde e sua eri aari Tba ıa ıp ara u uglln n"'a-

edilmiye baılanınca belediye raya gidecektir. vekaletinden kapalı zarflarla 

Ayaspa'a mezarılgıv na da vazı , p H mektep idarelerine gönderilen 
Yunan aan atkirı ismet ş. z. b 1 b · 

Yet etmi•. Fakat Evkaf buranın tabiiye grupu imti an arı ta rırt 

kendi.ne ydegv ·ıı, mtıtevellilere ait burada iken kendilerine takdim olarak yapılacaktır. Tabiiyeden 
edilmiı, Baıvekilimiz san' atkirı k d' · 'b ı 

Oldugu~ nu ı"ddı'a etmı'•. Filhakika d bat a ığer grup ımtı an arı 
-r Ankaraya avet etmişti. Bu da- b • k ı 'b l 

muteYelliler derhal belediyeye dahi ta riri oıaca tır. mtı an ar 
vet ilzerine Ankaraya aiden Mel. ·· k H · 

müracaatla bu hareketi proteı- 15 gün aurece ve azıranın 
Diplaraku orada ismet Pş. Hz. nin sonunda bitecektir. 

to etmişlerdir. Bunun üzerine misafiri olacak ve eserlerini bir 
belediye de Evkafın değil, mü· sergi halinde teşhir edecektir. 
tevellilerin aleyhine bir dava 

Islan bul belediyesi Yunan ıan '· açmııtır. Ortada bir milyon, iki 
atkArının eserlerinden betini sami!yon liralık diye bir dava 

mevcut değildir. bn almıştır. 
50 bin metre murabbaı arazi- Mel. Diplaraku Ankaradan 

yi muhtevi olan Ayaspaşa me· d6nüşünde ıehrimizde bir mOd-
zarlıimın belediyeye intikali det kalacak, belediye reisi Mu· 
talebi vardır. 50 bin metre mu· hiddin B. in bir portresini yapa· 
rabbaı arazi de satıldığı takdir- rak belediyeye hediye edecektir. 
de arşını kaça satılabilirse bu 
mezarlığın belediyeye getireceği 
varidat da o kadar olacaktır. 

Maahaza, müverrih Ahmet Re
fik beyin bulduğu veıikalar sa
yesinde bu dava da bu gunlerde 
belediye lehine neticelenmek 
üzeredir. 

Otomoblllerln hızh gidememe• 
lerl için çare bulundu 

Otomobillerin süratlerini ölç
mek için belediyeye teklif edi
len ılllet mu•afık bulunmuştur. 

Ba •ld buirandan itibaren 
iki ay zarfında bütün otomobil 
ve otobüslere konulacaktır. Bu 
suretle otomobil ve otobüslerin 
şebi: dahilinde fazla ıüratle gi· 
dip bir çok kazalara sebebiyet 
vermelerinin tamamıyla önüne 
geçilmiş olacaktır. 

Yalnız bu alet 30 kilometre· 
den aşağı yazmamaktadır. Bina· 
enaleyb otomobiller de mecburen 
30 dan fazla gidemiycceklerdir. 
20· 25 kilometre gittikleri zaman 
zaten bu alet bu sürati tesbit 
etmemektedir. 

Sebzeler yıkanmadan 

satdmıracak 

Ispanak, semiz otu gibi kökü 
olan aebzelerin topraklarının 
yıkanmadan satılmasına müsa· 
ade vermemiştir. 

Beledlyenln yardımları 
lstanbul belediyesinin, Kartal, 

Maltepe, Pendik gibi tehirle 
aıkı alikası olan belediyelerin 
umumi yollarının tamiri gibi en 
&cil iş!erine yardım etmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

iade edilecek yol peraler1 
On lira üzerinden alınıp ta 

Yazan ı Yusuf Ziya 

Bir zıya 
Teessürle ha-

ber aldığımıza 
göre Cerrabpa-
ıa hastanesin
de tedavi e
dilmekte olan 
Gebze muıtan
tiği Talit Tuğ-
rul Bey dün 
sa_bah vefat et-
miıtir. Canaze· 
si buglln saat 
onbirde hasta-
neden kaldırılarak Topka\)l ca· 
misinde namazı kılındıktan son
ra defnedilecektir. Genç arka
daşımızın kederdide ailesine 
teessOrlerimizi beyan ederiz. 

Serrl•efalnde bir memurun 
lhtllla ettııı zannedlllror 
Seyrisefain idaresinin. köprü gişe· 

si memurlarmdan birisi hakkında 

900 liralık bir ihtilb yaptığı zannile 
idare mtif ettitleri tarafmdan tahki -
kat yapılmaktadrr. 

Te,vlklr• mahalleal 
Geçen sene yapılan mahalle 

takıimabnda Beıiktq kayma
kamlığına bağlanan T eıvikiye 
mahallesinin tekrar Beyoğlu ka
zasına bağlanması takarrur et
mittir. 

... ---·· .. --.. -------·-···-·-······-
sonra altı liraya inen yol para
aından fazla alınan kısmın sahip· 
lerine iadesi kararlaıtırılmqtır. 

Bu da 7500 lira kadar tutmak· 
tadır. 

Seyrlsefaln blltçesl 
Tetkik edildi .• 

Dünkü akşam gazetelerinden 
biri Giresun meb'uıu Musa Ka
zım Beyin riyasetinde üç kişilik 
bir meb'us heyetinin görülen 
lüzum üzerine Seyıisefain idare
ıiode tetkikat yaparak raporla-
rını alakadarlara verdikleri, bu -
nun üzerine Sadullah Beyin An
karaya çafırıldıiını yazıyordu. 

Bu haber üzerine malumatına 
müracaat ettiğimiz Seyriıefain 
idaresi arkimndan bir zat bize 
tunları söyledi : 

- Millhak bütçeyle idare edi· 
len bfitün miieaselerin bütçeleri 
hakkında her sene bu zamanda 
meclis mali müvazene encümeni 
az:alarandan ay11lan bir heyet 
mahallinde tetkikat yapar. Bu 
sene de her sene olduğu gibi bir 
heyet idaremizde tetkikat yaptı. 
Bu tetkikat mutat olan bir key
fiyettir. Yoksa görülen lüzum 
fizerine yapılmış değildir. Sadul
lah bey de bütçe meıelesi için 
Ankara ya gitmiştir. 

1,ftrk tahlisiye şirke
tinin muvaffaklyetl 

Bir buçuk ay kadar evvel Im
roz adasında karaya oturan 
Fransız bandıralı Providens 
transatlantiğinin Türk tahlisiye 
tirketi Yaııtaları tarafından kur· 
tarıldığını yazmıştık. 

Geminin yaraları Tahlisiye şir· 
keti tarafından kapatılmıştır. 
Makineleri sağlam olduiu cihet· 
le gemi Londradan garanti gel· 
dikten ıonra lmro:ıdan doğruca 
Marsilyaya gidecek ve tamir 
edılecektir. 

Türk gemi kurtarma tirketinin 
tahlisiye ilcreti olarak alacağı 
para Londrada hususi hakimler 
tarafından tayin tdilecektir. 

GUmrUk tarife mUdUrlUID 
Gümrük başmüfettişi Raif be.} in 

tarife müdürlUğUne tayini hakkında
ki emir dün tebliğ edilmiştir. 

~efrika :No.18 o S M A N 
doa~rueadan yeni gelen bu eski Kısa bir fasıladan sonra, tek
~. i ~ ıene evvel kaybetmiı· rar masaya döndükleri zaman, 
~it leb~~enbire, diıleri beyaz Cemalın boş bıraktığı koltuğa 
"" le umle parbya o gtiler Refik Suat oturdu., 

Sonra gözU Fahametin par· 
mağandaki ince nişan halkasına 
takılınca kUçllk bir çığlık kopardı. 

- Ne? .• Bu ne Fabamet? .. 
Gnzel kızın elini tutmuş, ha

vada sallıyordu: 

Mebrure Hanımfendiyi görür 
g<Srmez, gözleri şeytani bir se
vinçle parladı ve besli bir ördek 
telişiyle paytak paytak koştu. 

- Boosuvar Hanımfendi .. 
Bonsuvar Fahamet.. Nasılsın kı· 
zım? .. Senin Cemalin bati harap 
Cezire Hanımın karesine düş· 
mllş.. Perine fiç, üçüne ful, fu
Inne fulos çıkarıp duruyorlar!.. 

~ •e ~ttl~nnda görmek hep· - Şimdi konuşabiliriz efen· 
~, ._ \'indırdi. Küçük çığlık- d' · · - ? N 
'-ı ".,ı ... 11 h 1• k 1. ım .. Emırlcrınız .. e zaman mı 
~ e -r- az ece ı e ıme· . O M 1 
.... •uall•r 1 .t 1 geldım ?.. ç glln oluyor.. aa -
~it ~ •otuyor ar sı em er 
&ı. Otl•rdı F k t ' k esef, hayatımda dostları eğlen
ı5'1l ~· 1 • a a ' genç er e- d' k b' d v. 'kl'k k N 1 le dıavt eri, sal d d• 'ft. ırece ır egışı ı yo .. ası 

t 'Yd' on a unen çı l . . • 1 1 1 aa~ ı. Sorul 1 . - 1 ya nız gıthmse oy e ya mz ge • 
'"q .an şey crı, soy e- . . 

~~-. iltleri du d b"l dım! .• Asıl sız bana havadıs ve· 
~. t, Jmuyor u ı e... . b k K. k' . 1 . •)-d la Tang d • nn a ayım. ım ımın e nııan· 
L"...- il. o es roseı ı ça- 1 d k' k" . 1 1 d' k" 
~ha .. • Fabamet kalktı ve an ı, ım ımın e ev en ı, ım 

•ıa renklerin kalababiana kime itık, kim karısını bırakb, 
kim kocasını terketti? .. 

- Niıanlandın ha? •• Kim bu 
bahtiyar delikanlı? •. 

Bu esnada, bahçenin kumar 
salonuna giden duvar yolundan 
ihtiyar kurbağa kafalı bir kadın 
çıkmııtı: Ferit Paıa kerimesi 
Sudiye Hanımfendi ... 

Onu kim tanımaz? .. Bu kadın, 
bütün Şişlinin kulağı ve ağzıdır. 
Çenesi, günde bir kaç ailenin 
rahatını, saadetini, namusunu, 
şerefini övütmeue karnı doymaz, 
keyfi, neı'eıi yerine gelmez. O
nun için dedikodu 11hhl bir 
ihtiyaçbr. 

Fahamet, bu fesat kurbağasını 
çatlatmak için hiddetini içinde 
sakladı ve çapkın bir kahkahayla: 

- iyi ya Hanımfendi, dedi, 
erkekler için kumarda kaybet
mek değil, kazanmak tehlikeli-
d. ' ır ... 

Fakat, bu zoraki neı'e, Sudiye 
Hanımın masadan çekilmesiyle 
beraber F ahametin mağrur yü-

ı :dinden çekilmişti •• 

Ticaret ---
V" Iktısat 

Buğday ihracatımız 
Gittikçe artıyor 
Buğday ibracatımiz son za

manlarda memnuniyete değer 
bir inkişaf eseri göstermekte ve 
mütemadiyen artmaktadır. 

ihracat ofisi tarafından tanzim 
edılen bir istatistiğe göre mem• 
leketimizden har:ce ihraç edilen 
buğday miktarı 931 senesinde 
10 bin kiloyken bu miktar 932 
senesi martında 7 milyon kiloyu 
bulmuştur. 

Diğer taraftan şehrimizdeki 
buğday piyasası son hafta içinde 
ievşek geşmiştir. Bunun sebebi 
Anadoludan gelen buğdayın ço• 
ğalmasıdır. Dün ş_eh.rimize 107 
vagon buğday gelmıştır. Halbuki 
Istaobulun günifik ihtiyacı 20-25 
vagondur. Dün buğday S kuruı 
35 parayla 6,5 kuruş arasında 
sablmıştır. Fiyatlarda geçen haf
taya nazaran50-60 para d<StOklnk 
vardır. 

Buna mukabil Avrupada bui• 
day fiyatlarında tedrici bir 
yükselme görülmektedir. 

Fındık piyasası 

Dün piyasada fuıdıR: 64·6S 
kuruş üzerinde satılmıştır. AY· 
rupaya fındık üzerinden muame
le yoktur. Fakat Romanyaya 
ihracat yapılmaktadır. 

Afvon yUksellyor 
Afyon piyasası son günlerde 

canlanmıştır. Dün Borsada 16 
sandık afyon 13 Je 13,5 liradan 
satılmıştır. Son zamanlarda af· 
yon fiatının 13,5 liraya kadar 
yükselmesi nadiren vaki olmak• 
tadır. 
Seker lthall hakkındaki emir 
· gUmrUQe blldirlldl. 
Mayıs ve Haziran aylanna 

mahsus kontenjan listelerinde 
gösterilen miktara ilaveten bu 
aylar zarfında 3,40Q,000 kilo 
daha şeker ithaline müsaade 
edilmesi hakkmdaki emir dün 
Istanbul gümrüğüne bildirilmiı· 
tir. 

Bu miktar memleketimizin 
muhtelif gümrüklerine takıim 
edilmittir. Bu tevziat ııümrük
lerde mukayyet beyannamelere 
sna ile ve altıda bir niabetinde 
yapılacak, bu vaziyet 25 mayısa 
kadar devam edecektir. 

Ayın yirmi beıinde elde ka
lacak miktar da en çok ihtiyacı 
olan gümrük mıntakasına veri• 
lecektir. 

Efgan sefiri yakında 

Blruta gidiyor 
Efgan sefiri Ahmet han hirlca~ 

güne kadar Ankaradan !':ehrimize ge 
lecektir, Sefir yakında yapılacak o
lan Ef ganistanın Ilerut konsoloslu .. 
ğunun açılma merasiminde bulun • 
mak üzere buradan Beruta eidecek .. 
tir. 

işte, o balo- gecesinden başlı· 
yan gizli barp, iki nişanla arasında 
hala devam ediyordu.. Dargıa 
değiller. Aralarında en ufak bir 
münakaşa geçmemişti. Yalnız, 
her ikisi de mütemadiyen biri 
birinin istemediği feyleri yapı· 
yordu. 

Bu gizli mücadeleden kim 
galip çıkacaktı? .. Hiç tllpbe yok 
sin!r:eri kuvvetli olan! •. 

Seven bir kadın iki misli zeki 
seven bir erkek iki misli ahmak 
tır.. F aha metin zekisanı bileyea 
aşlc, onu nekadar şeytanlatıyor
sa, Cemalin zekasını görleıtiren 
aşkta onu o kadar budalalaı• 
tmyoı du! 

Fakat, zeki aşıkla ahmak ap
kın mücadelesinden çıkacak ne• 
tice, muhakkak zekanın lehine 
ola mazi 





lilyan Harvey 
illümden kurtuldu! 

A1iicevherlerini lstijecekler, Karşı Gelirse 
))_ Düşünmeden Oldüreceklerdi I 
utrlinden Yerilen malumata 

iare B ı· ~ er ıo zabıtasının uyanık-

1ıl &ayeıiode meıhur sinema 
tııikdııı Lilyan Harvey mühim bir 

S aıtı atlatmıştır. 
ll'lc l(lld 1 astı tertip eden Ernest 

~o, parası için bir ihtiyar 
'icf· la karısını öldüren bir ca

ır. 

~bıta, caniyi bu cürmünden 
n tevkif ettiği için Lilyan 
~y ölümden kurtulmuştur. 

est Valdo iktiyarla karısı-
~ 6ld6rdüğünü itiraf etmi,, 
'-t t iki genci kendisine şerik 
k ererek kabahati bunlara 
lenıek istemi,, zabıta bu iki 

~i Yakahyarak isticvap etmiş 
.tG lar da sinema yıldızını öl-
4ı·"lbek için Valdonun hazırla· 
~ •uikastı ifşa etmişlerdir. 

.:lllattıklarına göre, bunların 
günlerce Lilyanın apartıma-

' tarassut etmif, apartımamn 
~ Ilı çizmİfler ve suikastın 

!)_İkini kararlaştırmışlardı. 
QQnlarm üçü, Lilyan Harveyin 

Methur Yıldız: 

Lllyan Harvey 

•rtırnanına gelerek yıldızın nema yıldızına müracaat ederek 
ını istemek bahaneıiyle suikastın tafsilitını anlatmışlar 

girecekler, sonra tabanca- ve buna karşı ne dediğini sor-
. ı çekerek yıldmn mücevher· muşlardır. 

· ve parasını alacaklardı. Viyan şu cevabı vermiıtir : 
tetŞ•yet Lilyan Harvey muk:ıve- ''Suikasttan biç haberim yok-
~ edecek olursa katledile- tu. Fakat ben daima bir rovel-

1 li. ver taşarım. Ve onu kolaylıkla 

tb~b~~~~il~~i·:d~ .. ·-;·i;Ii .... 
~örülmemiş bir fia~dise ! 
tceıımelerl tersinden yazan, tersinden 
okııyan bir kız nasıl teo.avi edildi? 

~laırilterenin Devon tarafında Daha sonra doktorlar kıza bazı 
~"-elçilikle meıgol genç bir basit resimler yaphrarak on~ bir 
~~GtOn loginltere tababet ile- k~re daha tecrube etm~k ııte
t...~'- hayrete düşüren bir hadise mııler, kız kurşun kalemı alarak 
~ etti. insan, köpek, ev resimleri yap-

._ 8-. genç kadın, yazı yazdığı mıştır. .. . 
'ıa "•ıı yazıyı ters, kelimeleri ba· Bunun uzerıoe doktorlar kızı 
~ ct.ra sonuna kadar yazacağına müşahede altına almışlar onun
~lldan başına doğru yazıyor. la pek yakından meşgul olmuş
~ P okudukça kitabı ters tuta- lardır. 
~ okuyor Odalara sllpürdüğü Neticede bu kızın yatağına hep 
ı..~•n vaz~ları fotografları liv- ters tarafından girdiği, herıeyi 
l~' te . ' . . D. ters tarafından kullandığı anla-

rsıne çevırıyor. uyar ı1 t 
'- ti11ıı • • • 1 ş mış ır. 
"kıy0r erını, resım eri, hep ters Doktorlar vazıyeti nzuu uza· 
ı. IQıui . dıya tetkik ettikten sonra bu 
°'tı'-d erenı.n en meşhur ~ oktor· kızın vaktiyle bir Şok geçirdi-
~~ an Rışard Edger Je Jon ğini, ve bu Şok neticeıinde bir 
\;~ .bu kızı muayene ederek aralık dilsiz kaldıktan sonra tek
~i'-dbı anl~mak isterler. Tip. ta- rar konuştuğunu anlamışlar ve 
11,, e,. bırer şok do!ayısıyle kendisini hipnotize ederek te
ıliJi leyı ters görenlerden bahse- daviye karar verdiler. 
'"· Fakat bir insanın yazdığı Doktorlar buna karar verdik
~bi leyi, doı doğl u yazıyormuş ten sonra hazırlanırlar ve kızı 
~ hlcolaylıkla ters yazması eşsiz uyuturlar. Kız uyku halindey-
'-adiae sayılmaktadır. ken doktorlar ona telkinatta 

' De•on'lu kız yazıları hep bulunurlar, ona: 
' Yazdığı gibi rakamları da . - Uyandığın zaman ~a~ii ha.' 
' Yazmakta, fakat bunları lınde görecek, herkes gıbı oku-

f):Oiru okumaktadır. yup yazacaksan 1 Derler. 
'd~klttorlar bu kızı muayene . Kız, uy~u halindeyken b~ tel-
~· en ona bazı kelimelr hece- kınata musbet cevap verır ve 
~J:er, oda hecelerin hep ters u!andıktan sonra yapacağını 

>.! ıöylemiştir. soyler. 
\li '•ela polis kelimesini "S i ı Ertesi gün doktor Edsıer kızı 
ı.:· ,, d' t t ' • d k k d :'la 1Ye diğer kelimeleri hep zıyaret e ere ona ar a aşı 
~.ttlciJde h 1 . f F k t doktora bir mektup yazmasını 
~.._--tleri b ecek~ldmışhır. 

1 
8 ak s~yler. Kız hemen yazmağa 

~:~' u şe ı e ece eme başlar: 
~ Yazmak hususunda zerre "A . d k F' 
'tıi.. I' llıüık"'I t - Bil zızım o tor ışer 

.. " a a ogramıyor. - B .. d k Ed b • • bo Otıun tabi· h 1 b ugun o tor gar em zı-
~ı._: lctorlar b~n= m:teakip bu yaret etti. Size tamamiyle iyileş-
~ ~ le t' - . . b b ki ' ' ııa resimler göstermişler ıgımı a er verm~ e mem~u: 
~ il renkleri bir birinden num. Artık herıeyı herkes gıbı 
~b ~tiğiai. fakat resmin ne görüyorum. Kitapları ters çevi
~u ancak tersine çevirince rerek okumıya, ters yazı yu:mı-

llaı &örmUılerdır. ya lilzum görmüyorum. Eskiden 

1 SPOR 1 
Gene mahut 
Sistem etrafında! 
Yanlış görüşler, 
Yanlış hesaplar •• 
Galatasaray, meğer evvelki 

günkü maçını W sistemi saye
sinde kazanmış... Dün bu hük
mü, maça dair muhtelif gazete
lerde çıkan yazılara göz gezdi
rirken gördük. 

Eğer bu satırlar arasanda bir 
kısım spor muharrirlerinin de 
bahsi geçmemiş olsaydı "bu ka
zanç bu sisteme aleyhtar olan 
bir kısım spor muharrirlerini if-
las ettirdi,, mealinde cidden 
şaşılacak sözlere de rast gelme-
miş of aaydık bu hükme sadece 
güler geçerdik. 

W Sistemi aleyhinde yazı ya
zanlardan birisi de benim. Bu iti
barla hükmediyorum ki yukarı
daki yazıları yazan arkadaşları
mız ya yazılanları okumuyorlar, 
yahut okuduklarını anlamıyorlar. 

Hen zannederim ki, w sistemi 
aleyhinde yazı yazanlar bilhassa 
bu sistemin iyiliğini, kötülüğünü 

değıl, öğrenilmeden, yahut bunu 
tatbik edebilecek kabiliyette o
yuncu yetiştirilmeden . tatbika 
kalkışılmasını tenkit etmişlerdir. 

Macar maçlanndaki emsali 
görülmemiş kepazeliğin şahidi 
olduktan ıonra bu bahse tekrar 
dönmek için haylı cesarete ih
tiyaç vardı • 

Galatasaray maçına gelince, 
zannediyorum ki muharrir bu 
görüıüode de yanılıyor. Galata
sarayı dün kazandıran madde, 
W sistemi değil Galatasaraylı

lara has olan ateşli ve istekli 
oyundur. Galatasarayın defans 
hattinda W sistemine zerre ka
Clar uygunluk yoktu. Bilakis Ni 
hat B. daima olduğu gibi ilerde 
oynuyor ve Macar maçlarında 

olduğu gibi merkez bomboş kal
mıyordu. 

Muhacim h&ttına gelince bura-
sı da bariz bir deiitiklik göster
miyordu, Eğer muharrir, Kemal 
F arukinin geride ileride oynadı
ğından, Galatasarayın çifte vavı 
tatbik ettiğine hükmediyorsa 
ömrllnde Galatasarayın ilk maçını 
görmllş demek oluyor. Çünkü 
sporla meşgul olanların hemen 
ittifaka yakın bir ekseriyeti bi
lir ki, Galatasarayan demeyelim, 
Kemal F aruktnin uyun sistemi 
esasen budur ve Kemal Faru
kiyi mevkiinde temayüz ettiren 
arattıran meziyetlerden başlıca

sı da onUn körU körüne değil, 
fakat uyuaun icabına göre 
ileride ve geride oynıya bilecek 
bir kabiliyeti olmasıdır. 

Sözün kısası şudur : Galata· 
sarayı kazandıran W sistemi de
ğil ateşli ve istekli oyunudur. 
Geoit ve uzun pasların hikme
tiniyse, sahanın Taksim stadına 
nazaran mahsfts derecede ge
nişliğinde ve Galatasaray mu
bacimlerinin eskisine nazaran 
aldığı genç •e zinde şekilde 
aramak llzımdır. Kendimizi al
datmıyahm. 

A. S. ----················ .. ·-·········-·············-· herkesin bana neye güldüğünü 
anladım. Size ne kadar minnet
tar olduğumu tarif edemem.,, 

Bu mektup dosdoğru yazıl
mıştı. 

Doktorlar hadiseyi yazdıktan 
sonra makalelerini şu şekilde 

bitiriyor: 
"Genç kızın Anormal hali geç

tiğinden onu hastanede alıkoy
mıya lüzum görmedik. Onu te
davi için müracaat edebildiğimiz 
yegine vasıta hipnotizmdi.,. 

i 
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Rusyada Aşk! 
Yazan: Lul Sari Ruaye 

Zinlşkanın gözleri, başka yerlerde baş dön
dürecek kadar, güzeldi. Burada bile ••• 

-13 -
Luba, bunu hissediyor ve 

proleter ruhu isyan ediyor : 

- Bununla beraber, diyor, 
eski dünyayı berhava edecek 
olan kıYılcım ilk defa olarak 
buradan sıçradı. 1917 şubatın
da, halk, ilk defa olarak " Ek
mek ! ,, Diye içlerinde çörek 
yenilen sarayların önilnde burada 
feryat etti. 

Saçları geriye atılmış, çenesi 
ilerde hararetli gözleriyle küçük 
Luba, bu ateşli Komsomolga, 
hakıkaten iÜzeldi. 

Fakat Zinişka onun fırkasın

dan değildi. Nazik eliyle esne· 
yen ağzını kapatarak: 

- iyi ki hatırlattın, diyor, kar
nım acıkb, gidip bir yerde çö
rek yesekl 

Luba, arkadaşına ters ters ba
kıyor, 2ira, her hangi bir fırıncı 
da çCSrek bulamıyacaj'ımıza emin
dir. 

Bununla b.!raber, bu iki !uz, 
biribirlerini son derece seviyor
lar. Luba ya : 

- Haydı Leningrad'a gidelim! 

Dediğim zaman Zinişka'yı gö
receği için sevincinden çılrlırmış
tı. Zini,ka Leningradb·, dakti-
loluk yapıyordu. Ve iki senedir, 
iki arlu~daı bütün arzularına rağ
men bı.luıamamışlardı. Hem Lu
ba ilave etmişti. 

1 
- Göreceksin, bak, ne güzel 

kızdır! 

Filhakika, Zınişka'nın gözleri, 
kapitalist memleketlerde herke
sin ba,ını döndürecek kadar gü
zeldi. Hatta daha ileri giderek 
iddia edeceğim ki, aşkın sadece 

iki vücudun yakınlaşması talakki edi 
diği bu memlekette bile, içinde bir 

piyano salonu bulunan bir apart
manda oturan Zinişka'nın gözle• 
ri, geçirdiği rahat hayata yaban• 
cı degildı. 

Fazla olarak, Zini,ka'nm sade
ce bir çift derin gözleri yoktu, 
fakat ince ve uzunca yllzünde 
bir çocuk ağzı l;adar küçük Ye 
sevimli bir ağzı, dal gibi narin 
bir vücudu, dimdik bir ğöğsü 

vardı. Benim için Zinişka'nın en 

güzel yeri, saçlarıydı. Bu sarı ve 
ince saçlar o kadar solgunduki, 
güneş, onlara vurdukca, altın 
iltimalar yapcağı yerde gömüş 
pırıltılarla göz kamaştırıyordu. 

Şimdiki halde, Leningrad ta 
bulunduğum uç saatten beri Zi· 
njfkanm meziyetlerinden bu ka
darını öğrene bildim. Fakat şim· 

di Mişclin sözlerini halırlıyorum
da bu sefer ona bak veriyo
rum. Zira Moskovah Semaver 
yanımda olmasaydı, buradakinin 
çayını içmiyecektim! 

SON ......................................... _____________ .... ____ .. ____ -
Agabekof hadisesinin 
muhakemesine başlandı 
Maznunlardan birisi Istanbula, Kös

tenceye niçin gittiğini anlatıyor 
Bükreşten Fransız gazetelerine 

bildirildiğine göre Ağabekof'u 
kaçırmayı tasavvur eden komi
nistlerin muhakemesi yapılmış
tır. Bu hadisede Leko~t isminde 
birde Fransızın methaldar oldu
ğu maliimdur. Birçok beyaz Rus 
muhakemede hazır bulunuyordu. 
kargaıalık olması ihtimali düşü
nülerek tedbirler alınmıştır. 

Evvela, Grişa isimli maznun 
sorguya çekildi. 38 yaşında o~
duğunu, lıtanbula Vrangel ordu
sunun Rusyadan zabdettiği va
purları ihbara memur edilerek 
gönderildiğini söyledi. Bundan 
sonra kendisinin sov yetlere iha · 
net eden memurları tarassut et· 
mesi minasip görülmüş. Hakem 
bur ada kendisine şu su vali sor
muş: 

ihanet edenleri tecziyeye me
murmu ydunuz? 

- Hayır, sadece emniyet ver
miyen memurlann yerine ben 
geçiyordum. 

1932 Senesi kanunusanisinde 
Istanbul Ticareti bahriye şefi 
lvanoviç tarafından çağmldım. 
Bana, Agabekof, Besedouki gi
bi hainlerin Köstence ve Var
naya geleceklerini, onları taras· 
sut etmemi söyledi, beni kendi
siyle Köstencede buluıacağım 
Tzukofa takdim ettikten sonra 
Köstenceye gitmemi söyledi. 
Burada ayrıca bana Fi loıpela 
kaptanı Katapodis'i de tanıttı. 
Bu vapurda Samuradis isminde 
bir de Rum vardı, beraber Kös
tenceye gittik. Agabekof ta 
oraya Tzoukof'la beraber geldi. 

Sonra Grişa Köstenceye in
mek istemediğini fakat zorla 
oraya indirildiğini ilave etti. Ni
yeti Agabekof'u Sovyetler aley 
hine çalışmamıya ikna imiş. 

Hakim - O halde üzerinizde 
ne diye silah vardı. 

Grişa - Onu tarassut ede
cektim. Vazifem buydu. 

Maznunlardan Bulgar Tsonçef 
de sorulan suallere karşı şu ce• 
vapları vermiştir: 

- Bana isnat edilen mesele
lerden katiyen haberim olmadı

ğı gibi bu işlerle olakam da yok
tur. Romanyaya, Dobrucadaki 
bir akrabamın miras meselesini 
halletmek için gelmiştim. Bir ti
caret meselesi için de Istanbul• 
daki bir Rus ticaret müessesesi 
bana teklifte bulunmuş ve yapı
lacak işten yüzde beş ııisbetinde 
v~yahut elli lngiliz lirası vermek 
şartiyle kendileriyle mutabık 
kalmıştım. Bu müessHe bana 
200 dolar göndermişti, ben de 
bu paranın makbuzunu müesse-
seye buradan bir vapurla gön• 
dermiştim. 

Agabekofu evvelden tanıma• 
yordum. Odasaya mal gönder· 
mek için vapur isticarı münase
betiyle kendisiyle tanıştım. Mü
nasebette bulunduğum lstanbul
daki Rus ticaret müessesesiyle 
muhaberatımda bazı defalar şif
re de kullanmıştım. Mubakemo 
baş 1<a güne bırakılmıştır. 

Beynelmilel içtimalar 
Berne, 14 {A.A) - Beynelmilel 

c~za ve teeip komiıyonu, dün 
Berne'de içtimalarına başlamııtır. 



~ 6 -VAKiT 15MAYIS1932 

---------------------------' 3. K. Sa. Al. Ko. dan ı ı :::::ıElblsenlze merakh l&enizl::::~ ı 
1-K.--0-. -k-ıt-'a_t_ı -ih-t-iy-a-cı--iç_ın ___ l_l_l_. K-. -0-.-1-in_c_i -f-ır_k_a_Ç_a.-tal- il Yeni HTE il 

128,000 kilo birinci fırka ihtiyacı ca Mst Mv, Haydarpaşa ve Gü- il :: 
için 92,000 kilo odun ayrı ayrı müşıuyu baataneleri ıığır Ye h terzihaneıi ES .. .. 
şartnamelerle ve pazarlıkla alı- koyun etleri pazarlıkla alınacak- ~~ Kadın ve Erkek H 
nacaktır. lhaleıi 18·5-932 çar· tır. ihalesi 16-5-932 pazartesi i~ atölyelerlnln emsalsiz san'- ii 
şamba günü saat 14 te K. O. aşağıda yazılı saatlerde komisyo- ·• ·· 5: etinden istifade ediniz. ii 
nunki ve aaat 14-30 fırkanınki numuıda yapılacaktır. Şartname- E~ Bu müessese bütün bedii n ik· 1: 
komisyonumuzda yapılacaktır. Jerİni görmek İstiyenlerİn her gün :i tısadf arzuJannıza CC';ap VCrme~O muk· n 
Taliplerin şartnamesini almak ve pazarlığa iştirak edeceklerin- lls tedlr mahir malcııstıırlar elinde modern iE 
üzere heraiin ye pazarlığa itti- de vakti muayyeninde komisyo· S bir tcşkillta maliktir. Anknrı caddesi !i 
rAk edeceklerin de vaktı muay- oumuza milracaatları. (277) (1929) i No 96 Dairei mabsu sıı. !: 

d k ·· K.O. nun Saat 15 !i Telefon ı 20766 H yen e omisyonumuıa muraca- !:rn:::=::::===-:::::::::::::::-.::::::u: 
tlan. (289) (2014) 1 F. 15,30 ve teklif mektuplarile vakti mu-

• • • 
Selimiye ve Taşkışla aıkeri 

konağı ihtiyacı için hamam odu
nu pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
18 · S - 932 çarşamba günü aaat 
15 te komisyonumuzda yapıla
caktır. Taliplerin ıartnamesini 

almak üzere her gün ve pazar· 
lığa iştirak edeceklerin de vakti 
muayyende komısyonumuza mü
racaatları. (292) (2017) 

• • * 

Çatalca 16 d ç 
Hastane 16,30 ayyen e orlu'da aatın alma 

* • ıı: komisyonuna muracaat)an. (228) 

K. O. ve 1 inci fırka kıt~aları 
için ayrı ayrı şartnamelerle ve 
pazarlıkla yaş sepzc alımıcaktır. 
ihalesi 17-5-932 Sah gllnü saat 
16 da K. O. nun ve 16,5 de linci 
fırkanın yapılacaklar. Taliplerin 
ıartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak edecek-
lerin de vakti muayyeninde ko
misyonumuza müracaatları. (296) 

(2021) 
* * * 

Dört bin ndet yeşil salata ve 
iki bin demet soğan bin tere 
otu yirml kilo sirl.:e 1. inci fır-

(1643) 
* • * 

K. O. ve birinci fırka kıt'atı 
hayvanatı ihtiyacı için arpa ayrı 
ayrı şartnamelerle ve kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 6·6·9.l2 pa:ıartesi günll 
K. O. nunki saat 15 te ve fır
kanmki saat 16 da komisyonu
muzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere her 
giln ve münakasalarına iştirak 
edeceklerin de va!dı muayyende 
teminat ve teklifnamelerile ko .. 
miıyonu~uza müracaatları. (297) 
(204t» 

* • • 

As. k. Sa. Al. komlsyo· 
nu IUinları 

Topçu •e Nakliye mektebi 
hayvanatından iki beygir müıa· 
yede suretile satılacaktır. Müza
yedesi 18 Mayıs 932 Çarşamba 
günii saat 10 da Fatihte atpa
zarında icra kılınacaktır. Talip· 
lerin mezkur 2'ÜD ve saatte at
pazarında hazır bulunmaları. (273) 

(1996) 
• • • 

ifayı teahhilt etmiyen müteah· 
bit namı hesabına 100 kilo zey
tin yağı pazarlıkla satın alına· 

caktır. Pazarlığı 16 Mayıs 932 
Pazartesi günü saat 16 ya kadar 
Harbiye mektebindeki satın al
ma komisyonunda icra kıhna
caktır. Taliplerin şartnamesıni 
görmek için komiıyona müraca
atları ve iştirlk için de muayyen 
vaktinde komisyonda baıır bu
lunmaları. (277) (2064) 

Andre Morua 

İklimler 
Aslı 1 ıenede 340 defa 

basılmıştır. 

HAYDAR RIFAT B. tarafından 
tercüme edildiğini söylemek 
aslınm bütün güzeJliklerini mu

hafaza ettiğini göıterir. 

YENİ ÇIKTI 

Mahkeme ve icra Hini•" 

Beyoğlu tıpo baş memurluğuıı-=~ 
Tarabya ve caddesinde • 

260 cedit 252, 254 No: ile 
rakkam Doktor Emin bey 
cesi F eyziye hanım namına 
kayyet Sahilhane derun 
m~teaddit çeşmelerle t 
olunur Suyun tapu sen 
derç edilmediğinden dolayı ta~ 
ıuna ilaveten idhali için aıDt• 
at edilmiştir. -

Verği tapu kayıtlanoda 
hakkında bir güna kayda ttll 
dilf edilmemesine mebni ke1 
tin mahallen tetkik ve tab 
icra kılınacaktır. i 

Binaen aleyh bu ıu ile bel' 
suretle olursa olsun alakıclii 
olanların tarihi ilandan itibar" 
bir ay zarfında bu baptaki bil' 
iki tasarrufiyelerile birlikte 
asala veya bilvekAle milracaatl' 
rı )uzumu ilan oJunur. (2940) 

Istanbul ikinci icra 
ğundan: K. O. ve birinci fırka kıt'aları 

ihtiyacı için 9,000 kilo pirinç 
pazarlıkla ahnacaktır. ihalesi 17 
S-932 Salı gllnü saat 14,30 de 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ve paıarlığa işti

rik edeceklerin de •akti muay
yende komisyonumuza milra• 
caatları. (291) (2016) 

ka kıt'aları için alınacaktır. Iha· 
leıi 17·5·932 Sah g~nü saat 15 
de komisyonumuzda yapılacak
tır. Pazarlığa iştirak edecekle
rin vakti muayyeoinde komisyo
numuza muracaatları. (293) (2018) 

K. O. · ihtiyacı iı;in So adet 
maa sikke taYla halatı pazarlıkla 
satın ah!!lacnktır. ihalesi 18-5·932 
çar§amba günü saat 16,33 da 1 •9•3•2•pe•r•ş•e:•m•b•e•g•u•n11il11' d•U•r•. •T•a•lillp•le .. -
komiayonumuzda yapılacakbr. 

Bir alacagm tc'mini içün aıabcıı.ı 
açık arttırma suretile paraya çc•;i 
muL:arrer m:ı.sa ve sandalye demir ~ 
ve :ı.sma dıva: su tl ve ayna ve satred 
ibaret ~aztno eşyası 22·5·932 Tar! ~ 
müsadif Paıar gilnü saat 12 Jla tf ,ıJ 
kad:ı.r Galııtada Havyar Hını ittiıatııı~ 
p:ı!tııhııne önünde satılacagından ;J 
olanl ıır ın mezkur gün ye saatte IJl 

!inde h:ı.zır bulunacak mc'muruna ıııill' 
el atları ilin olunur. (294 t ) 

• • * 
Birinci muhabere alayında 

mevcut 300 araba gübre pazar
lıkla satılacaktır. ihalesi 17-5-932 
salı günü saat 14 te komisyonu
muzda y.apılacaktır. Gübreyi a-ör
mek üıere Birinci muhabere ala· 
yına şartnamesini almak üzere 
de her gün ve pazarlığa iştirak 

edeceklerin de vakti muay
yende komisyo'4umuza müraca
atları. (288) (2013) 

ıeı •• 

K. O. kıt'aları hay•anatı için 24 
ton yuJaf müteahhit nam Ye hesa
bına pazarlıkla alınacaktır. iha
lesi 16 - S - 932 pa:zartesi gilnil 
saat 14,5 da ihalesi yapıla
caktır. Taliplerin t•rtnameıini 
almak Ozere her giln Ye paıar· 
lıia iştirak edeceklerin de vakti 
muayyeninde komiıyonuouza mU
racaatlan. (287) (2012) 

• • • 
K. O. ve birinci fırka kıt'a· 

larınm ihtiyacı için 15,000 kilo 
kuru faıulyeai pazarhkla ahna
c· khr. ihalesi 17 • 5 • 932 Salı 
günü saat 14 de komisyonumuz
da y pılacaktır. Taliplerin şart
namesini almak üzere her iÜD 

ve pazarlıta iştirik edeceklerin 
de vakh muayyende komisyo
numuza muracaatları. (294 (2019) 

* • * 
Birini Fırka kıt' ah ihtiyacı 

için 35,000 kilo Un pazarlıkla 
alınacakhr. ihalesi 15·5·932 Cu
martesi günü saat 17 ,30 da 
komiıyonumuzda yapılacakiır. 
Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ve pazarlığa 
iştirlk edecekleri:ı de vakti mu
ayyende komisyonumuza mUra· 
caatları. (285) (1~79) 

* * * 
Edremittcki kıtaatı hayvanata 

ihtiyacı için 290,000 kilo kuru 
ot kapalı zarf usulile münaka
saya konmuştur. ihale 25 Mayıs 
932 tarihine mtisadif çar~amba 
glinU saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek ve almak 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de mezkur 
gün ticaret odası tasdi!.:name3İ 
ve kapalı zarf ve teminatı mu
vakkatelerile Edirne'de 3skeri 
aatın alma komisyonuna müra
caathın ilin olunur. (268) (1892) 

• • • 
Tekirdağ kıt'atı hayvanatının 

ihtiyacı için 36,500 kilo arpa 
aleni surette münakaaaya kon~ 
muştur. ihalesi 18 • Mayıı • 
932 Çarıamba gilnü saat 16 
dadır. Taliplerin şarnameyi gör• 
mek üzere her gün mUnakasaya 
iştirak edeceklerin de teminat 

~~::~.u Tekinsiz ko ak 
M. Şeref . 

-23 -
iki aaat sonra, Yeniçeri ağası· 

na rıaraydan bir emir gelmişti. 
Bu gece Kumkapı yokuşundaki 
Yakanın atlı kahramanını buldu· 
nıp ıarayda Bostacıbaııya teslim 
eylemesi emrolunuyordu. Yeni· 
çeri ağası bu emri derhal infaz 
etti. Şimdi Doğan, sarayda zülüf
ın baltacılar arasındaydı. Sarayda 
her kes bu nagihan aralarına 
hünklr emrile giren henüz ço
cuk denilecek kadar genç zülnf
lü bnltacıya haset nazarlariyle 
bakıyordu. 

Sandıkbaba tekkesi 
Topkapının dışında ııralanmış 

bağçeler ortasındaki kötklere 
yakın, o zamanın en meşhur bir 
tekkesi vardı. 
Sandıkbaba tekkesinin postne· 

şin fey hi, hemen hemen gavsi 
azam, kutbu zaman addedilecek 
kadar şayi şöhret sahibiyili • 
·Herkes onun keşif ve kerametine 
kaildi. Devran geceleri, dergi· 
hın geniş meydanı müridanla 
dolup boşalırdı. 

Şeyh efendinin sohbetine müı
tak olan hep ahdın kibarlarıydı. 
Hemen hemen vükela ve vüze-
ranın ekıeri şeyhin müritleriydi. 
Hatta ocak şeyhi, tersane postne
şini, kadirihanc şeyhi, nazenin 
babaları bile şeyh Ceylani haz
retlerinin irfan Ye takvasına 
karşı derin bir merbutiyet bes· 
lerlerdi. Onların nazarında şeyh 
hazrtleri tamamiyle Yasılı illlllah 
olmuş bir mürşidi kAmildi. 
Hakikat ve marifete vakıf bir 
zattı. 

Tal!plerin 11artnamesini almak rin şartnameyi görmek üzere 
her gün münakasaya iştirak ede· AdaJar Sulh Icrasmdan : 

\:zere her gün ve pazarlaj'a ceklerio iıe 1193 lira teminat 
ittirak edeceklerin de vakti mu- akçelerile birlikte ihale güoün
ayyende komisyonumuza müra• de Kayseri satın alma komisyo-
caatları. (300l <;0~9) nuna müracaatlan (214) (1598) 

Bir deyindcn dolayı mahcuz 
Paraya çe\·rilmcsine karar verilen 
demir kası, bir masa, bir dolap ve 
sandııl y:ı 16. Mayıs · 932 Pat artesi 
ondan itibaren Ist:ınbulda Xalburcol MI' 

357 No. lu dlikltln önünde sıulaCi&r~ 57 inci fırka ihtiyacı için bir 
adet bakır semaver pazarlıkla 
alınacrlkbr. ihalesi 18·5·932 çar• 
şamba günü aallt 16 da komis· 
yonumuıda yapılacaktır. Taliple
rin şartnamesini 3lcıak Uzerc her 
t:riin ve pazarh3'a iştirak edecek
lerin de vakti muayyende komis
yonumuza müracaatları. (298) 

(2047) 
• • • 

M. M. V. ihtiyacı için 2,000 
adet mabmuı pazarlık ıuretile 
almacakhr, ihalesi 18 • 5 - 932 
çarşamba günü saat 15 - 30 da 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ve pazarhğa işti
rak edeceklerin de vakti muay
yende komisyonumuzıı müraca
atları. (299) (2048) 

• * .. 
Yeni seneye sirayet ettirilmemesi 
emir edilen ekmek mukavelesi
nin 1 Haıiran 932 tarihinden 
itibaren aktedihnek üzere Kay .. 
seri mmtakasmdaki kıtaatın ih· 
tiyacı için 306 bin kilo ekmek 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. ihale tarihi 26 Mayıs 

Derğahın bir çok halvet hlSc
releri hep marifet talibi mürit· 
lerle doluydu. Çile dolduranların 
her gece duyulan zikir ve tah
mitlerinden etrafında ruhani 
dalgalar dolaşırdı. 

Dergahın önünden iCÇenler 
burayeı abit ve dindar bir nazar
la bakarak korkuyla karı~ık bir 
teslimiyetle okuyup üfliyere'.t ge
çerlerdi. Mutlaka neztrler biribi
rini talcip ederdi. Bu gelenleri, 
ancak kilerdedesi ahr. Şeybefen
dinb böyle şeylerden haberi bile 
olm~zdı. Dergahın misafir çeh
releriyse, Iraktan, Hicazdan , 
Hinlteo, Budindeo, Arnavutluk
tan, Yemenden, Irandan, Mave· 
raünnehirden boşalıp gelen sey
yahlarla doluydu. Ayin geceleri 
burası bir mahşere dönerdi. Söy· 
lemiyen çocuklarm dilinin açılma• 
sını iatiyen anneler, yavrularmı 

şeyhin önl\ne dizerlerdi. 
Bu kundaklı miniminilerin gö-

* * * 
Çorlu'da bulunan kıtaat hayvana • d 1 ı ı h lli k an ta ip o an aıın ma a mez _..-

tı ihtiyacı için 160,000 kilo arpa kapa hazır bulunacak memuruna müracı•D"' 
it zarf usulile münakasaya konmuş - i!An olunur. (3442l 
tur. h lesi mayı 2 .. arşaın a ---~---------
günü saat u tedir. SEYRiSEFAlN 

Taliplerin şartnamesini görmek U· '-----------.....-:-; 
zere her gUn milnakasaya iştirak ede Merkezi idaresi Galata köptübqı B ~.J 

Şube A, Si rkeci Mühürdar zade Han 2'll1"..j Cek}erinde teminat Ve teklif mektU!J· ll-;.__..; _________ I 
JarıyJe vakti muayyende Çorlu satı - idarece aşağıda ismi yası 
nalma komisyonuna müracaattan. emlak pazarlık ile kiralan' 
(229) (1644) caktır. Teminat % 10 dur. 

* • * 
Tıbbiye Mp de mevcut 41 kalem 

köhne eşya alent müzayedeye kon • 
muştur. lhalesi 21 - 5 - 932 cumar
tesi günU snııt 15 te komisyonumuz • 
da. yapılacaktır. Eşyayı görmek isti· 
yenlerin mezkur Mp müdürlüğüne ve 
şartnameyi alacaklann komisyonu • 
muza her ıtün ve ihaleye iştirak ede
ceklerin de vakti muayyeninde komis· 
yonumuza müracaatları. (238) (1718) 

Havuz zabitan mahfeli del" . ., 
olarak, Tophanede Seyyabi 
salonunda 6 Ye 11 No. li fit' 
rinler, Moda iskelesi Oıerld' 
deki gazino 1 .. 3 aene i;
kiralanacakbr. Taliplerin bel 
zaman mubayaa komisyoııuo• 
mUrcaatları. 

idarece aşaiıda ismi Y, 
* • * 

Çatalca Mst. Mv. kıt'aları ihtiyacı dükkan ve gazino araaaı dl 
fçin ı Haziran 932 den 31 Temmuz 932 ıayede ile kiralanacaktır. 1,, 
ye kadar iki aylık yaş sebze pazarlık . minat % 10 dur. lbale 12·5·9 
la alınacaktır. İhalesi 16 - 5 - 932 saat 16. ~ 
pazartesi günü saat 17 de yapılacak - BUyükada iskelesindeki 4 No: 
trr. · Şartnamesini almak istiyenlerin dükkln Samatyada vapur ıf' 
her gün pazarlığa iştirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde komisyonumu . :.....k_e_l_e_si_a_rs_a_s_•· _____ _,_ 
za müracaatları. (279) (1973) 

ğüslerine Şeyh Efendi mübarek 
mesti ayağıyla basardı. 

Denan gecelori, beyaz entari
si, beyaz arakiyesi, beyaz hay
dariyesiyle tam zikrin mutat ye· 
rinde tiz, gür, düzgün sadasıyla 
" Zakir ,, diyP- baıhyan Şeyhin 

oğlu, bu velveleli zikir ortaaında 
kubbeyi akisleriyle çınlatmıya 

başlaymca, iki tarafa sallamşları 
bambaşkalaşır, her dervişi rah
mani cezbe tutar, baılarını di
rekten direğe, yerden yere vu
rurlar, koca zikir meydanı mah· 
şere dönerdi. 

Baş döndürücü bir seyirle 
. muttasıl haykırarak dönen bu 
devranın manivelAsı, şeyhin oğ· 

Junun beste nigardan başlayıp 
uşakta karar kılan nağmelerin
deydi. 

Şeyhin bir işaretiyle yere atı

lan bütün bu cezbeli, saralı İn· 
sanlar, yere ellerini vurarak sec
deye kapaoırlar ve §eyhin mırıl-

dadığı bir duayı o vazıyetteı 
muzları, vücutları ısparmoı• 

tulmuş gibi, dinlerlerdi. 
Kumkapıdan Samatyaya 

dar sıralı koltuklarda, Kaleb 
larına kartı dizili sultani ~ı 
hanelerde kafaları tulaP" 
Şeyh Hazretlerinin aıOb• 
elini öperek hayır duaııll1 

mak arıuıunn göıterirlet 
bu suretle deveranda ba11t 
lunmak imkanını elde edetlA 
BUtiln lıtanbulun afakıad• . ~ 
dıkh dergAhı biricik şöbretb 
yer olmuıtu. . .ı 

Enderonu birun ric"' 
ekseriyeti, şeyhin menıub11 

Şeyhin şayi t8brtti tarik•~ 
babını etrafına toplarken 6 
Ayasofya vaizliğine, ule 
rüsum için son terakki ıof 
lesi olan bu makama err 
bir rakibi vardı. O da 
ve fikir cihetinden " 0 
ulum,, olmuştu. 

f B 
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FESHANE BKYOlGLTEAOR ~ 
. Ihsan sam 

RlYOLOJt LABORATUYARI 
Umum kan tahli14tı. Frengi noktai 

nazarından (\Va5serman Kılın teamülleri) 
kan küreyvatı sayılması, tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, balgam, ce-

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
icar müzayedesi 

Mamulatı Nevi Karyesi Numarası icar müddeti Fabrikası 

YENi ÇIK Ti 
\7 erli pardesillilk ~ Metrosu 390 kuruşa 

'1e111leket mahsulü tiftik ile karışık olanlara da mevcuttr. 

rahat, kazurat ve su tahlil:lu, U!tra 
mikroskopi, husust aşılar istihzarı 
Kanda üre miktarının tayini ve kanın 
sedimıitation sür'ati. Divanyolu'nda. 

Otel maa bahçe Kalitarya P1orya 

Gazino 

90 3·7-932 den mart 

3 
4 

15 
19 

934 sonuna kadar . 
:tl ay 

Sultan l'\1ahmut türbesi No, 189. Te- ,, ,, 
Hane bahçe " " " 

•••• lefonlst. 20981 ---- maa 
" 

,, ,, " " Halis yünden mamul nefis kumaşları 

atana ve kesenize hizmet makıadile arayınız. 
Satış yeri: lstanbul, Beyoafo, Ankara' da 

Yerli Mallar Pazarı 

...._ 226 TARtR EL KİT ABJ 
~forda lnıilizlere teılim oldu. lnsilizler (Sent Elen) adasına nefyelti • •r. (•) 

Müttefikler 18 inci Lui ile beraber Pariıe girdiler. Yeni bir Pariı 
lıııa.hedeıi imzalandı. Franıa 750 milyon frank harp tazminatı vermiye 
lllechur oldu. Muahede mucibnce 150 bin müttefik askerin Franıada kal
-._ı da eıu olarak kabul olundu. 

- !htfU\llD l!JUUU -

ıa. 
1 

Fransa lhtillli başlarken, hedef devlet maliyesinin ıslahı, bilhassa 
~l)'enin millet tarafından kontrolu ve nihayet lngiltered~ki gibi bir hü· 
~ ıiıtemi vUcude getirmekti. 
~ b'lhtilil Napolyon imparatorluğu ile nihayet buldu ve İngiltere tarzın• 
a...1 ır hükUınete ıahip olamadı bunun için Franıanın o •amanki iktı • 
~ı Ye ıiyut bünyeıini tahlil etmek lazımdır. · 

F r&n1&da arazinin dörtte üçü asillerin ve kiliıenin elindeydi. 
f~ ~~l~~i bunlar .nüfusun dörtte. birini te§~il ~diyorlardı. Bir . çok 
~ . köylu ahali arazıden mahrum bır haldeydı. Şehırde tee11iil etmıt o • 
clı. tıcaret evleri, fabrikalar, ve onların fikriyabnı yapan adamlar da var• 

'Fra.naada ihtilal zengin şehirlinin menfaatini temin etikten sonra 
at ıı.:dı. Jakobenlerin \te Sankülotların temsil ettiği fakir halk ve arazi· 
~ • 111.n k6yJUler. de siyaset sahnesine çıktılar. Bunlann mücadelesi 
~ tıddetli oldu. Terör kuvvetini bu sınıftan alıyordu. Robepiyer adeta 

'lllrfı temıil ediyordu. 
}İct lıliarlçte ise düpnanlarla datütmek mecburiyeti vardı. Dahili harp, ha· 
ı~!'P. her taazzuvu zayıflatmıt kuvvetli bir aıkert teıekkül vücude 
old ~-•t.tı. Bu aakeri tetekkül diier tnazzuvlara nazaran daha kuvvetli 

ll•" ıçin kendi ıahsiyet~ni Napolyon imparatorluğunda buldu. 

- Viyana kongresi -

"i ~ı!?i~ll •e Napolyon Avrupayı alt Uıt etmitti. Artık Avrupanın ye. 
~ilı v·ı tanzim etmek lazımdı. Avusturya batvekili ihtilil dü,manı Me • 

~ 1Yana kongresini toplaclı. . 
1-... i . ongrenin maksadı yeni Avrupa haritasını her milletin tabii hudut• 

~nde tetkil etmekti. Fakat bu s3zden ibaret kaldı. 
~ .. b •• ~anaa Belçikayı, Ren nehrinin sol ıahilini, Savayı, Nisi terketti. 
' ~ ~.udutlarmda nöbetçi devletler te§kil edildi. Holandayla Belci· 

a~di. Peyiba devleti tetkil edildi. 
-... •rçolc cümhuriyetler A vuıturyaya ilhak olundu. 

P) Napoıl/Oll 18!1 de melllaawJa tJldU. 

Hane ,, " " ,, ,, 
Hane .. " 

Tarihi tesliminden 
Mart 934 sonuna 
kadar 

Hı ne 
Dllkkln " 

" ,, 
" 

" ,, 
" ,, 

17 
1 

116 
117 

,, ,, 
" ,, 

" " ,, ., ,, 
,, 

" ,, 
" " 

-------- TARİH ET.: !<'tTABT -----227-
Viyana kongresi, yeni fikirlere. ihtilal hareketlerine de düfmandı. Ne 

onda, ne de çizdiği haritada sebat edebildi. Çünkü kısa bir zaman sonra. 
Avrupada milliyet davası bütün ruhları sardı. 
._.. Milli hudutlar içinde milli devletler teşekkül etmiye baıladı. 

- Fransada Kırallık -

~ Frans~ya ıalebe eden müttefikler, ihtilal fikirlerine karşı mul<aCJ • 
cleı bir ittifak aktetmişlerdi. Avrupada iki fikir cephesi vardı: • 

1) Mürteciler, ı 
2) Aralarında ittihat olmıyan hiirriyet taraftarları. 
Hürriyet taraftarları her taraita gizli gizli çalıııyorlardı. On aekizin• 

ci Lui, tekrar Fransaya gelince, bir ferman nefretti. 
Bu fermanı bazıları fazla hüı-riyetperver buldular. Hürriyet taraftar• 

lan ise bunu pek müıtebidane telakki ettiler. On sekizinci Luinin ferman 
teklinde ne9rettiği kanunu eıaıide intihap hakkını zadegan& ve zenginle• 
re bah,ediyordu. Hürriyetperverlerle mutlakıyetçi fırkalar biribirleriyle 
bir hayli mücadele ettiler. 

Luiden ıonre. tahta ıeçen onuncu Şarl ta.mamiyle mutlakıyet tarafta. 
rıydı. Memleketi parlamentosuz idareye çalı§tı. .' .·, • , 

1830 lhtlllll 1 

- Hürriyetperverler 1830 da isyan ettiler. Şarl memleketini terketmi • 
ye icbar ettiler. Yerine Orlean dükası Filip kıral oldu. 

Bu zamana hürriyet biraz daha temin edildi. 1830 ihtilalinden ıonra 
Avrupada bir çok yerlerde hürriyet fikrine uygun ISiahat yapıldı. 

Avusturya hürriyet fikrine taraftar değildi. Rusyada hürriyet taraf • 
tarları hudut haricine atıldı. 

Lui Filip bükUmeti 1848 ihtilaliyle devrildi yerine cümhuriyet idare· 
•İ tesiı edildi. 

- ikinci Cilmhurlyet -

Franıada ikinci cilmhuriyet ilin edilince 21 ya,mda her vatanda• 
!a iiıtihap hakkı verildi. Kanun nazarında müıavat yeniden ilan olundu. 

1848 lhtlllll ve Avrupa : 

ikinci cümhuriyetin ilanı Avrupacla tesirini ıöıtermekte gecikmedi. 
Pruıyada meırutiyet istiyenlerin sayısı çoğaldı. Macarlar da hürriyet 
iıtiyorlardı. Fakat bu hürriyet hareketi çok deva.m ec!emedi. Çünkü Prur 
ya hürriyetperverleri nefyetti. 

Avusturya macar İsyanını bastırdı. Venedik cümhuriyetini kendiıi • 
ne ilhak etti. 

... 
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- ikinci lmperatorluk • 

Lui Napolyon 1848 ihtilalinden sonra yapılan cümhur reisi intiha ... 
hında muvaffak oldu cümhur reisi oldu. 

1852 de prens Lui Napolyon üçüncü Napolyon unvaniyle imparator 
ilan edildi. İmparator sosyalist fırkalarına, irtica fırkalarına karşı kendi 
istibdadım kuvvetlendirdi. 

Napolyonun İmparatorluğu 1870 Alman - Fransız harbinde Sedan'" 
da mağlup oluncaya kadar devam etti. 

- 111 üncü cümhurlyet 

Napolyon Sedanda esir düşünce cümhuriyetçiler ihtilal çıkardılar ve 
cümhuriyeti · ilan ettiler. (Tiyer cümhur reisi oldu. 

Bu cümhuriyete milli müdafaa hükumeti denir. Sulhü bu hüku
met imzaladı. Yeniden intihabat yapıldı. Bu intihapta kazanan impara• 
torluk taraftarları imparatorluğu iadeye muktedir olamadılar nihayet Ti • 
yer istifaya mecbur oldu. Kır al taraf tarları mareşal Makmahonu kırallığı 
iade ettirmek üzere reisicümhur intihap ettiler. 

Fakat bir türlü kırallığı iadede ittifak edemediler. Parlamento 
cümhuriyetin kanunu esasisini yaptı. Mareşal da istif aya mecbur nlou. 
Üçüncü cümhuriyet bu suretle teşekkül etti. 

ltalya ittihadı -

Viyana liongresinden sonra Bütün mümanaatlara rağmen milli hiJ : 
lcr kuvvetlenmiye başlamıştı. Bunun neticesi olarak dilleri ve menfaat -
leri müşterek camialar bir bayrak altında toplanmıya başlamışlardı. hal· 
yadaki küçük hükumetler de aynı suretle birleşmek ihtiyacını duyuyorlaı· 
~ı. Fak~t Viy_ana muahedesi mucibince İtalyanın şimali Avusturyamn e
lındeydı. Pıyemonte, Lombardiya, T oskana, papalık gibi küçük hükfı • 
metler de teşekkül etmişti. 

İtalyanlar Avusturyadan kurtulmak için bir kaç defa isyan ettiler, 
fakat muvaffak olamadılar. 

Romadaki Papalık devleti de Avusturyarun müttefikiydi. Üçüncü 
Napolyon katolikleri memnun f"tmek için papaya yardım ediyordu. 1848 
de papaya isyan eden İtalyanlar kar§ılarında Fransa ordularım buldu.-. 
lar, 

• 
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etti. Kardetlerini bu cümhuriyetlerc. kıral tayin etti. İngiltere, Avustut" 
ya, Rusya Fransa aleyhine ittifak etliler. Avusturya ordusu Napolyona ~ 
Fransız donanması lngiltereye mağlup oldu. 4 

Napolyon Osterliç zaferinden ıonra Viyanaya girdi. 
Bundan ıonra Napolyon garbi Almanyayı Fransaya ilhak etti. Almanya il 
da sade müstakil olarak Pruıya kalıyordu. 

Prusya Rusya ve İngiltereyi ittifaka davet etti. Napolyon Rusy•1' 
ve Prusyayı mağlup etti. Çar Aleksandr ile (Tilıit) muahedesini yart•• 
Bu muahede mucibince Prusya arazisinin yarısını Fransaya terkediyord"' 

Napolyon İngiltereyi mağlup etmek için (Blocüs continantal) kat.• 
ablukası usulünü tatbik etti. Tekmil Avrupa li.manlarım İngiliz ticareti'" 
ne kapamak istedi. İsveç, Papa devleti, ispanya, Portekiz limanlannı İJI"' 
giltereye açtılar. Napolyon İsveç kalelerini topa tuttu, Papa devleti ar~İ" 
•İni zaptetti • . ispanyayı, Portekizi zaptetti kardetlerini oraya kıral taylı' 
etti. 

İspanyada muharebeler pek çetin oldu. Bundan ıonra A'fllltu~ 
memleketlerini istirdat etmek istedi. Fakat Vagramda mağlup oldu. ('/r
yana) muahedesiyle arazisinin mühim bir kısmını daha Franaaya ter il 
ketti. 

Rusya, Avusturya Napolyonun ittifakına dahil oldular. Fakat Ruır
ile aruı çabuk açıldı. Çünkü Rusya, İngiliz gemilerine limanlarını .çı1' 
bulunduruyordu. Bunun üzerine Moıkova seferini yaptı. Moskovaya ıı- .. 
dar gitti. Fakat bir netice elde edilmiyordu. Muharebeye bqladıiı zafll~ 
400 bin askeri vardı. Lehistan hududundan geri dönerken maiyetinde :1" 

bin kiti kalmıftı. 
Laypzig civarına geldiği zaman 18 bin askeri vardı. 
Moskova seferinden dönüşte Rusya, Prusya, İngiltere, Avuıturf' 

ittifak etti. Laypzi~de Napolyon müttefiklere mağlup oldu. 
Almanya hürriyetini kazandı. Müttefikler Pariıe girdi. Napolr.011 

ıaltanatı terketti, Elbe adasına çekildi. . . ... . . 1 

Kıran ııın iadesi t 

Müttefikler Franaada kırallığı iade ettiler, on sekizinci Lui kıral ilin edil" 
di. 

Napolyon Elbe adasında 10 ay kaldı. Jeneralelrin Burbonlar ale1 il 
hine ittifak ettiklerini haber aldı kaçtı geldi. Tekrar imparatorlu~ 
ilan etti. (28 mart 1815). 

-100 glln-

.' Napolyon bu defa 100 gün saltanat ıürebildi. Avrupa yeniden teıt' 
,a düştü. Müttefikler bu defa onu Belçikada Vaterloda mağlup ett~· ~~ 
riıe döndü, yeni bir ordu teıkil etmek isti>:ordu, kimH taraftar o.......--


