
Japônlar kimlerdir? 
Bosuslyetlerl nelerdir? 

8,_u_ Merak uyand1racak yazıyı, 
,..'"'8mb• gUnUnden itibaren 

..., Tefrika edeceaız 
... 
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~ransada bir kanunu 
.:.sasi meselesi · 
._ 11alctaı Fran11z ReisicOmburu intihap edilebilmesi için bir 
~ l>urn~r'in yerine geçen yeni müddet beklemek icap ediyor. 
.... t reııi M. Lebrun'iln intiba- Bu takdirde Reiıicilmhurluk ma· 
~kanuni mOddetint ikmal et- kamı münhal kalacaktı. Buna 
Ji.i bir meclisi meb'uHnla mec· ise derhal yeniReisicümhurun in
,_.kly~ tarafından yapılmış ol· tihabını emreden Fransa kanunu 
telb ıtıbariyle - nazarı dikkati esasisi müsait değildi. Onun için 
ldJc eden bir hadiıe oldu. Filba- Fransızlar yeni Reisicümburlarını 
._ • Franıız meclisi me'busam- teşrii sıfatını ve ıeJibiyetini gaip 
dt ~eırii müddeti Mayıs sonun- etmiş olan bir meclis vasıtasile 
)tn~~a~et buluyor. Ondan sonra intihap etrniye mecbur kalmışbr. 
ft

1
•
1 IDtıhap edilen meclis Yazi- Müttehit Amerika ciimhuriyet

'"l"ı:• başhyacaktır. Halbuki bu leri kanunuesasisi bu nuktai na· 
cı 1 abatta eski meclise dahil zardan daha iyi bir tekildedir. 
l ~lllfteb'uslardan bir çoğu meb'- Çünkü orada Reisicümhurdan 
t:::lc 11fatlarını kaybetmişlerdir. başka birde Reisicümhur muavi
~ ta meclisin ekseriyeti sağ ni vardır. Reisi cumhurun vefa
tir •lardan sol fırkalara geçmiş· tında, yahut her hangi bir sebep· 
.._·, Bu itibarla müddeti nihayet le gaybubetinde Reiaiüumbur 
~an ı· , muavini mibanik bir aurette Re'-e . mes ıste yeni top.anacak 
liy tlıı arasında mahiyet ve ho- isicümhur mevkiine geçerek o
t.t:lçe büyük bir fark vardır. nun vazif eıini ifaya deyam ede
-.,_,.bu noktai nazardan M. Du· bileceği için derhal yeni bir Re
tilaa •n katli üzerine yerine in- isicümhur intihap etmek zaru
"-a P edilecek yeni Rcisicümhu- retide yoktut. 

da yeni meclisi meb'usan Fransa kanun esasısı iki inti-::11 tarafından intihap edilmesi hap devresi arasındaki müddet 
Dbkan lazım gelirdi. zarfında Reisicümhurluk maka-
lialbuki yeni Reisicümhurun Mehmet Aaım .?::i meclisi mPb'usan tarafından r Alttaran 2 inci sayfamıda ] 

E:vkafla Belediye arası;.= 
daki pürüzlü meseleler 
E-Ylml nıtidBrU, kanunsuz vergi tahsil 

edlldlğlnl hatırlamıyorum, diyor 
fı.L ltkaf m vakfa ait bası binalardan 
~İJ etmekte olduğu mukataa vergi -
~Aşar vergisine bağll olduğu an. 
~ larak adalar mal müdürlüğü ta . 
""-'~dan tahsil edilmemesine emir 
""''11dlği maHimdur. 
~rimizde mukataa vergisiyle a 
bet dar olanlar pek çoktur. Bu ha • 
~bu vergiyi vermekte olanlan fev -
be de memnun etmiştir. BiJhassa 
.., ~dlnyle evkaf arasında mukataa 
~al yüzünden tehaddüs etmiş mü -

41~ davalar vardır. Mesel!, Kaıaköy -
1-t taki Borsa hanından evkaf sene • 
~ te l'ergi Jstememi§, fakat günün bl • 
~hepsini birden talep eylemi§, bu, 
tlt l!ll iş mahkemeye intikal etmi~ . . 
~~r vergisi lağvedildiği halde ona 
ll bulunan mukataa vergisinin ha • ı 
1'~il edilmesi m~elesi hakkında 
'-"' i soran bir muharririmize Is -
aı.ı.~l evkaf müdürü Niyazi Bey de • 

., lr ki: 
.. ~kat idaresi kanun dalttA<ılnde alınmaS &'elen vergileri tahsile de\·a.m et
)\ ' .. Kanuna muhalif olarak )imdi· 
~ idaremiz tarafından vergi talı<ill 
~ hatırlamıyorum. Jşln esaaındı& bir 
"'lda......~ısa gerektir. Mahaza mesel~)i tet-

Evkaf mDdDrD Nlrazl B. 
belediyeyle çıkan dava haaebiyle bazı 
.zevatın Bqvekil Pap.ya müracaat et -
tiği ve Başvekil Paşanm da meselenin 
tetkiki için acilen bir heyet teşkiline 
dair emir verdiği yazılmaktadır • 

Mezarlık meselesi eirafında da Nl • 
yazi Bey şunlan söylemektedir: 

- Ayas paşa mezarlığına belecllye vıırl • 
ytot etti. Bunun Ur.erine lbUJAf çıktı. .Ba 
lhtllAfm halli için mahkemeye milrac:\at o -
ltındu. Benim bu JMllt'le hakkında bundan 
ba1Jka blldlktm bir teY yoktur. Blr heyet 
~kili hakkında lclaremlze emir verlldltfnden ..\ --slm. 

~llapaşa mezarlığından dolayı de hal>t'rdar değilim. 

Fener •aha•ının açılma•ı miina•ebetiyle : 

""""'C 
· ' .::a &DnkU maçta kim kazand• -

...._ini 

ismet Pı. Hz . 
Moskova seyahati 

hakkında 
F1rka grubunda izahat 

verdiler 
Ankara, 15 (Vakıt) - Ctım

huriyet Halk fırkası ırubu , 
bugün öileden sonra reia ve
kili Cemil Beyin riyasetinde 
f o!'lanmııbr. Baıvekil ismet 
Pş. ! lz. bu içtimada Moskova 
seyah~tinin neticeleri hakkında 
uzun boylu izahat vermiştir. 

Fırka hükumetin siyasetini 
tamamiyle tasvip etmiıtir. 

içtimadan sonra Cemil Bey 
Anadolu Ajansına beyanatta 
bulunmuştur : 

"ismet Pı. SoYyet ittihadı 
memleketlerine aeyyahati hak· 
kında fırka i'fUbuna mufaual 
maUimat vermiftir. Sovyet 
memleketlerinin hali bazın 
hakkında miiteferrik ve mlite
madi tamaalarının intibalarını 

- Alt tarafı 2 inci sayfamızda -

Şükrü B. dün 
Parise hareket etti 
KıA bir mUddet içinde mDza· 

kerelerin ftlllfla netlcilene
cellnl Umlt edlror 

Saracoilu Ş6krn 8. don Sem· 
plon ekspreıiyle Pariae hareket 
etmiştir. Şükrti B. istasyonda vali 
ve belediye reisi Muhittin, tütün 
inbisan ıabık uamni müdtirü 
Behçet Te diğer do.tıan tarafm-
dan tqyi edilmiıtir. 

Şllkrll B. hareketinden enel 
bir muharririmize demiıtir ki: 

- Anlaşmak huıuıundakl hüsnü nl· 
yedmlz •ıiltlrdır. Karıımızdatilerin de 
aym hlıle hareket ettiklerinden eminim. 
Bunun için bu defa kısa bir müddet 
zarfında müzakeraun bir ltilAfla netice· 
leaecctinden ümitnnm. Parisc yalnız 

gidiyorum. Nurullah Esıt B. Parlsto ba· 
na müllki olacakur. 

Tütün Meseleleri 
Konferans dün saat 

on altıda açıldı 

Kont .... ns top .. n•• llaHnd• 
Balku tottln konferauı, don aut Afatıdald eaular dahlHade 

on albda Yunan Ye Bulıar marala· ml\zakerelerin idare Te takibi! 
baalannın da iıtirlkiyle Ticaret mllauİP. ırarnlmllfttlr ı 1 - TD-1 
odasında mnzakereye bqlamıtbr. t6n buhranındaki ıebepler, 2 -ı 
Konferans TOrk heyeti murabba Zirai Tanyet, 3 - Almacak lfMl-, 
sası reiı vekillerinden Nemlizade birler. 
Mithat Bey tarafından bir nutukla Buglnkl\ içtimada YaDaD h ... 
açılmıt ve bu nutka Yunan ve yeti murabhalUI pro~ da· 
Bulgar heyeti murabhulan reiı· bil birinci madde hakkmclaki nok~ 
leri tarafından cevap verilmittir. tai nazarlannı izah Te hullaa 
Bundan ıonra içtimalar için reia eden bir mukaddime yapmqbr. 
intihabına ıeçilmiı ve Mitbat B. ikinci toplanma bagiln uat 
ittifakla reis seçilmiftir. 14,S da olacakbr. 

• 
ilk mektep hocalarının 

hali acıklıdır ! 
Umumi meclis vllAyet bfltçeslnl bitirdi, 
belediye bUtÇesinln mtlzakereslne başladı 

UskUdarda Zeynep Klmll hastanesi açllacak, Avrupadan 
bir ltf•lye mUtehaaaıaı geUrllecek 

Jatanbul umumi meclisi dün birin· 
ci reis vekili Sadettin Ferit Beyin ri · 
yaHtinde U~ celsede sabah saat ondan 
akşam sekize kadar süren uzun bir iç • 
tima ektetmiftir. 

Bina vergl•I ne zamanlar 
verilecek? 

Mezbahanm hesap kesimine alt tet-

kiki hesap endimenl raporu okunma" 
kabul edilmiştir. Manna"" emsali 
deniz meraldblnden ton bqma alın • 
makta olan ramin indlrDmeslne dalı 
mülkiye encümeni mazbatası muvafdC 
görülmflştiir. 

Bina verıiai talmltlerinfn temmu. 
[ Alttarah 4' üncü nyfımısda ] 

Aldaler: 

sır um11r Sovyet Rusyada ticaret 
Böyle geçti •• 

Bu yıl, fllr bahçealnln en çok çiçtk Çiftçilerin mahSUl fazlaslDl 
i::ucveN~iz~'t:.el megva wrm ajao Satmalanna müsaade Verildi 

iki ag erJvel, DarülbedtJl!f sahne • .., 
ılnde alkı1ladığımu (Akın) dan sonra Pravada gazetesi, yeni vazıyetl ·bubol)at 
genç ıalr. üç perdelik bir man.zum siyasetinin veni bir sdflası olarak gösterlter 
piyesle üç yilz ıaylalık bir ıllr kitabı J _ · 
daha verdi: Kahramanlar ve bir ö.-r:;,. 
böyle g~ti! 

Şarkın ıultanlarigle, aon Aruz dev- • 
rlnin umum Sultanüttüaraaı oldutlu
nu iabat eden Faruk. bir ömür böyle • 
geçtiyle de hece vezninin Uk mübeı· 
ıiri olduğunu göatermiftir. 

Onun kalemi haaıaa bir ıilzgeçtir 
ki, taktir ettiği miaralara, tereddüt
süz: Halia Türk şUri. diyeblliriz. 

KOLSUZ 
Sal kolu keallmlt omuz lıqmclaa, 
Dev aclımlarlyle blr yolcu gtttt. 

Solundan bir kıho gibi aallanan, 
Tek kolu anlattı, bu bir yetıtu. 

Bir daldı, gölgMI karattı yola, 
Arclmca ytlrilrken, lçtm yu clola, 
Canlandı röıı:Omde kesllmlt kola, 
Sınırda clllpnaaı röf9llnclen ltU! .. 

Ağuatoa böcekleri, iatikbalde ya
zacaklan eaerlerle öğüne du.,.,.unlar
Hece neıll, onların her satınna bir 
ıayla, her ıaylmına bir forma, her 
lormmına bir ciltle karp koyuyor. 
Hem de M ciltler ••• 

En rUtttı hatA u:r.ntma öyle, 
Bet elldlne bir nazlnı elSylet 

Yuaut Zira 

M. Stalln we MolOtof [ Başı açık olan M Molotoı 'ar ) 
- ( Taymis) in •erdiii maltmata lerdir. Geçen sene alman 22 

g6re Miisy& Molotof'la M61y6 milyon tondu. 
Stalin SoYyet b6k0metintn ve Çiftçiler bu miktan verdikten 
komünist fırkanın reiıleri ııfa- ve tohumlarını ayırdıktan ıonral 
tayle ikiıinin imzasım taııyan bir ıeride kalan mahıullerini açık 
kararname neırederek 1932 se- piyasada serbestçe aatacaklardır. ' 
nesinde kollektif çiftliklerden ve Yalnız ihtiyat mabsul6n Ablma• 
kollektif bir halde olmayan çift· sına mDsaade olunmıyacakbr. 
çilerden hiik6metin 18 milyon Bu kayıtsız aahtlar 1933 ki-
ton babubat alacaiJ~ b!l~miı· !Liften ıalffa111 ~l.{J 



· 2 - VAKIT 16 MAYIS 1932 ===:=;;;=--.:· ""-=o-'-=i;-;.;;.- .....-:=;;....;;;..;.;..;:;.;;-..;, ·_,;;;;:;m=;;;;;;;;;;p;;ıı;;-=-;-=-w;;;~::ı--!.~--:;ı-.,-·--=-=rr---m::;::;;;x:="":·;.;~:;:-~;;.:;· :;;~;:--...-.::::::..---...-a:~~::iı:i;:::s- · ,....._,..~- -

Ismet Pş. Ze · 

Fı ka Grubunda 
izahat verdiler 

- Üst tarafı 1 inci s:ıyf:ımızda -
açık bir surette hikaye eden 
ismet Pş.nın müşahedeleri. bü
yük bir insan kütlesinin yeni bir 
cemiyet vücude getirmek için 
uiraştığı müşkülatı, katlandığı 
fedalr:Arlıkları aynı zamanda eser
ler ve terakkiler tahakkuk ettir
mekte katettikleri büyük mesa· 
feleri göz önundc canlandırmıştır. 

Dahilt ve harici sulh arzusun
da samimt olarak pek ziyade 
çalışmak manzarası bu müşahe
delerde tebarüz etmektedir. Dost 
memlekette ilim ve fenne güzel 
san'atlnra itibar ve meclübiyeti 
ismet P§. bilhassa zikretmiştir. 

Jsmet Pa~a Halk Fırkasmm 
milliyetçi, halkçı, deYletçi, inkı-
lapçı siyasetinin memleketin ih-
0tiyaçlarıne hakiki Ye ciddi su
rette mütabakatı müşahedeleriyle 
bir kat daha kuvvetlendirmiş 
olarak avdet etmiştir. 

Kemalist Türkiyenin aiyasi ve 
milli inkiıafı ve her satiada milli 
istiklAli mfiemmen tutan zihniye
tin dost memlekette hususi bir 
muhabbetle teJAk~i olunduğunu 
anlatbjı zaman Fırka Grubu 
pek ziyade memnun ve mütehas· 
ıis olmu,tur. 

iki memleketin siyasi müna
sebetlerinin tezahüratını Ja Is· 
met Paşa mufassal olarak an-
lattı. Milli mücadelenin bidaye
tinden beri iki taraf memleket
lerinin yekdiğerini dost ve li
zım telakki etmeleri ne kadar 
ciddi ve samimi olduğunun bir 
daha tezahOr etmesinden fırka 
gurubu pek memnun olmu~tur. 
iki taraftan her birinin beynel
milel münasebetlerin türlü te· 
celliyatında diierine emniyeli 
muhafaza edecek zihniyette ol· 
malarını, birinci derecede mes'ul 
olaniarla konuşmalarına ve halk 
ltütleleriyle kUlfebıiı: temaslarına 
istinaden beyan ettiği zaman is
met Pnşayı fırka grubu büyük 
takdir tezahAratiyle karşıJamıştır. 

Milli sanayiin tesisinde faydalı 
olmnk için 20 sene vadeyle faiz
siz ve aynen malla ödenecek 8 
milyon dolarlık malzeme tedariki 
iml~anını fırka grubu hakiki 
bir dostluk delili addetmiştir. 

ismet Paşa sulh içinde milli 
inkitafı temin için çalışmak ve 
sebat etmek arıulerinin her gün 
daha ziyade kuvvetlendirilmesin
de israr etmiıtir. 

ismet Pş. nın siyasi mevzuda 
tebarnz ettirdiği şu nokta dik
kati celbetti. 15 gün süren uzun 
bir temas eınasında iki taraf hiç 
bir devlet aleyhinde konuşma
mışlardır, Moıkovadaki nefredi
len tebliğin hakikatin tam bir 
ifadesi oldupnu başvekil fırka
da tekrar etmiştir. Fırka irubu 
Sovyet memleketleri hakkında 
hararetli dostluk tezahüratı gös
termiı, hükdmetin hattı hareke-
tini ıilrekli alkıılarla tasvip ve 
takdir eylcmiıtır. 

nunusaninden evvel başlamıya
cakbr. Çnnkü hükümet ancak 
o zamana kadar kendine ait olan 
kısımları satabilecektir, 

Komünist fırkanın resmt ga
zetesi olan Pravada bu emirna
meyi Lenin hububat siyasetinin 
yeni hir sayfası olarak tasvir 
ediyOl'. Sovyet matbuatı, bu 
emirnameyle çiftçilerin daha 
fazla gayrete geleceklerini söy
lemt:ktedirler. 
Reımi raporlara göre Ukray

nada ekilenbuğdayl931 ıenesine 
nisbetle yarıya inmiştir. Şimali 
Kafkaıyada vazıyet bir a: daha 
iyidir. ... 

Dahili 
ve 

Harici elgral Baberlerl 
Alman yadaki Dahili UıtilAf 

Zıt ok aİ· nazarlar karşılaşıyor! 
Ceneral Gröner, Dahiliye nazırlığında da kalamıyacak mı? 

Hitlerciler, Raybşstag'ın Perşembe günü toplanması için 
Reislcümhura müracaat ettiler 

Berlin, 15 (A.A) - Berlinde 
deveran eden bazı şayialara göre 
M. Gröner'in Almanya dahiliye 
nazm olarak muhafaza edilme
sinin şimdi yalnız Almanya milli 
mlldafaa nezareti mubafilinde 
değil, fakat Maraşal Hinden
burg'un hususi meııai arkadaş
ları tarafmdan da şiddetli muka
vemetlere maruz kalacağı söy
lenmektedir. 

Maamafih biltün ~ayialara rağ
men Başvekil M. Brüning ken
disini dahiliye nezaretinde muha
faza etmek niyetinde görünmek
tedir. 

Volf ajansı nedlyor? 
Berlin, 15 (A.A) - Volf ajan

sı atideki tebliği neşrediyor: 
"M. Gsoner'in istifası hakkında 

bir çok haberler intişar etmek
tedir. Hakikat şudur: 

11M. Groner'in milli müdafaa 
nezareti mevkiinden istifası son 
siyasi hadisatın neticesi değildır. 
Her iki nezareti ayırmak için 
niyeti esasen daha iki ay evvel
den beri vardı. 

Roma seyahati 
ismet ş. Hz. pazar 

ii ü gidiyor •• 
Ankara, 15 ( V akıt ) - ltal

ya başvekili Müsyü Mus oliniyi 
..ziyaret için Romaya gidecek 
olan ismet Paşa Hazretleriyle 
Tevfik Rüştü Bey cumartesi ak
şamı buradan hareket edecek 
ve pazar günü lstanbuldan kal 
kacak olan Loit Triyesto kum
panyasının Tcvere vapuruyle 
Brendiziye gidecektir. 

24 Mayısta Brendiziyeye eri
ıecek olan heyetimiz hemen 
Romaya hareketle erlesi günü 
aababı Romada olucaktır. 

Fırka umumi katibi Recep, 
Afyon meb'usu Ali, Erzincan 
meb'usu Saffet, Siirt meb'usu 
Mahmut, Aydın meb'bsu Reşit 
Galip, Falih Rıfki, Ru~en Eşref, 
Yalrnp Kadri, Yunus Nadi ve 
Asım Beyler heyete dahil bu
lunmaktadırlar. 

ltalya sefiri gitti 

ismet Pf. Hazretlerinin istikbal 
meraıiminde hazır bulunmk için 
ltalya sefiri Baron Aloisi dün 
Stella Ditalya vapuruyla ve 
Brendizi yoluyla Romaya git· 
miştir. 

Sefire Mm. Aloisi de refakat 
etmektedir. Sefirin avdetine ka· 
dar müsteşar M. Kocb kendisi
ne vekalet edecektir. 

Resmi matbaaların 
tevhidi 

A:ıkara, 15 (Vakıt) - lstan
buldaki resmi matbaaların dev
let matbaasında, Ankarada ki
lerinde meclis matbaasında tev
hidi hakkındaki kanun layihası 
hazırlanmıştır. Layıhaya göre 
resmi matbaalar yalnız resmi iş
lerle meşgul olacaklardır. DcY• 
let matbaasının bazı mnkineleri 
Ankaraya getirilerek meclis 
matbaası takviye edilecektir. 

Devlet matbaası da tedricen 
Ankaraya nakledilecektir. 

Reichtag meclisindeki son ha
diseler, dahiliye nuaretiyle milli 
müdafaa nezaretinin ayni elde 
bulunmasmm Alman ordusunu 
siyasi hadi5ata çok karıştırmak· 
ta olduğunu bir defa daha gös· 
termiştir. 

Dahiliye neı:areti mevkiinde M. 
Grönerin kalması dabilt şiyaset· 
te hiçbir değişiklik olmadığını 
isbat etmektedir.,, 

Berlin, 15 (A.A) - Prusya 
dahiliye nazırı M. Severingin, 
20-11-31 tnribli ve siyasi birlik
lerin gece talimleri yapmalarını 

meneden emirnamesi Prusya ili 
mahkemesinin bir knrariyle hü
kümsüz addedilmiştir. 

Hu karar, Nazis te,kilıitlarının 
bütün Almanya için menedilen 
askeri faaliyetlerinin başka şe

killer altında Prusyada tekrar 
başlaması imkAnını verebilecek 
bir tehlike arzetmektedir. 

iki Hltlercl daha mahkOm oldu 
Ko'.onya, 15 ( Türkişe) - Ra

yştag daki sosyal demokrat 
meb'uslardan Velse ve Kolonya 

Ruslar hazır 1 
Japonlar sllAhla ha
rekete geçerlerse 

ızıl ordu, U:z:ak srkta 
vazifesini ifa edecektir 

Moskova, 15 ( Türkişe) -
Rus Şuralar ittihadı icra komi
tesi reisi M. Molotof, Rus yanın 
uzak Şarktaki hadiseleri az çok 
endişeyle takip ettiğini, şimdi 
eskisine niıbetle silahlı bir ihtilAf 
çıkması ihtimalinin daha çok 
mevı:uu bahs oldupnu ve icap 
ederse Kızıl ordunun vazifesini 
ifaya hazır bulunduğunu s6yle
miştir. 

Mukden, 15 \Türkişe) - Ja· 
pon kıt'alarınm Şarki Çin de· 
miryolu üzerinde Çin gônOllOle· 
rine ağır bir darbe vurdukları 
bildirilmektedir. Japon suvarileri 
bunları Rus hududu içine kaçır
mıya çalışmaktadırlar. 

Mançurideki Japon başkı.man
dam, Ruslardan, Rus hududu 
içine kaçan Çin gönüllülerinin 
silahlarının alınmasını istemiştir. 
AkYam cemiyeti komisyonu, Har
binden Mukdene gelmiştir. 

Dümeri öldüren 
Katilin hakıkl ısml nedir? bir 
ıhbar Uzerlne muvacehe yapıldı 

Paris, 15 (A.A.) - istintak 
hakimi Hane'da ikamet eden 
Astakoff isminde bir Rusu 
dinlemiıtir. Bu zat, hakiki Gour
guloffun 1918· senesinde vefat et
miş olduj'unu ve bizzat kendi
sinin o zaman cesedi teşhis ey
lemiş bulunduğunu ifade etmiş
tir.Gourguloffla muvacehe edi
len cıubbir, beyanatını teyit et
miş ve katilin çocukluğunu tanı-
dıiınıZolotareff isminde bir şahıs 
olduğunu ıöylemiıtir. Muhbirin 
talebi üzerine davet edilen prens 
Keletech Soultan Guiray'Ja Ruı 
miralf!ylanndan Eliıeieff, ne Go
urguloff'u nede Zolotareff'i tanı· 
madıklarım ifade etmiılerdir. 

Kontenjan listesi 
Ankara, 15 (Vakıt) - Kon· 

tenjan komisyonu dördüncü kon~ 
tenjan listesini hazırlamaya de
vam etmektedir • 

Polis müdürii Bavkneşte karşı 

tecavüzde bulunmaktan maznun 
nasyonal sosyaliıt mebusl~rdan 

Dr. Ley, üç ay hapse mahkum 
edilmiştir. Onunla birlikte maz
nun bulunan nasyonal sosyalist
lerden Fuhs de beş ay hapse 
mahkum olmuştur. 
Zobltler blrll§lnln kongresi 

Bertin, 15 ( A.A) - Alman 
zabitler birli~i, Jeneral Huticr'in 
riyaseti altında bir kongre ak
tetmişlerdir. Sabık kayserle Bav
yera prensi ruprccht tarafların

dan kongreye samimi telgraflar 
gönderilmişlerdir. 

Jencral Metosch, tahdidi tea
lihat lrnnferansınm neticesinin 
kararsızlığı hasebile bir tehlike 
olarak telakki etmediği yeni bir 
dahili siyaset sistemi küşadının 
lüzumlu olduğu beyan etmiştir. 

Berlin 15 ( A.A) - Nazislerin 
meb'usan meclisi grubu Reiches
tag'ın 19 mayıs tarihinde içtimaa 
davet edilmesiini muhtevi bir 
talebnameyi riyaseticumhur me
kamına tevdi etmistir. 

B. M. Meclisinde 
Bugün neler 
Konuşulacak? 

Ankara, 15 (Yakıt) - Yarın 
Mecliste tahliaiycnio, hudut sa
hiJlerin bütçelerinin kabulü, be· 
lediye kanununun 103 Uncü mad-
desinin, vilayetler idare · kan -
nunun 14 üncü maddesinin tef-
sirleri, ihtiyat zabitlwi ve askeri 
memurlar kanununun 3 üncü 
maddesine bir fıkra ilavesi, ordu 
zabitanı terfi kanununun 1 ve 
16 mcı maddelerine bir fıkra ila
vesi, askeri, mülki tekaüt ka-
nununun 6 maddesinin tefsiri 
vardır. 

Müthiş bir kaza 
Yere dilşiln ayı 
barutu 

12 kl,lyl yaraladı, 4 dUkklnı 
yakh 

lzmir, 15 ( Vakıt ) - Bugün 
burada müessif bir hadise ol
muştur. 

Şoför muavini Ahmet Tevfik 
SalibJi.\e götlirmek için aldığı 
23 kilo ayı barutunu çarşıda 
yere düşürmüş ve barut anlaşı-
lamayan bir ıebepten dehşetli 
bir surette infillk etmiştir. Ne
ticede iki kişi ağır ve 10 kişi 

hafif surette yaralanmıtbr. Ya
ralananların beşi Musevidir. Dört 
dükkan da kısmen yanmıştır. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

l\1ançurya 
Bulgaristandan 
Tanınmasını istedi 
Sofya, 15 (Vakıt) - Mançur· 

ya hükumeti Bulgaristan hüku
metine gönderdiği bit· notayla 
Bulgaristan tarafından tanınma
sını istemiştir. 

Nazırlar meclisi ilk içtimalarm 
dan birinde Mançurya hült um e-
tinin bu talebi hakkında bir ka
rar verecektir. 

Y erit mallar sergisi 
Ankara, 15 (Vakıt) - Anka

ra yerli mallar sergisi muvaffa. 
kıvetle kaoınmııtır. 

Fransada bir 
ı~anunu esasi 
meselesi 

! Ba~mak:ılcmiıden mıbaatl b' 
mmd:ı bir inhilal vukubula 1 

mesi ihtimalini nazarı dikkata b' 
mamış olduğu için bu tarzda t 
Reisiciimhur muavinliği ihdas e 
miye, yabut Reisicümburuo 11

1 
bubetinde onun yerine kaidJ 0 

mak vazife ve sal~hiyetini b~ 
olmak üzere devlet teşkilatı iç. 
de diğer bir mahar.ı gösterdi• 
lüzum de görme::ıiştir. Bu hl 
lin neticesi olar:ık kanuni hat• 
nihayet bulmuş, mem!eketi te b' 
sil salahiyeti kalmamış olan . 
meclisi meb'usan Rebicümbur 1 

tihabatın!l rey vercıişt:r. . 
Bununla beraber Fransız Re1 

cümhurunun mevki ve selabiye 
le Amerika roiıi Cumhuruo 
mevki ve selahiyeti bir değil 
Çünkü Amarika Reisi CümhU 
nun bilfiil kabine reisi vazife 
salahiyetlerini haiz olmasına 
kabil Fransa Reisi cümhurull 
Yaıife ve salahiyyeti devleti te 
sil etmiye münhasır gibi 
şeydir. Di2er taraftan Fransa 
Reisi cümbrluk intihabının •• 
fesi nihayet bulan bir meC 
vasıtasiyle yapılmış olması 

tamamen kanuni icaplara 
vafık olduğu da şüphesiı 
Bunun için Reisicümhur olan 
Lebrun'üu yeni meclis topland 
tan sonra vazifesine devam e 
ceği ve meclisle ekseriyeti 
mış olan sol fırkalar tarafınd 
bu vazıyetin tenkit vesilesi 
pılmıyacağı tahmin oluna bili 

Fakat şayet r:adıkallarle s 
yalistler Reisicümhur!uk intiha 
nı kanuni müddetin hitamın 
evvel tecdit etmek, reisicümb 
Juk makamına keodi nam:ıe 
rinden baıka bir zata getirdi 
isterlerse nuou esasinin 
hususa tealluk eden maC!Cle 
tadil etmiye teıebbüs edebilirl 
Bu teşebbüslerinde muvaffak 
dukları takdirde eski meclis a 
ları tarafından intihap edillll 
olan M. Lebrun'ü münakaşa 
neşriyat tarikiyle istifaya mecb 
edecek bir vazıyet ihdas eyli 
bilirler. 

Bu itibarla hadıse tamalll 
kapanmış sayılamaz. 

Mehmet A•• 

Dansöz Maievsk 
Lehlstanda casusluktan 111 
ebbet kUre§e mahkQm edll 

erkek casuslar asılacall 
Varşova, 15 (A,A) - Zabı 

geçen 30 Nisanda mühendıı 
JadiılaJ Borekovskiyle erk 
harbiye dairesi memurlarınd, 
Bonkovski ve dansöz MajeYtlı 
ecnebi bir devlet hesabına 
sustuk yapmakla milttebem 0 

rak tevkif etmiştir. 
Maznular, dün ve bugün lı. 

celese ve müstaceliyet uıo 
muhakeme edilmimişler ve b•. 
farında icap eden karar verilı11 

tir. ~ 
Erlcerler, ölüm cezasına 'le d 

dm daimi küreğe mahkum e 
mişlerdir. 

· Reisicumhur, mahkumlerİP c: 
zalarını affetmediği takdirde .

1 rıo sabah asılarak idam ed• 
ceklerdir 

Mudanya iskel 
Hakkında bir lhtfllf ~ 

Ankara, 15, ( V akıt ) -
danya iskelsinin Belediy~Yb 
Demir yollarınamı aidiyet• 
kında Dahiliye vekAletiyle rı 
vekaleti arasında ihtilaf çıklll 
tır. ihtilafın halli vekiller b• 
tine verilecektir., 
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Ecnebi vapurları ihracat 1 Mecidiye köyünde Rekabet 
il- ~rk yumurtalılrına , Her ay daha fazla- / 
~ lkastmıyapıyorlar? laşmıya başladı \ 

Kasaplar başka bir 
şekil buldular 

et• lQ Ecnebi vapur kumpanyalarının ihracat ofisinin gümrük ista- ıı 
1
, e~~leketimizden Avrupaya ihraç tistik müdiriyetinden aldığı ma-

1 ol• tırd kn Yumurta navlunlarmı art- lumata istinaden hazırladığı ista-

Mecidiye köyünün Belediye 
hudutlara dahiline alınması hak
kındaki karar henüz şehrimıze 

ıfJ C.t 1 larına dair yumurta ihra- tistiğa göro Nisan ayının ihracat 
iO' Od Uiccarları tarafınd'an ticaret fazlalığını 1,059,055 liradır. Kon-
ı1' ~ına şikayetler yapılmıştır. tenjan sisteminin tatbiki neticesi 

, Y•U clumum dfiı:ıya yumurta fi· olarak be ıene ithalatımiz geçen 

1
11 ır....d•rında mahsus bir tenezzül seneye nisbetle 4,943,353 lira 

·•r ır H lb f I azalmıştır. ,,. l'ltı • a uki yumurta iyat a· 
bit d, ın Yfiksek olduğu bir zaman- Bu Nisan ayındaki bütün ihra-
iO' t .. f~lınan navlun ücreti, yumur- catımız geçen seneye nisbeten 

~ ı 1 mir küsur milyon lira noksan, 
l11d· ~at arının düşmeıi üzerine pamuk ihracatımız geçen 1eneye 

i; '•p1rılnıek icabederken bilakis nisbetle dli bin lira fazla fındık 
ti- • Ur kumpanyaları kendi ara-

l'tad ibracatımız geçen seneye nis-
of 

11 
a bir anlaşma yaparak ••I betle 400 ki:sur bin lira noksan 

, tın ücretlerine ~ 30 bir zam 
•~ınışlardır. 

il .u zamsa yumurtalarımızın 
':lt•Uyet fialrnı bir kat daha art· 

•rak Avrupa piyasalarındaki 
~'•kiini sarsmı,tır. 
~Bundan maada na~lun ücretle
• e Yapılan zammın diğer ihra
~t l!ıaddelerimize de teşmil edi
~p edilmediğini ticaret odasi 
~ıca tetkik etmektedir. 

\'usturya 
~naslstandan 
~utun almıyor. 
. Avusturya hükümetiyle Yuna
~tan hükumeti bir mukave
; i111zalamıştı. Avusturya rejisi 
t UJıanistandau mühim miktarda 
Gtün alacaktı. Haber aldığımıza 

üzüm ihracatımız geçen seneye 
nisbetlc 80 küsur bin fazla, af
yon ihracatımız 200 küsur bin 
lira fazla, arpa ihracatımız 200 · 
küsur bin Jira fazla, yumurta 
ihracatımız 150 bin lira noksan• 
dır. Bu istatistiklerden anla
şıldığına göre bu sene Nisan 
ayındaki afyon ve arpa ihraca· 
tımız şayanı memnuniyet bir su· 
rette a'tmıştır. Yumurta ihraca
tımızda görülen noksanlık baş· 
lıca müşterilerimizden biri olan 
Fransamn yumurta ithalatını kon
tenjana tabi tutmasmdan ileri 
gelmiştir. 

Yirmi günlük bir 
Çocuk bulundu 

Dolmabahçede Gazhane arka
sma birakılmış yırmi gilnlük ve 
hayatta bir kız çocuğu bulunmuş 
DariilacezevP. O"Önderilmiştir. 

'•ıaran bu tütünlerin mübayaa-
11•• imkan l<almarmşhr. Çünkü 
~kavelenin yapıldığı esnada 
--~anlstanda me kükat altm ta LUleburgazda dd Gutgar altın 
~•sına müstenitti. Halbuki hali arıyor 
lırda Yunanistan hükumeti Lüleburgazdan bildirildiğine 

\l\b\ •eaaıoı terle eltiv in<lcn A· göre Balkan harbinde gömü dü· 
~turya hükumeti bu mukavele- ğü iddia olunan bir mil\dar al-

=· tatbik etmemiye karnr ver- bm çıkarmak üzere iki Bulgar 
lf. Ye bu maksatla Avusturya Lüleburgaza gelmişlerdir. Hafri-

'~jiıi müdüri umumisi Atinlyı yat için dahiliye vekaletine mü-
~Yaret ederek hUkümetin bu racaat edilmiştir. 
qtarını resmen teblig etmiştir. • .......................................................... . 

e\vusturyaya mühim miktarda Beynelmilel Şark panayır1 
ttlt • Lehistanda "Lemberg,, şehrin-
~ lln satacaklarını hesap ederek de 18 hazir<lndan 30 hazirana 
1 erinde külliyetli stok mal bu- kadar devam etmek üıre 12 inci 
~'11lduran tüccarlar bu vaziyet beynelmilel Şark panayırı açı!a-
'l'fısında ıaşırmışlardır. caktır. Bu sergi hakkmda t:ca· 

Romanya ve menşe ret odası alakadar sanayi ve ti-
l 4ahadetnamesi caret erbabına tcbliğatta bulun-

l>i oınanya hükumeti aldığı yeni muştur. 
ctk kararla hariçten ithal edile- Laavına korl'!lr verilen borsa 
Jı. her nevi eşyaları menşe şa- Uzmıköprü ticaret borsasının 
'1 detnamesine tabi tutmuştur. lağvına karar verilmiştir. Borsa· 
) eıııe fıthadetnamesi bulunmı· nın mevcudunun ticaret odasına 
.: Ctyaların Romaoyaya ithali- devri iktısat vekal,tinden bildi-
....__ lnliaaade edilmiyecektir. rilmiştir. 
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an F•lıametin isim günüydü. On 
-.ıibdUr devam eden hazırlık bit
kı 1• herıey tamamlanmıştı. Genç 

111 
t, bu •ene isim gününe her za

)o~~kinden fazla ehemmiyet veri
ı-r u. Bir aydır, Cemalle ara
dtı~~daki, gittikçe körleşen sinir 
•e~e rn~~~· bu gece sıcak bir bu-

l( Çozuvcrmek istiyordu. 
k,la~dın~ erkek, büyük bir dost 
•alon alıgı, biribirine açılan üç 
taf u da doldurmuştu. her ta· 
t'tıık'ılc, .her taraf çiçek, her taraf 
~'Pk •e ıpek içindeydi. Fahamet, 
itti ırnıızı ağzı, kıpkırmızı tuva· 

•e b '-lıtı oynuna dolanan kıpkır· 
Oday lllercan dizisiyle odadan 
lilıı ~ rüzgara tutulmuş bir ih-

8Gf ayrağı gibi uçuyordu l 
c, cazbant, ıöı, kahkaha, 

Yazan : Yusuf Ziya 

OSMAN 
dans, her şey tamamdı.. Fakat, 
dudaktan dudağa, kulaldao ku
lağa dolatan gizli cümleler, en 
mühtm eksiği fısıldıyordu: Ce
mal gelmemişti r 

Herkesi hayrete ve endişeye 
düşüren bu eksiğe, yalnız bir 
kiti lak ayıttı: F aha met .. 

Güzel kız, o gece, neş'eleri 
tutuşturan alevden bir kuş ol
muştu. Şimdi, ihtiyar bir misa· 
firle karşı karşıya tampanya içer
ken, şimdi bir delikanlının kol
ları arasında dansa başlıyordu. 

Gözlerin mahmurlaşhğı, salo
nun tenhalaştı ve sabahın yak
laştığı bir saatte, Şeker Osman 
biraz hava almak için, Maçka 
bostanlarının yeşil uçurumuna 
sarkan geniş terasa çıktı. Evler 

Limanımu~da bulunan u Jaı 
Dark,, Fransız mektep gemısı 
mürettehab dün Taksimde Cüm
huriyet Abidesine çelenk birak-
mışlar, ıebrimizin görülecek yer
lerini, milzelerini gezmiıler. eski 
eserleri görmüşlerdir. "jan Dark11 

bugün ziyaretlere tahıis edilecek 
ve istiyenler, bugün Fransız ge
misini gezebileceklerdir. 

Haber verildiğine göre gemi, 
limanımızdan perşembe günü ay
:ılacaktır. 

Kız hayat mektebi 
Talebesinin dilokü 
-Müsameresi 
ılstanbul Kız ameli bayat mek

tebi tarafmdan dün akşam bir 
müsamere verilmlş, Vali Muhit
tin, fırka idare heyeti reiıi Cev
det Kerim Şehir meclisi reis 
vekili Sadettin Ferit Beyler ve 
Meclis a73sından, Maarif men
suplarından bir çok zevat ve 
talebe Yelileri bu müsamerede 
bulunmuşlardır. 

Müsamerede ikinci sınıf tale· 
besi tarafmdan iıtiklil marşı 
çalınmış, Cumhuriyet isimli bir 
canlı tablo gösterilmiştir. Birinci 
sımf talebesi bir perdelik bir 
logilizce piyes temsil etmişlerdir. 
Mektebin musiki muallimi lzı:et 
Nezih beyle madam Daskin ke
man ve piyanoyla seçme parça
lar çalmışlar, tiçüncü sınıf tala
besi Faruk Nafiz beyin ''Yeni 
usul,. isimli bir perdelik kome
disin muvaffak,yetle oynamıı· 
lardır. 

bahçeler, apartımanlar, bütün 
şehir, için için ağaran seyrek 
yıldızlı bir inavi aydınlığa bU
rünmüıtü. Bu mavi aydınlık için
de yanı yavaş binaların silik 
çehreleri beliriyor, kubbeler, mi 
nareler, damlar şekil alıyordu. 

Şe:Zc:- O:;~an, gözlerincle~i 
c:ıı:10;; uy:::.ıyu, nemli b:r men
<lil g:~i ailen taze sab::h h:Jvası 
içind:: tot!ı tatlı geri:ıdi .. 

Salon:lan tek tük f.to~kahalar 
g~li~ıorclu. Cazbant, zey~ek ha· 
va:;ma başlamıştı. Sık S!~ al
.u,lana.-ılar va::-dı. Arhk, mec
lisin zevkine boşalan hadchler 
hakimdi. 

Şeker Osman, merham~te, 
nefrete, haksrete benzer b1r 
kahkahayla güler!~en irkildi: 

- Burada mısın Osman ? .. 
Fahamet, çıplak kolun:ı Os· 

maom omuzuna koymuf, sıcak 
gözlerle yUzüe bakıyordu .. 

- Ne güzel sabah o!uyor. 
Beraber, terasın etrafını çevi-

1 

tebliğ edilmemiştir. Maahaza 
l 

Haziran bidayetinden itibarE n 
• Mecidiye köyünün belediyenin 

idaresine geçeceği anlaşılmakta
dır. Şimdiye kadar 30,40, kuru· 
şa et satan kasaplar da bu tarıh
ten sonra faaliyetlerini tatil 
etmek mecburiyetinde kalacak
lardır. 

Bütün Beyoğlu, Beşiktaf, Şişli 
Maçka halkının akın akın Meci
diye köyüne giderek ucuzca et 
tedarik ettiğini gören Mecidiye 
köy kasapları aralarında yeni 

' bir karar vermişlerdir. Bunlar 
Mecidiye köyündeki dükkanları
nı kapayacaklar, fakat köyün 
kartı tarafında o:up Vilayet hu
dudu dahilinde bulunan izzet 
paşa çiftliği arazisinde yer tuta
rak dükkan açacaklar ve eskisi 
gibi satışa devam edeceklerdir. 
Mecidiye köyü kasapları şimdtden 
erazi tutmıya ve dükkinlarinı nak
letmiye başlamışlardır. Bu karar 
l.tarşısında beleoiyenin ne yapa
cağı meşkii~tur. 

Selim Sırrı Beyin 
1,eftişlerl 

Maarif vekaleti umumi müfet
tişi Selim Sırrı Bey, jinınastik 

bayramına iştirak edecek tale
beyi mekteblerinde teftişe baş-

in mışhr. Seli::ı Sırrı Bey, dün 
Erenköy lises!yle Kadıköy er~ek 

lisesi talebesini teftiş etmiş, ta
lebeyi pek iyi bir vazıyette bul
duğunu söylemiştir. 

Veni Tramvay hatlar' 
Tramvay ıirl<eti Şehremini 

Sirkeci ve Atik Ali paş:ı Sirkeci 

arasında yeni hatlar tesis et· 

miştir. 

Gelenler, gidenler 

Galatasaray lrsesi salonlarında 
muvaffakıyetli bir serği kuran 

Yunanlı rusam matmazel Dip
larako dün Ankaray gitmiştir. 
Ankara halk evinde de bir sergi 
açacaktır. 

§ Kırldareli valiliğinden Sam

sun valiliğine nakledilen Mms

taf Arif Bey dün şehrimize gel
miştir. 

ren bodur sütunlara dayandılar. 
Şeker Osman, hiç bir zaman 

ona bu kadar yakın olmamıştı. 
Cenç kızın taze hararetini, 
vücudündeki baş döndürücü 
kokuyu bütün mesamatile tenef-
füs ediyordu .. 

Sustular. Hiç bir şey konuş
madan, yan yana, vücut vücude 
susuyordu!ar ... 
Şeker Osman, bu sükfüun, 

yıldırım yüklü yaz akşamlarının 
sükütünden farksız olduğunu bi· 
liyordu. Bir söz, bir hareket, 
ya kendisini, ya Fahameti bütün 
şimşek.teri, gök gürültüleri, yağ· 
murJarıle boşaltacaktı .. 
Şeker Osman, kendisini rezil 

olmaktan kurtarmak içio, Faha· 
metin yarasını de~ti: 

- Cemal niçin ge!medi ku· 
zum?.. Yo~sl h:ısta mı? .. 

Fah:.ım~t, ince keşlarını asabi 
bir k~visb bük~:: 

Ounu hiç konuşmı11alım 
daha iyi Osman •• 

Ortadan kalkıyor, 
yeni iti laf yapıldı 
Seyrisef ain de dahil olmak üze• 

re milli vapurcularımızı bır araya 
top!aynrak bir anonim tirket te-
sis etmek ve limanlarımıza va· 
pur işletmek hakkmı bu şirkete 
vermek üzere ll\tiaat vekaleti 
tarafından bir lrnnun layihası 
hazırlandığı ve böyle bir şirketin 
teşkiline milli vapurcularm taraf
tar olmadıkları yazılmıştı. 

Haber aldığımıza göre gene 
bu mes'ele etrafında iktisat ve· 
kileti ve diğer alakadar makam· 
larla temas etmek üzere vapur
culardan bir heyet bu akşam 
Ankaraya gidecektir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre vapurcular aralarında ba
zı hatlarda milşterek bir tarifey
le çalışmak ve rekabet yapma-
mak üzere yeni bir itilaf yap
mışlardır. 

Bartın hattında çalışan Musta
fa Kemal, Mahmut Nedim ve 
Bartın vaporu sahipleri bu batta 
umumi bir tarifeyle çalışacak· 
lardır. Sadıkzadeler, Yelkenci 
zadeler •e Alemdar biraderler 
arasında da şimdilik Karadeniz 
hattı için müşterek bir tarife ka· 
bul idılmiştir 

Bu suretle vapurcuları büyilk 
zararlara uğra~an rekabeti kal
dırmak mümkün olacağı ümit 
edilmektedir. 

1 
Konferanslar __ _. 

Darülfünun diş tab:ıbcti ~ubesi baş 

ı~istanl:ırından Orhan Aptullllh Bey ta
rafından bugün saat on ~·cdide Darüllü-
nun edebiyat faküıtesl Coğrafya salonun
da " Protezde insidat ., me•;zulu pro}ck· 
si,·onlu bir ı..onfc:rans verecektir. 
· A 20 Mayıs 932 t:ınhinc müsadif 

Cumn ~ünü öğleden c\'vcl sut on birde 
iktisat müderrislerinden Zühtü Bey tara
fından K:ıdıköy Belediyesi civarındaki 
k:ızı merkezinde umuma mahsus bir 
konferans \crilecektit Arzu edenlerin 
;;elmeleri rica olunur. 

DAVETLER 1 
Vefa futbolcUlerl çaOınhyor 

ı 7· 5· 932 • alı günli akşamı saat 8 I-2 
.de y:ılnız futbolcüler arısında bir içtima 
yapılacajtından bütün futbolcil\trin içti· 
mada hnzır bulunmaları tebliğ olunur. 

:u. 
Beyoğlu Akserlik Şubesi Ri~ 

yasetinden : 
Yalnız Has Köy ~:ıhiyesi Mıntıkasında 

mukayyet ve mukim bulunan 328 Do· 
ğumlu Yerli Ve Yabanal:ınn ilk yo\:la
malarını Yapıırm~lc Üzere Bl'y oğlu As· 
\.;eıhk fubesine Nihayet ~:; • ı\l:ıyıs • 32. 
Tırihirıe hadar mürac:ıatları lüzumu ilan 
olunur. ( i\ürus çuzdanı ve dört adet 

fotogrnf beraber ) 

Fakat, bir dakika sustuktan 
sonra tekrar bu bahse döndn : 

- Hasta olduiunu zannet· 
mem.. Sadece sinir muharebe-

sine devam ediyor.. Tecrübe 
etmek ist.!diği nedir, bir türlü 

1 

anlayamıyorum.. Kendi kun·eti 
mi, benim tahammülüm mü? .• 

Tekrar, bostan!arın karanlığma 
dalıp düşündü: 

- Bir kitapta olrnmuştum: 
(Aşk izdivacın beşiği, ızdivaç 

aşkın mezarıdır.) Yazıyordu. Ga
liba, bizim aşkımız beşiğe gir
meden mezara girecek!.. 

Sustu. Fakat son kelimeler, 
c:!udaklarmda ideta birer hıç
kırık tan far!< sızdı .. 

Şeker Osman, kendini unut
muştu arlık. Baktı, Fabametin 
yarı dönük omuzları hafif bir 

sarsıntıyla. ürperiyordu. 

(Bitmedi) 
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lngilterede meraklı bir dedikodu 

Elbiselerini kendisine bir türlü yakıştıramıyan Nazır 1 
Beş sene içinde 

londradan Nevyorka 
bir saatte gidilecek ! Meğer ziyafetlere gitmek için elbiselerini kira ile kaldırıyormuş 

,..___ Geçenlerde lngilterenin müstemle - ray ünüfonnmını yalnız bir defa gig • 

ister • - ıkAt nazın Mister Thomas gayet mü - mesl muhtemel olan bir nazır yüz Ster. 

ına1'ın, IStt:r ınanrnayın ..• him itiraflarda bulundu. Bu nazırın lin larcetmektenae bize müracaat eder. 
resmi kabu11erde ve ziyafetlerde giy - ve bir iki Sterlin mukabilinde elbiaeyf 
diği e1bi$eler, kendisine bir türlü ya - alıp giyer. Biz de bu nazırlann isim • 
kışmaz, karikatürristler onun bu ha - lerini saklarız ... 
Jinden istifade ederek türlü türlü ka - Aynı müessese müdürü şu vak'ayı 
rikatilrlerini yaparlardı. Bir k::.r gün da anlatryor: 
evvel İngiliz nazırma; neden elbise • "iki hemıire kralla krali~yc tak• 
Ierini iyi bir terziye diktil'medil{ini dim olunacaklardı. 
sorarlar. Meğer nazırın terziyle a • Ailenin bu iki hemıireye mükellef 
lakası yokmu~! Kendisi bütün bu d - tılvaetler yapnuya kudreti yoktu. Hat-
biseleri kiralar ve bir kaç Sterlin ki - ta aüenin hali iki elbise bile kiralana,,. 
ra mukabilinde resmi, gayn resmi ld. B 
mükellef ziyafetlerde bulunm.ak im - ya nıiUait deği ı. unlar bize mü· 

racaat ederek bir tuvalet kiraladılar. 
kAnmı elde edermiş ı C::. Sonra bir otomobille saraya gittUeı·. 

İngiltere müstemlekat nazın bir / 
Evvela llemşirelerin biri saraya kaç gün evvel, bir ziyafette bulunmak 

için elbise kiralamak üzere kiracisma MUstemleklt nazıra F. Tomas :~C::~:::::a v:,:~:f~~e ~"::!'::k°':::. 
uğrar ve her zaman kiraladıi'ı elhi~e -
yi almak ister. Fakat ondan e""Vcl Londranm terziJikle meşgul olan yundu, tuvaletini kardeşine giydirdi.. 

Yarının insan 1a,ıyacak maklnelerl 1 müesseselerinden birinin en k!rlı işi o da hemen k"O-wrrak huzura kabul 0oe '' B gelen bir zat, bu elbiseyi alıp gitmi:ş. :ır 
bG .. eı ıene zarfında dünyanın Doktor Cbatley vapılacak ra- Bunun üzerine nazır. kendisine, büs • buymu~.. lundu." 1 

L tun memleketleri arasında ra- ketlerle yarım asır ıonra kame- bütün yaraşmıyan başka bir elbise Müe~sese kadınlar için mükellef Fakat işi yalnız elbise ve ttlvald 
~al•e 1 • d 1 d ·t· k il kil 1 tuvaletler, erkekler i,.in kostümler ha· k' 1 akt 'ba et değilmı'ız_ Kadın 
0~\I mu•isa i te~ın e i miş re e gı me m m n o a· kiralamıya mecbur olur ve yeniden bir 11 ıra am an ı r Y" • 

.. "takbr. On, aıami on bet ıe- cağını ıöylilyor. Fakat önll- alay tufanı içinde kalır. zırlıyor, hatta kadınlarm bir çokla - lann saçmı tarayan, kıvıran müesse • 
•t Zarfında, zerre kadar rahat- miizdeki beş sene zarfında Bu hadise Londra gazetecilerini a - nndan kira bile almadan tüva1etleri 8;1er de saray merasimine iştirak e • 
... 1 A k 1 · d Jakadar ettiğinden bunlar meseleyi veriyor. _ decek kadınlardan ücret almazlar ve 
~ o IDadan Londradan Madrite vrupa mer ez. era arasın a biraz daha derinden tahkike koyul - Çünkü bu mükellef tuvaletleri gi - bunun mukabilinde reklam beklerler• 
tta Berline bet dakikada yar- muntazam seferler tertibi }urlar. yip saraya giden Aristokrat kadınla • mlf. ! 1 
~llc IDilmkün. olacak, Londradan mümkün olacaktır. Mesela Lon- Bu hafta içinde Londranın en müh- rm yaptıkları reklAm kAfi.. A kk.ab ı d .. ..triJde ha 
''''Y k · ·d·ı k dranın Kroyden tayyare istas- lngilterenin zengin Aristokrathm k tyat kıtcı ar a aynı. ~d.. son : 
tL or a hır saatte gı ı ece - teşem remi kabulleriııden biri yapıla- . . re e e me e ve merasım en r .. 
"41'. ,, yonundan haraket eden insanlar cağı, erkek kadın bütün davetliler en b.u h~ttı haTekete sevkede~ ~m~l, 1.~. • kiralanan ayakkabıları geri almakta• 

8 iki dakika sonra iıtedikleri yere mükellef, elbiselerini giyecekleri için tısadı buhranmış. Onun ıçın ngı ız d 1 ı 
L Q hayalita benziyen beyanat, gidebileceklerdir. tahkikat daha fazla meraklı bir ma • ek~birinin erkekleri de, kadmlan d:ı ır ar. . 
~1Yarecilik ileminin en mühim bu hattı hareketi takip ederek ruas - İngiliz muh.arrirlerinden hl? hll 
... ._ Profesör Obertb, Berlinle Lon- hiyet alır. ı-'I. t d kt a 411U sözleri "'"ili d 1 h ı· b d raflardan kurtulmaktadırlar. ma uma 1 ver 1 en sonr ~ 
d nın an sayı an ve a 1 az.ır a dra arasındakı' me•afey·ı bı'rka,. İngiliz muharriri Harold Albert'in ·· lil Ga " '" Elbise kiralamk işiyle meşgul olan goy yor: Yanın en ıalahiyettar fen sanı.yede ka.tedecek bı'r makı'ne anlatıc:ma göre, lngı·ıterenin en ileri uu-ı. ,1 1 mlıht A r-~ k •d -s müessese müdürlerinden biri şu söz - .,~u~e. c l:'i! cş .. m ıt:ll«U a • 
t •rnlarıyla birlikte çalışan dok· icat etmiftir. Makinenin mUte· Aristokratlan içinde bile kiralrk tü - leri söylemi~tir: bullerc iştirôk eden, kral ve krallç<? • 
Ot Herbert Chatley'in sözleridir. addit şarj odaları vardır. Bunla- valetlerle kralın huzuruna çıkanlar "Müeuescmizden istifade eden na~ nin huzuruna girip orada vakit oeçı • 

Doktor Chatley'Je Massafuzet rın her biri yazifesini ifa ettik- vardır. zırlar az dcğlldir. Bunlar. ibze mü - renlerln, görülüyor ki, gıpte edUereR 
4-riUfnnunu müderrislerinden ten sonra otomatik bir surette .. ;~k-·f;~·;;rı;;kiİİt\;;~;k'~:"· racaat ederek merasim için lazım o • halleri tJOk. Runlann mücevherleri 
Pr f d' · ·ı 2 R k lan elbiseleri kiralarlar ve bu suret - belki yalana, tuvaletleri ve sırmalı 
d

o esör Goddard, Fransız mü- yere dü•üyor ve bin miUik me- ıııne verı en 0000 Sterlinle a et 
Y le mmraltan kurtulurlar. üniformaları belki. kiralık, dalga dal • 

~riıi profesör Tusault Piltrie safe nihayet bulduğu zaman pa· tecrObeleri yapmıya başlamıştır. Çünkü bir nazınn böyle merasimde ga saçları, belki de rekldm istiyen bir. 
~ ltlanyalı profesör HP.rman O- raıütle yere iniyor. Profes6rün meıaisi sayesinde giyeceği yeni bir elbise hiç olmaz3a müessesenin ilam; mura&sa agakkap .. 
'th birlikte çalışarak bu yeniva- P.rpfesör,.. 1<;io,ddard mensup. ol- Raket ekspres hatları pek ya- (100) Sterline malblur. Mevkiinde u - lan, belki de §Öhret dilefl'!n bir aytılc • 
, '1 tekemmül ettirmek..istiyorlar. duju darlilfiinundan mezuniyet ala- kanda teessüs edece\ctir. zun müddet kalamıyacağı için bu sa - kabıcının eseridir .. " , 
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tnanya hükumetleri merkezi Berlin olmak üzere bir müttehit heyet vücu• 
de getirmitlerdi. Bismarkı batvekil intihap etmiılerdi. Cenup Alman 
~iikumetleri gizli muahedelerle harp vukuunda Prusyaya yardım etmek 
~in ittifaka dahil olmutlardı. Prusya bu suretle kuvvetlendi artık Fransa 
ıle döiütmek za.!'Xlam gelmişti. 

Harp sebebi de kolayca rneydana çıktı.· ispanya kırallığı mes.elesi 
J:'ransayla Almanya arasında harp sebebi oldu. Çünkü Almanya ispanya· 
)a Hohenzolern hanedanından birinin tayinini istiyordu. Frama bunu 
l'eddetti. 1870 te harp baıladı. 

Strazburg ve Meçi zapteden Almanlar Parisi .muhasara ettiler Paria 
ıt.ptolundu. Kıral Vilhelm Versay sarayında İmparatorluk tacım giydi. 

. Muahede mucibince Almanya Alsas - Loreni zaptetti, Franaa 5,5 
"1ıl1ar altın frank harp tazminatı ödedi. 
ha Alsas Loreni zapteden ve büyük bir servete sahip olan Almanya der • 
~I 11naile§tİ ve müstemleke siyasetine sahip oldu. Büyük harbin batına 
ıt. dar Avrupanın en kuvvetli devleti vaziyetini muhafaz etti. Cihan pa • 
tlannı tuttu. 

Rusya: 

ti On dokuzuncu asırda Rusya inkitafının en mühim safhaama girmİ! • 
l' • 1876 da harple İstanbula kadar gelmitti. Memlekette yeni fikir ce • 
cle)'~nlarını bastırarak istibdadı takviyeye muvaffak olduğu gibi Asya • 
-ıtı genitleme faaliyetini de tevs'i etmİ§tİr. ·· 

xıx uncu asırda lktısadt hareketlerin 
neticeleri 

~ JCIX uncu asrın iktisadi faaliyeti büyük sanayi ve seri nakliye vasna •.. 
~nın inkiıaf ı ile kendisini gösterdi. XIX uncu asrın batından itibaren 
~ ar~ı nakliye vasıtalarının kullanma tecrübeleri nihayet asnn ortası • 

dogru dünya yolJarmı kısalttı. 
biJııı XIX uncu asırda artık Paristen Pekine on bet günde trenle gidile • 
ta ekte idi .. Atlantik denizini bet günde 3 - 4 bin yolcu ve 100 va .. 

llda.n daha fazla eşya taııyan gemilerle geçiliyordu. 
"il Elektrik sanayii bilhassa muhabere vasıtalarından büyük kolaylıklar 

ct&da. getiriyordu. 
~e k~ınya ve fizik sahasında yapılan ke9fiyat yeni sanayiin inkişafına 
'1\i lılalıyet fiatlarının dütmesine sebep oldu. Sanayide kok kömürü • 
'-1~ kullanılması, hava gazının ke§fi, çeliğin daha ucuz bir tekilde istih -
aıJ' bütün makine sanayiinde yeni ~ekillerin meydana çıkmasına ,ebep 
1tı; u. Ve bu ketiflerin neticesinde; şimdiye kadar malum olmıyan bir 
._._-;:. san'atlar meydana çıktı. yahut ta az ve pahalı istihsal edi'. n 

eler ucuzladı. 
Meıeli teker o zamana kadar lüks ve zinet CfY.&ları ara~unda sa • 

, 

• 
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yılırken XIX uncu asırdan itibaren teker, alelade ihtiyaçlar arasına gir•, 
mittir. 

Yolların açılması, büyük sahalar arasındaki iktisadi münasebetler 
beynelmilel ticaret itlerinin de tarzlarını deği9tirdi. Daha evvel f ah • 
rikalar, ticaretaneler sade kendi ihtiyaçlan için çalıtırken bu de• 
fa artık onların faaliyeti beynelmilel bir hal aldı. Hatti XIX uncu asırda 
Donzik ile Triyeste Pirene ile Triyeste arasından çekilecek hatların garp 
ve şimalinde kalan kııımlan Avrupanın sanayi atelyeıi haline girdi. Bu sa· 
halar dünyaya mamul eıya sevketmiye baıladılar. 

Bu suretle teessüs eden büyük sanayi, küçük sermaye ile, münferit 
tetebbüslerle temin edilemezdi. 

Sermayenin hükmi ıahıiyet aldığı zamanlarda artık sanayi büyüli 
istihsal devresine gir.miti, seri halinde yapılan devamlı istihsal, asrın 
sanaY,iini seciyelemittir. 

- iki lktısadt netice : -
ı - Mllstemleclllk 2 - Sosyalizm · 

Büyük sanayiin tarakkisi, inkit~f~ bilhassa sınayileıen memleket • 
leri müstemleke siyasetine sevketmıttır. 

Müstemlekeler: 1) ticaret müstemlekesi, (2 iptidai madde müstem • 
lekesi (3 ziraat müstemlekesi, ( 4 nüfus müstemlekesi, (5 askeri müı • 
temleke olmak üzere taksim edilebili.- • · 

Ticaret mUstemlekesl : 

Sanayiin inki,af ettiği memleketlerde devamlı istihsal için de pazar 
yeri lazımdır. xıx uncu asırdan itibaren dünya pazarları kuvvetli ra. 
kiplerle kuıatılmııtı. 

Binaenaleyh, öyle bir yer temin etmelidir ki, oraya aevkedilen ma • 
mul maddeler rekabetaizce satıı yapım. • 

Müıtemlekeye sahip olan devletlerin batka devletin efyasını bu müs • 
temlekeye sokmamaları asıldır. 

Rekabeti gümrüklerle kapadığı gibi fiatları yükselterek istediği fiat • 
la mamul maddelerini satabilir. Ticaret müstemlekelerinin karakteri bu• 
dur.. Müstemleke ıahibi olan dE-vlet, buralarda yerletmek, ordu bulun• 
durmak iıtemez. Ticari istismara kifi gelen müe11eseleri Ye memurla • 
rı tayin eder. 

Bugün hala, Afrikanın Gine k:Jrf ezindeki altın, filditi, esir sah iri 
· bu neyi müıtemleke halindedir. Bu nevi müstemleke için nüfuıun çok ol• 
maaı elzemdir. XIX uncu aaırda Çine yapılan ATI11pa taarruzları tica • 
ret müstemlekesi elde etmek içindi. 1842 müharebesi Çinlilerle lngiJizler 
arasında Çinin, İngiliz afyon ticaretine mümanaat etmesinden ileri 
gelmitti •• 



6 -VAKiT 16 MAYIS 1932 

ıstanbul Belediyesi llAnları 

Sanyer Belediyesi Şubesi Müdiriyetindcn: 
ihale tarihi Saat 

RumelikaYağında Altunkum Plajı 6·6·932Pazartesi 14 
,, ,, iskele yanındaki plaj 7-6-932 Salı 14 

Yeni mahalle pazarbaşı caddesinde Deniz hamamı 7-6-932 ,, 14 
Tarabya ,, ,, ,, 7-6-932 ,, 14 
Y enik6y ,, ,, ,, 7-6-932 ,, 14 
muköy Emirgln ,, ,, ,, 7-6-932 ,, 14 

,, ,, mahallesi Çmaraltı meydan 8-6-932 Çarşamba 14 
mahalli 
Uluköy Boyacı mahallesi eski vapur iskelesi 8-6-932 ,, 
kar,ısındaki meydan mabaUi. 

14 

Yukarda mahalle ve mevkileri göıterilen plaj, deniz bamam
lan ile meydan mahalJeri dairede mevcut şartnameleri mucibince 
laizalannda gösterilen tarih ve saatte müzayede suretile kiraya 
Yerlleceğinden taliplerin bu günlerde daire encümenine müraca· 
atlan. (2080) 

EminlSnü belediye şubesinden : Açık müzayedeye konulmuş 
oJan Sirkeci araba Yapuru iskelesindeki belediye mevkii binası-

nın eıık zına verilen bedel haddi kifayede görülmediginden 19·5·932 
tarihine mOsadif perşembe günü tekrar müzayedeye konulmuş
tur. Talip olanların yevmi mezkiirda saat on beıte encümene 
relmeleri ilan olunur. (2081) 

• r-p;:;:========;;;;;;;========;.;;;;;;==~====~ 
1 As. mk. Sa. Al. komi•yonu Uinları 

~ ~-------------------------Kilo 
As.kert mekteplerle hastahaneler için l 80,000 koyun eti l 

.. ., ., ., 20,000 kuzu eti 
,, ,, ., 70,000 sığır eti J 

Maltepe Piyade Atış Mp. için 24,000 !ığır eti J 
• ,, ., ., ,. 1,500 koyun eti J 
• ,. ,, ,. ,.. 500 kuzu etl 

bir şartnamede 

kapalı zarf 

bir şartnamede 

kapalı zarf 

Yukarıda yazılı mahallere bizal•mnc!aki miktarlarda ayrı ayn 
üç. şartnamede kapalı zarf suretile et satın alınacaktır. Münaka
suı 11 - Haziran. 932 cumartesi günü saat 14,30 da Tophanede 
Merkez Kumanlığı sahn alma komisyonunda icra kılınacaktır. 

. Taliplerin şartnamesini görmek için komisyona müracaatları ve 
iftirak için de ıartnamesi veçhile hazırhyacaklan teklif mektuP,· 
larını ihale gününün muayyen vaktinde müselsel numaralı ilmü
haber mukabilinde komisyon riyaıetine Yermeleri. (275) (2062) 

* • • 

•r--Takvim --
Pazartesi Sah 
16 mayıs 17 mayıs 

10 Muharrem 11 Muharrem 
Gllıı. doğu~ 4,4! 4,41 
Gilıı ba~ı 19,20 19,!l 
Sııbah namazı 4,S4 4,.'\3 
Öğl• H l!,(0 1!,10 
1klnd.1 .. 16.0'T l 6,0"! 
Ak§llln '" 19,20 19,!1 
Yatsı '" 21,10 !1,12 
İmsak .. 2 • .'~7 2,s6 

135 
Yılın geçen 

' 136 GUııJeri J 
Yılm kalan 

} !29 
Gllıılerl 
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J 
HA VA - Dün aıcaklık uaml 18, assıart 

7 de~eydl. Bu~Un rU~~lr mUtedll ı.Ur'att.e 
müt.ehavvil esecek, h&Ta az bulotlu ola· 
eaktır. 

Devlet Demlryolları ilanları 

2 - 9- IV-32 tarihlerinde müzayedesi icra kılınan, 
Eski malzeme deposundaki bin kalemi mütecaviz muhtelif •ff 
nın ihalei katiyeleri 19-V- 32 tarihine musadif perşenbe g 
saat 10 da aynı mahalde icra kılınacaktır. % 10 yüzde ood 
aıağı olmamak şartiyle müzayede bedelatını tezyide talip ol.,, 
ların yevmi mezkurda H. P. mağazasına müracaatları ilan oW 
nur. (1984) 

Gedikpaşada jandarma sa 
nalma komisyonu riyasetinde 

On bin ill on bin beş yüz kaput imaliyesinin kapalı ~ 
münaka11sı 31 Mayıs 932 tarihine müsadif salı günü saat 011 

yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere b 
gün ve münakuaya ittirak için teminat ve teklifnamelerile b 
raber mezkiir günde muayyen saate kadar komisyonumuza il 

---_RA D y O---. _ra_ca_at_la_rı_. _(ı_9_0_l) ______________ __ 

'----Bugün] Gedikpaşada Jandarma sat 
İSTA?\'BUL - ıs den 19 a kaclar (r&mo-

fon, 19,80 elan %0,30 a kAdar Cf>nnet Hanım, ralma komisyonundan: 
Yuart Aaım Beytn l!ltl.rlklyle ııar., ıo.ıo dan f 
:n • liadar cramotonıa opera. %1 den ıı • Yirmi bin çift sarı kunduranın kapalı zarfla münakasaıı 
kadar Belkıı: Jlanınnn ıetırwyıe sın:, !% ıten Haziran 932 pazar günü saat on be.: buçukta yapılacaktır. 1' 
ız,so a kadar orkestra.. -r 

\.11"ANA (1511,ı m. 1s kllont ııo ~'o)- tiplerin ıartnameyi görmek üzere her ıün Ye münakasaya iştir 
ıuıs orkc.~tra kon~ ... r1. ıs,4ıs koro, lt'l,%O için teminat ve teklifnamelerile mezk(ir günde muayyen sal 
Haydenden p:ırçalar, 1'7,%0 plAk, JS dans, %1 
operet, 2s,l50 kon!Cl', kadar komisyonumuza mUracaatları. (2036) -". 

HF..tLSBERG (276,6 m. go kilovat 70 %) 

7,115 konser, U,30 Ü'lpı:l&'den nakli, 1,,os Ged.ıkpaşada 1·andarma s'-2.ıı. 
konser, 16,SO Dısnıtl&'den nakll, l'J kon~·r, P"". 
%0,30 kon~r, %% Hambu.rgclan nakil. 

BOKREŞ (391,% m. U kilovat) - 15 tınalma rı•yaset•ınden 
plAk, 19 konser, %0,10 ko~r, %1,(0 pllk, 2ı 

ttyatro, 22,ao ta&'aıını, ıı,ıso oda mwııkW, Şapka ve tozluğu ile beraber an alb bin ili on altı bin b4f 
ıs;~~11;~~.ı m. 60 kilovat 10 %> _ yüz takım kıtlık elbise imaliyesi kapalı zarfla münakasası 31 
18,30 konser, n senfonik konecr, ıs moda, yıs 932 tarihine müsadif salı günü saat on beıte yapılacak 
%3,10 hafif mustkt, Za.:Sıs haber. Taliplerin nUmune ye şartnameyi görmek üzere her gün ve mUnak 
BUDAPEŞTE (5:l0,:S m. 18 kilovat 70%) 

- 10,ao haberler, ııs pl&k, ıs operet, 1M15 ya iıtirak için teminat ve teklifnamelerilc beraber mezkur ıüo 
piyano konseri, ıo,so opera aonra ~ıran mu- muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (1900) 
allti5.l. ... ............................... _ •• __ _..._..________ -------

MOSKOVA (130i m. 100 kiloTat) - 9,30 için - 1%,SO mu&lkl - 17,SO konlK.'r - 18,SO gen nmslkltıl - %8 chuıa mustklsL 
dan %%,li:S e kadar Mşrlyat. Dam:lfden nakU - 19,30 konoıer - :!O,SS OSLO (1071,, m. 75 kDovat) - JO'O 
VARŞOVA (1'11 m. 1%0 kilovat liO %) Danılğden nakil - %1,315 Berllnden dan"· lf'r - %2,40 orkestra - 24 dans -

ıa,ııs senfonik konacr, ııs,zo musUd, 16 Btl'KREŞ (3M,ı ın. U kilovat) - H plak danı. 
musiki, 19 konser, :n,ııs opert"t, %3,415 dan!!. - 19 bııfl1 mwılkl - %0,10 kon&er - 21 rad- l\IOSKOVA (lSM m. 100 kilovat) -

PARIS (172S m. 75 kilovat 80 %) _ yo - %2 orkestra - 2~,(:S tagannr - 28,0S d.aUA 22,815 e kadar n"'rlyat. 
ifayı teahbüt etmiyen müteah- ma komisyonunda icra kılma· 8,45 plAk, 9,30 Jlmn:ıstlk derslerl, ıs.soınıı radyo orkestrası. VARŞOVA (l!lll m. ızo kllOTat 

hit namı hesabına 100 kilo zey- cakhr. Taliplerin şartnamesini slkf, :zo kotıM.r, 2ı nıtto kon~r, 11,30 ııa • ROMA. (ül,% nı. 60 kllont ıoo 3) - - 13,10 plrık - 16,50 pl&k - 18,15 

tin yağı pazarlıkla satın alına- görmek için komisyona müraca· bcr, 21,40 mu.~sJıabfo, ız,ııs haber. ıs pl~k - ıa,u tagannt ve kon~r - ıs - 20,sıs plli.k - 21,115 konse-r - 2s,ıo 
• k p } 16 M 932 J k d haber - 18,.SO muslkl - %1,llol komedi. no kon!Cri - 2S,ISO plAk. 

ea hr. az~ ığı ayıs at arı ve iştira · için e muayyen Yana nUDAPEŞTE (560,5 m. ıs kllovnt 10 %> P.A.Rls (1725 m. '75 kllol'at 80 %) 
Pazartesi günn saat 16 ya kadar vaktinde komisyonda hazır bu- \'lYA~A (1117,-: nL ııs kllont so %> - - 10,15 radyo kon-,er - ıa,os kon!!<'r ton tiyatro m !inha ı - 20,15 edebl m 
Harbiye mektebindeki satın al· lunmaları. (277) (2064) 'l' jimnaatlk - 9,80 Jlmnastik ev kııdml&rı opereti - 18,SO konM'r - 19.'5 kona<:r ve çi- - 21,cs radyo kon~ri - 23.15 haber. 

--------------------------------------------------------------------------
• 

- 232 ----- T ARtH EL KİTABI 
______ ,ıam __ _ 

Bu müharebe neticesinde Çin bir çok limanlarını Avrupalılara aç ... 
mıya mecbur oldu. 

iptidai madde mUstemlekesl : 

Büyük sanayi müesseseleri, ucuz ham maddeye mühtaçtılar. Bunlan 
eliseriya iptidat maddeyi ucuz aldıkları, mamul maddeyi pahalıya sattık .. 
lan, İptidai madde memleketlerinden alırlar. 

Bu müstemlekelerde de çok defa bankalar, imtiyazlı şirketler, nak -
liye va.artalan ile hükmederler. 11.ttieadi cihaza hakim olan müstevlinin 
yanında §eklen mevcudiyetini muhafaza eden devlet müstemlekecinin 
bir zabıtasından bafka bir şey olmaz. Bu müsteml~kelerde bankalar, 
imtiyazlı ıirketler, nakliye vaartalarr mamul maddeyi pahalıya satmak, 
lptidat maddeyi ucuza almak için lazım olan tesisatı vücuda getiriler .. 

Ziraat mUstemlekesl : 

Büyük sanayi devresine giren devletler, XIX uncu asırda ziraatleı • 
meyi birdenbire terkederek sanayi sahasına geçmitlerdir. 

Almanyarun büyük ı;anayi devresine girmeden evvel nüfusünün 
yüzde 75 i ziraatle metguldü. Halbuki kısa bir zaman &0nra ahalinin an .. 
cak yüzde 25 i ziraat sahasında kaldı. 

İngiltere, ayni tekilde ziraati ihmal etti. Binaenaleyh, sınaile§eıt 
memleketlerin birer ziraat müstemlekesi elde etmesi, tabii idi. Mesela 
Hindistan, lngiltere için bir hububat tarlaaıdır. Bunun için İngiltere 
Hindi.atanın makinele§meaini istemez, bunun sade bir ziraat memleketi 
olarak kalmaımı gaye edinmittir. 

Sanayi meleketleri için amele yevmiyesini çoğaltmamak maksadiy .. 
le elanek fiatını dütürmek, ucuzlatmak esastır. Bunun için iptidai zi., 
ı-aat müstemlekelerinden hububatı pek ucuza maletmek icap eder. 

İngiltere,. bir ayın ancak 14 gününde Britanya arazisinde ekilen buğ .. 
elayla ıeçinebilir. Ayın on altı günü için müstemlekelerinden gelecek 
hububata muhtaçtır. 

NOfus mUstemlekesl : 

Nüfusun çoğaldığı memleketler, kendi nüfusunu yaıatmak için 
müsteklekeye muhtaçtırlar. Avrupanüfusunun en çok fazlalık göster -
diği zamnlar sanayiin inkitafından sonraki devrelrdir. Ba,ka mem .. 
leketlere yapılan muhaceretlere mukabil nüfusun kesafetlerince bir ba§ka 
yerde yerlettirmek istiyen devletler, nüfus müıtemlikeleri elde etmiye çalı! 
mı}lardır. İngilterenin yeni Zelant müsteklekeıi, cenubi Afrika Kap müs • 
temlekesi bu nevidendir. 

Askeri mUstemlike : 

Bütün bu müıtemlekeleri muhafaza edebilmek için sevkelceyiş iti .. 
liiub'le mühim olan noktaları tutmak ta askeri .müstemlekleri vücuda 
retlrmt,ti. 

Cibralta, Malaga, Malta, Kıbrıs İngiltere ıçm, büyük ıahra 
F-ıama için askeri bir müıtemleked ir. 

TARffi Et KlTABl -----229 
Bundan sonra Piyemonte kıralı Şarl Alber İtalyan ittihadını vücu 

getirmek istedi. Bütün İtalyan vatanperverleri Piyemontenin merk 
olan Torino da toplandılar. Şarldan sonra oğlu Viktor Emanoel bu siy 
sete §İddetle taraftar oldu. Kont Kavurun kiyaseti sayesinde Piyemo 
kıralı Kırım muharebsinde Fransa, İngiltere, Türkiye ittifakına dahil 
du. 

Sonra Avuaturyadan Lombardiya istirdat edildi, 
Bu esnada Garibaldi yanında 1000 gönüllüyle evvela Siçilyayı, ıo 

Napoliyi zaptetti. İtalyanın küçük kırallıklarmı Piyemonte kırallığına r• 
tetti. Kısa bir zamanda papalık ve Venedik hükUı:netinden batka mü• 
kil İtalyan kırallığı kalmadı. · 

Piyemonte hükUmet merkezini Floransaya nakletti. Bundan so 
Venedik elde edildi. İtalya ittihadına mani olan tek bir devlet kalnııt 
Papalık! Orada fransız askerleri vardı. 1870 Fransız - Alman harbiO 
batlamaaı üzerine Fran11z kuvvetleri Romayı terketti İtalyanlar Ronı• 
rirdiler. Bundan sonra ltalyanın inki~af devresi baıladı. 

İtalya vahdetini yaptıktan sonra müstemleke harplerine bile ba!la~ 
Vakıa Habe! devletine mağlup oldu. Fakat Şapdenizi sahilinde Musa\"'""C 
iskelesini, Eritre, Somalı mıntakalarını elde etti. ~ 

Nihayet Osmanlı devletinden T rablusgarbı, büY.ük harpten ıonra 
dosu ve on iki adayı zaptetti. ..-· 

- Almanya ittihadı -

- - Viyana kengresinden sonra Almanya 38 devlete ayrılmı§b. Her d.s: 
lelin bir hükümdarı vardı. Fakat Avusturyanm hakimiyeti altında bul f 
nan Frankfurt (Diyet) .meclisi bu devletler arasında te§ekkül eden koll 
deraayona ait itleri görecekti. Her devletin burada bir murahhası vard•· 

Riyaset imparatorluğa aitti yani Avusturyaya. Bu resmi topl 
milli vahdet taraftarlarını m~mnun etmiyordu. Çünkü bu toplantı nıillf~ 
değil, devletlerin iradesini ifade ediyordu. Hakiki Alman ittihadı 1 

gençler arasında ve darülfünunlarda canlı bir surette inkiıaf ediyord~~ 
ittihadın ilk merhalesini Prusyamn tavsiyesiyle tatbik edilen go 

rük ittihadı Zolferayndır. 
Prusya Avusturyadan kurtulmak, ve Almanyayı kendi etrafında 

rnetmek istiyordu. ıt 
Frankfurt diyet meclisi azaları da buna taraftardılar. Fakat .1' 

Frederik Avusturyadan çekindi. Bismark it başına gelince Şilezvı1' 1 
Holıtayn zaptedildi. Avusturyanm hakimiyetini baltalamak için Pru•Y• _ 
talyayla ittihat etti. Prusya Avusturyaya karşı Sadova muharebesini ıı-
zandı. . 

Avusturyayı Frankfurt diyet meclisinde temsilden menetti,. 
•uretle Almanya kıraHarı Prusya etrafında birleşmi! oluyarlardı. 

~ Bismark yeni teşkilat vücude getirdi. Bu teşkilata göre tirnali 
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l<. O. ihtiyacı için So adet 
lllaa sikke tavla halatı pazarlıkla 
•atın alınacaktır. ihalesi 18-5-932 
~arşaınba günü saat 16,30 da 
l[Q • 

Al;•mİ~~~i ::.ııo ihtiyacı içl 1 
e ı· 6 o R l HK o ~ ·ınD ~Kltlı~· l l o 

1 ~ lstanbul dörd~.:~~::e da .:~ 
396330 kılo un kapalı zarf usu- U y R l • s nden : 
Jile münakasaya konmuştur. Iha- ve .Zeynep hanımla 1 las:ın efendinin Di-
l t 'h' 7 6 932 1 ·· Ü t •iıri efendiden istikraz eylemiş olduldan 

icra ilan arı 1 
lstanbul 4UncU icra memur

lu§undan : 

Temnmına 5130 beş bin yüz otuz Jf
ra kıymet takdir edilen Sama1)ada 
Sancaktar Hayrettin mahallesinde 1-
ne hey sokağında eski 19 yeni 29 ha

len 59 numnrah bir bap hanenin te .. 

mamının 3 hisse itibarile 2 hissesi a!;ık 
artırmıya \'ll7.edilmi~ olup 2i - 5 -

932 tarihinde şartnamesi divanha • 

neye talik edilerek 20 - 6 - 932 ta• 
rihine müsadif pazartesi günü --auı.ı 
ten 17 ye kadar Istanbul dördüncü 

icra dairesinde açrli artırma ile satı -

lacaktır. 

l' ~ııyonumuzda yapılacaktır. 
U a 1Plerin tartnamesini almak 
i 2:~re her gün ve pazarhğa 
lhrak edeceklerin de vakti mu
ayyende komisyonumuza müra
~•tlan. (300) (2049) 

e 
8~~ 1 

• •• ~a 1 
gun saa. r: v D BH K(D l l o mtbalige mukabil vefaen mefru~ Fatihte 

l~ tur. .!alıplerın .şartnameyı U. e fi. il . mimar Sinan mah:ılesir.in teke sokağındı 
gormek uzere komısyonumuza atik 25 mükerrer cedit 35 numcrolu m:ı 
her g~n münakasaya iştirak ede- KORNHIL SiGORTA KUM· bagçı muhterik hane arsası clyeYm b:ığ'çe 
ceklerin ise ihale tarihinde iz- PANY ASI ile G. ve A. BAKER ve lrnlube 30 gün müddetle lhalei e~·e-
mit satın alma komisyonuna L TD. şirketinin yazıhaneleri liye müzayidt"sine \'az edilmiştir l Iııdu-
müracaatlaı. (3Ql) (2050) lstanbulda Tahtakalede Pre· du : Sag tarafı Vehbi efendi hane ve 

* * * 
• • * vuayanr hanında 27 ili 34 nu- baj!;çesl arkası Şemsctıin bey bığçesi. sol 

tarafı borçlulara nyit diger ar•a, cephesi 
~ Selimiye ve Taşkışla askeri 
011ığı ihtiyacı için hamam odu
~= Pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
lS • S • 932 çarşamba günü saat 

te kômisyonumuzda yapıla
C~ktır. Taliplerin şartnamesini 
~~ak üzere her gün ve pazar-
1ia iştirik edeceklerin de vakti 
tnuayyende komisyonumuza mü
racaatları. (292) (2017) 

* "' "' 
t l( O. kıt'aları hayvanatı için 24 
bon Yulaf müteahhit nam Ye hesa
l uıa pazarlıkla alınacaktır. lba-
esj 16 • 5 - 932 pazartesi günü 
•aat 14,5 da ihalesi yapıla· 
:ktar. Taliplerin şartnamesini 
h"l!ıa~ üzere her gün ve pazar-
ia ıştirak edeceklerin de vakti 

llluayyeninde komisyonunuza mü· 
tacaatian. (287) (2012) 

* * * 
kit O. kıt'atı ihtiyacı için 3,000 kilo 

16 
tates pazarlıkla alınacaktır. ]halesi 
- 5 - 932 tarih pazartesi günü 

:aaı 14 te koınisyonumuzda yapılacak
't.ır. Taliplerin şartnamesini almak ü
tre her gün ve pazarlığa iştirak ede-
~~denn de nkti muayyende komisyo
lllltuza müracaattan. (290) (2015) 

* * * 
~ Birinci fnim kıt'atı ihtiyacı için !:°° kilo patates pa7..arlıkla ahnacak-
l' • İhalesi 16 - 5 - 932 pazartesi 

tiinü saat 17,30 da komisyonumuzda 
)'t1>1lacaktır. Taliplerin şartnamesi
bi almak üzere her gün ve pazarlığa 
~i.rak edeceklerin de vakti muay~;en. 

komisyonumuzn mürncant1an. 
(284) (1978) 

• • • 
1(. O. ihtiyacı için bakır ede

\t~lı pazarlıkla alınacaktır. lhale
•ı 18-5-932 çartamba günü sa
'l 18 de komisyonumuzda ya
~~lacakhr. Taliplerin şartnamesi-
Ilı al k .. h ·· ma uzere er gun ve pa-
tarlığa iştirak edeceklerin de 
~•kti muayyende komisyonumu
q rnfiracaatları. (303) (2072) 

... • * 
l l<olordu hayvanatı ihtiyacı için 

1 ıOoO adet tımar fırçası pazar
ıkıa alınacaktır. ihalesi 18·5 932 
~tşaınba günü saat 17 de ko
t· 18Yonumuzda yapılacaktır. Ta
t1Plerin şartnamesini almak üze-
t~ her gün ve pazarlığa iştirak 
ı. eceklerinde yevmi muayyende 
llOr..· 

"1ısyonumu~a müracaatları. 

(305) (2074) 

T eabhüdünü ifa edemeyen mü
teahhit namına bir miliyon adet 
muhtelif renkte makara kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 4 Temmuz 932 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 15 
de yapılacaktır. Taliplerin şart· 
namesini ve nümuoeaini görmek 
üzere her iÜD Ankara Merkez 
Satın Alma komisyonuna müra
caatları ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o gürı ve saatinden 
evvel teklif ve teminat mektup
larının makbuz mukabilinde mez
kur komisyon riyasetine tevdi 
eylemeleri. (249) (1773) 

* * * 
Dördüncü Fırka ihtiyacı ıçın 

alınacak bakır kapları müteah· 
h!t nam ve hesabına pazarlığa 
konmuştur. ihalesi l 8-5· 932 çar
şamba günü saat 17<"'0 da ko· 
misyonumuzda yabılacakhr. Ta-
liplerin şartnamesini almak üze
re her gün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuzu müracaatları . 

(304) (~073) 

* * * 
K. O. kıt'atı ihtiyacı için 2500 

kilo sade yağı pazarlıkla alına· 

caktır. ihalesi 18 5-932 çarşam· 
ba günü saat 16· 45 de komisyo
numuzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak edecek
lerin de v11kti muayyende komis
yonumuza mUracaatları. (306) 

•n \2075) 
• • • 

Safranboluda kıtaatın ihtiyacı 
için evvelce münakasaya vazedi
lip bilahare münakasasından sar
fı nazar edileP 5,700 kilo sade 
yağı bu kerre 9 - 5 - ~32 tarihin
den itibaren tekrar kapalı zarf 
usulile ve yirmi gün müddetle 
münakasaya konmuftur. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere 
komisyonumuza her gün müna
kasa ya iştirak edeceklerin ise 
yevmi muayyende Safranbolu 
satın alma komisyonuna müra· 
caatlan. (274) {1925) 

* * 
K. O. ihtiyacı için 50 adet su 

fıçısı pazarlıkla alınacaktır. lba
lesi 18 - 5 - 932 çarşamba günü 
saat 17-45 de komisyonumuzda 
yapılacektır. Taliplerin şartname
sini almak üzere her gün ve 

•Şeref 
Te 1 siz konak 

- 24 -
ttf~rıunilmi fıkıhta, hadiste, Yeşil, küf kokan medrese ta .. 
i 81tdeki vukufu islam assubunun ifraz ettiği kin ve garaz 
dit.mine şayidi. I<ırimi Ab- İstanbul afakında dalğalanarak 
\lllab E · k yayılırken tarikat şeyhleri de bu-

bi fendi, tari atçilerin na mukabelede asla aşağı kalmaz· 
\tta~an bir düşmanıydı. O her lardı. Bu nifak, her gün biraz 

sılede A F k" .. - .. 
tiııd yaıo ya urs us.ı uze- daha biiyüyerek Enderonu birunu 
h . en tnrikatçilerin tepindikleri sarıyordu. 
katı Yedi okka ibrişim boyu Devlet ricali bu nifaktan mem .. 
o)~flladıkç8 namaz kılmak caiz nun görünüyorlardı. 

...,ad • Heı· biri bir tarafı iltizamdnn~ 
S ıgını vazeder. sa, iki tarafı da okşamayı siyaset· 

latlieYhlere ve hususiyle Şeyh Cey- lerine muvafık bulurlardı. 
tl~ karşı ateş püskürürdü. Şeyh Ceylfmi, dünya umuruna 

•ı, ! 1
?de ateşli bir zebani kamçı· karışmaz gibi durur, fakat lstan

~1::•~t t~puzunu muttasıl kafa· bulda resmi mahafilde geçen her 
btle t kndırerek, sürü sürü halkı, şeyden haberdar olurdu. Sarayda 
!\tttıi e ke müdavimlerini ceher.~ eli, sahibi devlet nezdinde a~ 
lttli ~ katranla kaynıynn kızıl a· damları vardı. 
~ Ca~~~larına doldururdu. Şeyh Ceylaninin muarızı, Aya-
1.~lldj d 1 ~utaassıp, ne olduğunu sofya vaızıydı. 
"tlttı" e hılmiyen halk, ikiye bö- Şeyhefendi, mecliste hu vaızın 

Uftii. ismini asla anmazdı. Lakin vaı· 

maraya ( 3üncü kat ) nakledil- teke sok:ııile mahduttur Mesahesi: ı 48 81 
miştir. metro mur:ıb:u olup kıymeti mubamincsi 

.__ Telefon 24330 (5 bat) temamı :198 lira olup ulio olanlar 

ır::·:·AHTER""~ .. .. .. .. .. .. 
i! terzihaoeıi :: .. .. .. .. 
~i Kadın ve 11Erek i~ .. .. 
:! atölyelerinin emsalsiz san'· H 
g etinden istifade ediniz. ii .. .. 
i: Bu müessese bütün bedii -.·e ik- :! .. .. •• d 1 •• :: tısa ı arzu nnnıza cevap ,·ermeğe muk- :: 
!! tcdlr m3hir makast:ular elinde modern a! 
!! bir tcşkilAt:ı maliktir. Ankara caddeoııi g 
!i No. 96 Dairei mahsusa. g 
H Telefon: 20766 i~ .. .. 
:: :::::--=:::::::.:= ....... -::: ::1:::::::::-.:::::::::::;: 
pazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumu· 
za müracaatları. (307) (2076) 

* ... * 
lzmir müstahkem mevki askeri 

hastanesinin ihtiyacı için 54,000 
kil"' (;oyun eti kapalı zarf nsulile 
müna' asaya konulmuştur. ihale 
tarihi 8 - 6 - 932 cumartesi günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şartna
mesini görmek üzere her . gün 
münakasaya iştirak edeceklerin 
de ihale tarihinde lzmir müstah
kem mevkii satın alma komisyo
nuna müracaatları. (302) (2071) 

• * 
. Safranbolu'daki kıtaatın ihti

yacı için 60,000 kilo sığır eti 
1 O Mayıs· 932 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle kapalı zarf 
usulilc münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün münakasaya işti

rak edeceklerin ise teminatı 
muvakkate ve teklif mektupla
rile bir'. iktc yevmü mezkurda 
Safranbo~u'da salın alma komis
yonuna müracaatları. (273J (1924) 

• * * 
Çatalca Mst Mv kıt'alan ihti

yacı için 1 Haziran 932 den 31 
Tem muz 932 ye kadar iki aylık 
yaş sebze pazarlıkla ahnaca~dır. 
ihalesi 16-5-932 pazartesi günü 
saat 17 de yapılacaktır. Şartna
mesini almak isteyenlerin her 
gün pazarlığa iştirak edecekle
rin de vakti muayyeninde ko
misyonumuza müracaaatları.(279) 

(1973) 

zın taşğınlığı, pervasızlığı etra· 
fında söz edenler, daima şeyhin 
tarafını iltizam ederlerdi. 

Vaız, açıktan hücum ederken 
Şeyhef endi bilakis huzurunda bu· 
na dair velev ima tarikiyle bir 
mübahase olsa, derhal şeriatı gar
raya temessük edilmedikçe, ma· 
rifet sahibi olmanın imkanı ol
madığını ve ilmüamel sahibi fı-

kıh ve zahidin her halde hakka 
vusulde cahil müritten daha la
yik olduğunu ileri sürerdi ve şu su
retle zahir ülemasına asla dil u
zatmazdı. 

Hünkarın bütün hareketlerini 
hoş görmek, ona kavuk sallamak, 
yaptıklarında gizli bir hikmet, 
herkesin aklı eremiyeceği b\r ma-
kul sebep bulunduğunu ilan eyle
mek ve nihayet padişahların 
"Mülhemün min tarafullah,, yani 
Allah tarafından kalplerine ilham 
vaki olduğuna halkı inandırmak 
lazımdı. Burada en cok Seyh 
Ceylani ileri giderd-i . ~lem 
kendi aleyhindeki rüsum üle
masmı methüsena ederek onların 

929· l 5JO dosya numcrosile J 8 ffazlı an 
932 t:ırihinde saat 14 - 17 ye kadar mü· 
rııc1t eylemeleri ,.e f:ızl:ı malılm:ıtın do.s 
yasına münderiç bulunduğı ılan olu
nur. (2939) 

lstanbul 3 üncli icıasınd:ın: 

Bir borcun temini için mahcuz 
ve paraya çevrilmesi mukarrer 
karyola ve teferruatı Yeni posta~ 
hane akrsında Avrupa otelinde 
24 Mayıs 32 ta:ihinde 9 dan 
10 na kadar ikinci açık arttırma 
ile satıınacakdır. Hamillerin ma-
balinde memurine müracaatları. 

lstanbul 7 inci lcrn l\lemurluğundan: 

Hakkı Hapis yapılan ve para
ya çevrilmesine karar verilen 
Gedikpa:;ıada lrnra baba tekke 
sokağında 15 N: da madam Sa
tenikin hanesinde bulunan Halı, 
Konso!, Kanepe, ve gardıro;> 
açık artırma ile 19·5·932 Per· 
şembe iÜnü saat 16 den itiba
ren on sekize kadar satılacağın
dan memuruna müracaat olunma
sı ılan olunur. (2946) 
lstanbui: 5 inci icra memurluğundan: 

Mahcuz ve furuhtu mukarrer 
müteaddit geçe, Halı, Ayna, 
Gardrop, ve sair eşya 19 Mayıs 
932 tarihine müsad ıf Perşembe 

günü saat 13 de:ı 16 ya kadar 
Beyoğlunda Tünel cıvarında Ye· 
menici sokaiında Melek Hanım 
ap:ırtımanmın 4 No. lu dairesin
de aleni müzayiae ile satılacağı 
ilan o'unur. 

Artırmıya iştir.ik için yüzde yedi 

teminat alınır, müterakim vergilet: 
He belediye resimleri nkıf karesi 

müşteriye aittir. 

lcra ,·e iflas kanununun 119 uncu 

maddesine tevfilmn haklan tapu si .. 
cillerile sabit olmıyan ipotekli ala .. 
<'aklılar ile diğer :ılfıkadaranın ye ir .. 
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve husu ile faiz ve mesarife dai:: ola:ı 

iddialarını itan tarihinden itibare~ 2Q 

gün içinde evrakı müsbitelerile bil .. 

dirmeleri 1:1zımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicillen1e 

sabit olmıynnlar satış bedelinin pny "' 

laşmnsmdan hari~ kalırlar. ! 
.Alflkadarların işbu maddci kanu .. 

niye :ıhkfLmına göre tevfikı harekef 

etmeleri ve daha Cazla malUmat al • 
mak istiyenlerin 931 - 631 dosya nn .. 

mara ile memuı-iyetimize mürncnat .. 

lan ilfın olunur. (931 - 631) 

lst:ınbul ]kinci icra memurluğund:ın: 
Bir nlacnğın temini için mem• 

hur ve mahcuz yuıhane eşyası 

22-5-932 Tarihine müsadif pazar 
günü saat on ila 12 de Galatada 
cemaat hanı deruninde açık art
tırma ile satılacaktır. talip olan· 
ların mezkur gün ve saatde 
mahal!inde hazır bulunacak me
murine müracaatları ilan olunur. 

(2947) 
·-------------·----

Karacabey 
ğünden: 

Harası Müdürlü-

Haranın Uludağ yaylalarında sağılacak koyun sütleri kapalı 
zarf usulile müzayedeye konulmuŞ ve 22 Mayıs 932 pazar günü 
saat o:ı dörtte Buı s:ı baytar müdiriyetinde ihalesi takarrür etmiş
tir. Şeraiti anlamak istiyenlerin Hara müdiriyetine müracaatları 

ve taliplerin de yevmi mezkiırda yüzde yedi buçuk nisbetinde 
teminat akçelerini ve teklifoamelerini hamilen Bursa Baytar 
müdürlüğünde vakti muayyende hazır bulunmaları. (1884) 

Karacabey 
ğünden: 

Harası 
------

müdürlü-

Karacabey Harası hayvanatından (34) bat muhtelif doğumlu 
yarım kan Arap, yarım kan lngiliz, Non:us taylarile ( 11) baş kıs· 
rak ve keza (60) baş inek, düve ve manda 26 Mayıs 932 tari
rihi nde ayrıayrı müzayede ile satı!acağından talip o!anlarıo mez
l.ür tarihte küşat edilecek Karacabey panayırmda hazır bulun• 
mal arı ilan olunur. (1885) 

lüzumsuz ve faydasız boıboğaz-ı 
hklarına aksiyle mukabele eder, 
hem padi§ahın kanlı efalini gizli 
hikmetlere atfoylemek suretiyle! 
teveccühünü kazanırdı. Tabii bul 
sözler sahibi devlete ve padişaha' 
naklolunurdu. 

Mühür sahibi zalim bir Arna· 
vuttu. 

Şeyh Ceylani, en çok bunu ele 
almıştı. 

Enderunda da büyük valideye 
mensuptu. Gizliden gizliye Şeyhin 
hayır duasından istifade ediiinli. 

Şeyhefendinin kutup ve ga\'s 
gibi şöhreti hep bu yumuşak vel 
iki tarafı hoş h itan hareketinin 
neticesinden başka bir şey dc~il -
cii. 

Dergahın bu büyük şöhretine 
karşı hünkar da bir şey yap<:lmı -
yor, bilakis o da Şeyhefcndiyc bol 
hol ihsanlar ve iltifatlar ediyor -
du. 

Şeyhefendinin aram ve huzu -
runu hoznn o nhdm uleması ara -
sında ilmi, cerbezesi, cür'et vece-. 

saretiyle pek meşhur olan Aya • 
sof ya vaızıydı. 

Şu boşbağaz softanın hemen 
her cuma Ayasofya kürsüsünde 
ayetlere, hadislere istinatla sa • 
vurduğu dehşetli hücumlar olma .. 
sa, Şeyh için alem saltanatı f et • 
hedilmiş gibiydi. 

Lakin vnızm bu §İddetli IL;:: u • 
mu her gün biraz daha yer kaza -
narak y:ıvnf yavaş Şeyhin mev • 
kiini sarsmıya bnşlamıştı ki, artık 
ciddi bir tedl:-ir almak lüzurr-ıınn 
Şeyhte kail olmuıtu. 

Fatihte baş kur§unlu medresesi 
kudemasındnn Ödemi~li Deli Ho -
cayla Su!tnn Selim fodulacısı Ay• 
doslu Y assıburun Hafız, Dişi kı • 
rık Hoca, Yanlı§ kaz yiyici ' ıti 
Molla, Kadıaskerin ynngeldi çö -
mezi, Ayasofya vaızımn softa a -
leminde yaptığı tesiri feiliyale. çı -
kamuya kr.rar Yer.miştiler. Bun • 
lar sayılı yubazlardandı. Onla -
rın bulundukiarı semtte kimseııin 
ırzehli kızları, cocukları titreş • 
meden geçemezdi. 

( llitmcdi) 




