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intiharlar ve matbuat 
8 Gireaun meb 'usu Hakkı Tank 
~ llıatbuat kanununun intibar
d . tealluk eden 38 inci mad
~1 balckında B. M. Meclisine 
8-ıtefsir teklifinde bulunmuştur. 
lr.n llQ sebebi yeni matbu:ıt 
lcıaı Ununda intihar vak'aları hak-

da meYcut olan bu maddenin 
:lıeteler tarafından başka, ad~ 
t:e tarafından gene başka su
İti~e anlaşılmakta olmasıdır. Bu 
lthJ~rla mesele biraz tetkik ve 
iı.d!l edilmiye değe ı ınunt bir 

•sedir. 
d Matbuat kanunun 38 inci mad-
tainde şöyle bir hüküm vardır: 

ltı as İnci madde - lntUıar vak'aları
~allinin en büyük zabıta mem.u
ltıe izin almaksızın neşretmek 
tt ~ur, Mezuniyet alınarak neş
"'ı lıalıntJe de intihar edenlerin veya 
'-1 ""-ıra teşebbüs eyliyenlerin resim
"'1ı/ı basılamaz. Bu madde hülwtiine 
.,, alif hareket edenler bir haftadan 
""""leneye kadar hapis ı•e yirmi beş 
.._ __ an iki güz liraya kadar para cc:
~ nıalıkfJm olurlar._ 

Bu maddede bilhassa mühim 
:-rı kayıt birinci fıkradaki "ln
~r vak'aları,, tabirinin mahalli 

ıta memurları mezuniyetiyle 
=:••bileceği hükmiyle bir arada 
~ edilmesidir. Bunun için Mat

at bu tabiri " Türkiye budut-
'-tı dahilinde vukubulan intihar 
~arı ,, minasına anlıyor. 

Çünkü memleket haricinde vu
ku bulmuş intihar vak'alannı neı
retmek için bazı gazeteler tara
fından lstanbul zabıtasına biriki 
defa müracaat edilmiş, bu mü
racaatlara " Bu hadiseler bizi 
alakadar etmez. ,, Şeklinde ce
vap verilmiştir. Filhakika iba
renin tarzı teşekkülilnc nazaran 
zabıtanın bu suretle cevap ver
mesi doğrudur. Aynı zamanda 
memleket haricinde vukubulmuı 
hadiselerin mahiyetini tetkik ve 
tahlil etmek zab1ta için müşklll 
bir mesele olduğundan bu yolda 
vaki olacak müracaatlara cevap 
vermekte tereddüt hissedilmesi 
tabii görülmek Jizımgelir. Onun 
için bugü~e kadar gazete tahrir 
heyetleri arasında mnteamel olan 
usul memleket haricinde olan 
intihar vak'alarını zabıtaya ıor
maksızın neşretmek merkezin
dedir. 

Netekim bundan bir mOddet 
evvel (V akıt) tahrir heyeti tara
fından telefonla İstanbul zabıta
~ma ecnebi bir memlekette vu
kubulmuş bir intihar vak'ası 
münasebetiyle sual sorulduğunu 
ve o suretle cevap verildiğini 
pek iyi habrhyoruz. 

Y almz burada bir noktayı taY
Mehmet Asım 

[ Altcarafı 2 inci sayfamıda ] 

Japon Başvekili M. 
Unu){aiyı ö aürdüler ! 

f{abine, lstifası~~erdl. VAsl bir tethlş 
hareketinden bahsedlllyor 

•ttı Japon Başvekili lnukai, yapılan bir ıuikast neticesinde rovel-
e ağır surette yaralanmıs, }'edi ... t ıonra lmfiıtür. 

,.. sllikaat ..ıyapJcla v. •wada, TOK· 
~n bir çok yerlerinde bom
.. . patlamıştır. Ayni zamanda 
~ıye nazırını da öldürmek is
' ·~ler, fakat suikastçil~r, ken• 
~-Ilı aradıkları yerde bulama• 
~lardır. 
"-t 8'aikaati yapanlar aranmakta· 
~ Bu hareketin visi bir tethiş 
t.::tlcetinin bir cüz'ü olduğundan 
~dilmektedir. 
~Pon kabinesi, vak'adan sonra 
b ~atora istifasını vermiştir. 
~li ihtilafları bertaraf edecek 
~ a bir kabine teıkil edilmesi 
Iİ) teınel görülmektedir. Harici Ôldürülen SqvekfJ 
._."ette bir değişiklik olup ol- M. lnukal 
~Cağı henüz belli değildir. Bu huıustaki telgraflar, ikinci say
~dır. 

--~~~----~------------------------------------
Ista n bul da taze yumurta bolluğu! 

~ ........... 
'-ilk cı - Usta, taze gUnlUk yumurtalarım var .. 

"'""~ı.:' - istemez oıuı, istemez... Ellmlzdekl gUnlUk yu• 
• lftahalleyl aiti ay idare eder ı ... 

(5 inci ay) 

Japon!alr 
Knmle!9dir 

Merak uyandıran 
hayat, hı.susiyetlerl 

"Yakıt,, nlze bu suallerln 
cevaplarını dört be' gUn 

sUrecek bir yazıda 
anlatacak .. 

Yarınki sayımızda 
ilk yazı 

"Jan Dark,; 
Ziyaret 

IJünldl ziyaretler •snısmda Jan 
Dırkın güYertesinde 

Limanımızda bulunan Jcanne d'Arc 
Fransız mektep kruuzöründe gazeteciler 
şerefine dün bir- kabul resmi yapılmıştır: 
Türk gazetecileriyle şehrimizdeki ecnebt 
gazete ve afıns mümessilleri s:ıat on 
beşte muşlarla Fransız gemisine geçmiş
ler, or:ıda süvari miralay Marquis tara
fından karşılanmışlardır. Gazeteciler grup
lar halinde gemiyi baştan başa gezmişler, 
kendilerine z:ıbitler tarafındın iz:ıhat 
verilmiş, sonra davetlilere salonda ikram 
da bulunulmuştur. 

Hugün Unyon Fransezde gemi za· 
bitleri şerefine bir ziy:ıfct ·verilecek, zi
yafette Fransız sefiri de bulunacalı:tır 

Bugün saat 14 te gemide Fr:ınsız 
kolonisine mahsus bir k:ıbul resmi yapı
lacak tır. Halk bucünden başk:ı her gün 
14 le 16 ar:ısında ziyaret edebilecektir. 

Jeanne d'Arc perşemb~ günü Iima· 
nımızd:m Köstenceye gidecektir. 

Meclis Reisi 
Ve adliye vekili 

geliyorlar 
Ankara, 16 ( Vakıt ) - Mec

lis reiıi Kizım Paşa Hazretleri 
dişlerini tedavi ettirmek ve bir 
kaç giin kalmak üzere lstanbula 
hareket etti. 

istasyonda Başvekil ve meb'
uılar tarafından teşyi edildi. Ad
liye vekili de lstanbulR hareket 
etti. 

ea,vekilimiz Macar ressam· 
ları sergisinde 

Ankara, 16 (Vakıt) - ismet 
Paşa Halkevindeki Macar res· 
samlar ıergiıini ziyaret etti. 
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~ Tütün ve müakir&t in- ~ 
~ hiaarlan bütçeleri ve J 
/ meclla müzakeresi 2 inci ~ 
} sayfamızc!adır. ( 
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, VAKiT 1932 kuponu 
. Bu kuponu kesip saklayınız. 

...7: .k mektep talebesinden: 
"• ~50 tanesini getirene 1incl sınıf 

il 60 " " 2 " 
.• 90 " " 3 " 

210 " " 4 - 5 " 
kitaoları idare tarafından hedive edilir. 

-' 
Sayısı 5 Kuruı 

Bir Ateş Faciası Daha! 
Dört Kişi Ağır Yaralandı 

Bir Kadımı öldü 
- -

Yanan bina eski taksim kışlasında bir afyon 
lmaIAthanesidir, itfaiye uzun müddet 

binay_a yaklaşamadı 

Y'anan bina ve mecruhlar 
[Sağ taraftaki kadın mukabil tarafta bulunan erkeğin refika.sıdır. Hastanede lJJmtJşdl!J 

Dün Taksimde bir kişinin ölü- civarı için ciddi bir tehlike 'tef~ 
mil ve üç kişinin de ağır surette kil etmesine remak kalan bir yan-
yaralanmasıyla biten ve Taksim {. Alttarafı 5 inci sayfad~ 1 

M. Dumeri öldüren 
Beyaz mı, Kızıl mı, Yeşil mi?I. 
Bazı Gazeteler Fransız Cumhur Reisini 

Fransız Polisi Oldürttü Diyorlar ... 
Fransız Reisicüm-

huru M. Dumer'in ,,.,,._..,........., 
Gorgulof tarafından 
katli, Fransanın ko
münist, kraliyetçi ve 
diğer matbuat ara• 
sında büyük bir mü
nakaşaya sebebiyet 
vermiştir. 

Kral taraftan mat
buatında, Fransız po
lisi ve emniyeti umu
miyesi a1eyhine hü
cumlar vardır. Bu 
hücumları, çocuğu

nun katlinden beri 
Fransız polisinin ve 
"mniyeti nmumiyesi
nin dalaverelerini if• 
şa etmekl~ meŞhui o
lan Lean Dode yap. 
maktadır. Kral ta-
raftan ve komünist · l(atll karakolda dua ediyor 
matbuatı katilin Beyaz Rus olduğunu' Beyaz Rus olarak takdim ediyor. 
söylüyorlar. Bizı.a.t katil de, kendisini [ Alttarafı 4 üncü sayfamızda ] 

Akisler: 

. Ben iktisat mildttrü olsaydım ! 
Perşembe günü, Şehir JJlcclisinde, 

lstanbul belediyesinin i.ktısat prog -
ramz konuşuldu. GazetecUer locasın
dan müzakereyi ben de dinledim. 
münakaşa haylı meraklı oldu. 
Mütehassısın, üç başlı buzağı, dört 

gözlü insan, tek ayaklı keçi gibi hil
kat garibesi fikirler doğurmasını 
bekliyenler, rapor karşısında lıayrete 
düştüler: Asım Süreyya Bey, .1ıiç de 
işitilmemiş §eyler söylemiyordu! 

Arz gibi, talep gibi, piyasa gibi, 
kooperatif gibi malum iktısat tabir
lerinin tekrarı karşısında meclis aza· 
lan galeyana geldiler •• Her el, rapo
run bir ucundan tuttu, herkes bir ta
rafına hücum etti! 

Kendikendime düşündüm: Acaba ik 
tısat müdürü ben olsaydım, bu çatık 
kaşlı tarizlere, bu güler yü:W istih
zalara nasıl cevap ııerirdim 1 
Aklıma gelenleri birer birer söyle

yim ... 
Tevfik Salim Paşa Hazretleri, kar

nı tok. sırtı pek, keseciği dolu bir ka-

lender edasıyle söze ba§ladılar: 
- Efendim, benim ildıtat Umlne 

aklım ermez! 
Bu cümleyi duyar duymaz derhal 

ayağa kalkar, cevabı yapıştınrdım: 
- ilahi paşacığım, susup oturmıy~ 

da mı aklınız ermez! 
Paşa Hazretleri devam buyurdu • 

lar: 
- Yüz bin lira sermaye istiyorlar .. 

Yüz bin lirayla ne yapılabilir ki?. 
Gene derhal ayağa kalkar, ben d• 

kendUeri gibi etrafa tebessümler d"" 
ğıtarak: 

- A paşam, derdim, on mllgon lı.. 
ra isteseydim de deli diye beni tımar .. 
haneye gönderseydiniz daha mı iyi 
olurdu? 
Paşa Hazretleri, gene o mes'ut in.' 

sanlara has hayal zenginliğiyle istila; 
zalarını tamamladılar: ı 

- Yüz bin lira, orta halli bir tQe
cann ha deyince kasasında bulunan 
müteııazı bir meblağdır! 

Bunun üzerine b;raz kaşlarımı p 
_(Lütfen saglagı ~evirintzJ. ,, , J 
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Bombay, 16 ( A.A ) - Me- Japonya, Heyecan içinde ı 

cusilerle Müslümanlar arasındaki 
kargaşalıklar o kadar vüsat 
kesbetmektedir ki umumi vali 
Nahabaleshvvar'dan geri dön
miY,~ mecbur olmuştur. 

Olülerin miktarı artmakta ve 
yağmalar devam etmektedir. Nor· 
mal hayat durmuştur. Zabı_ta 
kuYvetJeri kifi gelmemektedır. 
Hükumet askeri kıtaatm mua
Yeneline mtıracaata mecbur kal
mışbr. 

Hombay, 16 (A.A.) - Dün 
ve evvelki gün mecusilerle müs
lümanlar arasında zuhur eden 
arbedeler neticesinde ölenlerin 
miktarı, 24 ve yarahlarin miktan 
ise 400'dür. 50 yaralının vazıye
ti vabioJdir. 

Krom madeni 
ilk defa olarak ltalyaya lhrac 

edil dl 
Mersin, 16, (A.A) - Bu gün 

Mersin limanından ilk defa olrak 
ltalyaya 200 ton krom madeni 
ihraç edildi. ihracatı yapan mü-
essese merkeri Adanada bulanan 
bir Türk anonim ıirketidir. 

Maden Mersine otomobille bir 
buçuk saat mesafede Ayıpelen 
denilen mevkidedir. ihracat de
vam edecektir. 

Pilsudskiyi tehdit 
Varşova, 16 (A.A> - Dün 

yan geceden biraz evvel Varşo
va telıiz iıtasyonu tarafından 
yapılan neşrjyat dinlenilmekte 
olduğu sırada meçhul bir şahıs, 
bu neıriyatı keserek M. Pilsuds
kie karıı bir takım hakaretler 
V" tehditler snvurmuştur. 

Neşriyatın inkıtaı 21 saniye 
sürmüştür. Meseleden haberdar 
olan başvekil hemen tahkikat 
icrasını emretmiştir. 

tar l'C: 

- Hayır pa§arn, derim, bu kantan
d.r ,,::ız bin lir~ orta haUi bir tücca
r•·· • lSa~ında bulunan mütevazı bir 
ı ' - iti değildir •• Yüz bin lira, olsa 
r, .• ... ,., zatıtiliniz gibi, hem pahalılıktan 
şikriyet eden, hem de beı kelimelik 
reçeteyi beı liraya yazan bir tabibin 
kasa:t1ında bulunur I 

Ondan sonra, Nazmi Nuri beyfcn-

Başve il lnukaiyi öldürdüler! 
Kabine, imparatora istilasını verdi 

Suikastçılar, harbjye nazırını da öldürmek için aramışlar fakat bulamamışlardır. 
Vak'a esnasında Tokyonun muhtelif yerlerinde bombalar patlamııtır. Vasi bir 

tethiş hareketinden bahsediliyor 1 
Tokyo, 16 (A. A.) - Dü saat 17,30 

a doğru askeri ve bhariye üniforma
larını giymiş olan delikanlılard:ın mü 
rekkep bir grup başvekilin ikametga • 
hma girerek iki el ateş etmişlerdir. 
Başvekil ağır surette yaralanmıştır. 

Başvekilden maacla bir polis de 
yaralanm1ştır. M. lnukai, yedi saat 
sonra ölmüştür. 

Bu suikastin vbi bir tethiş hareke 
tinden bir cüzü olduğu zannolunm:tk
tadır. Zira M. 1nukai, yaralandığı za
man da şehrin bir çok binalannda 
bombalar atılmıştır. 

Yakanın tafslllb 
Tokyo, 16 (A .A.) - M. 1nukai'i11 

bir ziyaretçiyle salonda konuşmakta 

olduğu sırada katillerin birdenbire 
başvekilin ikametgahına girdikleri ve 
yollarını kesmek istiyen 4 polis me -
muruyla bir hizmetçi kadınr yı:ı.rala
dıkları şimdi haber almmaktadır. 

Ziyaretçilerden biri de M. 1nukai
)i müdafaa etmek isterken yaralan -
mıştrr. 

Başvekilin gelini kayınpederinin 
kaçmak jçin zamana malik olduğu -
nu, fakat mütecavizlere karşı durma
yı tercih ettiğini ve bunlara. cesaret
leri Tarsa kendisini vurmalarını stiy
lediğini, beyan eylemiştir. 

Maalesef başvekilin bu cesurane 
hareketi tabancaların yaylım ateşiyle 
karşılanmış ve başvekil mebzulen kan 
kaybederek olduğu yere yıkılmıştrr. 

Derhal kan nakli ameliyesine te
vessül edilmiş, fakat bir semere ver· 
memiştir. 

lmperator, şimdiki halde kabinenin 
istifasını kabulden imtina etmiştir. 
Müşarünileyh, müşavirlerle v~ IJH -

hassa Japon devlet adamlarının enı 
kıdemlisi olan M. Saionjiylc görüş -
mek arzusundadır. 

Harbiye nazırını da 
öld5.lreceklerdi 

Tokyo, 16 (A. A.) - Harbiye nazı
rı jeneral Arakinin de müsellah bir 
takım eşhas tarafından katline ramak 
kalmrştır. 

Bunlar. gece yarısından sonra ika-
metgahına girmişler, hizmetkarları 
tehdjt etmişlerdir. 

Maamafih, bu sırada harbiye nazı
rı kabinenin husuef bir içtimaına. işti
rak i~in evinden ~rkmış bulunm:ık
taydr. 

Vaziyet zahiren sükt1net kesbetmiş
tir. Milli bir kabinenin teşkili düşünü 
lüyor. 

Kabine istifa etti 
Tokyo, 16 (A. A.) - Kabine müş

tereken istifasını vermiştir. 
Başvekatet vekili M. Takahashi, 

imperatorun sarayma azimet etmiştir. 
Tokyo, Asaka, Kobe ve Nagoya ti 

caret ve esham borsaları siyasi vazi
yet hasebiyle muvakkaten kapanmrş
tır. 

Asaka pamuk borsası da kapalı bu 
Junmaktndrr. 

Katilin polis tarafından faaliyetle 
aranmakta olan Kava.ski isminde M
Tisi olduğu söylenmektedir. 

"lzvestiye,, nın bir makalesi 
Moskova, 16 (A. A.) - Tass ajansı 

bildiriyor: 
(lzvestiya) gazetesinde M. Radek, 

Rus ve Japon münaseba.tı hakkında 
bir maka1e neşretmiştir. M. Tanaka
nın (Times) gazeteF:ine vukubulan he 
yanatmm ve bu beyanat hakk~ndakj 

gazete mütalealarrnın, Japonlnrrn 
"Onları yenmek bizim için bir çocuk 
oyuncağıyle oynamak kabilindendJr.,, 
suretindeki iddialarrnın ve "Mançuri
yi işgal eden Japonlara karşı hüsnü 
kabul yapılmış,, olduğu şeklindeki 
masallann Mançurinin teshir n f ct
hi hususunun pek çok zaman ve me
saiye muhtaç olduğu hakikati karşı
sında ehemmiyet ve krymetini kay -
betmiş olduğunu göstermekte bulun
duğunu yazmaktadır. 

Mançurideki askeri vaziyeti takdir 
hususunda bazı Japon mahafilinin dn 
ha a.kıllıcasrna düşünmiye başlamış 
olduğu beyan olunmaktadır. 

Japon zimamdarları mahafili bazı 
Japon matbuatının hadisattan henüz 
yeni bir tak1m neticeler istihraç et • 
rnemiş olduklarmr da ehemmiyetle 
kaydeylemektedir. 

Bu matbuatın mütalealannd:ın hah 
seden M. Radek, Japon matbuatmda
ki münakaşaları tasvip ve Japon si -
yasetinde görülen yeni arazdan dola.
yı memnuniyet izhar etmektedir. An 
cn.k bu arazın bir diplomasi işi oldu
ğu veya askeri mahafil tarafından 
kabul edilmiş olan hattı hareketi ak
settirmekte bulunduğu hususunda te 
reddüt etmekte ve bu cihetin bilin -
mekte olduğunu da ila,•e etmektedir. 

Rusya, sulha teraftardı1' 
l\foskova, 16 (A. A.) - Tass ajansı, 

bir Nevyork gazetesinin Rusyaurn Si
beryada 250,000 kişilik bir ku\/vet t:ıh 
şit etmiş olduğuna dair neşretmiş ol 
duğu haberin asılsız olduğunu beya
na. mezundur. 

Sovyet Rusya, Japonyayla M:ınçu
ride sulhün muhnfa:ıasına matuf ~ar 
sılmaz bir siyaset takip etmektedir. 

Tütün ve müskirat inhisarları bütçeleri meclise verildi 
Tütünün varidatı 26 masrafı 5 milyon; müskiratın vari

datı 7, masrafı 1 buçuk mily liradır 
dlyle konUfmıua ."aş!ardık.. Muht.: ·in hisarların tevhidinden sonra tedricen bir kısım memurlar açık
r~m avukat, ateşı.n bır heyecanla so:e ta kalacaktır. Bunlara kıdemlerine göre tahsisat verilecektir 
ıoyle bafladılar: 

- lktııat müdirl beyin raporların
da 8Öyledikleri sözler, ali talısilin 

ilk senelerinde okuduğumuz malum 
iktısat kaideleridir-

Rei8ten mil3aade al.ıp cevap verir
dim: 

- Esti.Ben bendeniz de meçhul şey
ler söylemek iddta.Bında değilim den
'dün! .• 

Nazmi Nuri Beyfendi ~öyle devam 
ettller: 

- blecliaimiz azasından pek çoğu, 
aarüllünıı.n ıehadetnameıini Tıaiz 
kimselerdir .. 

Gene ayağa kalkar ve ~u mukabelc
ac bulunurdum: 

- Darillfünun ~ehadetnWTU!si, ilim 
dünyasının her kapuını açan esraren
giz bir anolıtar değildir. Darülfünun 
şehadetnanuuıi, olsa olsa. bir adamı 

bir mesele üzerinde konuşmıya Tıazır
lar .. Eğer, darülfünun ıelıadetnamr • 
6ine aahip olan herkes her mevzudan 
konuımzya mezun olsaydı, lldlıiyat 
fakültesinden diploma al.an din ule
masının, icabında icrayı tababet et -
melerinc de müaaade edilirdi.' 

Hasılı efendim. edip ve zarif do,. · 
tum Avni Beyle de böyle şakalaşır, 
Ali Rıza Beyle de böyle cilveleşir re 
bütün azayı kiramı, kı61t güldürerek. 
k{ıh eğlendirerek, münaka.1ayı tatlt 
bir vodvil lıavası içinde mm·alf akt
yctle neticelendirirdim! 

Ertesi gün, ha8petenlilltilı muhali
fim olan gazeteler bile, §ll iktısat i · 
~inden hiçbir şey anlamadığını lıaldl', 
boy boy resmimi koyarlar ı·e biiııük 
büyük scrll'1.:halarla beni şiiyle alkış
tarlardı: 

Yeni iktıMıt llWdirimizin muvaffa
kyetıt .. 

Yusuf Ziya 

Ankara, 16 (Vakıt) - Yeniden ha
zırlanarak heyeti vekilece tasvip edi
len tütün inhisarmrn 932 bütç-esi rnec
lise verilmiştir. Bütçeyi, bütçe en
cümeni tetkike başlamıştır. Tütün va
ridatı (26,498,2:50), masrafı (5,498,250) 
liradır. 

İdareye (20) milyon, mütedavil ser .. 
maye kabul edilmiştir. 

Memur ve müstahdem kadroları 
aynen bırakılmıştır. 

lnhisarlarrn tevhit layihasm1n ka
bulünden sonra tedricen tevhit sure
tiyle bir kısım memurlR;r açıkta kala· 
caktrr. Bunlardan bir sene çalışmış 
olanlara bir aylık, iki sene çalışmış o-

Janlara iki aylık, fazla çalışanlara i- ve mubayeat için bir milyon lira istik -
ki sene için birer, mütebaki seneler i
çin nısıf maaş miktarında tazminat 
verilecektir. 

932 bütçesine memur ve müstah -
dem maaşatı f asılarmıı geçen seneden 
yüzde on aı; tahsisat konulmuştur. 

932 senesinde memur maaşlan bir 
miktar azaltılacaktır. 

Memurlardan lüzumu halinde faz • 
Ja mesaide bulunanlara munzam üc -
ret verilecek, memurlardan vefat e • 
denlerin ailelerine edilecek yardım, 
aldığı ücrtin bir misli olacaktrr. 

Tütün inhisarına mecburi tesisat 

raz aküne mezuniyet verilmesi için 
gümrük ve inhisarlar vekiline ınezu • 
niyet verilmektedir. 

Tütün satışının gümrük vek1leti -
nin tesbit edeceği miktar teminatı ve -

renler krediyle satış yapılacaktır. 
MUskUrat inhisarı bUtçesl 
Ankara, 16 (Vakrt) - Mlüıkürat in

hisarı bütçesi yeniden tanzim edilerek 
meclise verilmiştir. 

Varidat bütçesi (7,047,500), masraf 
geçen seneye nazaran (700,000) noksa-
niyJe (1,841,715) liradır. Dört mi1von 

mütedavil sermayesi olacaktır. 

B. M. Me·clisinde dün neler görüşüldü? 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün bütçesi 
müzakere ve bu idarenin Heybeliada verem sanator

yomuna yardımı kararlaştırıldı 
Ankara, 16 (A. A.) - B. l\f. Meclisi 

bugün Reis Yekili Hasan Beyin riya -
setinde toplanmış Ye muhtelit encü -
meninin belediye kanunun 130 uncu 
maddesinin tefsirine ait mazbatasını 
müzakere ctrnistir :> • 

Neticede belediye kanununun 130 
uncu maddesinin son fıkrasında ya. -
zrlı tekaüt kanunum:n mezkur beledi -
yekanununun kabulii esnasında lıük -
mü cari bulunan mülkt tekaüt kanu -
nu olduğu Iıakkındaki tefsir şekli ka -
bul olunmuştur. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğün Un 1932 senesi bütçesi mü
zakere edilerek mezkur idarenin 1932 
mali senesi masarifi için 550,271 lira 

tahsisat verilmiş ve bu masarif kar • 
şıhğı olarak varidatı da 804,000 lira o -
larak tesbit edilmiştir. Bütçe kanun 
layihasının Heybeliada verem sana -
toryomuna mülhak olarak inşa edilmiş 
bulunan paviyon tesisatını ikmal et -
mek ve icra vekilleri heyetince tas -
tik edilecek kadroya göre bu paviyon. 
da istihdam edilecek müstahdemin 
ücretleı-ini tesviye eykmek üzere hu -
dut ve sahiller sıhhat umum müdür -
lüğünün fazla vnridatmdan SO bin 1i -
raya kadar sarfiyat icrasına sıhhat ,-e 
içtimai muavenet vekfılctine mc-znni -
yet Yeren 10 uncu maddesinin müza ~ 
keresi esnasında sorulan bir sual~ ce -
vall9n sıhJıiye \'ekili "Refik Be.v, mem -

Jekette verem musaplarının büyük ~e -
birlerde bulunduklarını, verem mücu ~ 

delesinin çok geniş ve masraflı bir iş 
olmakla beraber bütçenin imkanları 
dahilinde bu hastalıkla mücadele e -
dilmekte bulunulduğunu, sarfına me. 
zuniyet verilen parayla Heybeliada -
daki sanatoryoma mülhak olmak üze -
re inşa edilen paviyonun tesisatı ik -
m::ıl edileceğini söylemiştir. 

Ordu zabitan heyetlerine mahsus 
terfi kanununun birinci ve 16 ıncı ınad 
delerine birer fıkra ila ve~i hakkı~daki 
kanun layihası talep üzerine bütçe en· 

cümenine \:erildi. ihtiyat zabitleri 
ve ihtiyat askeri memurları kanunu -

intiharlar 
Ve matbuat 

[ Boşm:ıkal emizden mob:ı:ırl ~ 
zih etmek isteriz. Matbuat 
nununa intihar vak'alarının ıı~ 
hakkındaki kayıtlar kooıır~ 
dfü}ünillen şey şuydu: . ( 

intihar vak'alarının faılle 
matbuatta bir nevi kahra~ 
şeklinde tasvir edecek ya:ı:•' 
mani olmak, bu gibi neşriya· 
şurada burada intihara 111e~ 
uyandırmamak ... Şu halde :ı:a 
ta tarafından neşrine müs3~ 
edilen bir intihar vak'ası 
hangi bir gazete de bu tilrı 
tasvir edilebilir, ve kanuni ııı 
saade dahilinde yapılan bu 11 

riy.:ıtla kanunun asıl mak5'r. 
ihlal edilmiş olur. Geocı d 
noktai nazardan neşri m~n~b 
mesi lazımgelen resim ıotı 
eden şahsın tabii siması 01111~ 
tan ziyade intihar vazıye 

gösterir şekillerdir. Bu itib~~ 
matbuat kanununun (38) ,1 

maddesinin bu esas 'ar dabilı11 

tefsiri muvafıktır kanaatioclef ~ 
Mehme~ Af1 

Hariciye Vekili 
DUn harici;; ·e~Umenırtd 

izahat verdi , 
Ankara, 16 (A.A.) ·- Hsrı 

ye Vekili Tevfik Rü,tü Bey, ~ 
riciye encümenin bugünkü ıÇ 
mamda Rusya seyahati ve "' 
yeti umumiye hakkında izah 
vermiştir. f.Aüteakıben Iran O• 
Amerika ile aktolunan muabe 
ler mevzuu babsolmuş ve eıı' 
men bu muahedeleri ittifa~ 
kabul etmiştir. Encümen di~ 
muabedeleriıı müzakeresine 

vam etmekl edir. 
D8vlz beyannameleri mUd~ 

tinin t&mdldi 
Ankara, 16 (A.A.) - 1'" 

parasının kıymetini koruma bS 
kanda neşredilen deş nunıst 
kararnamenin yedinci madde 
de yazılı Döviz beyanneme1 

için bir izahname neşri ve 
ycıooame vermek için karar 
mede zikredilen 15 günlük 11'~ 

etin 16 mayıs 932 den ha 
mak üzere temdidi ınu'kanr 
lunduğu haber alanmıştır. 

nun üçüncü maddesine (askerl lift 
zunlnTindan yabancı memleket 
askeri mühendis, askeri fen nı~~ 
yetiştirilmek üzere seçilenler 1~ 
müddetle hazırlık kıt'asmda. ııt 
ettikten ve sınıflariyle a1ikadııf 
kert fabrikalara veya sair müe~ ~ 
}erde 10 ay çalıştıktan sonra Ii~~ 
ve kifayeti tastik olunacaklar ili~ 
ıabit vekili mı5bedilir ve tahsil 
ceklcri müesseselere gönderiJirlt~, 
keri mühendis ve askeri fon nıt ili 
olmıya kifayeti görülmiyen!er t~~ 
sıfatiyle Harbiye mektebine set'~ d 
lirler) frkTasının ilavesi hakk1~$ 
kanunun birinci müzakeresi ya.P1 

kabul edilmiştir. t~ 

Madde 1 - 8 Haziran 930 -ıı~ 
ve 1683 numaralı askeri tekaüt 1't 
nun dördüncü maddesine merbı.\e~ 
velin 20, 21 ve 22 inci derece 1, .. 24 2'7 o ' ait emsal hasılları 3.l, ve " .el 
tashih edilmiş ve cetvelin nihll' d 
(aldıkları maaşlarda 50 kuruş ,-e ı 
fazln. lira gesri olan memur1~r111 1b 
kaütlerinde bu kesirler vahıde ~ı 

w oJı\11 olunur. 50 kuruştan aşagı jl 
sirler hesaba alınmaz) fıkrns• 
olunmuştur. (ı 

'Madde 2 - l\Iezkur kanu11urı ~e' 
ci madde.sinin ikinci fıkrac;ı '1~ .. 
yazılı şekilde tadil edilmiştir. lC~ 

Şu kadr ki, talısis olunnc:ı1' cJll 
maaşları memuriyet r.ıaaşlıır• c ı 

't f ' hasılır.m ve maaşatın teYhı }\il~ 
dülii hakkındaki 1452 numaralı eJ11v 
nun mevzuu haricinde kalnıı ıı~l'ıı1 
ların maaşı asli ve tahsisatı f e ,.i 
<leleri mecmuunun 975 ini tecı:ı 
demez. 1c 

Meclis perşembe günü topıaıı• 
tır. 
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Biraz mantık 
PJanJı kooperatif 

__ o~ı_a_l ..... •:---•-•~ll~e~r~ı~e!Clam:llr ...... ı=--~11 
Karar Verildi idman şenlikleri Vakit küresi 

d'J~ayah ucuzlatalım.. Herkesin 
t 1 ınde bu söz. Fakat bu sözü 
ahakkuk ettirmek için neler ya
llacatız? Neler yapıyoruz? 
y st ö~ çok, ah vah fazla, edebi
a tuınen, tümeni 

1tl Fa~at ciddi bir hareket yap· 
ak ıstenirse derhal sesler yük-

a~~iyor. Derhal itirazlar göklere 
Çıu:ıyor. 

b Geçen gün tehir meclisinde 
•• ~ediye bayatı ucuzlatmak için 

1
., ooperatif,, e ön ayak o'sun 
02lerıne karşı belediye tavanla-

;ıı:ıa akseden mütalcaJarı gazete
.ı~r~en o!.<ud~nuz, veyahut dinle
~•nız. 

Belediye düyunu 
umumiyeyetaşınacak 

lstanbul belediyesinin, seneler
denberi boş durmakta olan Dü
yunu umumiye binasına taşın· 

ması eaas itibarile tekarrür et
miştir. Binanın sabibi olan Ma. 
Jiye vekaletiyle belediye riyaseti 
arasında şimdi teferrüata ait ba
zı meselelerin hallile uğraşılmak
tadır. lstaobul postahane binası 
Devlet bankasının Istınbul mer
kezi yapılacak, belediye de lsi:an-
bulda emlak bankasına veya 
emvali metrukeye ait binalar
dan birini taksitle sahn alarak 

..,,. f l L tapusunu maliye vekaleti namı-"-Ooı; erati e {UŞı açıKlan 
• l ~ na çıkartacaktır. lstanbul posta ~ıga, gizlide:ı gizliye ileri 

&u · 1 baş müdürlügü bu binaya taşı-
k rü en fik irler ls!anbu!un fa- nacak, belediye de ufak bir kül-

ı bır halk tabakalarmı - · Jstan- fetle ve bina mubadelesi su-
e udlun ekseriyetini bunlar teşkil retiyle Düyunu umumiye binası-

er - Daha fazla istibla1
t ya-

P•bilecek bir hale koymaktan na sahip olacaktır. Bir aya ka-
~ nıenetrnektedir. d~r bu işin bitirilmesi mubak-

l< f h d f d lrnk gibidir. b· ooperati in e e ini üşünen -----------
:r kııım insanlar bir nevi va- Hsydarpaşa gUmrUklerlnde 
~anperverlikle mutavaııtların mü- tetkikat 
afaasını bir vatan ve miHiyet Haydarpaşa gümrüklt"rinde 

bıiidafaası haline koyuyorlar. kontenjan mesaili hakkında tet-
l:u müdafaa bir memleketi kikat yapmakta olduğu bazı ga-

;urtarmak için bir zerre kadar zetcler tarafından yazılan güm~ 
aydah değildir. rük müfettişlerinden Reşat bey, 
f Bu müdafaa sakat bir müdn- lıcndisiain limon tahkikatiyle 
aadır.. HaTagazı var, elektriği meşgul olduğu cihetle böyle bir 
~den kuli:ınmalı.. Petrol var. tetkikattan haberdar olmadığım 
11'•a gazını neden kullanmalı, söylemişti r. 
~uı:n varken petrola ne ihtiyaç -H-a-lk_e_v_J_k_U_t_U_p_h_a_n_e_s_I_ 

kar. Motöre ne hacet, çıkmk Halkcvi kütüphanesinin tami-
Ullanahm ! Çünkü memlekette ratı bitirilmiştir. Kütüphane için 

Çıkırık vardır. Otomobil kul- yei>İ eserler mübayaasına karar 
1
•nnuyalnn, çünkü arabalar var- verilmişti. Bu eserler için bir 
dır. ArabacıJarı himaye edelim!.. ]iste hazırlanması kararl~ştırı!· 

Bu memleketi korumak de- mı,tır. 
llıt,k değildir. Memleketi l<oru· .......................................................... ... 
'bak, mevcut liir planın tatbika- ucuzlatmak mümkündür. 
tı k Fakat yeni teşekkül etmekte 

tıı olaylaştırmak demektir. olan Türk s:mayii zıraat mahsul-
Şu halde kooperatifi Türkiye· !erinin düşük fiatlariyle baı ba~ 

b~n kurtuluşunda, ıktısat planının şa yür;.imüyor. Yeni kurulduğu 
• ır merhalesi o!arah kuılanaca- için sanayi eşyaıı babalı ola-
\1.~· iktisat plaoanın ana battı cakhr. 
Ur!~iyenin senayileşmeıidir. istihlak kooperatifleri Tnrk 
Senayileşmen:n tahakkuku için masnu.tının mutavassıt elinde 

ddvlet senelerdir bjr birini takip daha ziyade babahıa,masına ma
b· eıı tedbirler alıyor. Bu ted- ni olacak. Zırai mahsullerin mu-
il ltler yanmda kooperatifin rolü tavassıt elinde kalan fazla kıy-
~ olacaktır? meli sınai mahsulün satın alın· 

h ~ooperatifin rolünü n2zariye ması için müstehlike bırakacak. 
'lınde değil, fiil halinde tatkik Halbuki kooperatif şu halde 

~tıncti. Kooperatif mütevassıt la- Türk sanayii için hizmet edecek 
•
1 

Ortadan kaldıracak. Halkm demektir. Halbuki kooperatife 
~liblak edeceği maddeler ya taraftar olması lazım gelen sa-
lllrai mahsuller, yahut ta ıınai nayi gruplarını temsil edenler bile 
lbıullerdir. bu bayırlı teşebbüs önünde su· 

it Son senelerde ıırat mahauller suyor. Yalnız susmıyor, aksine 
) cuıdur. istihlak kooperatifleri rey veriyor. Biraz mantık. 
~: bunları biraz ~a- Sadri Etem 

Yazan: Yusuf Ziya ŞEKER 
: Tefrika : No:=20 O S M A N 

• Şeker Osman~ bu anda, bir 
~ttktan .ziyade bir dost, bir 
" 01~ltan ziyade bir hemşire in
"~ ı~ ·ı lf gt e genç kızın elini avuçlara 

llle aldı : 

V Ne yapıyorsun Fehamet? •. 
l'ıtı e F abam et bütün göz yaşla· 
ttt 

1 bırakarak ağlaya ağlaya Os-
ltntn .. ~ . d , 

goısüne kapan ı . 

• "' * 
~~;rt:si gün, nişao yüzüğnün 
~t l i~nderilmesi için konu~uh.ır
, .. :· bızmetçi kızların çığlıkları 
~İtd•~nda, Cemal, salondan içeri 

l : 

Sarg, .. 
'()l 

1 
ııar ıçınde boynuna asılan 

tolu s w l' d k. . '-l • 'ra8 , ag e ın e ı çıçeK enn 
ı:-•tıa saklanmıştı 
.,aha · _ 

nıct, onu karşısında boy-

le görünce, birdenbire sapsarı 
kesildi: 

- Ne oldun Cemal ? .. 
Genç adam, etsiz ve renksiz 

yüzünde zoraki bir gölümseyişle 
ayakta duruyordu.. Mebrure Ha
nımefendi de şaşırmıştı : 

- 9ir kaza mı geldi başına 
Cemal? .. 

- Evet hanımefendi. Dün ge · 
ce, Fahametin yanında bulu
narnamam için ba,ka ne sebep 
olabilir? .. 

Çiçek demeti yere düştü ve 
Cemalin sağ kolu, bir çılğın gibi 
buynuna ablan Fahameti göğ
süniln üzerine ba•tırdı! 

Şeker Osman, bu kucaklaşma 
karşısında kendi kendiıine şaftı . 
Onların barışmalarından adeta 

Fenerbahçestadında 
Yapılacak 

Her sene ol~uğu gibi bu sene 
de mayısın 20 inci günü Taksim 
stadyomunda idman şenlikleri 

yapılması mukarrerdi. Öğrendi· 
timiz! göre bu stadın müsteciri 
bulunanlar, şenliklerin yapılacağı 
gün için maarif müdürlüğünden 
ücret istemişlerdir . .MaarifJe müs · 
tecirler arasında bu yüzden çı· 

kan ihtilaf hallo!unmamış ve şen
liklerin Taksim stadyomunda ya
pılmasından sarfı nazar edi l miş
tir. Bu suretle bir hafta teehhür 
eden idman bayramı, mayısın 
27 inci cuma günü, Kadıköyün
deki Fener stadyomunda tes'ıt 
olunacaktır. Jimnastiie iştirak 
edecek talebeler, önümüzdeki 
paHrtesi günü sabada toplu ve 
son bir prova yapac"tklardır. 

Sergi hazırlıkları 
Devam ediyor 

Ziraat odası dün de toplana
rak 25 Mayısta açılacak olan 
sergiye ait hazırhklarla meıgul 
olmuıtur. TaYukçu'u1c kıs::Jıı 
pek mütenevvi ve iştirak eden· 
ler de fazla bulunduğu cihetle 
yalnız bu kısmın puvaotajı oer
ginin açılmasından bir gün evvel 
yapılabilecektir. Sergide üç mu
zıka bu:unC:uruk.cııktır. 

Adliyede: 

M&murları tahkir maddesinden 
bir aya mahkOm oldu 

. Vazife sırasında polis memur

larını tahkirden suç!u Hasanın 
muhakemesi . dün ikinci ceza 
mahkemesinde görülmüştür. Maz
nunun cürmü işlediği sabit ol· 
doğundan ceza kanununun ha
reketine uyan maddesi mucibin
ce bir ay hapse ve 30 lira para 
cezaaile cezalaadmlmasına karar 
verilmiştir. 

Hayri efendinin muhakemesi 
devam ediyor 

Madam Despina isminde bir 
kadının evine taarruzdan ve polis 
memurlarım tahkirden suçlu 
Hayri, Arif, Hasan ve Aptulla
hın muhakemelerine diln ikinci 
ceza mahkemesinde devam o!un
muılur. Dünkü celsede bazı şa
hitler dinlenif mıı ve diğer bir 
kısım şahitlerin daha celbi içia 
muhakeme ba,ka güne bırakıl
mıştır. 

memnun olmuştu. Kendi kendine 
içinden mmldandı: Onu o kadar 
seviyorum ki, saadetiyle betbabt 
olmak bile beni mes'ut ediyor!. 

iki genç, l{özleriode yaş, du
daklarında tebessümle karşı kar
şıya oturdukları zaman herkesin 
kirpiklerinde birkaç damla vardı. 

Cemal anlatmaya. başladı: 
- Dün, hiç iıim yoktu. Ca

nım sıkılıyordu. Meçhul, mana
sız bir sıkıntı.. Erkenden oto
mobili hazırladım .. O kadar çok 
c?olaşllm ki, geçmediğim sokak 
kalmadı .. Sabahleyin Florya .. Öğ
le üstü Aroavutköy .. Akşam Bü
yükdere. Bir yerde duramıyor, 
bir yerde oturamıyordum .. 
Anlaşılan pressentiment.. Geç 
vakit, Bebekte Türkuvaza gir
dim.. Dostum Fahriyle karısı 
oradaydılar.. Beraber oturduk .. 
Yarım saat kadar . .lki viskii çip kalk
tım .. Beyojfonda Rosigakiye uğrayıp 
ısmarladığım çiçekleri alacalc, 

Nihayet yakında 
işlemlye başhyacokt 

SeneJerdenberi b ir tüdü işle· 
tilemiyen Vakit kürf'sİ önümüz
de~i Haz·raoın birinci günlinden 
itibaren işliyecektir. 

Her gün 12 de küre aşağı yu· 
karı hareket ettirilecek bu sıra· 
da kes1'in sesli bir düdük çala 
cak ve Istaubul saatleri ayar 
edilecektir. Bu itibarla Haziranın 
birinden sonra şehrim iz in her 
tarafında saat:er bir olacaktır. 

itfaiye mUtahassısı getirtilecek 
Belediye bir itfaiye mütabassı

sı celbelmiye karar vermiştir . 
Bunun için Viyana sefaretine 
müracaat edilmişt r. Mütabasst-

:sın Viyanadan colbi tercih edil
~mektedir. 

Fosforlu p•Akalar 
Otomobillerin plakalarının fos· 

forlu plakalarla değiştirilmes!ne 
Hniranda başlanacak ve bir ay 
zarfında bitirilecektir. 

B"y"elmllel işaretler 
Beynelmilel seyrüsefer işaretle· 

rinin yerlerine konulması için 
Haziran başından itibaren faali· 
y~te geçilecektir. 
Galata kulesine asansör bu 

sene yapılacak 
Belediye şehrimizde mevcut 

ve asarıatikadan madut o lan 
abideleri imar, tezyin ve ıslah 
etmiye karar vermiıtir. 

Bu cümleden olarak bu sene 
Galata kulesine asansör konu
lacaktır. Bunun için yeni sene 
bütçesine on bin lira tahsisat 

konulmuştur. Bilahare de kule· 
nin diğer noksanları ikmal edi· 
lecektır. 

Gelecek sene de Çenberlita-
şın etrafı tanzim edilecektir. 

GayrlmUbadlller kongresi 
Gayrimübadiller bu cıyın 23 

nde Halkevinde bir kongre ya
pacaklardır. Bazı gazeteler bu 
kongrenin dün olacağım yazmış· 
larsa da bu doğru değildir. 

Avrupa trenlerlnln geliş 
gidiş saatleri 

22 mayıs paıar gününden iti
baren Avrupa ekispres ve Kon
vansiyonel trenlerinin Sirkeciden 
hareket ve S irl<eciye muvasalat 
saatleri değişmiştir. 

eu tarihten itibaren Eki&pres 
s:ıbab saat 8,45 te gelecek 21 
de hareket edecektir. 
Konvansiyonel de saat 10,22 de 

gelecek ve akşam saat 7,20 de 
kalkacaktır. 

doğru buraya gelecektim. Orta
lık kararmıştı. Otomo'.>ile son 
hm verdim.. Bir yandan, yarım 
saat içinde içilen il<i v:skioin 
mahmurluğu, bir yandan yı ldızlı 
yaz aktamı içinde bu ala bi!di
ğine uçuş beni bir az dünyadan 
uzaklaştırmıştı... Ondan sonra, 
nasıl o!du pek iyi batırlayamıyo· 
rum .. Ruyada 5örlilmüş mübhem 
şeyler gibi.. Caliba, Kuruçeşme
nin, şu üstü ağaçlıklı yo:unday
dım. Köşeden bir tramvay çıktı. 
Ben direksiyonu çevirdim. Öte
sini hatJrhyamıyorum artık. Fi· 
Jim burada kopuyor. Göz:eriı:ıi 
açtığım zaman Ortaköyde bir 
eczahaneceydim. Etrafımda polis
ler, doktorl;ır, meraktı bir Yahu· 
di kalabalığı. l.iç kukuları. Sar· 
gılar •.• 

Cemal, başından geçen tehli· 
keyi anlatırl(eo, Fabamet, far· 
lı:mda olma.don, yavaş yavaş o · 
turduğu koltuktan kaymış, Ce-

Ticaret 
.----Ve Iktısat 

Şeker üzerinde 
ihtikar yapılıyor! 

İstanbul bakkallar cemiyeti tica. • 
ret müdüriyetin~ uzun bir şikayetna • 
me Yerm iştir. Bunda, memloktte 
toptancrlar tarafından ş~Jcet ü:r.erin • 
de yapılan ihtikardan bahsedihnek • 

tedi r. Şikayetnarnede on kadar top· 
tancmın isimleri yazılıdır. Bunlann 
kendilerine 42,5 Hm.dan sattıkları şe -
kcri:t beher varronunda f>OO lira kadar 
ka r temin ettikleri H! bunun hiç bi 
z:ıman ka ydedilmiyecek fahiş bir kifr 
olduğu iddia edilmekte, bazı ve.sika -
lar da verilmektedir. 

T icaret müdüriyeti bu şikılyetna • 
meyi aynen müddei umumiliğe gün • 

dcrmiştir. Müddei umun1ilik mühte .. 
kirler hakkınfa takibata geçecektir • 

Dört aylık ithalat ve lhracet 
farklara 

lhrac:ıt ofisi 930. 931 ve 932 sene .. 
Yerinin ilk dört aylık ithalat ve ihra. 
cat hakkında istatistiK hazırlamrştır. 

Bu istatistiğe göre, Kanunusani itha • 
latı 930da12,011.683, 931 de ı~,44' 

ve 932 de 5.321,577 liradrr. Şubat it • 
halatı 930 da 9.108,593, 931de10,254,672 
932 de 4,542,860 liradır. Mart itha. -
lıi.ta930 da 10,833,863. 931 de 12,851,526, 
932 de 6,918,233 liradır. Nisan itha • 

13.tı 930 da 13,722,713, liradır. 981 de 
10,5.)1,461, 932 de 5,606,108 liradır. 

Kanunusani ihracatı 930da11.934,230 
931 de 11,039,807, 932 de 9,890,27., 

liradrr. Şubat ihracatı 930 da 11,362,5..Q,() 
931 de 9,306,131, 932 de 7,735,362 Ji 
radır. 

Mart ihracab 930 da 13,984,49-1, 931 
de 10,592,957, 932 de 7,716,425 Jiradır. 

füsan ihracatr 930 da 10,970,473, 
931 de 10,119,805, 932 de 6,765,163 1i -
radır. 

lhtiklra kar41 ahnan 11enl 
tedbirler 

lJıtikara mani olmak maksadiyle 
alınan tedbirlerden olmak üzere güm· 

rüklere bir tamim yapdmış.trr. Bun
da resim verildikten sonra antrepo ve 

anbar1arda mal saklamak maksadiyle 
mallarını günlerce gümrükten ~ekmi
yen tüccarlar hakkında takibatta bu,. 

lunulmak üzere bu kabil malların güm 
rüklcri ,·erildikten sonra 24 saat zar-
fmda anbar memurlan tarafmcl 
gümrük müdürlerine ihb&r olunm 
lüzumu bildirilmiştir. 

Kuruçeşmede kamyon lk:ret• 
terlndeJt $1klyet 

J{uruçeşme gümrük antrepoların -
<lan ithal edilen eşyayı taş::mak için 

beher ton haşına talep edilen 375 ku -
ruş fiat bakında alakadarlar tara • 
fmdan, lıstanbul beledi)'esine ş.ikAyet 
yapılmrştı r. " 

Antrepolara bfr kaç kişinin malt o· 
lan kamyonlardan başka hari~ten 

kamyon ithaline mtiMade edilmediği 

kamyoncularm istedikleri kadar p::ı.. 
ra aldddan şi:ilayetnamede i~ret e -
dilmektedir. 

malin ayak ucunda, yere yığıl· 

mıştı. Çent si, nişanlısının diz· 
lerice dayalı ve gözleri göıle· 
rindeydi. 

Genç adam auıtuğu zaman, 
hika;enin beyecanıyle ürpe

renler, Fahameti bir kedi yav• 
rusu gibi Cemalin bacakları ara• 
sına büzülmüş görünce, kahka· 
haiarını tutamadılar .• 

Mebrure Hanımefendi, mlnala 
bir baş sallayışla : 

- Geçmiş o'sun oğ:um, de
di.. Bir daha böyle tehlikeli 
oyunlar, kaz:ı'ı şakalar yapma
yınız.. Allah esirgesin, neticesi 
daha da fena olabilirdi! 

* * * 
O gün, Şeker O.sınan salon· 

la rdan kaçtı, bahçelerden kaçtı, 
kalabalık caddelerden kaçtı Te 

tenha kır yoHarında, Hürriyeti 
ebediye tepesinden Kağıthaneye 
inen sırtlarda saatlerce tek ba· 
şma do!aştı .• 

( IJitmedi). 
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Şehir Meclisi Dağıldı 
Yeni bütçeyle yapılması !tabul 

edilen mühim işler 
PIAn, Harita, Abide, Hastane, Mezarlık, 

Su, Asansör, DOdUk l 
lttanbal ömuml melisi don bi

rinci reis vekili Sadettin Ferit 
Beyia riyuetinde Dç celıede sa· 
bab 1Ut on buçuktan akpm 
Mime kadar ıllren bir içtima 
aktederek ba deYre mesaisini 
bİtirmiftir. Dilnkli cebede bazı 
eaclmealerden relen mazbata
larla Belediye adi bOtçesi , Be
lediye Ye Yillyetin feYkalAde 
btltçai, Darlllceze, Karaağaç 
mlweseleri, konsenataYar Ye 
phlr tiyatrOSUDUD m01bak bllt· 
çeleri mUzakere edilmiı, karara 
batfanm19br. 

Şehir Ye,, memleket sanayiine 
,arc:hm maksadıyla buı etya 
için ene1ce kabul edilen oktruYa 
•aafİyetlerinden bir kısmım bu 
mBeueıeler oldukça terakki et· 
iDİi Ye himayeden lmmen mO.
tajai bir hale pmİf oldaklan 
lçla kaldmlmıftır. Bu aaretle 
Belediyeye senede elli b:O lira· 
lak ftridat temin edilmittir. Bu 
miktar ba mlleucselere Daimi 
Eaclmeace teni edilecektir. 

Haliç prketinin mali vaziyeti· 
ala flttlllfB yDzlladen belediye
,. Yeremediii 28,000 lira nisbe
tladeti hiuenin aJıamammn iki 
._ mllddetle tecili Muhittin 
berin Yerdiji izahattan soma o 
banlide mllnakalenin durmaması 
makaadiyle kabul edilmİftİr. 

Batçe ne kadar? 

Din bir bayii müzakere, mn
nakap Ye tadiller neticesinde 
kabul edilen blltçeleria aldıkları 
IOD yekOnlar tunlardır: 

Villyet bDtçeai, Oç milyon do
km yllz elli aelri:a bin bet yllz 
altmıt yedi tin. Belediye blltçeıi 
alta milyon beo y&z otuz aekiz 
J.ia Mldz yiz doksan bir )İrL 
Umamı 1ekaa on milyon dlrt 

Jl:a dokaua 1edi bin dlrt Jlz 
elli Mm lira. 

Batplsia ayn •Jn mGzakere
leri Ye kaballeri bittikten sonra 
lae,eti amumiyeai ilimlerin tayini 
mreti1I• de reye konulcıllf Ye 
,.ma lamail Sıtlo bey tarafın
da ret reyi Yerilmiftir. 

Y•I mektep blnalan 
Blltçe mlbakereai eaaumda 

pça dikkate faJ&D noktalar ara-
1111cla ...... nrdar. Dk mektep 
blaalarm İDfUI bammda dok
tor Hikmet bey yapbnlan mek· 
tepl.m pek çoklarmm çlrGk 
pkbpn, banlum Jlz binlerce 
h iDp murafmdan baıka bi
lahare temellerinin sağlamlıt· 
bnlmua için 341,000 lira earf 
ollllldajanu acakb hir liaaala .CSy· 
1emif, daimi encilmen azasından 
Naki,. hanım banlann hepainin 
eYYelce almmlf topra:ta çtlrGk ana
lar lltllne yapalan binalar oldu
ja, konulan yeni usullerle ar
bk blyle bir halin nkmaa mey· 
du Yerilmiyecefi ceYabını ver-
mlftir. 

lalllnbulun planı 

Blteede lstanbal pllnımn 
J8palmuma mukta:ai hazırlık ma· 
ltmabnı toph1acak btlronun 
tefkili ipa 50000 lira kabul edil
miftir. S. 1e11e ba mal6mat hamla· 
•cak, relecek aene b&tcesindede 
lcabedene planm yaptırlması için 
mttte••••• Yerilecek par kana· 
lacakts. S. madde konuıularken 
Lltih Bekir hanım, Yaktile ope
ratlr Emin bey zamanında yap
....... olu plu nrkea DİCİD 

baıka plan yaptmlmasına kal· 
k1Şıldağını ıormuf, fen itleri 
müdürli Ziya bey o zaman kUçGk 
bir masrafla yapbrılmlf olan plA
nm ihtiyaca cevap verecek ma
hiyette olmadığını .CSylemiftir. 

Şehrin harita• 
Biıkıç ıenedenberi bir Alman 

gurubuna yaptuılmakta olan la
tanbul ıehri haritaıının lıtanbul 
Beyoğlu, Oıkndar kısımlan bit· 
mittir. Boğaziçi kısmı bitmek 
Dzeredir. Geri kalan kısımlan da 
birkaç senede bitecektir. Bu if 
için bu sene de bGtçeye 40,000 
lira konulmuıtur' relecek seneler 
gene icap eden tahsiıat Yerile
cektir. 
Abide, mezarlık, Ta,delen 

Muhittin Beyin Ankarada ya· 
pılacak zabıta abidesine ittirak 
hiuesi olarak bDtçeye konulma· 
llDI teklif etliği 20,000 lira ka· 
bul edilmemiftir. Buna muka· 
bil 16 mart ıebitleri için latan· 
bulda bir abide yapllmak Ozere 
10,000 lira kabul edilmittir. 

BOtçeye, btanbul kabristanla· 
ruwa imarı için de 15,()()0 lira· 
hk tabsi1at koaulmuttur. 

T qdelen suyunun Üsklldara 
getirilmesi için 200,000 lira ka· 
bul olunmuttur. Galata kulesi· 
ne asamir konalmaa için 10 
bin lira, afle vaktun gaıtermek 
here Galata kulesinde yapıla
cak fenni tesisat ve dodnk 
için 5,500 lira, ıobre beynelmi· 
lel teyrlıefer itafetlerhmi leo
nulmısı maksadıyla bin lira, Be· 
lediye memurini için bir lokanta 
açılmek Ozere 2,500 lira kabul 
edilmiıtir. 

Muhtellf kararlar 
Mezbahadaki meclisi idare 

IAjvedilmif, Muhittin beyin bu-
raya biç olmazsa bir mllrakip 
tayin edilmesi talebi de kabul 
edilmemiftir. 

KonaerYatuvar için Avrupadan 
m8tahau11 ptirilmui mnksadiy
le 3000 lira tahsisat konulmut· 
tar. Musiki mDtetebbilerinden 
doktor Saphi beyin ricada ge· 
tirdiği TBrk mu•ikisi iıimli ese
rin kouervatanrca butınlması 
kararlqbnllDlf Ye bunan için bu 
ane blltçeaine 500 lira koaal
mllfhar. 

Be1otl11 hutaneainde ameli· 
yatbaae Japdmua ipa 15000 li
ra kabul eclilmİftir. 

Villyet Ye belediyenin muhte
lif ıubelerinin maaraflan da ayrı 
ayn teabit olunm'lflur. 

Seremoni 
içtima sonunda blltçe enclmeni 

reiai Hamdi bey, bOtçenin ta
zimi 11ra1111da masraf mUdlrll 
Arif Ye arkadap Klam beylerin 
cama glnleri bile gelerek pek 
dolpn bir mesai aarfettiklerini 
llylemif, takdir eclilmelerinl Ye 
ke,fiyetin sicillerine geçirilmele
rini iltemiftir. Bir çok imzayla 
verilen bir takrirde de mecliı 
zabıt " muamelat tubesi mi· 
d6r8 Zlhtll beyle arkadaılarmın 
ve matbaa heyetinin meuiıi tak· 
dirle yadedilmekte ve bunlara 
mukabil mtlnaaip ikramiye veril
mesi istenilmekteydi. ikramiye 
masraf mldOriyle arkada11na da 
teımil edilerek kabul olunmUftur. 

BDtçe encOmeni reisi Hamdi 
bey, btltçenin tanzimi h81UaD
da mazbata muharri AptDlk•dir 

Balkan 
Tllttln konferansı 

işine devam ediyor 
Balkan tlltOn konferaDll dlln 

ikinci toplanmasını Nomlizade 
Mitat beyin riyasetinde saat 
14,30 da yapmıt Ye toplantı fa
sılasız saat 7 ye kadar deYam 
etmiftir. Bu mOzakere esnasında 
tntlln inbiıarindan Nazmi ve Ne
ıip beylerin de diğer celselere 
mnıahit 11fabyla ittirak etmeleri 
kararlaftınlmıfbr. 

Dtlnkll konferansa tntnn inhi· 
un umumi mBd8r vekili HDsnll 
B. de iftirak etmiıtir. 

Mllzakefat evvelki gDn çizilen 
ruzname dahilinde cereyan etmiş, 
tlç memleket t6tDn6n6n sabt 
buhranı hakkındaki sebepler , 
umumi surette tesbit ve bunlar 
&zerinde daha esaslı tahlillere 
girifilmlttir. Mllzakerabn daha 
d6rt bet glln devam edeceği 
tahmin edilmektedir. 

Don içtimadan sonra kendi· 
siyle ,arDıen bir mubarririmize 
Mitat B. ıunları .CSylemiştir: _ 

- Konferansın mUzalcerau müsait 
bir safhada cercyp etmektedir. Konfe
ransın faidcll neticeler vcrcceğiuden 

Umltvmz. Konferansın daha dört bet 
gUn devam cde~ğlnl zannediyorum ... 

Bulgar ba9 murahha•• ne dlror 
Diln bir refikimiz Bulgar mu· 

rabbaslanndan Nikolof'a atfen 
bir beyanat neıretmiftir. Kendi· 
siyle garoıtOğOmllz Bulgar baı 
murabbası Sakarof bu hmusta 
demiıtir ki: 

- Konferansta ~evsuu bahsedilecek 
meseleler hakkında murahhaslann pze· 
tecilere sureti katiyede söz söylememele· 
rlnl Ut içtimada teklif eden ben oldum. 

Diğer murahhas arkadatlanm da benim bu 
tekl~ 1DDvafık »uldular. 8u 111rede 
~~_1b,pılıqa p~teplerl\ ıe'P! 'IJDC· 
mercA esas ıdbldylc kioul cailmi~ti. 
Binaenaleyh arkıda$Jm Nikolofun beya· 
natta bulundugunu zannetmiyorulD. 

Jsianbul, 16 (A. A.) - Balkan ti -
tin konferamr relsutınden tehllt o • 
lun•uftur: 

Balkan tütthı komisyonu bugün f • 

Wnci f~tlmamı Nemlfzacle Mltat Be • 
yef endlnlaı rlyuetl alt.meta saat 2 bu • 
çulda lstanbul Ticaret odasmda ak -
tetml§tfr. 

Tesblt edilen raznamenln blrinei 
maddesini. tefldl edea - San tiltnle -
rln Uç memleket tutfinlerlne olan re • 
kahetl - mevzuu lzerinde mtlzakere • 
ter eereyan eylemi§ ve memleket .me -
naftinf gi.lleten bur tıeclablr hususun. 
da mutakabat hami olumqtur. 

Her Uç heyeti murahhasanm da • 
termekte oldafu hOısntl ai1et hue • 
blyle mtlzakerat müsait bir safha da • 
hHinde inkipf etmektedir. 

Yarınki ~tfma saat üçte Tieare& o -
4 .. nda vah bulacaktır. ···-··-·-·-··-·--------· beyin azami meaaisi geçtiğini, 
yUz lork klllur kilo aflrhjuıda 
olan ba sevimli arkadapn kilo· 
11111dan dejilse bile maddi itle
rinden pek çok kaybettijini Ye 
bu cihetin tellfiai buasanda ri· 
yaaetçe nazan dikkata ahnma 
ımı slylemif, bu temenni de 
maYafak garDlmllttllr. 

Oıklldar azası ApNlkadir Bey 
ba devrenin UıkOdar bastaba· 
nesinin teıisi gibi pek hayırla bir 
karana tecellİIİDe mar;tar oldu· 
juna bllhana kaydetmiı, bun· 
da dolayı arkadaı!arına teıek· 
kllr etmiftir. En son Vali Mu· 
biddin Bey kısa bir nutuk irat 
ederek deYrenin bitam1 dolayı· 
11yle meclis uuına meıailerin· 
den dolayı t91ekkllr etmiıtir. 

DeYam etmekte olan içtimaın 
bir taraftan tanzim edilen up
b da oknup tastik edildikten 
10nra ictimaa nihayet veribDİftlr • 

Garbi T rakyada Dağı 
lacak Çekler Hazırlan 
Bezı kUylftlerln eski yerlerine yerleşti 

melerl işine de başlanıyor 
Garbi Trakyadaki mllbadele 

meselesi hakkında komisyon 
merkezine izahat vermek Dzere 
bir mOddet evvel ıehrimize ge· 
len GömDlcllne talt mDbadele 
komisyona Tnrk murabbaıı Fuat 
Bey baglln GamOlcOneye döne· 
cektir. 

Garbi Trakyadaki Etabli mDs
IDmanlara verilecek 150 bin 
ıterlin tazmioabm dağıblmasına 
milteallik btltna itler bitirilmiı, 
çekler buırlanmııbr. Fuat Bey 
G6m01cllneye d&ıdllkten sonra 
bu çekler sahiplerine verilecek 
ve tazminat iti tamamiyle bitmif 
olacakbr. 

Garbi Trakyada, evvelce k6y· 
lerinden uzaklaıtırılmıt olan baza 
mOılGman kayJUlerin eski yerle-

rine yerleıtirilmesi itine ya 
baılanacakbr. Bu suretle 
meleye tAbi olanlar takribeD 
ailedir. Bu kayliller eski k 
rine iade edilecek ve keD · 
erazi verilecektir. 400 · 
ikiyOzli Funducak köyil ah 
dendir. Bu kayde iakla 
batlanmııtar. 

diğer kayllll~rin de 
bıraktıktan mal ve arazi 
edilmektedir. Bunlara, 
aynen verilmediği takdirde 
minat verilecektir. 

Garbi Trakyada etabli te 
tamamlanmııtar. Son zaman 
timdiye kadar vesika ala 
bir kaç kifi komisyona mn..eı~ 
etmiıtir. Bunjara da vesi 
verilecektir. 

M. Dumeri öldüren 
[Üst tarafı ı iuci sayfamızda! 

Mukabil cepheyi tutan matbuat ise 
katili, komünistlerin bir aleti olarak 
göetermek istiyorlar. 

Bir kınn gazeteler de, Gorgulof 
ne Beyaz. ne de Kızıl Rus olarak gös • 
teriyorlar. Onlara nazaran, katti 
"Yeıil,, dir, faşisttir. 

M. Dode bUyiik tesir uyandıran 
makalesinde Fransa em.niyeti umumi -
ye m8dflrlUfilntl M. Dumer'in katlfle 
lttlham etmekte ve bu •ddiasını tev -
9lk ~in de M. Damer, Reisicümhur in • 
tfhap edildltf zaman yazdığı bir ma -
kalesini tekrar etmektedir • 
Çeko•lovakyaya giden muha• 

bir ne anlatıyor ? 
Muharrir o zaman aynen şunlau 

yaşmı,tı: 

"Relal cllmhur Dumer'e gellnce; 
oann değU, hemen f&rulltün ftıhtıntı 
w gak aUe mmauplanna dikkttt et • = ~S!~i"t!~~ ı::,,; 
RriBHmlulr M. Fitıki JllJI. il~ ile 
M. Mibron al/flr&lldadır. o. M blr ita • 
dua, ne ide korku11la eltH edilebilir bir 
adamllır._ 

L6 Jurnal gazetesiyse, husuıt mu • 
laablrl "Geo London,, u Çekovlovak -
ya'ya giadermlştJr. 

Geo Lonı1on katilin Kmt olduh -
nu lsbata,.••n .. a ~or: 

Prat - Buraya geleli ftç gftn ota • 
yer. Prat polisi Gorgulof hakkında 
maUlmat toplamak iizere bfiytik bir 
pyret aarfediyor. Polis mUdlirU 
doktor Doleç bizzat bu ifle meflUl ol -
maktadır. 

Şimdiye kadar bet yiiz ldtfden faz • 
la, bizzat veya mektupla müracaat e • 
derek Gorplof laakkmda maUlmat 
vermişlerdir. Bunlann arasından, 
Mösyö Jkutoit'in fU Bizleri kayda de· 
ter: 

- Gorplorun Prağ'da11ken temas· 
ta bulrMldlıiu ldnuelerin hepai ya 11Jp
laell ldmaelerdl, 11alıut ta arlık bugü 
,,..1re1m intllrllmlf olan 80D11etlerln 
adamlarıydı. 

Mösyö Bru90it Cemiyeti Akvama 
merbut olan tahkikat komisyonu aza • 
811Nlan ve llus belediyeleri ittihadı re• 
Wdir, şayanı itimat bir zattır. 

Gorgulof, dostlan meyanmda Ber -
linde oturan fakat Pariste ticaretle 
meşgul gibi görfinen YakoW ismin· 
de birisi vardır. 

Yakolef, "Yeşil hareket,, denilen 
harekette Gorgulof'un muaviniydL Bu 
mflnasebetle şunu da hatırlatalım ki, 
ha "Yqll luarekt,, in Bol19vik aleyh -
tan olan uıl Yeşil hareketle hiç alıl • 
kul yoktur. Esasen bu aonuncu 
"Hareket,, in reisi .olan miralay Vo • 
rolovlç şu sözleri söyl8yor: 

- Gorgulof tarafından meydana 
~anlan nuVıut "Hareket" bize daima 
ıllplıell görünmüıtü. Kendlaiyle 1ıiç 

bir zaman münaaebete glrifmek lale • 
medlk. 

Gorgulof Prai'dayken dalma bir 
sfiril fırkalar teşkil edip harekete geç • 
mek veya IHTCUt harektlere iltihak 
etmek iatemifti. Meseli Ruı çiftçi 
partisine ginnek istemiş. fakat reis 
Etiyen Maslop tarafından reddedi • 
lince onu tehdit bile etmiştL 

Yakodof'tan bqka, Goqulof'u:a 

arkadaşlan arasında Popop ve 
viç isimli iki de propağandaa 
Bunlann Boltevik olduğu an·--
tL Ve kaçmışlardır. Bir tiç 
larak ta Onşokof isimli gene --~~ .-.
prop&nfandacw, biri de onun 
daşlan arasındaydL 

Gorgulof 1927 senes,nde R 
da seyaht yapmıştır. Polis m8 
Gorgulof'un şuurlu veya şuursus 
rak Sovyetlerin imaline hizmet 
bir adam olduğuna ve megalo 
~ünden şunun veya bunun elindf 
olabilecek bir tabiatte balund 
dair bir çok kimselerin if adesilll 
detmiştlr. 

Burada Gorgulof'un ilk ka 
bulmrya muvaffak oldum. 

Emili Nahlsil isminde bir Ç 
vak olan bu akdın, berber olan 
nm yanındadır. Bana, evliykell 
tiklerini anlattı. Kocası, ken 
yaptığı işlere ait hiç bir şey söy 
•it. on .. evli kalmışlar. Ayn 
nna sebep, ltocasmm IUaıtiahlıııa 
ka, Emlli'nin, onan bir de metreli 
lunduğunu keşfediıi olmuftur. 

Gorgulof'un metresi, kead 
h8k4metinüı talebelere verdftf 
ten başka bol bol para ela ve 

Goıyulof, ilk defa olarak E 
evlenmft deiiklL Dalla evvel, 
~- Mari ismiacle bir bHI 
leaaıiiti Bu :hlhn, 11ahr 
gUre, Bratfslma'da ...._ 
Şunuda ilave edeliıa ki, Gorp 
doğduiu köyden Od Rus. onu, k 
UlfUndenberi Gorp'IA ~ la ak 
dıklanm dylemektedb ... 

l'ran•ız pall11fnln 
"il umamte,, gazetesi, GOl'f 

Fransız polisinin adamı oldufd 
pat etmek istiyor. Bu pzetıe,e 
ran, Fransız emniyeti ..... ..,.... 
sicflmhuru, Kml ll•laT 
Franaayı harekete imar ~ 
Avusturya Arşkt••emm il 
bir hadise ihdasiy)e fttlaul 
11111ıan söyliiyor: 

1 - Gor,,,,ıol FF'flMU ll04rtlllll'! 
olmana iki ""81tagla ıe...atGfll~ 
rial karan. Tocaln 11azetal 
koolot, blrla# de Renolt oıı.~ 
fabrlkauula gallf'lll ınııhblr 

vaaıtalarigle. 

2 - Sulkaattan bir t1H erJtl, 
(Jlllol, polia ınulıablrlerinarı 

:ıd'ln cloarında bir ~ 
3 - Gorgulorıua Begaz il.

lan Yakoolet Niaan tll/llltla, 
Franaız aelirl Tf'!Ulaua Pon# 
tından kabul edUmlftl. 

4 - Gor,,,,ıol, Franatlnuı 
rinden ıolan Çe~ 
tarafından gayet iyi w ..,,,, 
ameleye tabi tutuluyordu. D"' 
lık bUe bağlCUUIUfh. 

5 - Edebiyatla çok ,_,,,,ı 
lunu ıöglüyen polla nıiJdlJrl 
ıuikaat olduğu zaman ort,,,,. 

6 - Madam Vlot Farrer'• 
danı ıüphell bir kimaege ~ 
metine rağmen, emnigdi .~ 
müdürü onu tevkif etUrm...,......~ 

1 - Sulkaat giJniJ la~ 6lr 
Zil tedbiri alınmanuffı. 

8 - PolM miitlilrl tfr 
(Emni11eti umumiye w ~ 
rüniln mn'ullgetlerlnin ffiıJdi 
cejini) bUdlrtaektedir. 



r:==:::::::::==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!'!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~---~!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!'!!!'!"'!!!!!~!'"--~ 5 - VA KIT 17 MAYIS 1932 ~ 
Meraklı Hadiseler 

Altın ' Peşinde! 
8tnıerce mühendis seferberdir, dağ dağ 

dolaşıyor, arıyurlar .. 
ı6-1:;:dra .. gazetelerinin ~erdiği ma • görmez arazisinde altın bulunduğuna 
lltfUıend· gore, hali hazırda binlerce zahfp olarak hemen Londra ve Nev. 
~ ıs, diinyanın her tarafında al - yorka koşuyor ve bu kumpanyanın 
llaırnara.ın~1~ meşguldüler. Lond - mühendisini alarak geri dönüyor. Ne • 
l'nıd en buyuk maden kumpanyala - tice boş çıkınca, budar yaptıkları 
btııuan biri, her sene, bazı sahalarda masraflarla kalıyorlar. 
Jet nan altım çıkarmak için bin - Hali hazırda maden mühendisleri. 
hu ce t~klif karşısında kalmakta, nin en çok altm çıkmasını ümit ettik • 
~ teklıfler üzerinde tetkikat yapıl - leri saha Kanadadır. 
ftı ta, fakat ekserisinin yanlış oldu - 'Yeni aıtm keşfi için vuku bulan 

~lllaşılmaktadır • hareket Yukov'da muvaffalciyet kazan 
it 

1 
.. llırıpanya, yüzde bir ihtimal bi - mış ve mütahassıslar, buzların altın • 

~orse, binlerce lira sarf ederek tah - da altm bulmıya muvaffak olmuşlar • 
t Yapı ... ·or. d ~ J rr. 

da bi Çenlerde Hindistanın ortaların - (İsveç) te de yeni bir altın sahası 
ıııaıa r Yerde altm bulunduğuna dair bulunmuştur. Bu saha kibrit kra • 
ora ırıat alınmış, mühendisler derhal h Krugerin son güvendiği işlerden bi. 
bir~: gö~derilmişse de .. bu~~ar a~cak riydi 

il ç kulçe bularak donmuşlerdır. Orta Avrupa dağlarında da altın 
Jad azan, cenubi Afrikada bir tar - :keşfi çok muhtemeldir. Onun için bu • 

m;~At~=Fa~i~~~~~~-o~h~ 
- Üst tarafı l inci savf ımızda -

~~ . 
b" faciası olmuştur. Yap-
Mfllllız tahkikata göre hadise 

Yle cereyan etmiıtir: 
ao[ ~lcsimde iki kışlanın arahk 
h· •gında, kışla binasının geniş 
1-~ ~ısmını ita-al eden bir afyon 
ij rılcası vardır. "Mamulatı şar
.;.e afyon fabrikası , ünvaoiyle 
tij elce Japonlar tarafmdan işle
t tQ bu imallthane bir aralık 
~;~sızlara geçmiş ve nihayet 
~6 fın:ıete devrolunmuıtur. Hü
'brı~et .bur~~ını kapatmış, temhir 
.._. ış, ıçensıne de Abbas Ef. is-
~~de birini bekçi bırakmıştır. 
tile bas Ef. ailesiyle birlikte fab
..._ •nın yazıhane kısmında otur
..__ktadır. Yangın buradan çık
,br. 

~ A.tq, 6ğleden sonra saat on 
' beı geçe g&rlllnıüıtür. Yazı
'h,ede oturmakta olan Abbas 
~ karısı, ve 8 yaşındaki kızı 
~ baılannda birdenbire yük
~ n aleY sütünuun görünce fer
~ baılamışlar ve kendilerini 
la. •rabilmek için methallere 
"1 llluşlardır. Binanın alt katında 
\~ifan otomobilciler Ye benzinci
iı.ad'Ykırışı duyarak kazazedelerin 
~ •dına koımuılar ve zavallı'k ~iri diri yanmaktan kurtar-
a ıatemiılerdir. 

•e krıa rağmen Abbas, karısı 
~k Q~~lc k!zı ve onlan kurtar
,. ıçın ugraşanlardao Kazım 

'IQde biri ağır surette yara-
lbıılardır. 

"•k' . lt.ıd a mahalhoe yetişen sıhhi 
~lıe•t. heyeti Abbas ve Kazımı 
~,_. dıye hastanesine, Abbasın '•na ve kızını Fransız hasta· 
'iat e lcaldırmııbr, yaraları pek 
tıa'd olan kadıncağız çok geç-

\' en Yefat etmiştir. 

~İtt:~rı~ yerine gelen itfaiye, 
~~ kımyevi maddeleri ihtiva 
~tıı afyon imalalhadesinin, bo· 
~ kdun:ıanları ve yakıcı alev
~ b·•rıııında bir müdd~t ya
'-Yıet llıaya yaklaşamamııtır. Ni
~'-Jik her tedbire baş vurulmuı, 
'ıe e ~6ze alınmış Ye fedeka
,t~i bır çahıma neticesinde 
'ta baılangıcından üç saat 
"'ıe~ k ta?1 saat 16 da söodür
~ıı.a .•bil olabilmiştir. Yanan 
-..ku 1

lllalathanenin bir kısmını 
~ etmektedir. 

a.ıt Ylenild•w• 
'"Qlldıı ıgıne göre yangın 
d:~- "'iile · ' 
ı"ttr le n:ıeyıp ateş fabrikanıo 

rnlarına sirayet etmiş 
~Qai Taksim civarı için 

ciddi bir tehlike olacaktı, yan
gının ne suretle çıkbğı henüz 
anlaşılmıı, değildir, zabıta ve 
Müddeiumumilik tahkikatı henüz 
bitirmemişlerdir. Bina lstanbal 
Emlak tirketinin malıdır, Yan· 
gıo, uzun bir zaman tramvay 
seyrüseferini sekt~ye uğratmııtır. 

Son dakika 
Son dakikada zabıtadan öt· 

rendiğimize ğöre yangında bir 
kast eseri yoktur. Yangın, gaz 
ocağırıdan ve gaz ocatına yakın 
bulunan eterlerin parJama11ndan 
ileri srelmi,tir. 

Bllyilk 
Elçilerimlz arasında 
Değişiklikler 

Ankaradan gelen haberlere 
giire bnynk elçilerimiz :araaıncİa 
bazı deiiıiklikler yapılmasına ka
rar verilmiştir. Bu cümleden ola
rak Londra sefiri Ferit bey Var
şovaya, Paris sefiri Münür bey 
Londraya, Varşova sefiri Cevat 
bey Romaya nakledileceklerdir. 

Sabık Roma sefiri Suat bey de 
Paris sefirliğine · tayin edilecek
tir. Mookova sefiri Hüseyin Ra
gıp bey eski vazifesinde kala
caktır. 

Merkez bankası 
Amerlka'dan 
Altın aldı •• 

Cümburiyet Merkez Bankası 
Amerika'dan yeniden yarım mil
yon lira kıymetinde alhn satın 

almıştır. Altınlar NeYyork'tan 
vapurla Avrupa'ya gönderilmiı
tir. Oradan kara yoluyla ıeh· 
rimize getirilecektir. 

V apurcular heyeti 
Vapurcular heyeti dnn Anka

raya hareket etmiıtir. Heyetten 
bir zat bu seyahat hakkında tun· 
lan söylemiıtir: 

- Hükumet tarafıodan teıkili 
düıünülen vapurcular anonim 
şirketi hakkındaki nokti nazar· 
larımızı bundan evvel Ankaraya 
giden heyetimiz gerek vekalete 
ve gerek diğer makamlara izah 
etffiişti. Bu defa da gene aynı 

mesele etrafındaki düşündükleri
mizi tekrar edeceğiz. 

Yugoslavya maslahatgUzarının 
te,ekkUrU 

Yugoslav maslahatgüzan M. 
YuYanoviç viliyete giderek vali 

Yunanistanın 
Borçları 

lnglllzler, taksitleri 
Altın olarak 
IstlyorJar 

Yunanistan, bu talebl 
reddedecektir 

Atina, 16 ( Hususi muhabiri
mizden) - lngiliz sefiri, Yunan 
hariciye nazırını ziyaret ederek 
bir nota tevdi etmiıtir. lngiliz 
ıefiri bu notasında lngiliz da
yinlerine borç taksitlerinin altın 
olarak tediyesine deYam edilme
sini talep etmiştir. Yunan hari
ciye nazırı bu talebi tetkik ey
ledikten sonra cevap vereceiini 
söylemiıtir. 

Maamafih Yunan hükumetinin 
bu talebe menfi cevap vereceği 
muhakkak görülmektedir. Zira 
lngiliz dayinlerine taksitler altın 
olarak tediye edildiği takdirde, 
bu, diğer ecnebi dayinlerinde ay
nı talepte bulunmaları için bir 
misal teşkil edecektir. 
Tamirat konferansına davet 

Atina, 16 <Hususi muhabiri
mizden) - lngiltere hükümeti, 
Haziranda Lozanda toplanacak 
olan tamirat konferansına Yuna
nistanı resmen davet etmiştir. 
BaşvekiJ, Lozan konferansına 
gidecek Yunan heyetine bizzat 
riyaset etmiye karar Yermiştir. 

DlktatörlUk meselesi 
Atina 16 ( Hususi muhabiri

mizden) Baı~ekil M. Venizelosun 
tekziplerine rağmen, muhalefet 
gazeteleri yakında diktatörlük 
ilin edeceğini yazmakta israr 
ediyorlar, muvafık gazeteler, bir 
diktatörlük şayıalarile istihza 
ediyorlar. 
Y.unanlstan tasarruf yapıyor 

Atina, 16 [ A.A l - Gazete
ler, hOkumetin bütOn mesarifi 
tahdit etmek karanna tevfikan 
harbiye nezaretinin levazime ait 
kredilerin ekserisini ilgaya karar 
vermiş olduğunu yazmaktadır. 

Ecnebi heyetlere ait krediler 
de ilga olunmuştur. 

Bahriye nezareti bütçesi, 288 
milyon drahmiye indirilmiştir. Bu 
bütçe 1931 de 355 milyondu. 

1 S PO R 

Dev adam 
Gene galip 

Mllano, 16 (A.A) - Dün saat 18 
de yedl bin seyirci muvacehesinde S:ın
Siro stadında ltalyın boksör Primo Car· 
nerıyla Alman boksör Schocnrath arı
sında Lir boks maçı yapılmıştır. Maç 
Garneranın bariz tefevvukunu gören ha
kemin müdahelesi üzerine tatil edilmiştir; 
Camera şiddetle alkışlanmıştır. Schocn· 
ratb 93 ve Carnera ı 18 kilo ağırlığında
dırlar. 

Tek ba,ına 33D kı,ıye kar'ı 
oynadı 

Havana, 16 (A.A) - Aynı zamanda 
330 kişiye karşı 66 dartl şatranç oynı
yan Capablancı, 46 parti kazanmış, 4 
parti kaybetmiş ve 16 parti de berabere 
kalmıştır. 

Arla bakımı Panathlnalkos ta· 
kımını yendi 

SelAnik, 16 (A.A) - Aris takımıyle 

Panıtbin:ıikos tıkımı arasında yapılan bir 
futbol maçında Aris takımı sıfıra karşı 
yedi sayıyle Pınathinaikos takımını J en
miş ve pırlak bir muzafferiyet kazan· 
mıştır. 

DarUlfUnun kulUbUnde 
Darülfünun spor lrnlübü umurot he

yeti fevkılAde bir toplanma yapmış, eski 
idare heyetinin istifasını kabul etmiş ve 
yeni bir idare heyeti seçm iştir. Yeni he
yet reis: AV"ni, ikinci reis: Tarık, umu
mr ~itip: Kadir, umumt kaptan : Suphi, 
muhasip : Şeref, an: Feridun Beylerden 

Jetli haaarat yapacak 

Muhittin beye, Yugoslavya kra· 
Jiçesi Mari hazretlerine burada 
bulunduğu müddet zarfında ıös
terilen misafirperverlikten dolayı 
teşekkür etmiıtir. ~ mürekkeptir. 

1 Hadiseler VE Fikirler f 

Akvam Cemiyeti Nedir? 
Bir Alman muharriri cevap veriyor: devrin 

en bilyilk yalanını temsil eden abide! 
Cenevredeki milletler cemiye

ti, devrimizin leh ve aleyhinde 
en çok söz söylenen bir mües· 
sesedir. Onun istinat ettiği fi
kirler ve onuli yaptığı işler; hem 
müsait, hem gayri müsait bir 
noktai nazardan tetkik ve ten
kit olunmaktadır. Bütün dünya 
milletlerini bir araya getirip bir· 
leştirmesi, ihtilafa düşen millet
ler arasıoda kendisinden, sulh 
ve müsalemet havasını teneffüs 
eden müzakereler açarak ihti
lifları adalet ve insaf dairesinde 
tesviye etmesi beklenen bu mües
sese, bugün iki parçaya bölün
müıtür. Zaten onun tesis olun
duğu günden bu ayrılık vardı. 
Bir tarafta umumi harpte galip 
gelen devletler, diğer tarafta 
mağlup olan devletler bulunu
yordu. Gerçi mağlupların tevazu 
ve teslimiyet içinde şikiyetlerini 
söylemiye hakları vardı, fakat 
bunları dinleyip dinlememek ga
liplerin keyfine bağlıydı. Bu müt
hiş ayrılık her ıeye rağmen de
vam ediyorsa da Akvam cemi
yeti hala yaşıyor Ye fikirleri meş· 
gul ediyor . 

Akvam cemiyetinin ne oldu
ğunu, ne yaptığını, izah için sa-.................................................... ·-··-· 
Sıhhiye mUate,arı HUsamettln 
Bey Paristen geldi, Ankaraya 

gitti 
Pariste toplanan beynelmilel 

hıfzıssıhha ofisi içtimalarında 

memleketlmjzi temsil eden sıh

hiye müsteşarı Hüsamettin Bey 
Paristen ıehrimize dönmüı ve 
Ankaraya gitmiştir. Hiiaamettin 
Bey hıfsızsıbha ofisinin içtimala
rı neticesi hakkıoda ıunlan 
söylemiştir : 

- Hıfzıssıhha ofisi içtimalannda 
memleketimizi çok yakından a!Akadar 
eden bir çok meseleler görüşülmüştür. 

Bilhassa asrın terakkiyaunın doğurduğu 

bir ihtiyaç olan beynelmilel hava hifzu
sıhhası etrafında uzun müzakerat cereyan 
etmiş ve müsbet neticeler alınmıştır. 

Memleketler :ırasında ölü nakliyatı me-
5elesi için de beynelmilel e:,ısa t kon
•nuştur. içtimada itlafı far ameliyesi et-

ında da şamil hazı kararlar verilmiştir. 

Dollar öldU 
San Francisco (Kaliforunya) 16 

(A.A)-Dollar Stansbip kumpanya 
sının ve bir kaç baıka gemi 
kumpanyalarının müessısı ve 
reisi ayni zamanda Amerikan 
enternational Cprporation'un mü· 
dilrü Robert Dolların öldUğil 
haber verilmiştir. 

Robert Dollar iyilik yapmayı 
çok sever bir adam olmakla 
tanınmıştır. 

Sovyet ricallnln Ankarayı 
zlyaretlerl tarihi 

Sovyet icra komitesi reiıi M 
Molotof 'la hariciye komiseri M. 
Litvinof'un Cümburiyetimizin o
nuncu yıl dönümüne tesadüf e-
933 senesi teşrinevvelinde An
karayı ziyaret etmeleri takarrür 
etmiştir. 

Gelenler, gidenler 

Berlin darülfünunu tıp fakül
tesi müderrislerinden profesör 
Sorens poktor, Behçet Sabit be· 
yin validesine ameliyat yapmak 
üzre şehrimize gelrniştir. 

§ Evvelki gün Vice Royol ln
dia vapuruyla şehrimize gelen 
580 lngiliz seyyahı dün ayni va
purla gitmişlerdir. 

labiyettar bir Alman muharriri, 
Max Beer tarafından kaleme 
alınan eser, bu cemiyetin mana 
ve mahiyeti ve onun tarihini ye
niden tetkike vesile teşkil etti. 

Alman muharriri, Akvam ce• 
miyetinin teessüsünden bahse
derken onu ortaya çıkaran Vil
sonla Klemanso arasında ko· 
pan müthiş mücadeleyi anlatıyor. 
Birinin idealizmi, ötekinin kin• 
darlığıyla döğüşüyordu. Ninha• 
yet Klemanson'un kindarlığı ga• 
lehe çalmış ve Akvam cemiyeti 
onun dilediği gibi vücut bul· 
muştu. Ortaya çıkan müessese, 
galiplerin mağluplara karşı his· 
settikleri kin ve adavetin bir 
icra vasıtasından başka birşey 
değildi. Hatta Akvam cemiye
tinin merkezi olarak seçilen bi
taraf şehir bile Brükselden bel• 
ki de Paristen daha fazla Fran• 
sızdı. Ve bu sureta bitaraf, .. 
hakikatte, Fransız olan muhit 
içinde F ranaız taassubu herşeye 
hakimdi. · 

Akvam c~miyetini senelerce 
yakından tetkik eden hatta ıe
nelerce onun mesaisine iştirak 
eden Alman muba'rriri akYam ce
miyetinde nasıl çalışbğını, ne 
işler gördüğünil çok iyi bilen 
bilhassa her işin, her meselenin 
nasıl bir ruhla tetkik olunduiuau 
iyi kavrayan bir muharrirdir • 
Kendisi bunları izah ederken 
akvam cemiyeti ağının en hlkim 
ıiması olan cemiyet katibi umu• 
misi Sir Evik Drummudu şöyle 
ediyor: 

Sir Orummond Abam cemiyetini 
bütün şebekeleriyle idare eden, onun 
biltün mesaisini tanzim eden, sekiz sene 
onun bütiln mesaisiyle alAkadnr olan 
~ıhsiyettlr. 

Aceba bu kadar selAhlyet ve nüfuz 
sahibi olan bu adam, bütüa milletleri bJr 
araya getirerek yer yüzüne sulh \'C mil· 
aalemeti, uhuvvet ve adaleti yayacak 
müessesenin hedef ve gayesini duyarak, 
yaşıyarak çalışmış mıdır ? 

Alman muharriri bu mlihim 
suale cevap veriyor Ye 

- Hayır! 
Diyor. 
Sebep basit, çünkü Sir Dram• 

mond lngilizdir, Ye daima galip
lerin davasını gütmüştür. Galip
lerin gözü 8nündeyse daima çe• 
likten bir perde gerilmifti. Bu~ 
çelik perde galiplerle mağluplan 
daima aymyordu. Ve aynı çelik 
perde galiplerin hedefleriyle Ak· 
vam cemiyetinin hedefleri arası· 
na dıkilmişti. 

Onun için Akvam cemiyeti 
zırhlı yumruklarla silahsız millet
leri hep tehdit etti. Bu zırhlı 
yumruk sahiplerinin dilinde "Kim
senin kanını dökmiyeceksinizl " 
sözü "Siz biçbır vakit bize do
kanamazsmız!,, şeklini alıyordu. 

Neticede bntün beşerıyet için 
müzhhep, müşaşa bir rilya gibi 
doğan Akvam cemiyeti, devri· 
miz in en büyük yalanı oldu. Ce
nevredeki muhteşem bina, bu 
büyük halatın abidesidir. 

Alman myharriri Max Beer 
bunları söylemekle iktifa ediyor 
ve AkYam cemiyetinin ilerde 
tekamül edip, insanlık için sulh 
ve müsalimet kaynağı olup olmı• 
yacağım 1nevzubahs bile etmiyor. 

Çünkü onun fikrince, yalan Ye 
riya üzerin~ kurul:ı!l bir m"i~nese 
ancak batmıya mahkumdur. • 

• 
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Y ozgatta cinayet 
Caferli civarında üç 

ceset bulundu 
Nususi Yozgat muh~ birimiz 

bildnyor: 
- Yozga<fın Caferli ist:ısvonu ci\·a· 

rında bir teaffün başlamış ~e bu [en:ı. 
koku birlcaç gıin devam edince l;öylüler 
etrafı aramıya b.ışlamı~l:ır nih1yct J;an:ı.;: 
civannd:ı iplerle bop,ulmuş üç ceset 
bulmuşlar ve hükômete haber vermiş 
!erdir. 

16 Mayıs 

Nukut 
!\ur UŞ 

20 f. franm 1:'!,50 

ı sitcrlin :'75,-

ı dolar 212,-
'20 liret 219,-

20 f. Belçika 118,-

20 dr:ıhml 32,-

~O r. hv1çrc ~~o.-

20 ıe,·a 2R,-

ı florin 85,-

20 ~uron Çclt ~-
Çek fiatlara 

Par!5 12,06 

1932 

(Satış) 

1 ~ilin. A"· 
ı pezcta 
ı l\l.ırk 

\ zlotl 
1 l'cngo 

20 ley 
20 dinar 

ı çervoncç 
1 Altın 
ı !'\lecldıye 

ı Banknot 

(kap. sa. 

Prağ 

sau Çarşamba 

17 mayıs 18 mayıs 

Kuruş 

31,-
lfı,-

11 Muharrem 12 Muharrem 
GUn doğuşu 4.41 4.40 

GUn batışı 19,21 19,22 

50,- Sabah namazı 4.33 4.30 
24,- ı 31,-

12.lO 12,10 Öğle .. 
11'.lncll .. 1607 16,07 

25,-
73,-

-
Akşıı.m " 
Yatsı .. 19 2ı 19,22 

21,12 21,13 

934,-
44,-

' 234.-

ı~ak .. 
Yılm geı;~n 1 

GUnlerl J 

2 .• :ı6 2.34 

Türh 136 137 

ı 6) 

Hı,03 

Yıım kalan ~ 
GUnlerl ' 

22'3 227 

Cesetler genç bir kadına, bir kız, ve 
• bir erkek çocuğa :ıit!l. Bun l:ırın erkeksiz 

bir aile olduğu anla~ıfıyordu. Civ:ır kö\" · 
Jerde llhkilı:at yapılmış tegayyüp ed~n 
kimse çıkmayınca yolcu oldoklan kan:::ıti 
h:rnl olmuştur. 

Londra 769,- \'ıy:ı.na 

Madrlı 

4,3662 

5,8894 
... w J 

O sırııd;1 Caferli ve Şefaatli ci\·:mnda 
Osmaniye nüfus dairesinin hü,·h·vet cüz. 
danl:ırını hamil kiprilerin dot:ıŞ~kl:ırı ve 
onlardan şüphe edildiği huktlmete haber 
verilmiş ve mtiddeiumumillkçe t:ı.hkik:ıta 

· başlanılmışnr. 
Kadın cesedi üzerindeki çamaşırlar bu 

cinayeti yapnkları zannedilen kıpciler 
fizcrindeki ~ama~ırlarla muktıre.;e cdifmi~ 
dikiş, biçim. iplik \"e laırr ş itib:ıriy\c 
mür:ıbıkat hasıl olmu~tu~. ;\ l:ıznun.l:ır 
cesetlerin · hüviyyctlerini t~nım:ıdıkJarını 
musırrane ~öylüyorlar. 

Kıptilerin herhangi bir rncik:ım \e 
n.cnfaıı.t kastiyle bu cin:ıı·eti y:ıptıldarı 
.Luvvetle zannedilmektedir ! 

Peklr Zfyo 

Bir kursun 
~ 

Klot Farerl 
Yeniden Diriltti! 

Londrada çık< n "Evaing Stan· 
dard,, gazetesi, M. Dumerin kat
li münasebetiyle, fog·liz gazete
cilerinin Kiot Farerm basfı ba-
delmevtine şahit oJduk!arım ya
zıyor. 

Bu, muharririn edebiyat ale
minde öldüğüne dair bir telmih 
değıldir. Filhakika lngiliz ansik
lopedisinin J929 senesi tab'mda 
Klot Farerin 1917 senes 'nde 
F!andr cephesinde öldüğü yazl
hdır. 

Gazeteciler, Klot F arer yara
lamncz, tercümei halini aramak 
üzre ansiklopediye bııkınca, ora
da kendisinin aldüğ ünü yazılı 
bularak hayret etmiı,1erdir. 

Beşi~ci lcr:ı. Memurfuj!;und:ın : Air 
deynin temini istifası zımnında mahcuz 
olııj'l 5atılm:ısı mukarrer hıılu.::ın hane 
cşy:ısı 23-M:ıp~ 932 p:ır.:ınesi ~iinü s:ıat 

10 dan itib:ır~n Cihırn~ir hacı !.uyu çık
maz soka~ı T 7 ~o. lı lı:ıne önünde bi
rine: armrma yııpılacaktır. T:ıliplerin yevm 
ye cahalli mezın'lrcdc ha7ır hulunan 
me1. ura mürac~atlıırı lüzu:nu ilfa olu
nur. 1~096) 

lstanbul üçüncü icra~dııiresin
den: 

:'\urorl: 0,4:'59 

Mll!no Q,26- flerlln 1,9922 

nriiksel 3.3925 \•ar$OVI 4,0:'30 

Atlnl ;o,:-~25 re$lC 4,2359 

Cin ene 2,4294 Tfükrcş 79,89 

Sofya 6"' - .. -o ı neı~r:ıt ~7,11 .,.,ıJ 

Am5tcrdam 1,173:- :-.tosko,·a 1071.50 
-

Esham ---
iş tıank:ısı 9,20 Terlws 2~.:"5 

Anadolu 25,35 Çlmenm Ar. 9,-

Reji 4.05 Coyon dey. 21,90 

sır hayriye 13,- 1 Şarlı: dey. 2~~5 

Tr:ımvav 50,- 1 alyıt 2:-

Unıumi,sh:orı:ı ır,- 1 Şark m. ccz.a 2,95 

Bomontl 23.SO Tcicfon 15,55 
~- - -- -- - -

istikrazlar 1 Tahviller 
- -- -- ---
lst. d.lhlll 95. Elektrik 5,-

Şark d. yoll.m 3,15 Tramvay 4,95 

D. :-.ruvahhlde 44.- Tünel 5,-

Glirırülder S,IO Rıhtım 16,95 

Sardi mahi s,;-5 j •\na.dolu ı !?!i,10 

B ·gfat. 4,50 • 1 t 25,25 

r. a~kcriyc - . mümes~il 2,g51 

Fatih sulh ıcra memurluğun

dan: 
l lüseyin e[endi ile Hüsni paşa zade 

Şerafeddin beyin şayi~n mmcsarriE ol· 
duldan Topçularda Topçular kışlası cad
d.:sinde 9 ve mukerrer 9 numaralu köşk 
re muteferriatinin Şerafeddin beye iza· 
fcten Defterdarlık huzurile yapılan mu· 
h:ıkcme!'i neıice!'inde şuyuunun i1alesi 
zimninde sanlmasın:ı ver ilen karar 
Lizerine icra edilen birinci ıırttırma· 

da (2700) liraya talip zuhur etmiş ised.e 
kı\'meti muhammencsini bulmadığından 
ikinci armrm:ı icrasine karar ,·erilmiştlr. 

Yemiş tı~açlarını havi pek: v:ısi bağ'çe 

dcrunun<le bulıınan köşk on bir o~b beş 
heli beş sandı!: od.ısını cfört s:ılonu ve 
bir matbahı ve bir kııyuyu ve ayrıca iki 
u~:ık odasını muhtnidir. J~bu gayri men
ı.ul üzerinde muscccel \'e gayri musec· 
cel ha1c iddiasindc hulunanların yirmi 
gLin zarfında \'esaikl:ırile birlikte icrayc 
murac:ıatları aksi c:ıkdirda p,-ayri musecccl 
h:ık ~ahip!nrının paylaşmadan hariç brra· 
kılacak !arı \'C saa~ın ( 16 · 6 - 9J2) günü 
Fatih icra memuru tarafından · yapılacağı 
\'e t!lip olanların kıymeti muhammene 
olan yedi bin :iranın yü1de o:ıu nispe
tinde pey akçesi ' 'ermeleri ve üzerine 
ih:ılc kılın:ın mü~teri bedeli muz:ıyedeyi 
\'ermediği takdird:ı zararle farkı fiyatini 
hükme hacet !<almadan icrann tıhsil edi· 
lec.ği \'c bedeli muıayedcnin b::ş gün 
zıdın<lJ. tem.1men yatırılın:ıs1 meşrut ol
duğu ve fazla moılumat :ılmalt i~teyenler 
9:.!9 2047 numtı.r:ı ile icraye mur:ıca:ıtlan 
llttn ol un ur. {2949) 

HA VA - Dün aıcaklık aı.amt 20, ~ııı~a

rl O derl"<"l'ydl. BugUn rl\7.;:-ar mutedil sU · 
rııtle JX>~Ta.zdan e!!leeelc, hava hafit bulııtlıı 

olacaktır. 

__ RA D Y 0--ı· 

'------ Bugün] 
İSTA.VDUL - 18 rll"n lf) a kadar gr.ı

mofon, 19,30 dıın 20.so a lmdar Hafız Bür
han bey ve arkıuia.,ı:ırmm iştlraklyl" sa7., 
20,30 dıın 21 e kadar Rt>flk Ahmet llı:'y ta· 
rnfrndan "Tlirlc l"deblyo.tında aşk., mevzulu 
lconferan,, 21 dPn 2Z ye kadar hnfı7. Bür 
han bey ve arkadaşlarının lştlrakiyl•• saz, 2" 

dt>n 22,80 a kadar orkeııtra. 
\'lYANA (:S17,2 m. l:S kilovat 80 %) 

'7 jimnastik - O,SO jimnastik ev kadmlnT 
için - 12,90 oıuslkl - 17,SO konser - LS,30 
Dımzlğden nakli - 19,SO l<onser - :!0,85 
Daııziğden nakil - 2l,S5 Berllnden dan<ı. 

BUKREŞ (39i,2 ın. 12 kUovat) - 14 plıik 
- 19 hafit mı..:ıılJtl - 20,10 konser - zı l'l\d 
yo - 22 orkestra - 22,15 tagannl - 29,05 
radyo orke3traııL 

F.O~L\. (U1,2 m. ISO kilovat 100 %) 
18 p!Ak - 19,45 tagannl ve konseT - 18 
haber - 18,SO oıuıılkl - %1,S.ı komedi. 

BUDA.PEŞTE (S:S0,5 m. 18 ldlovat iO % ) 
- ıo,ıu rodyo J;mıııer - ıs.o;; lconser s:ılon 
opereti - 18,SO konM"r - 19,45 konıwr ve c;l 
gan muııılkJııl - 211 dans musikisi. 

OSLO (1071,4 m. i5 kilovat) - 20:SO lrnn 
~er - 22,40 orlı:estrıı. - 21 dan, - 2i,4:; 
dans. 

l\lOSKO\'A (1801m.100 kilovat) - %0,1~ 
dans 22,S5 e kadar ne,rlyat. 

VAKŞOVA (l.Ul m. 120 kilovat 80 %) 
- 13,10 pllllc - 16,50 plAk - 18,S5 konser 
- 20,SS pll'ık - 21,15 lcomıer - 23,10 plya 
no konseri - 2S,50 pl!lk. 

PARlS (1725 m. 75 ldlovat 80 %) - 20 
tiyatro mUaahabesl - 20, 15 edebi mUl\aJuı.bc 

Yarın 

_, VİYA..1\l'A (IS1'1,% ın. 15 kilovat $03) -
1 

IZ,80 konsl'r, 13,40 konser, 15 plAk, li,:t:ı 

konser, 20,415 orkestra. kons!'l'i, 29,25 kon- ı 
ser. 
BtJKREŞ (!al,% m. ıı kilovat) - 11>

1 
pltüı:, 19 konııl"r, 10,10 konser, %1 piyano 11rı

lo, 21,90 ak~, 21,ISO Sonat, 2S,1:'i konı.t•r. 1 
.ROl\IA (Ul,2 m. 110 kilovat 100%) - ı ... 

plAk, 12,45 tag:ınnl , .e konser, 8,80 ta~anrıı.

1
1 

21,45 opera. 
BUDAPEŞTE (550,5 m. 18 kUov:ıt 70%) 

- 10,15 konı~c.r, lS,05 çlgan muslklsi, 18,20 
konser, 20,9!) anlon o.rkrstraııt, 21,9/'l l{on
ııer. 

OSLO (1071,4 m. '75 kilovat) - ıs kon
M"r, 18,SO tiyatro, 21 koMer, 28 mtt!'laho.b<', 

Zerinin en 

biiyiik vazifesi 

nedir 

. 
Tutumlu VE Ç o cul\.larını 

• • ' • '.,ı .. • ~ ••• • , .. 
• ~ l • • ~ • .. ... 

Muktesit 

Oha~de deırhal 
Yetistirmek. 

' 

Ziraat 
Bankasındau 

8i~ HllHll 

28,15 Balaln.yka konseri, ı dAnıı. Beyoğ!u Dördüncü Sulh Hu-
MOSKOVA (1304 m. 100 kilovat) - 9,30 kuk Mahkemesinden : Ademi iktidar ve be 

dnn 23 ., Jca.dıır n~,rlyııt. 
VARŞOVA (14ll m. ııo kilovat so %) llevoıtlund:ı Abanoz sokn~nda (~!J) 

18,10 plAk, 14,85 pl4k, 18,10 VUna.dan nakil, ! ~o : lu hanede sakin iken 16·1\lart 932 
%0,45 radyo g:ıutesl, 21,15 dans, 2Z,l5 Po ı.. tırihin<lc \'efat eden Oimitri \ata vali e· 
Jonya mmıikl5l, 2.ı danw. fendinin y:ısiyetnamt'Sİ açıiar:ık tenfızinc 

n:öNlGVtJST5RHAVZEN (1635 m• G<ı lıl başl:ındııtınd:ın k:ınunı medeninin 538 
lovat 70%) - 7 Jlmnııııtlk, 15 konsı•r, 10 inci maddesi mucibince bu b:ıpta bir 

gevşekliğine 
kar~ı en müessir deva SERYOIH b' 

landır. Deposu. lstanbul"da Sirkeci' 

Ali RıT.a Merkez «'czanesidir 'f•'r' 
,J 

150 kuruş posta ile gönderilir. Jı:ııir~ .............................................................. orkl"ııtra, 2S,20 Bc.rllndcn nakJI. gün:ı itic:ızı olanların t:ı.rihi ilAndan iti· 
PARtS (17211 m. '75 kilovat 80%) l lr~at p:ız:ırındaki, Tr:ıbozon "da \'eni fer' urilıindc Ö) leden sonra Sandal bedeste

n imle s:ıtılac::kcır, Taliplerin mahallinde 
memuruna mıır:ıc:ıaıleri. 

haren lir :ıy zaı fınd:ı Beyoğlu Dördüncü 
'7,45 jimnoııtlk, 8,45 plAk, ıs konfor:ın" 
ıs,30 masııcı, 20 n.ırnan edebiyatı h:ıltknıd~ Sulh Bu uk ı\folı'; emesine ınüracaııtları 
konferan,, 20,SO konferans, 21,SO tlyntro. lüzumu ilAn olunur. 

ecınnesinde bulunur. 

Bir borcun cemini için mahcuz ve 
puaya c;:enilmcsi mukn:rer beş parça 
!p'k Keşan halı seccade~i 18 ;\ıtayıs-9.'32 

========-===============================================-===============::;::::==============:::;=:===:::::=========-==============-~ 
Yazan: 
lflle meb'aHı Tekinsiz konak 
• Şeref 

- 25 -
Bunlar nihayet bir gece der -

jAhın tam cıvcıvlı bir <levranında 
kıyameti kopardılar ve Şeyhefen -
dinin zakir oğlunu cebren tekke -
den ıelvilik icine, sürükliyerek 
götürdüler. Vak'a çirkin olduğu 
kadar gürültülü olmu§tu. Zaval • 
lı çocuk, hu menhus yubazlarm e -
linde sürüklenirken yetişen dev -
ri,lerle yubazlar arasında müthiş 
bir müsademe oldu. 

Şeyh zadeyi dört beş yerindenı 
bıçaklanmış, kanlar içinde bu!a -1 
rak tekkeye getirdikleri vakit or • 
tadn yedi sekiz kil}inin cesedi kal -
mışh. 

Şimdi İstanbul Kadısı şaşkına ! 
dönmüştü. Ay at of ya vaizi yo -
bazları iltizam ediyordu. Şeyhe -
fendinin nüfuzlu müritleri de kı -
ıas talebiyle davanın bir gün ev -
vel görülerek !eriat hükmünün! 
icraaım iıtiyorlardı. 

Bir sabah yedi sekiz kişinin kı .. 
s:ıs meydıınında sallandığmı gö -
ren İstanbul halkı küçük dilin& 
yutmuştu. Devrişler de, softalar 
da sindi. Çünkü Padişah lstan -
bul Kadısmm bir türlü veremedi -
ği hükmü bizzat vererek suçlu, 
Guçsuz, iki tarafın da zindanda 
kalan mütecavizlerini astırmıştı 

Lakin bu asılanlar içinde~ yo • 
bazlardan ziyade günahsız dev • 
ri§lerin bulunması Şeyhefendiyc 
temkinini bozdurmu,, onu inti -
kam ~lmıya sevketmişti. 

Ortalık zulmün şiddetinden 
havf ve dehşet içindeydi. Kimıe 
de ağız açmıya kudret yoktu. Bu 
kanlı Padişahın affetmiycn ve 
sönmiyen gayzı, herkeGi titı-eti .. 
yordu. 

Sahibi devlette tam kanlı hün -
kara uygun :ıalim ve mürteşi bir 
cellattı. 

Parasına tamah ettiğini düşün • 
rneden öldüı·ürdü. 
ıi=ırs~ttan lstlf=ı-..'!eva h~zırhk 

Son vak'a, Ocaklıyla Şeyhe • 
f endiyi yaklaştırmıştı . Hususiyle 
Ocak, Şeyhi, bu vak'adan çok si -
nirlenmiş, bir kaç yoldaşm adet 
hilafma, adi cani gibi asılması 
"Ocak gayretine,, dokunmuştu. 

Kabahnth Yeniçeri ancak Hi -
~- · ···, J...-;<··\u· w• denize atıldığı 
bir topla ilan edilirken, böyle so • 
,..::.;: cı b:mıda aoı'.ması Ocağı coş .. 
turmustu. Lakin hünkarm kahu 
ve şiddeti bunların aczktan açığa 
harekete gelmelerine mani olu • 
yordu. 

Sarayda nüfuz artık Padişah 
elindeydi. Bunu payla~mak hn -
siyle kavrulan erkek, kadın entri -
kalan kanh ve zalim hünkarm 
~.ffetmiyen ,iddetli hareketiyle 
sönmüştü. 

Sinsi sinsi iş çevirmek istiyen • 
ler birer köşeye büzülerek fırsat 
bekliyorlardı. 

Bir ayak divanını müteakip 
saray duvarlarına çarparak clal -
galanan isyan velveleleri dağıl • 

mış, korkunç bir sükun her tara ~ı 
fa yayıl.mıştı. Şimdi &on söz yal -
nız Padişahındı. 

Hünkarın a~ı ardında İstanbul -
dan uzaklaşma:u, fırsat bekli -
yenler için bir ganimet olmuştu. 

Sarayd.:ı nüfuz ve tahakküm 
hırsiyle kavrulan Va1de Sultan, 
elinden giden kudre~i oğ'lunun ka -
m pahasına almak istiyordu. ~ .a -
kin hünkarm kahır ve zülpnü göz -
lerini o kadar korkutmu~tu ki, r;a ~ 
rayın lo~ aelvileri altında gizli! 
gizli fısılda~anlar bib dört tar3fo. 
ürpertiler içinde hakıyorlardr. 1 

Padişahın şiddetinden bizar , 
kalanlar arasında manevi bir an -
la~ma vardı. Lakin bir yere gele -
bilmek ihtimali olmıyordu. Çünkii 
emniyeb:izlik, hepsinin ödünü 
patlatmıştı. 

Padişahm su a'Y işi tam bir f 1r -
sat olmu§tu. Ş?.mdi en ha§ta San -
dıkh Şeyhi olmak üzere Ocalt 

1 
Şeyhiyle pek sıkı rah!tası ve mu -ı 
habbeti olan Şeyhülislam, bu işi 
başarabileceklerine kaniydiler. 

Ocakh Karaböcek arada gö -
ren göz, i§iden kulaktı. Kam 

böcek, Ağalar meclisinde, \fiİ ,ıı 
bezminde ülema ve Meşayih 1 
da herkc:.lc eğlenir, herkeıiıt t 
lidini yapar, tuhaf fıkralar 
]ederdi. Hulas:ı hepsinin bo9 
kit geçirmek için yanlarınd-~ 
yırr.1ak istemedikleri mizaçlı•~· 
dalkavuktu . Menfaatini ç_0"' 
gözetirdi. Sa.rayı amirede eh ıl 
dı. Vaid".! Sultan yakınlarııı 
Şayest..e kadmla alakası vard•\ı', 
nun vasıtasiyle bir kaç defa f ~ 
de Sultanm eteğini öpmüş, h0

,, 

kiyeler nakletmek, vükelaJ11 .1 
ğalarm taklitlerini yaprnak • 
tiyle Valdeyi eğlendirmişti. 

1 
1~te büyüklerin esrarıııa ~il 

olen Kara böcekt paçaları ' 
ımrştı. ıjf . e• . 

"Cülus,, keyfiyetini fı!e iri ~ 
mek istiyen dağınık fikırle ,ff' 
yere tophyacak, onların rnuf 11 
kiyetini görürse, onlarl~ ~e ~l 
yürüyecekti. Aksi taktıroe 51 
tında yumurta küfesi yoktıl" 
kip a.tacakt!. d !'° 

Hulasa menfaat ardın ' 
şuyordu. 

(Bitnıedll 



7 -VAKiT 17 MAYIS 1932~ .. .. . .. .... -, 
~--------------------------------------------------------------------------------:-:-:~ . ._.Dört bin adet yeşil salata ve Birinci muhabere alayıoda K. O. kıt'atı ihtiyacı için 2500 M. M. V. ihtiyacı için 2,000 

K. Sa. 3. Ko. Al. Dan .... . . . . 
hu b' · l k · ı ın demet soğan bin tere mevcut 300 araba gübre pazar- kilo sade yağı pazarlıkla a lma- adet mahmuz pazAr ı suretı e 
otu '"r · · ·1 · k 1 · · f J ki t 1 kt Ih l · 17 5 932 kt 'b l · 18 5 932 1 kt Ih 1 · 18 5 932 k J• mı kı o sır e • ıncı ır- . ı a sa ı aca ır. a eıı · · ca ır. ı a esı · · çarıam· a anaca 1r, a eıı - -
I •. lot'aları için alınacaktır. Iha- sah günü saat 14 te komisyonu- ba gtinti saat 16-45 de komisyo- çarşamba günli saat 15 - 30 da 
;•• 17-5-932 Salı güoü saat 15 muzda y:ıpılacaktır. Gübreyi iÖr- numuıda yapılacaktır. Taliplerin komisyonumuzda yapılacaktır. 
' koı:niıyonumuzda yapılacak- mek tzere Birinci muhabere ala· şartnamesini almak üzere her Taliplerin şartnamesini almak 

t~r. Pazarlığa iştirak edecekte- yına şartnamesini almak üzere gün ve pazarh&"a iştirak edecek- üzere her gün ve pazarlığa işti-
tin vakti muayyeninde komisyo- de her gün ve pazarlığa iştirak lerin de vakti muayyende komiı· rak edeceklerin de vakti muay-

Dulbuza muracaatları. (293) (2018) edeceklerin de vakti muay· yonumuza müracaatları. (306) yende komisyonumuza müraca-
* * * yende komisyor.umuıa müraca- (2075) alları. (299) (2048) 

i .1(. O. ve 1 inci fırka kıt'aJarı atlan. (288) (2013) 
Çın ayrı ayrı şartnamelerle ve * * * 
~azar~ıkla yaş sepze alınacaktır. K. O. ve birinci fırka kıt'a-
16alesı 17-5-932 Salı günü saat farının ihtiyacı için 15,000 kilo 
f da K. O. nun ve 16,5 de 1 inci kuru fasulyesi pazarlıkla alına· 
•ricanın yapılacaktır. Taliplerin caktır. lhalt'sİ 17 • 5 - 932 Salı 
ıartnamesini almak üzere her günü saat 14 de komisyonumuz-
r~ ve pazarlığa iştirik edecek- da yapılacaktır. Talif.tlerin şart-
~~ın de vakti muayyeniode ko- namesini almak üzere her gün 

11
Yonumuza müracaatları. (296) Ye pazarlıia iştirik edeceklerin 

(2021) de vaktı muayyende komiayo· 
numuıa muracaatları. (294)(2019) 

12
1\. O. kıt'atı ihtiyacı için 

.. 8,000 kilo birinci fırka ihtiyacı K. O. emrinde bulunan hasta-
•çırı 92,000 kilo odun ayrı ayrı neler ihtiyacı için siit Ye yo~urt 
krtnamelerle ve pazarlıkla alı- kapalı zarf usulile münakasaya 
bacaktır. lhaleıi 18-5-932 çar- konmuıtur. ihalesi 21-5-932 cu· 
lllbba günü saat 14 te K. O. martcsi günti saat 11 komiayo· 
bun'-· 
~o ~ı ve saat 14-30 fukanınki numuzda yapılacaktır. Taliplerin 
'I' ~ııyonumuzda yapılacaktır. şartnamesini almak üzere her 

6 ılıplerin şartnamesini almak gün ve münakasaya İftirak ede-

* * • 
* • • 

• • * 
Kolordu hayvanatı ihtiyacı için 

2,000 adet tımar fırçası pazar
lıkla alınacakhr. ihalesi 18 5 93:Z 
çarşamba günü saat 17 de ko· 
misyonumuzda yapılacaktır. Ta
liplerin ıartnamesini almak üze~ 
re her gün ve pazarlığa iştirik 
edeceklerinde yevmi muayyende 
komisyonumu:..a müracaatları. 

(305) (2074) 
• • • 

K. O. ihtiyacı için bakır ede
vatı pazarlıkla alınacaktır. lbale
ai 18-5-932 çarıamba günU sa
at 18 de komisyonumuzda ya
pılacaktır. Taliplerin şartnamesi· 
ni almak üzere her gün ve pa
zarlığa iıtirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumu· 
za müracaatları. (303) (2072) 

ltre her&ün ve pazarlığa işti- ceklerin teminat ve tekJifoame-

tlJc edeceklerin de vaktı muay- lerile vakti muayyende komiıyo· K. o. ve müessesatı ile ı inci fnirn. 
• • • 

* "' * 
57 inci fırka ihtiyacı için bir 

adet bakır semaver pazarlıkla 

alm::ıcaktır. ihalesi 18 5 932 çar· 
şamba günü saat 16 ela l<0mİs· 
yonumuıda yapılacaktır. Talip!e
rin şartnamesini almak üzere lıer 
gün ve paıcıriığa işt;rak edecek
lerin de vakti muayyende komis
yonumuza müracaatlaı ı. (298) 

(2047) 
• * * 

Merkez ihtiyacı için 220 kilo 
sığır eti 23725 kilo koyun eli 
ayrı şartnamelerle de kapalı 
zarfla milnakasaya konmuştur. 
lbalesi 25·5-932 çarşamba günü 
saat 14 te icra edilecektir. Ta
liplerin şartnamcıini okumak Ü· 

zere her gün ve münakasaya iş· 
tirak için de muayyen günde 
Ank:ıra'da M. M. satın Qlma ko
misyonuna müracaatları . 

(251) (1793) 
• • * ''nde komisyonumuza müraca- numuu milracaatları. (222) (1610) atla ve Çataka Mst. Mv kıt'aları için un 

n. (289) (2014) * • • K O ve birinci fırka ihtiyacı 
ayn ayn şartnamelerle ve kapalı zarf- • · 

• * * Dördüncü Fırka ihtiyacı için la alınacaktır. İhale.si tarih ve sant· için 59953 kilo bu'gur kapalı 
'h 1( O. ve birinci fırka kıt'alan alınacak bakır kapları müteah- leri ~tıda gösterilmiştir. Taliplerin zarf usulile münakasaya konmuş-
1 tiyacı için 9,000 kilo pirinç bit nam ve hesabına pazarh~a tur. ihalesi 23 5-932 pazArtcsi Pa • şartnameleri almak üzere her gün ve 

Zarlıkla alınacaktır. ihalesi 17 konmuştur. ihalesi 18·5·932 çar- !!Ünü saat 16 da komisyonumuz-
s~32 münakasuına iştirak edeceklerin de ~ 
ı:~ . Salı günü aaat 14,30 de ıamba günü saat 17-:ıo da ko· vakti muayyeninde teminat ve teklif da yapılacaktır. TaJiplerin şart-
.... 'nısyonumuzda yapılacaktır. misyooumuzda yabılacakiır. Ta- k 1 . . oameı'ni almaLc üzere her gün 
1 ::...... me- tup arıyle komi.cıyonumuza müra-

lupJerin şartnamesini almak liplerin şartnamesini almak üıe- ve mUna"asaya i~lirak edecek-il caatlan. (250) (1774) 

K. O. ihtiyacı için 50 adet ıu 
fıçısı pazarhkla ahnacaklır. iha
lesi 18 - 5 - 932 çarşamba günü 
saat 17· 45 de komisyonumuzda 
yapıl<ıcek!ar. Taliplerin ıartname· 
sinı almı.k üıere her gün Ye 
pc;urlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komiıyonumu• 
ıa rnüracaatlar1. (307} (2076) 

" * • 
Çalalc:ı müstahkem mevki ih-

tiya cı için mutfak ve çamaıır 

odunu ve hamam otluon aleni 
münakasa iJe eahnacaktır. lhalcıi 
23 5. 932 pazartesi s:ünü saat 15 
t~ komisyonumuzda yapılacaktır. 
Talip 'erin şartnamesini almak 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de vakti mu
ayyende icomisyonua:uza müra· 
caatları. (246) ( J 770) -

* * • ; 
~ ......... . 

Çatalca Mst Mv reviri için 2000 
ki!o koyun eti aleni münakasa 
ile alınacaktır. !balesi 30· 5. 932 
T. pazartesi saat 15 te yapıla
caktır. Şartnamesini iÖrmek isli
yenlerin her gün ve münakasaya 
i~tirak edeceklerin de Yakti mu· 
ayyeninde komisyonumuza mü• 
racaatları. (272) ( 1928) . 1 ~ • 

* * • .. 
K. O. ihtiyacı için 25 adet 

erzak örtüsü 1s;5.932 çarıamba 
günü saat 15,50 de pazarlık su· 
retile alınıcıktır. Taliplerin prt
nameyi görmek üzere her gün 
pazarlığa iştirak etmek ,istiyen
ierin ise vakti muayyeninde ko
misyonumuza müracaatları . (308) 

(2085) t 

Kedık3r SDreyya Slnema•ındo 

Raşlt Rıza 'rlyatrosu 
ı-e-re her gün ve pazarlıaa işti- re her gün ve pazarlıaa iştirak lerin de teminat ve teklif rnek· 

.. ._ • 0 Saıı.ti Tarihi Kn'nlart 18 i\la \IS çar ~ımba :ı l; ş1mı $:ı.at 21,:JO:la 
"qıt edeceklerin de vakti muay· edeceklerin de vakti muayyende tup!arile vakti muayyenJe l<o- .B r r-ece Bir Hayat } a I 5,5 25 5 932 Çar~ambı T\.O. i\ lrr •. ez. u 
r:rı e komisyonumuza müra- komisyonumuza miiracaatlan • ıo;s 25 5 9J:.! .. ı inci fırk:ı misyonumuza müracaatları (248) Pi}cs 3 perde. Yunan edibi Splro 

• !ltları. (291) (2016) (304) (2073) ı:- 25 5 932 ., Ç:ıt:ılc:t j 1st :\lr 0772) ~lrh;;m ~:ıh · sc i 
"•••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

...._.23ıt __ ,.. ___ ._ TARfH EL KiTABI 

C) Eh konf ederaayon hudutlarını Anadoluyu a~arak lraka kadar ge· 
· : l~teceri:til'". 

D) A lmanya Hindiıtana kara yolundan giderek İngiltereyi can evin • 
n vuracaktır. 

Amerikan Emperyalizmi : 

.. Amerika müttehit cümhuriyeti istiklll harplerini kazandıktan sonra 
•ura.tJe inkitaf etti. Bol iptidai madde, bol maden ve çah9kan unsurlar az 
~~anda eıki dünyaya rakip olabile~ek bir memleket vücude getirdiler. 

Amerikadaki terakki, pek 3eri oldu. Yüz sene evvel bir köyden iba• 
tet olan sahalar vardır ki, bu gün milyonluk şehirler halindedir. 
d·· Bu ıebirlerde inkitaf eden hayat, kııa bir zaman sonra Amerikanın 
ı.ınya itlerine, yani dünya rekabetlerine karışmasına ıebep oldu. 

C" Amerika emperyalizmini ifade eden ilk hareket, 1823 te Amerika 
llnıhur reisi Monroe tarafından konulmut olan kaidenin kabulüdür. 

d ) Monroe tarafından konulan bu kaide, (Amerika, Amerikalıların • 
ır aözüy]e ifade olunur . 

.\ ~üttehit Ameriak cümhuriyeti, bu kaideye göre §İmali ve ya cenubt 
~-~~rıka cümhuriyetlerinden her hangi birine yabancı bir devletin tecavü
h~nu kabul etmiyeceğini ilin etmiş bulunuyor. Yani bu tecavüzleri Mütte .. 
h~~ A.nıerikaya tecavüz şeklinde telakki edeceğini anlatıyordu. Bunun tat
ı.:,da.tı olmak üzere, A.merikaya yapılan bazı tecavüzlere kar91 protesto • 

a bulundu. 
ll 1823 te Amerikada isyan eden İspanya müstemlikelerinde lıpanya • 
~tı hakimiyetini tesis i~in hareketleryapıldığı zaman ilk faaliyet baıla::b. 
~ ek.i~a harbinde Fransaya lngiltereyle eVnezoella arasında ihtilaf çıkın· 
le~ lngıltereye Peru ile İspanya arasındaki ihtilafta l~panyaya karşı Amcri 
İtib Aınerikalılarm bukuknu müdafaa için protestolarda bulundu. 1898 den 
ilet &~en müstemlekeler tedarikine ba~lndı. 1900 senesi~den itibaren bey • 
eak~ıl~l meselelere karı~lı. Ondan sonra beynelmild. tıcaret pazarlarında 
art 

1 
dunyanm büyük sanayi müıtemleri ile rekabete geçtiği gibi cenubi \'C 

a.ı -. A.ınerika devletleri işlerine müdahale etmi~tir. Amerikada bütün A
l>ekıka devletlerinin tefkil edeceği bir ittihada hükmetmek hulyaıı henüz 

canlıdır. 

~ A. Ort.a ve cenubi Amerika devletleriyle iktısadt münasebetlerinde or
lllerıko. memleketlerini kendisi için bir pazar yeri telakki etmektedir. 

Fransız Emperyalizmi : 

fırıd Fransız müstemlikat imparatorluğu, on dokuzuncu aarın birinci nıs • 
J:'ı-a an •onra teşekküle ba,ladı. On dokuzuncu asrın ortalarından itibaren 
t~k~al nın Afrikn, Okyanusya, ve Asya müstemlekeler imporalorluğu te-

u etti. 

IE"'Peryalizm ve cihan harbı : l 

tırı1 t Büyük harp, bu ,muhtelif emperyalist temayüllere, ve cihan pazarla • 
ti. \ltınak istiyen büyük sanayi mücadelesinin neticesi olarak zuhur et• 

~A RfH EL T<fTABJ ----- 235 -
Fransa, İngiltere, Ameı·ika, Rusya J.ıponya, bir tarafta A1m:ınya, Avuslur 
ya, Bulgaristan, Osmaniı imperatorluğu bir tarafta olmnk üzeı-e dört ıcne 
devanı etti. (914 -· 918) 

_- Sosyalizm 

On dokuzuncu asırda büyük u.nayi hareketleri hayP.t şarlları üzeı;n. 
de bir takr.t:ı tahavvi.illeı- yaptı. 

A) Köylerden şehirlere doğru bir akın ba~ladı. Sanayi muhitleri i! 
kuvvetler!ni hendilerine celbediyordu. Bir mıntakada te~ekkUl eden bir 
aan'at yanında yeni san'ntların tefek ı;ülünü icap ettirdi. Mesela teker ıa· 
nayiinin inkişaf ettiği sahada ispirt'.> fo.briknlıırı, kömür sanayiinin inki· 
şaf ettiği sahalarda havagazi, ve k imyevi istihsalat s:ın'~tlan, h:ılta boya• 
cılık biribirini ikmal eder vaziyet aldı. Büyük sannyiin büyiih: it kuvveti· 
ne ihtiyacı vardı. Bilha::s:ı on dokı:ı.:ıncu asrın vücudc getirdiği büyük §e• 
birler İ!Çİ ekseriyetiyle doluydu. 

Scrm3.yenin temerküzünü ~ehirlcrin ve nüfusun temerl~üzü takip et • 
ti. Köylerde ve kırfarda y<ı!ıynnbrın sayısı azaldı. Şehirlere gelenler de 
kentliieı·ine }8.;;ım olan i~i bttl~mıyorlar ve fakirleşiyorlardı. 

B) Şehirlerde ya,ıyan zümreler hayat ~artları itibariyle biribirinden 
farklı 1ki zümreye ayrıldı: 

1 - İt:iler. 
2 - Kapitalistler. 
Lonca devrinde usta, kalfa, çırak beraber aynı sahnda çabtırlardı. V c 

bunların hayatları arasında fark yoktu. 
irsi asalet zümreleri ilga edildikten ıonra calıtma hürriyeti, ıiyasi 

hürriyet, · ikt11adi hürriyet ve kanuni müsavat bahtedilmitti. Vatandaılar 
kanun nazarında. biribirlerindcn farklı değildiler. On sekizinci o.sır iktıaa • 
c1iy~tçılarınrn her ıeyi tabiata bırakmak, hükUmetin müdahaleaini asıari· 
ye indirmek istiyen nazariyeleri filhakika tatbik sahasını bulmuıtu. 

Şehirlerde çahıan iş~ilerle, patronlar arasında büyük bir zıddiyet 
peyda oldu. Loncada. pek mütesanit bir h:ılde çnlıtan patronlar, çıra.klar, 
kalfalar artık biribirlerinin hnyat şartlarından ayrı a~rtl:ıra tabi olmu~ • 
lardı. Yeni bir sınıf meydana çıkmıştı: Patronlar on dokuzuncu asrın or .. 
talarmda patronlar İfçilere pek fer..a .mu~mele ediyorlardı. Devlet patron .. 
Jarla işçiler arı\ıındaki müno.sebetlerle asla alakadar olmuyordu. 

Patronlar pek müreffeh bir halde, işçile!'se pek •~fil bir vaziyette idi· 
ler. 

lki sınıf adamakıllı biribil'indcnay:-ılmt\~ı. Gündelikler pek azdı. Ka· 
dm ve çocukların vuiyeti pek fennidi. l~ç'ler arasında ölü:n pek fazlay 
dı. 

Her teYi tabiata bırakmak, i~ mukavelesini aade it hürriyetine bağ • 
layıp cemiyetin müdahalesini istemiyen liberallerin dütüncelerine zıt fikir 
cereyanları peyda oldu. Bu fik;r cereyanlarına 1830 da "Soıyalistlik,. den 
cı: 



8 -~~~~~~.l.~,.~~~~~~~~,~~~~~~~~~::~:::~:~E~lb~i~se~n~lz-e~m~e~r~ak~l~ıl~s~en~i~zr~:::~:n~!!!!!!!!!!!!!!!""""~~~~~=~~~~----=----------------_:1 
·~:.!.: Yeni AHTER ~:=::~ ıstanbul Belediyesi ilanları ~ 
• Aksarayda 29,90 metro murabbaı arsa : Teminat 11,5 lira 

:: :: ,, 34,98 " " " ,, 18,5 ,, 
Fabrikası 

YENi 
Mamulatı :: .b . :: 

:: ten:ı anesı :: F atibte 46, 75 ,, ,, " : ,, 5,!J " 

ÇIKTI ii Kadın ve J{Erek H Cihangirde 13,42 ,, ,, ,, : ,, 8 ,, 
H atölyelerinin emsalsiz san'· ~~ Yukarıda yazılı arsalar satılmak üzere açık müzayedeye koU-

Yerli pardesülük ~ Metrosu 390 kuruşa 
:: atinden istifade ediniz. :: muştur. Talip olanlar tafsilat almak için her gün Levazını ıu~· 
" •• d l terıJI' 

Memleket mahsulü tiftik ile karışık olanları da mevcuttr. 
g Bu müessese bütün bedi! ve ik- g ür üğüne ve ihale günü olan 9· 6· 932 perşembe günü de ~ 
g tısıdl arzularınıza cevap vermeğe muk- i! nat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi EocÜ" 1 

Halis yünden mamul nefis kumaştan :: tedir mahir makılstarlar elinde modem :: mene müracaat etmelidirler. (2093) 
iS bir tcşkilAta maliktir. Ankara caddesi EE Vatana ve kesenize hizmet maksadile arayınız. .. .. 
:: ~o. 96. Dairei mahsusa. ii Beşiktaş Belediyesinden : Bazı sokaklann tamiri için ~S 

metre mik'abı adi taş pazarlıkla mübayaa edileceğinden tahP 
olanların 19· 5-932 perşembe günü saat ikide daire encümenin' 
müracaatları ilan olunur. (2094) 

Sabş yeri: lstanbul, Beyoğlu, Ankara'da g Telefon: 20766 !! .. .. 
Yerli Mallar Pazarı --1m11111 

::=:.. .. -------:.:::===:::::-.:.-:::.: t= 

Gedikpaşa jandarma satınal
ma komisyonu riyasetinden: 

Şapka ve tozluğu ile beraber on sekiz bin ili yirmi iki bin 

yazlık elbiıe imaliyesinin kapalı zarfla münakasası 1 Haziran 932 

tarihine müsadif çarşamba günü saat on beşte yapılacaktır. Ta

liplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve müna
kasaya ittirak ·için teminat ve teklifnamelerile beraber mezkur 

günde muayyen saate kadar koır.isyonumuza müracaatları. (1899) 

Karacabey Harası Müdürlü
ğünden: 

Hara hayvanatından 600 baş kuzu 2 kısım ve 200 baş sağmal 
yanmkan koyun ile 200 baı yarım kan dişi toklu keza iki kısım 

olarak ayrı ayn aleni müzayede ile 24 Mayıs 932 Sah günü saat 

on dörtte Hara merkezinde sablacaktır. T eliplerin yevmi mez

kdrda muayyen zamanda Harada bulunmalıd1r. (1942) 

Gedikpaşada Jandarma Satın
alma Komisyonundan: 

Yirmi Beş Bin takım kısa kol ve bacak mnmul çamaşırın ka
palı zarfJa müoakasası 6 • Haziran - 932 Pazartesi günü saat on 

beıte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üze

re her gün ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifnamele-

As. k. Sa. Al. komisyo• 
nu llanlar1 

Topçu ye Nakliye mektebi 
hayvanatından iki beygir müza
yede suretile satılacaktır. Müza· 
yedesi 18 Mayıı 932 Çarşamba 
günü saat 10 da Fatihte atpa• 
zannda icra kılınacaktır. Talip
lerin mezkur gün ve saatte at
pazarında hazır bulunmaları. (273) 

(1996) 

~VAllll 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt 

Abone şartlaru 
ı 3 6 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 l 450 2700 

İlin şartlarımız: 
- Resmi Hususi 
Satın 10 Kş. 12,50 Kş. 
Santimı 20 ~ 25 

KUçUk ilan şartlarımız; 
l ~ ;j 4 I - IO üefalı 

30 50 65 7 5 100 Kuruş 
A- Abonelerimizin her üç aylı · 

3 ğ'ı için bir defa mccc:ınendir 
R - 4 satın geçen ilanl:ınn fazla 
satın için 5 kuruş znmmolunur, 

~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-~-

Gedi~p~şada jandarma sa~uı_, 
alma komisyonundan; 

On iki bin metre kaputlu}; kumaşın kapalı zarfla münakasafl 
6 • Haziran - 932 pazartesi günü saat on birde yapılacaktır. fa• 
liplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak 
için teminat ve teklifnamelerile mezkur günde muayyen saat• 

1 

kadar komisyonumuza müracaatları. (2039) __./ 

Karacabey Harası Müdür!il
günden: 

11-Mayıs-932 çarşamba günü saat on dörtte Hara merkezinde 
ihalesi ilan edilen dört kısımda 710 baş kıvırcık koyun ve ilıi 
parçada 500 bat kuzu için verilen fiatlar haddi layık görülıu~ 
diğioden ihale ıünilnün 19-Mayıs-932 perşembe gününe tAli~ 
edildiği. 12084) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 5 inci keşide 

11 Haziran 1932 dedir 

Büyü~ i~ronıiye ~~,~~~ liro~ır 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük ikramiyeler 

Liralık bir mükafat vardır. 
ve 20,ooO 

rlle mezkiir günde muayyen saate kadar Komisyonumuza müra· V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asrın, umumi 

caatları. (2040) nesrh t müdürü: Refik Ahmet ı 

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

-2,6---- TARfH EL KİTABI -------
Sosyalistler bir çok tarikatlara ayrıldılar. 
Müıterek nokta: 
İnsanın insan tarafından istismar edilmesine nihayet vermek ve işin 

liakimiyetini tesis etmektir. 
ilmi ve hakiki sosyalizm Almanyalı alim ve filesof Kari Farks 

~(1818 - 1883) tarafından tedvin edilmiştir. 
Marks nazariyelerini (Kapital) adlı eserinde yazmışbr. Marks (Kol• 

lektivizm) namım alan, ve bu gün en çok intişar etmiş olan sosyalist na• 
zariyesini ileri sürer. Buna nazaran sınıflar mücadelesi neticesinde pro • 
letarya hakimiyeti teessüs edecektir. Fakat Marksa göre bunun teessüs e • 
'debilmeai için bütün iıçilerin beynelmilel bir sınıf fırkası halini almala• 
n lazımdır. 

Bu suretle teşekkül eden fırka mücadelelerin sonunda muvaffak o • 
locak, istihsal ve ımübadele vasıtalarını cemiyetin malı addedecek yani 
§ahsi mülkiyeti ilga edecek, herkese çalışmasına göre istihsal edilen 
maddeden bir kısım verilecek. . 

Kari Markstan evvel Sen Simon,F eriye, Ovan hayali bir sosyalizmden 
bahaederlerdi. 

1830 dan sonra ifçİ sınıfının şuurunu ifade eden sosyalist fırkaları 
muhtelif memleketlerde teşekkül etti. Ve parlamentolara dahil oldu. 1917 
Ruı ihtilalinden beri de Rusyada sosyalist bir devlet teşekkül etmiştir. 

-19 uncu asırda fikir ve san'at-

On dokuzuncu asırda edebiyat, san'at, felsefe, ilim yeni, yeni hare • 
ltetler, yeni merhaleler göstermiştir. On dokuzuncu asrın hürriyetçiliğin -
den ilham alan san'at cereyanı san'atkara eserlerinde genİf bir şahsiyet 
hiısesi bırakan, menşeleri itibariyle hıristiyan şövalyelerin an'anesine, 
ve milli maziden kuvvet alan romantizm ehemmiyetli bir mevki işgal et • 
ti. Milli hayata doğru çıkan ve tekil itibariyle san'atkarın geniş hürriyeti .. 
ni kabul eden romantizm san'at sahasında klasik san'ata karşı adeta 
san'atın (Beşer hukuku beyannamesi) ni ilan etmekti. 

Romantik san' atı realist bir san' at cereyanı takip etti. Realist san' at 
cereyanı on dokuzuncu asrın felsefeye ve ilmi şenileştiren telakkilerinden 
kuvvet almıştır. Çünkü büyük sanayi devrinde bütün ili.m cereyanları 
müspet ve f aydah bir şey elde etmek için adeta seferber olmuştu. Bu asır• 
da ilmin kazancı pek çok oldu, ve kazandığı hakikati büyük sanayie bir 
destek olarak ortaya koydu. Hayatta en büyük kıymeti kazanmış olan il
min tesiriyle san'at da hakikaten, şeniyete yardımcı bir unsur haline sirdi. 

Sembolik san'at da hu devirde kuvvetlendi. Sembolik san'at on doku• 
zuncu asırda ferdiyetçiliğin harikulade inkişafını ifade eder. Kainatı ta• 
mamiyle ferdi bir görüşle ve insan ferdiyetini kainata merkezi sıklet yapa• 
ak tqekkül eden bu !an' at cereyanı bir devrin hayatım ve hayatın este • 
tik &özile görülütünü izah eder. Bunların yanında fakir halk sınıflarının 

-------- TARİH Et KİTABI -----233-' 

- Emperyalizm -

lktisa.di müstemlekecilik siyasi neticeler doğurmuştur. B~ netice1ef 
ıiyasi - iktisadidir. 

On dokuzuncu asnn büyük pazar yerlerini tutmak iatiyen sanayileŞ '; 
miş memleketler, birer sanayi imparatorluğu vücude getirdiler. ilk :z:3, 
manlarda sade milli hudutlar içinde teşekkül eden fabrikalar, bir :z:~ , 
man sonra milli hudutlar haricinde, muhtelif milletleri nüfuzu altına 31,, 
mıya başladı. lktısadi hakimiyete sahip olan devletler nihayet dünya hal'l 
miyetini siyasi ve askeri kuvvetler vasrtasıyle istismara başladılar. 

Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa emperyalizmleri bu sureti~ 
meydana çıktı. , 

İngiliz emperyalizmi, İngiliz ırkından olan müstemlikecilerin ~ürıf~, 
nın muhtelif yerlerinde tesis ettikleri müatemlikeleri ana vatan (BrıtaJJY, 
etrafında birleştirerek tek bir camia teşkil etmeleri şeklinde ifade O~ , 
nur. Bu suretle İngiliz sanayi hakimiyetinden çıkan müs~eı_nlike~ilik, ~~ 
ğer rakip kuvvetlere karşı bütün İngilizleri cephe vahdetmı teşkıle, b3 j• 
muhitlerde, ve dünyanın her köşesinde İngiltere hakimiyetini tesis et~. 
ye icbar ediyor. Hindistan imparatorluğu ve İngiliz dominyonlarının·d't• 
paratorluk konferansını teıkil etmeleri, İngiliz emperyalizminin ifadesı ı 

Alman Emperyalizmi : 

Almanya 1871 den sonra Alsas Loreni zpptetti. Ve beş milyar . ıJ~f, \ 
frank harp tazminatı aldı. Bundan sonra Almanya birdenbire sanayıle; , 
Ve kendisine cihan pazarlarında yer aramıya başladı. Müstemlikeler pe1'e' 
da etti. Alman emperyalizmi fevkalad~ inkişa.f eden büyük sanaY} har~,ıı 
tinden sonra meydana çıktı. Bunun ılk şekh, Almanyadan harıce ç ol 
ve başka memleketlere gidip ecnebi tebaalığını kabul etmiş olan Al~ tl • 
ların gene ecnebi tebaası addedilmesi hakkında kabul edilmiş oları ~l' 
nunla başlar. Nerede olursa olsun Almanların bulunduğu sahayı .. , ' 
manyanın bir parçası addedetmek ve (Almanya her şeyin üstünde) d0

0,e 
turu, Almanyayı başka emperyalistlere karşı silahlanmıya, bir plana g 
Alman emperyalizmini tahakkuk ettirmiye icbar etti. t • 

Aynı zamanda sınai inkişafla beraber fikir ceryanları da (Pa_ı1f.~ıe 
manizm) i, Cermen ittihadı fikrini ortaya attı. Bu ittihat fikriyle ~ır J~ • 
Cermanyamn cihana hakim olmasc da lazımdı. Pancermanistlerırı 1> e' 
şüncelerine göre, dünya örs, Almanya çekiç olmalıdır. Bunun tahakkıl,,\l' 
debilmesi için ise, Almanyamn hudutlarını genişletmesi lazımdır· 
manyanın genişleme planı şu şekilde tahakkuk edecekti: e 1 

A) Rusya şarka sürülecek, Almanyanm hudutları şarka doğrtJ I 
nişliyecek. ., ıce~ 

B) Almanya merkezi Avrupada ve Balkanb.rd3 iktısad! ve t.S 

konfederasY.:on teşkil edecek. 


