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Sayısı 5 Kuruş ~ncl Yd * Sayı : 5155 

~r ve kahve takas mukabili kontenjan harici bırakılacak 
• 
iki hadise arasında Japonlar Meclis Reisi ile Adliye 
Münasebet var mı? Kimlerdir'? Vekili şehrimizde 

li' Fransız ı<.eısicüınhuru M.. Dume
~ ll aleyhinde vukubulan suikast ü
t1nden henüz iki hafta g~meden 
~Poıı. Başvekili M. Inakui'nin katli 
la her verildi ve her iki hadiseyi iha
tilı.~den ahval ve şerait tabii olarak 
ıe 1:ııleri derin bir endişe ve heyecana 

tketti. 
~ 'l'elgraf haberleri iptida M. Dume
n ıı katilini koyu milJiyetçi bir beyaz 
~tıs olarak gösteriyordu; bilılhare 
ltı t kısım Fransız gazeteleri bu ada
~ bilakis bir Bolşe,;k ihtfüilcisi ol
b ]( üzere tavsif etmiye başladı. Ilal 
pıık.J diğer taraftan gene diğer bazı 
tıı~nsız gazeteleriyse bu mües.c;if 
\ı ikastin SoYyet Rusyası aleyhinde 
~ r takım siya!'i cereyan Tar ihdas et
~ el{ fikriyle hazırlanmış bir plan ese 
~ <ılduğunu iddia etti. 

la taba birbirlerini nakze-den bütün bu 
d l'ıtıakarışık iddialardan hangisi 
~hudur? Dunu uzaktan tetkik ede
'~k kat'i hükiimler yermek ~ok müş-
lildür. 

llıi Vaınrz 1\1. Dumerin cenaze merast-
1 ~den dönenlerin uzak şark hadise
~~littde Fransayla siyasetçe müttefik 
~t .nıemlekett.en, yani Japoııyanın 
,1 Yi~aht~ ol~n (Tokyo) şeh~inden ye
l bır sıyası suikast haherıni alma
~tı Şayanı dikkat tesadüflerdenclir. 

Un için herkes kendi kendine "A· 
~ Pariste olan o suikestla Tokyo
~ l"apılan bu katil vak'ası arasmda 
I' ıtıüna.c;ebet var mıdır?" sualini 
l'aca.ktır. 

tt t.'iJhakika .Japon başvekilinin katli 
\ ·t'afında gelen tafsilat göster!yor 
~Suikast failleri hükumetin Man~u 
~ "e Çin işlerinde takip ettiği hat
~ hareketi kafi derecede azimkarane 
l~lttıyan müfritlerdendir. Esasen 
~ llçuri hadiselerinin başladığı gün -
~ beri uzak şarktan gelen malQ
~apon hükumeti ve maliyet'!le-

riyle Japon ordusu ve erkanıharM

yesi arasında büyük bir fikir ihtilafı 
bulunduğunda şüphe bırakmıyordu. 

işte suikast hadisesi.itin de bu fikir 
ve siyaset ihtilafından çıktığı anlaşı
lıyor. 

Binaenaleyh eğer bu suikast hare
ketiyle müfrit Japon milliyetperver
leri mutedil istilacılara galebe ede -
rek hükumeti kendi ellerine geçirebi-
1 irlerse uzak şarkta son günlerde 
söner gibi bir manzara almış olan 
harp yangını yeniden alevlenecek de
mektir. ihtimal ki, Mançuri meselesi 
bir Japon . Rus harbi şekline girecek 
tir. Bu itibarla Tokyoda vukubulan 
ve binnetice Rusya aleyhinde çıkacak 
bir hareketten başka bir şey olmıyan 
suikastla Pariste vukubulan ve l>ir ta
kım Fransız gazetelerinin neşriyatrna 
nazaran Rusya aleyhine hazırlanmış 
bir siyasi tertip olduğu iddia olunan 
katil hadisesi arasında gizli bir 
münasebet olması ihtimali yok değil -
dir. Bu ihtimalse büyük cihan harbi
nin yeni bir şekilde tekerrürü netice· 
sini ' 'erebilir. 

Dernek istiyoruz ki, dünyauın şu
rasında, burasında münferit ve husu
si mahiyette bir takım siyasi lm'll -
cımlar göze çarpıyor; bu kmlcımlar 
beynelmileJ ahval ve şeraite göre baş 
lı başına birer tehlike alametidir. 
Bununla berabe! AJmanyada cümhu
riyetten diktatörlüğe, Yugoslavyada 
bilakis diktatörlükten cümhuriyete 
Doğru giden bilyüK cereyanlarla crtn 
A vrupada pek yakın bir inhidam a. 
kibetini gösteren hadiseler vazıyetteki 
kararsızlığı bir kat daha arttırma!< • 
tadır. Bu tehlikeJi vaziyet cihan sul
hüyle alakadar olan herkes ve her 
memleketi büyük bir dikkat ve teyak
kuza davet edecek ehemmiyet ve ma
hiyettedir. 

Mehmet Asım 

Yunanlstanda Neler Oluyor ? 
Muhalif gazetelere 

ya Reisicilmhur, 
~ 

göre, Venlzelos; 
yahut diktatör ... 

Yunani stand4 muh:ılif gazeteler M. 

Venizelos'un ismi etr~fında devaalı su

rette neşriyatta bulunmallta, taraftarlannın 

kendisinin Reisicümhur veya diktatör ol

ması hususundaki temayüllerinden bah

setmektedirler. 

Diğer taraftan beynelmilel maliye ko

misyonu Yuna-rı hükOmetine resmt bir 

protesto çekerek Yunanistanı taahhütle

rini ifaya davet etmiş, dün de Yunan 

meclisinde muhalefet fırkası reisiyle M. 
Venizdos arasında mukabil hücuml:ır 

olmu$tur. Bu husustaki yazılarımızı dör· 
düncü sayfamızda bulacaksınız. 

t\ap~indber'gin çocuğunun öldürülmesi ve katillerinin henüz bulunamaması Deyli 
~l ~es gazetesine yukarıda gördüğünüz karikatürü ilham etmiştir. Karikatürün 

011nda da iki kelime vardır ; Ilacalet ve teesşür 1 

Sı.ikastları kimler 
Ve niçin yapıyorlar? 

Son günlerde daha fazla nazın 

dıkkati celbeden "Japonlar,, hakkın

d:ıki yııı.ımıza bugün başlıyoruz. Ja
ponlar kimlerdir, hususiyetleri neler
dir ? Bunları bir kaç gün içinde öğ
reneceksiniz 

Bugünkü yazımızda, Japonyad:ı sık 
sık yapılan suikastların sebepleri ve 
amilleri hakkında da izahat vardır. 

SiY.ah Ejderha· 
Cemiyeti nedir, Çine hücum siya

seti aleyhinde olan eski M:.liye Nazırı 
nasıl öldürülmüştü ? 

ilk yazı bugUn 
DördUncU sayfamızda 

Akisler: 

Bütçe müzakereleri Haziranıh 
on beşine kadar devam edecek 

Yusuf Kemal Bey, irtişa işi tamamen mah
kemeye intikal etmiş bir meseledir diyor 

Büyük MilJet Meclis reisi Kazim 
Paşa Hazretleriyle adliye vekili Yu -
sur Kemal B. dün Ankaradan şehrimi
ze gelmiştir, istasyonda Vilayet, Koloı 
du ve Fırka erkaniyJe şehrimizde bultı. 
nan mebuslar ve diğer birçok zevat ta-
rafından karşılanmışlardır. Meclis 
Reisi Haydarpaşadan motörle lstan -
bul tarafına geçmiş ve Maçkada akra -
basından bir zatın evine misafir n' -

muştur. 

Kazim Paşa Hz. şehrimize dişleri -
ni tedavi ettirmek ve hafifçe rahatsız 
bulunan refikaları Hf. yi görmek ü • 
zere gelmişlerdir. • 

Cuma günü refikaları Hf. ylc bir • 
Jikte Ankaraya döneceklerdir. 

Meclis reisinin beyanatı 
Meclis Reisimiz dün bir muharrl • 

rirnize Büyük l\lillet Meclisinin bu 
devredeki faaliyeti hakkında şun lan 
söylemiştir: 

Meclis reisi istasyonda 
"- ,"tfecliste şimdiki lıalde ı:ckruct 

bütçeleriyle nıüllıak bütçeler ve vari .. 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Yugoslavlar 
Cümhuriyet istiyorlar! 
Memleketin federatif mahiyette birbirine 
merbut, fakat muhtar idareli eyaletlere 

taksimini düşünenler de var 
Belgrat mulıabirimizden: 
Yugoslavyanın va.zryeti dahih}esi 

gündengüne şüpheli bir şekil almakta
dır.Kendisini iyice hissettirmekte olan 
buhranı iktrsadi dolayısıyle memle -
kette rejim aleyhine bir husumet u
yanmıştır. Son zamanlarda vaziyette 
bir salah müşahede edilmemesine 
mebni bir çok kimseler cümhuriyet • 
ten bahsetmiye başlamışlardır. 

ittihadı mim taraftarlarından ba
zıları bile memleketin bu günkü şekil 
de kalamıyacağını ileri sürerek Yu -
goslavyarun "Federatif,, mahiyette 
yekdiğerine merbut ve fakat muhtar 
idareye malik eyaletlere inkisam ede 
ceğini söylemekte tereddüt etmemekte 

dileceği ihtimal dahilindedir. 
Maahaza kanaati umumiye anai;ı-' 

n sairenin siyasi emellerim kendi nok 
tai nazarJarıyle kabili telü görmi • 
yen Sırpların, hakimiyeti elden kaçır.. 

mamak için elden geldiği kadar çaJr
şacaklan ve elyen~ bulundukları ha
kim vaziyeti ancak silah kuYVetiyl.e 
terkeyliyecekleri merkezinde olduğun 
dan bu keşmekeşin daha ne zama41a 
kadar devam edeceğini şimdiden kes· 
tirmek biraz müşküldür. 

Nefret ve Kin! 
Fransız Reisicümhuru M. 

Gıtz ve gıtzlilk d. ı n · ı t ·· d b u u ır er. u şayıa ar eeyyut e erse u 
günkü Yugoslavyayı teşkil eden ve 

Dumeri öldüren katilin 
bir mektubu 

insanın kendi dilinden gayrı lıeı· hars itibarile yekdiğerinden farklı o-
dil, bir vwutadır. Yabancı lisanlarla lan anasıra muhtariyeti idare bahşe

- Beşinci slyfamızda -
~ ~ . . .. ;" • r... ,. . . 

yabancı ufuklar görmeliyiz. Yaban - ======:=================:::::::::=======:; 
cı düşünüşlere, yabancı duyuşlara 

aşina olmalıyız. Yoksa, bu yabancı • 
lık, bizi kendimize yabancılaştırma • 
malı •.• 

Dikkat ediyorum: T anzimattaıı 
sonra, fransızça öğrenenler, yalnız 

bu lisanı öğrenmekle kalmamışlar, l1i -
raz da Fransızlık öğrenmişler. Biraz 
da Fransızlaş"uşlar. Fransa, (ideta 
onlar için bir ikinci vatan olmuş ..•• 
Harbi umumide, fransızçanın ve Fran
sızlığın yerini almanca, ve Almanlık 
aldı ••• Mütarekeden sonraysa, yeni 
bir hars ve yaşayış değişikliği oldu: 
Almanlıktan Amerikalılığa geçtik! 

Bir yandan ecnebi mektepleri, bir 
yandan sesli sinema, bu yeni salğının 
iki canlı ağzıdır! 

Siyasi esaretten, iktisadi esaretten 
korktuğumuz kadar irfan esareti11den 
de korkmalıyız. Teı)fik Fikret gibi 
Kemale ermiş bir kafaya: (/rfarıim 
tebdili tdbüyyet etti!) dedirttenler, 
henüz hamur halindeki genç baş!arı 
ne biçime sokmazlar ki?. 

Her yabancı lisan, bizim için bir 
gözlük olmalı. aöz değil! 

Yusuf Ziya 

Tütün inlıisarı umum! müdürü 
Hüsnü Bey dün idareye müteallik 
muhtelif meseleler hakkında bir mu -
harririmize şunlan söylemiştir: 

- idaremizin yeni sene bütçesi 
mali müvazene encümeninden geçmiş -
tir. Yeni bütçe de geçen seneki bütçe 
yekiinuna na::aran 5, 6 yüz bin lira 
fark vardır. Bütçede bu kadar ta • 
sarruf temini de tabiatiyle mühim l>ir 
meseledir. 

l\faamafih, tütün ve siğara sat·~ • 
farımız son zamanlarda çoğalmakta .. 
dır. 

Satışlar Mart içinde artmıya. baş • ' 
Jamış ve Nisan, Mayıs aylarında. da 
tedricen artmak suretiyle geçen sene .. 
nin aynı aylarrnda yapılan satış ye • 
kOnunu bulmuştur. Halbuhi bu se • 
nenin ilk aylan satışlarında geçen 
senenin aynı aylarına nibetle biiyük inhisar binası 
bir tenezzül vardı. I rilmesi hakkındaki tekika.ta ~hemmı-· 

Siğara :ve tütün fiatlarnım indi-1 L-.. .(Lütfen sayfayı 'evirinlz}, , 
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Askerlik bedeli 1 Dahllt 1 Telgral Baberlerl 1· 
Nisanda bedel veren- Ha:~cı _ 
lerln fazla paraları ._ ___ H_l_n_d_l_st_a_n_d_a_M_e_.c-u_s_l_'J_e_r_le_M_ü_sı·n·m-a·n-la_r_a_r_a·s-ın_d_a ___ _., 

çevrilecek 
Ankara, 17 ( Yakıt ) - Be

deli nakdinin 250 liraya indiril
me•i kanuna yarınki resmi gaze· 
tede nqredilecektir. Nisanda 
asker olanlardan bedeli nakdi 

Döğüş, ateş, kan, yağma ! 
Hflktlmet, geceleri ışıkların sUndflrillmeslnl emretmiş, fakat 

yakılan ecnebi kumaşlarlyle sokaklar aydınlatılmıştır 
Yerenlerin fazla paralan iade Londra, 17 (A. A.) - Hindishı.n i~- mıntaka karğaşaltk sahnesi halini 
edilecek ve ni11nda toplanıp ta leri nezareti tarafından diin akşam almıştır. 
bedeli nakdi vermek istiyenlerin neşredilmiş olan bir tebliğ, Bombayda Otuz mensucat imalathanesi ka -

bedeli nakdileri kanunun ntıri yeniden karğaşahklar vuku bulmu~ 
tarihi olan 18 may11tan itibaren olduğunu teyit etmektedir. 
45 riln zarfında kabul edile
ce~tir. 

Belediye memurları
nın tekatltlllğll lşl 
Bir mdddetten beri Ankarada 

bulunmakta olan belediye reiıi 

Bu tebliğde isyanın mAbetlere ve 
canilere karşı gruplar tarafından ya • 
prlmakta olan bir takım teca,·üzler 
~kJini almakta olduğu ilave edilmek. 
tedir. 

Ya:ıiyet, \'ehamet peyda etmi~tir. 

Tt-bliğ, kundak~ıların gitgide dalın 
ziyade faaliyete girmekte olduklarını 
beyan etmektedir. 

Zabıta, sarf etmiş olduğu faaliyet 
dolayisiyle Adet! yorğun bir hale ge-1 -
miştir. Takviye kıtaatr isknilmiştir. 

panmış n binnetice 40,000 amele i~ -
siz kalmıştır. HiikOımet, karğa~a -
l ıklara nihayet ''ermek için şiddetli 
tedbirler ittihaz etmek kararını ver -
miş ve akşamdan itibaren ışıkların 

söndürülmesi ve kimsenin dışarı çık -
mam:ısını amir olan kanunu esasi 
maddesini neşretmiştir. 
Fakat, yakılan kumaçlsrla •• 

Londra, 17 (A. A.) - Bombayrlan 
Taymis gazetesine bildiriliyor: 

Yalnız pazarteı:ıi gününün kurhan • 
lannın adedi :t? ölü :?86 yaralıdır. 

Zabıta. 20 defa ateş açmıştrr. 

ri Mecuailer arasında devam eden 
kariqahklar artmıştır. Dün takri -
ben 16 ölü ve 200 :rarah sayılmı;ı ve 
hafta tatili esnasında da 40 kişi ölmüş 
600 kifi yaralanmıştrr. 

Bir çok mahalleler Adeta muhnsa -
ra halindedir. 

Mecusi mahallesindeki bir çok müs 
Jüman mağazaları alevler içinde yan · 
mantad·ı r. Bombay valisi, Sir Fre -
deric Syk~. hu sabah tayyareyle gel -
miştir. 

Yaralananlar, ölenler 
Bombay, 17 (A. A.) - Karğnşnhk 

kurbanlarının miktarı 71 maktulle 700 
yaralıdan ibarettir. Bu adet son üç 
buçuk güne aittir. Sükun ve inti7..amın 
tesisi emrine iştir!k etmek üzere Poo • 
na'dan bir nl!y a.~ker gelmiştir. 

Bombay, 17 (A. A.) - Muhurem 

Kaymakamlar 
Ve mektupçul 
Arasında yeni ta 

ve nakiller 
Ankara, 17 ( V akıt ) 
Bergama kaymakamlına 

kaymakamı Hasıp, Urlaya 
Gafur, Menemene Dikili 
hat, lncesuya Pazarcik 
Kandiraya Ereyli Halit, Ere 
Kandira Emin, Uşaka Z 
sım, Gülnara Davas Me 
Emin, Gürüne Saimbeyli N 
tin, Mesudiyeye mahalli ida 
umum müdürlüğü memurları 
Celi, Vizeye Şi,li nahiye 111 
rü Demir, lzmir Mcktuçulu 
Çanğm Maktupçusu 
Çankm mektukçuluğuna 
rum mektupçusu Besim, 
ruma sabık l!afra kaymakadJ 
leyman Sırrı, Toka ta Erıi 
Talat, Erzincana sabık 
mektupçusu Şevket, Elbize 
fa Hüseyin Hilmi Beyler 
edilmişlerdir. 

' muaYiai Hamit bey dün ıehri· 
mize d6nmOıtOr. Belediye me· 
murlannın tekantlüftl meselesi 
hallolmuıtar. Eaki mülkiye teka
IH kanunu • cıri olacaktır. Bu 
kanana teban belediyede tekaü
te 1e•kedileceklerin yekt\nu 800 
kadardır. 

Poona'dan :ıırhh otomobiller gel • 
miş olup karğaşalıkların Yuku buldu • 
ğu mahallerde karakol gezmektedir. 

Tebliğ, karğaşahkların Macuiler • 
le Müslümanlar a1"3sında tAlf hir ta 

Dün gece Mkaklar, mağazall\rdan 

yağma edilen ecnebi kumaşlnrınm ya -
kılmasiyle yapılan ateş .şenlikleriyle 

adeta donatılmış bir halde bulunmak. 
taydı. 

Kıyam ve k.arğM&hklar, bütiin ge -
ce denm etmiştir. Askerler ve itfaiye 
krt'alan yangmları söndürmiye n 
kundakçıların büyük zararlar ika e • 
den teşebbih;Jerini bMtırmıya uğraş • 
mrşlardır. 

merasiminde yeniden kan dökülr1üş v d k• 
ve yağmacılık vak'aları olmuştur. Se - apur a l 
kiz ki~i ölmilş ve 1;)0 kişi de yaralan -

t UCW ıaıau---·•--•••u .. uuu .. •ee• 
Al imuUllan oardır. M#Ulıak bütçe· 
in fbndlJd llalde man mioazen~ t'n -
......,.. tftlıUc oe rnihakere ~dil -
ırwldedfr. 

Mttlide 61M~ 1'1iizakneleriniııı 
B•treure M 6ep11e icatlar clnJanı e -
,.,,..,,., Wımln edi110ruıın.. 

kım meseleler yüzünden zuhur eden 
ihtilatlar netkc~i olduğunu kaydet • 
mektedir. 

ı,ıklar s6ndUrUlsUn ! 
Bomb:ıy, 17 (A. A.) - Mensucat f • 

mal!thanelerinin kain bulund•ıkları 
Mahalleler. muhasara albnda 

Bombay, 17 (A. A.) - 3 günden he -

mıştır. Nasll çıkb? Bu mUthl' va 
Bu sa.bllh Müslümanlarla Mecusi • yananlar, kaybolanlar 

ler arasında ~ıkan kavğalar, e-"nasın • <;inden Marsilyaya gelirken: Şı 
da lngili:ı polis komiser muaviniyle ni:ı:i methalinde içinde yangın 
bir kaç polis yaralanmıştır. "Georg Philippt'r,, e \'apurunun ve 

Zabıta ahali üzerine ateş atmıı,tır. bulunan yolcu!arın vaziyeti hak 
Sivillerden yirmi kişi yaralanmıştır. diln şu m:ıltlmat gelmiştir: 

Blllrrhtü bulanan vmidat knnun -
lan da biltre ııWzwre edUmedtn ev -
vel Medlal1t ta.dil:indan geçecektir. 
lera ve 1114' kanununun tddlli hak -
ltutda Mecllu verilmi' bulunan M11i • 
laaın, letldlc edUecek iflerin foklu?u 
11üzündm bu içtima der.r~inde rıka • 
nlabil~ibti zannetmiyorum. 

lıttınbula hıuıut i~lcrim için g~l -
dün. Bir lcaf gün ıonra Ankaraun dö • 

Fırka grubunda kontenjan meselesi görüşüldü 
Şeker ve kahvenin ·takas mukabili kontenjan 

harici idhali muvafık görüldü 

Londra, 17 (A.A) - Ge 
Ko!ombodan hareketinden 
gün sonra Pazar akşamı yol 
uyumak için kamaralarına ç 
dikleri sırada gemi za bilan 
dayette tehlikeli gibi görDnm 
bir yangmın zuhurundan ha 
dar edilmitlerdir. 

Hemen o dakikada iıti 
işareti verilmemıştir. 

flftefim.,, 
Adlfye vekilinin beyanatı 
Adliye ,·ekili Yusuf Kemal neyin 

ae,..ı.atf haıtDsf mahiyettedir. Vekil 
Bey dUn Haydarpqadan Kadıkö)-ün -
dr-ki evine ritinitftr. 

Ankara, 17 (Vak.ıt) - C. H. 1''ırkası 
grupu bugün Mat 15 te Reisvekili Ce -
mil eByin riyautinde toplaadı. Re -
fik Şevket (Manisa), Ra.o;:h (Antalya), 
Hasan Fehmi (Gümüşa.ne), Besim A • 
talay (Aksaray), ve Yahya Galip Bey. 
ler iktisadi vaziyetle kontenjan ~iste -
mi ve memleketteki pahalıl!k mesele • 
lcri hakkında söz söylediler. lkti!l'at 
vekili Mustafa Şeref Beyle Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Bey cevap ,·erdiler. 
Neticede: 

1 - Kontenjan usulünün diinynnırt ı mu~tur. 
urnumt buhr:ınh vazıyeti karşısınd:ı ! - Kontenjan usulünü fstlsmu 
m-omleketimizi buhrp.n te$irlerinden 
imkin derecesinde nıuhafazay:ı. y:mı r 
bir tedbir olduğu ve bu uı:;ulün tleva • 
mı lüzumund:ı iktifak bulunduğa gö -
rülmüştür. Bu usulden elde edılen 
neticelere göre, tatbikatının t~kAmül 

ettirilmesi, §eker ve kahve gibi h:ııı 
maddelerin takaı mukabilinde kon'"'· 
jan haricinde bırakr1ması vazıyet~ mu 
tabıık bir tedbir olarak mütalea olun-

suretiyle hayat pah:ıhhğr tevlit ederek 
ihttkAr har ketlerine ka~ı me-vcut 
kanuni hUküm1erin ırlıikadar"'lltf!mur-
]ar tarafından daha sür'at ,.e ~iddet
le tatbikına devam olunması n me -
murlann ihtikarla mücadelede daha 
mü~ir olabilmeleri i~in müsff:hlik • 
lerin daha büyUk bir alakayla teşriki 
meMilerinin temini lı\zım görülmü~

tür. 

Yusuf Kemal Bey, dün kendiaiyle 
görli~n bir ark&dqnnıza, adliye te~ • 
killtmda yapılacak udAhata ait kanun 
projeı.rinin MeeliH verildiffni 8Öy -

l••it ve muhtelif ıaallere §U cevap • 
--------------------------------~--~----~ lan vel'Jlliftir: 

"- Mlafmt lıAkiınJikleria bütü~ 

111U1lsete tet~I edileeefi şeklindeki 
halterler dofnı mudur? 

•-Ban 11erkr mD.uına olnıak 
Ü&Wr• mntlekdimlzin lan tartılın.da 
•ata miinlri lutldmlUtln mercul • 
tur. Miltlml ltdklmllkleri olmı1tan 

w '°" •flİllOllltırcla bu kahil malake • 
melere limm görülen vildgetler ltı • 
tanbul, A.dtır•, lzmlr gibi büyük ~t • 
lalrlerimlztltr. 

- btinaf maltkemeleri yenid•n ih
ya ınr olunaeak? 

- r~kUi malsa/dm proj~miz bu 
lıuırıM Ü//r t.ltlllurimizi de Uıtü:a el
llWldedlr. Şip#Meiz 6iitün bunlar ld
f/İ/Nll•rt11 ..... ....ıiiıN Dd6nt. ..... 

- An,. WU1etl frtfp meeelMfy. 
le aJllMar 1tfr •ebaa Jıakkmda an
ket ,.rtlı •r ,.,..__ karar 
nrlhllf .ıtırT _ ,,,., ,,, ....... .,...,,,.,,. 
...., ,,,,,,,, Wr ••.wlr. Adliye 
.....,.. ....., • ......, ollllflllltllda. 

*· . 
YWol X-1 .., ~. bir 

lııat .. blau .,. 110Ua Ankara1a 
tl•ıelllar. 

JWlle ..,_ .. u • ...ur. Tetkikat BlletJ•• il .......... 
T ..... flatlum la4Urll•11I lı.a • 

.ran ••811 .... ,.. lmlt .. ı,.oram. 

........ ,.... ......... di-
JllWil ... ...... .... .... ,., .. , . 
llJ&•n& Bllle lılr imar YertldJtf 
...... ..,... ...... lelaaak farkı 
... flll1ulste tlllfl .. ıetlhml 8mft 

Gemlikte 
Bir hadise 
Posta kasasındaki 
Parayı lilm aldı? 

Bursa, 17 (Vakıt) - Gemlik 
postanesinin üıtUnde oturmakta 
olan mildür CelAl beyin odasına 
evvelki gece saat 2 de ellerinde 
bıçaklar olduğu halde iki kiıinin 
firdiği, kendisini ölümle tehdit 
ederek elinc!en kasının anahtar
larını ve bunlarla kasayı açarak 
içinde bulunan idareye ait 1178 
lirayli o tilD ziraat banka11 tara
fından k11a,a t•lhn edilen S bin 
lirayı ıaspettikleri, lıendiıini de 
data kaldtrdıkları teklinde vaki 
olan mlracaat ve iddia Bzerine, 
nH veldH Şevket, Poliı m&dGrll 
Mustafa Beylerle jandarma ku· 
mandana ve poıta baımOdOrO 
Gemlije riderek mahalli bOkii· 
metle mDttereken tahkikat yap· 
a111İarchr. Neticede bu iddiayı 
teftik edecek hiç bir delil ve 
ize teaadlf etmemiflerdir. Tah
bikatm ba neticeyi vermesinden, 
bir ibtil.. Yaki oldup ve bunun 
beUi olmamuı için bayle bir 
iddia ileri ıGrOldDğü ZIDDI buıl 
olmut. Celll 8 . tevkif edilerek 
tabkikabn tamikine batlanm1tbr • = .... ...,._ auülıaı. Kemalettin &mi .... nın sıhhaU 

11 • .....,._.._....,:Yu- Vaynara, 17[A.AJ - -Tilr-
•••hıtl ... • aeu 8llara flatr .._ ki1e BayOk Elçisi Kemalettin 
,.. _,. ti, •tp;rlnmda t kuf11f • Sami pqa iyilepıekt.dir. 
m. ....,_ ı,.' hnta lmdar el • Etrafmdakilerle tlrlflBİJ• bat-... .._ ........ 

Japon yadaki 
Suikast 

17 genç tesllm oldu, bir rahip 
tevkif edlldl 

Tokyo. 17 (A. A.) - Rahip Niııısho. 

Döviz 
beyannamesi 
MUddet 15 gUn 
Uzatıldı 

M. Jnouye'yle M. Takumadan'ın katli Ankara, 17 (Vakıt)- Beş nu· 
meselelerinde methaldar olmak töh • m3rah kararnameyle c!öYiz be
metiyle saut 11.30 da tevkif t'dilmiştir. yannamelcri için tayin edilmiş 

Rahip, zabıta) a teslim olan 17 de • olan 1 S günlük müddet, ayan 
likanlnnn "Kan arkadaşhğ•,, isminde· 16 sından itibaren 15 gün uza
ki gizli cemiyetin azasından oldukla • trlmı,tır. 
rını ,.e hu cemiyetin her ne n~ıtayla Beş numaralı k.uarname hak
olursa olsun cinayettn ika edildiği ge • kmda birde izabname hazırlana
cede na.c;yonalizme aleyhtar telAkki rak hcy'cti vekiledcn çıkması 
edilen bütün hükumet adamlarının '"' muhtemeldir. 
bu fikirde &ulanan diler bittin zeva -
tm iule.i 181..mı takip etmekw bu • Sermayeai ecnebi nukat olan 
Jandutwnı aörlemittir. bankalar yalnız memleket da-

Atalan bomltalar hilmdeld eıba11n mevduabm bil· 
Londra, 16 - Tokyo'dan ıelen ha • direceld&rdir. Memlekete ıeya

berlere ıöre. Bqvekile auikaatta bu • bat ıuretiyle ve mavakkatea 
lunanlar teelim qlmutlardır. gelenler bayaaname •ermekten 

Kendileri bundan evvıl de Japon m&ateaa t11tulmutlardır • 
riealine kartı müteaddit ıulkutlarda Ordu mektupçu~u 
bulunmuş olan gizli bir si)'UI tetkf . Ankara 17 (Vakıt~ - Ordu 
llta menaupturlar. k ' lb ._i k .. 1 

Dün ikast uk bul rk J me tupçuau rao m • •e .. et 
aa " u . u en apon emrine abamlfbr. 

bankasına, poliı mtidiirı1etine, muhı - -...-· 11• .............................. . 

lif fırka binasına ve içinde siyaal bir IUd bilen -.mer ,,,.,,,._ de t•,,. 
~tima aktedllen bir binaya bombalar dA .,,,,_, 6"1,,,.,,..,.,,,r. 
atılm?fbr. BunCJan bqka bir takım CIAanua ılullıtelU llOlıtaltırUUle '* 
beyannameler de tevzi edilmiştir. ..,. bir hf oln ztlrluulfl .rulNsr -.len 

Suikast etraflnd• mDhlm ltd 11....,.r. .,,,,,,, ,....,.,.,.,,. &o. 
bir makale luaı lb 1taN ~ ~ 

Parla, 17 (A. A.) - "Eseelılor" ga - oltlaldt111 6u leldlr«ll ....,,,.,.,.., ıı. 
zetesi, Tokyo'JU kana balamrt olan kirlerfıl ulrwtblı tinin l«ttnflldılı ı.. 
nikutm Japonya'yı garp medeniye • bat _,,.,. H ..ıı H aca.adl 6uhra
tlne a~an ihtiyar mttp'Ylrler aleyhin • 11111 ı.. ,,,,,_l11le ldfMlnfenna ola. 
de bir Jngillz - Amerikan harebtfnf la bir ..,,... t•NllSI etwwldedlr. 
intaç edeeek ve bir harp tehlfkeafni !' .... ltıeloaı bitiln lılWnteUere 
meydana ptireblleeek lmf11erl lhtfn tekmil mUlnlnln blldlaluna rneı·cu
etmekte b111anfflun yasıyor. tlllJd N ln/dffdl«n ,,,..__ ldllual 

•su aullcat • .,. .,,...,,.. 61r Mr· ~ ,,.,,_,"""" itildi nalannın 61-
&lıı .....ıddl ınan ~ Udlaaıdl hara- ran nwel bıdıuunaı linntunu lıbtd 
61,,. w tam 61r ucerrlüle uoketlne- rinwktftllr.,, tllgor. 

Yangının etrafı sarılmış 
tevessü etmemP-~İ icin her t 
ilitiyat tedbirleri alınmı,tır. 

Vaziyetin vahametini g 
gemi süvarisi Vicg Adene b 
evvel vasıl olmak için son ı 
emrini vermişse de mevcut 
zol mikdarı bir tehlike me 
teşkil ettiğinden yangından 
cuları haberdar etmek icıp 
mittir. 

Bütün yolcular derhal g3 
teye toplanmışlar ve tabi' 
slDdallarınm etrafını çevirmi 
dir. Bu sırada gemi z:abitleri 
cuların tahlisiye kemerlcria' 
takılıp takılmadığını muayeo 
mekteydiler. 

Guardaful burnunun ta 
mil mesai esinde kaplan Viç 
liketin teve110 etmekte old 
nu g6rerek telsizle S. O. S. 
reti vermiye mecbur kalmıf 

AleYler tahlisiye sandalla 
denize indirilmesini baylı İ 
etmiştir. Birçok sandallar U 
men ateıle unllllfbr. S 
ve mDrettebaftan bqold 
mıılarclar. Bu IU'acla 
aandal Ye utlar t-:-•la 
mel bw lafilllu ..... 
mamak için uzaklqma1a • 
kalmıtlar dır. 

Ağrı şakileri 
Hakkındaki ka 
Adana 17, (A.A) - A 

kileri halckıadaki karann ,_ 

ftrileceif ben&z malam d 
Mahkeme evrak &zerindeki 
ldkatma- deYam etmektedir• 
rana &allmGzdeld cam 
verilmeıi muhtemeldir. 

10 •••,... eao d•• -........ ,. 
rae1111t Men .. ,,. •• 

Ankara. 17 (Valut) -
ziran 930 taribiaden enel 
telit mubadele komiıyoo
racaat edip de bu taribtel' 
ra ıayrimlbadiWkleri 
lana enalu lzerine tak 
met muameleleri ya 
kendileriae boao ._. .... 
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Ticaret 
........ --v~ lktısat 
Şeker tüccarları, 

sullstlmal yok 

11 Glnln Haberleri ıı 
Gayrı mübadiller Taksim faciası 

diyorlar 
k Gümrükten haylı mıktarda şe· 
d tr çıktığı halde piyasada kafi 
t trecede şeker bulu:ımadığı top
~•ncı ve ikinci el tüccarların şe
d trleri, ihtikar yapmak maksa
~yla, sakladıkları iddia edil... , r 
l" ~ 1• Bundan başka toptancı 
I Uccarların gümrükten çıkardık· 
;'.1 tekerlerin mühim kısmını 
1~ier vilayetlere sevkettıkleri de 

1 
Yleni)1ordu. Dün görüştüğiimüz 

0Ptancı .şeker tüccarları bu hu· 
•uıa şunları söylemektedir!er: 
k Ürnrükten çıkardığımız ş~~ 
-~~!eri elimizde saklıyacak de
rı•ı. Müşterilcrim:1.se yalnız Is-
•nbuta munbasır deiildir. eu
~~~a olduğu kadar memleketin 
J ·~er vilayetlerinde de mrş'eri
ttırn;z verdır. Onların da ibti-
}'~çların; temin etmek ve sipa
~tlerini reddetmemek mecburi
t·ttindeyiz. işin içinde bir suiis-
1"1lll olmasına imkan yoktur. 
~Otıkü biz gümrükten çıkardığı
ftl ıQt . şekerlerin hesabını ticaret 

dıriyetine vermel\teyiı. 
~oınanya ve ecnebi parası 
Ftonya hükumeti ecnebi parası. 

~: llıernlekete ithal ve memleketten 
~t tacı hakkında yeni bir karar 
1 
lihaz etmiştir. Romanya evrakı 

"•kdiycıini o~duğu gibi ecnebi 

:~akı naktiyesinide memleketten 
1"arrnak memnudur. Romanya-

~.• gelecek ec.1ebilerin berabetde getirdikleri paranın mik-
atı gümrükte tesbit edilecek 

•e 20 bin Leyden faz lası alma
t•k mukabilinde Romen parasl 
•erilccektir. Romar.yadan transit 
)l 
'11.~r.ak g;eç~cek . olan yolcuların 
1 ''" gardıklcrı hudutta v~rn-
~b~ın mikdarr tcsbit edileceği 

ı çıkarken de gene muayene 
tdilecektir. 

Btzde" en çok mal ı:ılan 
"'omlleketler hangllerl? 

t l.bracat ofis ınin hazırladığı is· 
,•tıstiğe göre 932 stnesi ilk üç 
t Yt ıarfında Almanya ya ihraca
t111Jız ithalatımıi:1 nisbetle bir 
,:•ur milyon lira . Rusyaya bes 
b· z küsur bin lira ve Mısıra 400 
~rı küsur lira noksandır. Buna 
~kabii Fransaya ihracabmız 
~ küsur bin lira, Holaodaya 
ku küsur bin lira, ltalyaya 3,5 
ku •ur milyon lira, Amerika ya 2,S 
2 •u.r milyon lira, Yunanistan& 
ı_dltıılyo 200 küsur bin lira faz-

d 
ır. En fazla ihracatta bulun-

11'" 
!t.iUrnuz memleketlerin başında 
y

11
1Ya sonra sırasıyla Amerika, 

t 1tıınistan, Fransa ve Ho:anda 
~ lllektedir. 

-

Bir ihtilaf yilzünden 
ikiye ayrıldılar 

Gayrımübadiller arasında mev· 
cut cemiyet azasını ikiye ayıran 
bir ihtilaf çıkmıştır. Şimdiki ce· 
miyetin hiçbir iş göremediğini 
ve Gayrımübadillerio hukukunu 
miidafon edemediği iddiasında 
l.:ıu !unan muhalifler başlıca bono
ların fa zli, vadelı ve nama ya· 
zıh o l masını ve azami beş sene
de itfaflını istemektedirler. 

Bundan başkı istihkak 'arın, 
birikmi' kira bedellerınden der· 
hal ödenmesi de istenilmektedir. 

Gayrımübadiller Cemiyeti ida-
re Heyeci buıün toplanarak Ce· 
mıyete yapılan hücumlar karşı
sında alınacak hareket hakkında 
ınüz ahcrede bu'un1c:ıktır. 

Kral Faysalın 
Heykeli dikilecek 
Bağdatta çıkan Eı'irak gazete· 

sının verdiği malumata göre 
Bağdat belediyesi Kral Faysala 
bir heykel yaphrmıya karar ver• 
miş ve bu kararını tatbik için 
teşebbüsata girişmiştir. Bağdat 
Şehiremini Avrupanm maruf hey· 
keltraşlariyle müzakere etmekte
dir. Heykeltraşlardan gelen ce
vaplar tetkik o'unuyor. 

Mukataa vergisi 
Ev!caf idaresinin mukataalı vak· 

fiyevi gayrı kanuni tahsil ettiği 

yazılmışt. Evkaf idaresi bu ver· 
ginln tahsilinde bir gayrı kanu· 
nilik 0 1 madığım, mukataaların 931 
senesi bütçe kanununun üçüncü 
maddesine matuf olan (C) cetve
linde gösterildiği veçhile 16 ve 
21 şubat 928 ve 22 n:san 340 
tarihli kanunlarla tapu harçları 
kanununun 35 inci maddesine 

tevfıkan tahsil edilmekte bulundu-
ğunu bildirmekte 
tavzih etmektedir. 

ve vaziyeti 

Zincir il kur uda yeni bir 
mezerhk tesis edilecek 

Maçkadaki Şeyhler kabrista
nının dolduğunu nazarı dikkate 
alan belediye o civar için yeni 
bir mezarlık tes:s:ne karar ver
m'ştir. Bu mezarlık için de z:n. 
cirli kuyuyla Balmumcu çiftliği 
arasındaki müselles bir saba mü· 
nasip görülmüştür. Belediye Ha
ziran bidayetinde yeni sene büt
çesiyle ilk iş olarak burada bir 
mezarlık tesis edecek ondan son· 
ra Maçka kabristanına ölülerin 
göfllillmeler:ni menedecektir. 

!JEKER 
:.~frika ~ No. 21 O S M A N 

Yazan: Yusuf Ziya 

-ı l<arıı yamaçlarda, akşamm 
l~ •ca karanlığına bürünen sürü-

r ~ 1 
~' agı larına dönerken ve son 
~~i&rak, son kaval sesi dağdan •t:' Perde perde sönerek ak
biaı:rken, o, hala bir ağacın di
h~ de dalgın ve yorgun oturu-

t u. 

lt l<tndi kendine teselli ve 
~'kk"t" f f "'1 u un else esini yap-
ttı: M d l · b · 1 1 laıt • a em u enım e ev en-

b,:.• lllürnkün değil, mademki 
~hım aşkımdan bile haberi yok. 
v, ~ide mes'ut olsun, diyordu. 
Q(illl tn de onun saadetilc mes'ut 

.rlQıf 

s 
~~ aııra, bu miskin teselliden, 
tdiı. atııı~pe tevekkülden nefret 

,,ar F b . b" ' a ametın ır gece ev-

velki acız ve mÜztar'p halini 
hatırlıyordu.. Bu yalnız kalış, 
bu ıstırap onu nasıl k~ndi kot
larına atmıştı ... Nasıl, güzel ba
şını Şeker Osmanın göğsüne 
koyup hıçkıra hıçkıra ailamıştı ! 

O esnada, genç kızı, bütün 
acJlarını unutluracak yeni bir 
kalp arkadaşı gibi okşamamanm, 
avutmamanm kabahati, acaba 
kimdeydi?. 

O esnada, Fahameti, gönül 
oyunlarına aşina bir dost gibi 
bile değil, hassas bir hemşire 

muhabbetiyle teselli etmenin, 
ona yeni bir ufuk açamamanın 

günahı, acaba kimdeydi ? .. 
Hep kendi yaradılışında, hep 

kendi silik hüviyetinde, hep ken-

---- -
Yaralı bir küçük 

kız da öldü 

ızını ve lmısıoı feci bir şekilde kaybeden 
Abbas Er. hastanede 

Evvelki gün Taksim kışla ara· 
lık sakağındak\ Afyon fabrika· 
sında vukua gelen ve fabrika 
bekçisi Abbas, Kazım, Abbasın 
küçllk kızı Ha ticenin ağır suret· 
te yaralanması ve Abbasın karı· 
sı Naılı Hanımın ölümOyle neti· 
celenen yangın hakkında dün 
tafsilat vermiştik. Ökrendiğimize 
göre, ağır yaralı bulunan, Ab
bas efendinin küçük kızı Hatçe 
de dün sabaha karşı vefat etmiş
tir. Adliye ve polis yangın tah· 
kikatını hennz bitirmemittir. 
Maamafib yangının bir kaza IJeti
cesinde çıktığı tesbit oluomut· 
tur. Ateş, Nazlı Hanım tarafın
d~n imalathanenin kendilerine 
tahsis olunan bir odaıımda bu· 
)aşık yıkamak üzere yakılan gaz 
ocağından çıkmıf t: r. 

Takdir ve teessür 
Dahiliye Vekili 

Bahçekapı hAdlae· mUnase
betlle vlllrete bır :amim 

gönderd; 
Geçenlerde Bahçekapı hadisesinde 

ölen bir komi.8erimizlc bir polisimizin 
bir şerir tarafından fehit edUmesi 
münaaebetyle dütı Dahilye Vekili Şii.k 
rü Kaya Bey tarafından vilayetimi?e 
blr tamim gönderilmiştir. Bütün polis 
şuabatına gönderilen bu tcmıim !}U • 

dur: 
ıs !M'nl"dir ubıta meslttlnde kı~·rnetli 

yararlıklar ve fedaklrlıklar ı-öıtettrel< !'C -

nnı bir hJ:r:met ifa edt"n ve milli mücadel11 
""nasında da vatanı için faydalı blr ııurt'ttt' 
tallµn htanbııl ıı:abıta serkoml!K'rl~rimi.r. • 
df'n Şakir !bun Bey %8 nisan 9S2 perşrnıb<· 
&'tlnü htanbulda 11Upbtll bir lt':rM'rlnln ta1'1· 
bl eena!lmdıı vazıyetlnl it'bUke-de rörıhlğ'li ar 

di aczinde değil mi ? •• 
O ande, kendi kendisinden 

öyle iğrendi ki, karşısında bir 
ayna olaa, yüzüne tükUrecekti 1 

Şeker Osman, bu dolatık his
ler içinde kendinden yarı g~çmiş, 
yarı uyur, yarı uyanık, bastoniyle 
havada daireler çevirerek yürü
yordu. Yol, bir duman gibi ya
yılan akşam içinde uzanıp kay
boluyordu. Bu hazin boş!uk ~çin· 
de, abide, hürriyet şehitlerinin 
mermer iskeleti gibi yükseliyor 
ve Mahmut Şevket Paşanın tür
besi, iri bir kalpağı andırıyordu. 
Bu aralık, yanından, sırtında kıl 
torbasıyla bir falcı kııı geçli. 
Esmer yüzünde, dişleri bir şim
şek gibi parlayan, siyah kadife 
iÖılii bir falcı kızı .. 

Sarı basma şalvarı ve kırmızı 
dallı çepkeni içınde, taze vücudü 
garip bir kıvrılışla yürüyordu .. 

Osmana, bu karanlık dağ tP.pe-
sinde, nasıl istekli istekli bak
mı~tıf.. 

Vali muavinliği 
Ali Rıza H. muavin
Jiğ~e tayir. ediliyor 

Vali muavıni Fazlı beyin ter
fien birinci umum müfettişlik 

mülkiye mü~avirliğine tayinle 
yerine terfien Pol s müdürü Ali 
Rıza beyin getirilmesi tasavvur 
edildiğini evvelce yazmııtık. f-Ja· 
ber aldığımııa göre bu tasavvur 
tahakkuk sahasına girmek üze
redir. Polis müdürlüğiine de Bey· 
oğlu kaymakaml S'!dat A'Ziz 
veya Bakırköy kaymakamı Feb
mi Beylerden biri tayin edile· 
celdir. 

Nakil muamelesi Hazirandan 
itib1ren yapılacaktır. 

Zarodan haber 
ihtiyar Zaro ağanın uzun müd

detdenberi lngilterede bulundu· 

iu malumdur. 
. Son günlerde, ağanın yanında 

bulunan maktul Ahmet Musa 
Beyin biraderinden aileıine ge· 
len bir mektupta ağanın konh
ratının 15 Haziranda biteceği ve 
derhal lstanbula dönecekleri bil
dirilmektedir. 

Konbrab tekrar yenilemedik
leri takdirde Zaro ağa Hazira
nın son haftasında memleketine 
kavuşacak demektir. 

Ders kitaplar 
Maarif vekAleti; önümüzdeki 

ders senesi için kitap yazanların 
kitap nümunelerini Haziranın 15 
şine kadar kabu~ edeceğiz, aksi 
taktirde listeye ithal edilmiyece
ğini alakadarlara bildirmiştir. 

lmdaşlanı:u• ~-ıırdım gııye!'llyle blndljı tranı· 

v:ıyı t~rkedr.rf'k hadl~yl" C'f'..5uranc mUıbhıı-

1 • <'lmlş ve lı;tlkb31dc meıılekl bUyUk hlzmf't 
ler beklenen kahraman maaleııef bu şeri -
rln kur;şununa kurban ı-idettk Şf'hlt olmııı; -

tur. 
Bu meyanda lıımall Hakkı Efendi l!'!raln· 

deki llJf'manımur: dıl teııadllfi olArak ku~ıı:ı,-

tığı bu lı.ııdlııey11 derhal \'C bllA tereddüt mU
dalıale etmlt ve firar dmekte olan katil 
taratından ağır ıurette cerhedll1Df'$ln~ rağ-

nK'n terlf'rlyl yaralrunıya muvaffak o1nıııı

tur. 

Şrrlr aldığı bir yaradan ölmUı ve Türk 
zabıt&Aına kıırşı ı-öıterdJfl cUr'd ,.e ftt:ı-

vtlr:lln cezasını hayatı)-11" ödernlştlr. Fakat 
l;!>k tttseüf olunur ki, tsmaıı Hakkı Ele!ldi 
bu Cf'5Ur n~ dvanmert mı>m:ınımuz d.' hiz 

ıı14't uirunda tcml:ı vıı kı:l'-metıı haya.tını 
kaybetmlıtlr. 

7.abıtn mcsleflnbı ff'ttnl tarihine v u.lfr. 
ve fedakl\rhk hlslerloln arkadaflık ~ meıı. 
lek &§kının kudretll bir timsali olarak isim· 

lerlni hııkkt>den \C hatıralarmı , ·az.lfc kur -
bıınlıırı arıı.aınıla IAycmut !ulan bu u,ı kah· 
ramım mrmurun hı\rekeUcrlnl <'lhan mlivı\ -
cchslodo vatarıdaflıu hıı:r:unında takdir eder 

ken bu hazin \e dlın ıı:l~·adan dolAJı leeı<
ııtir \>(' taziyetlerimi beyan t'ylerlm. 

Şeker Osman, mıknatısa tutul· 
muş gibi başını çevirince, onun 
da meyillenen yolun ucunda ba
'ını çevirdiğini gördü. 

Bu anda, bütün vücudu anla
şılmaz bir haz!a ürpermişti. Avuç· 
tarının içi karıncalanıyor, boğazı 
gittikce kuruyor, durduğu yerde 
yığılıp tatlı bir uykuya dalıvere· 
cekmiş gibi oluyordu .. 

işte bu kız, bu sarı şalvarlı, 

kırmm çepkenli çingene kızı, 
ona hayatında ilk bakan kadındı .. 

Şeker Osman, bir deli tela
şiyle dönüp arkasından koşmak, 
onun ellerine sarılmak, ayakla
rına kapanmak, bir bakışla ru· 
hunun çö!lerinde zemzemler fış

kırtan bu Çingene güzeline bütün 
hayatını vermek istiyordu .. Onu 
sevecek, onunla evlenecek, onun· 
la mes'ut olacaktı! 
Şeker Osman, durduğu yerde 

rüya görürken, bir korne sesiyle 
ürperdi ye genç kahkahalarla 

. Fikir ~--. --·.. .. . . .. 

·~·-_Hayatı 
Türk edebiyatında 
Aşk 

Refik Ahmet Bey tarafından 
Jstanbul radysunda edebiyat ta
rihimıze dair verilmekte olan 
konferanslardan dördüncüsü dün 
akşam verilmiştir. Refik Ahmet 
Bey, dün akşamki konferansında 
Türklerin İslam dinine girdikten 

sonra vücude getirdikleri yazılı ede 
biyatta tasavvufla ba,lıyan, ıonra
ları dini vect şeklinden çıkararak 
beşeri sevgi halini alan lirizmi 
anlatmı~, edebiyatımızın o:ıikinci 

esırdan on do'~ uzuncu asra kadar 
geçirdiği merhaleleri izah et
mişt'r. Bu arada divan edebiya• 
tında ve halk edebiyatında ayrı 
ayrı terennüm edilen aşklar an
tılmıştır. 

Refi" Ahmet Bey bu serının 
beşinci ve sonuncu konferanS&nı 
gelecek Salı günü aktamı vere· 
cektir. 9u konferansın mevzuu 
edebi veniliğimizdir. 

Horoz ve tavuklar mahalle 
aralarında serbestçe 
doıa,amıyacaklar 

Zabıtai belediye talimatnamesi; 
horoz, tavuk gibi kümes hayva
natının sokakta gezmelerini Ye 
koyun, keçi gibi hayvanların da 
mahalle aralarındaki bot arsa• 
larda otlamalarını menetmekte· 
dir. Habuki bu maddelere ıim
diye kadar hiç riayet edilme
mişti. 

Dün Belediye riyasetinden bO
tün şuabata gönderilen bir ta• 
mimde bu maddenin ehemmi· 
yetle nazarı dikkata ahnmasmı 
ve sıkı teftişat yapılarak buna 
meydan veren halkın tecziyeıini 
istemiştir. nv • 1

' ' 

Deniz hamemlar1 için 
mUnaka•al6r 

Mevt1im münasebetiyle ıelırin 
muhtelif yerlerinde deniz ha
mamları tHiı için belediyeye 
birçok müracaatlar vaki olmut
tu. Bu müracaatlar dOnden iti
baren parça parça milnakaıaya 
konulmuştur. - - ----

Fransız gemisi zabltlerl 
'ereflne zlrafet verlldl 

Limllnımızda bulunan Jeaone• 
Darc. Fransız mektep ıcmisi 
zabitleri şerefine dün Fransız 
1.olonisi tarafından Ünyoo Fran
ıezde bir öğle ziyafeti verilmif, 
7.iyafette Fransız. sefiri Kont 
Ghambrun de bulunmuıtur. Ge
miyi dün Fransız kolinisine men· 
sup olanlar ziyaret etmiıtir. Bu 
gün de 14 le 16 ·arasanda halk 
gezecektir. 

kendine geldi : 
Fahametle Celil, küçük spor 

otomobillerini Oımanın tam ya-
nı başında durdurmutlardı. 

- Ayol bu ne dalrınhk, bu 
ne . hu ya, bu ne istigrak? •. 
Şair mi oldun?.. Aşık mı ol• 
dun ?.. Nedir ? .. 

Osman, dudaklarında mlnasız 
bir tebessüınle sadece gülümsü
yordu. 

Fahamet devam etti: 
- Böyle, aktam karınlıiı 

içinde, dağ )'Ollarında çobanlar 
gibi ne yapıvorsun, kuzum? •• 
Yıldız ' arla mı konuşuyorsun? .• 

Sonra, çapkın bir istihza ile 
şakaya başladı : 

- Ha, affedersin.. Bir be
kar delikanlıya da bu kadar tek
lifsiz sualler sorulmaz.. Değil mi 
Cemal ? .. Belki adamcağızın bir •• 
Öyle ya, bir beklediği, bir 6z
ledıği vardır.. Doğru ıöyle Oı· 
man, istersen biz kidelim, mAnt 
olmıyalıın ... 

(Bitmedi~ 
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hala anlaşılamadı ~!~.~~!!ı:!~r oıdu çalışan iki zihniyet var 
Maktu Jüo fotoğrafları çoğaltılarak MubaJif gazeteler, bütün siya-

viU\yetlere gönderildi si fırkalardan müteşekkil bir Suikastlar kı·mıer tarafından ve 
Bundan iki hafta kadar evvel 

Maslak yolunda ( 32 ) yerinden 
yaralanarak 8ldürülmüt olan bir 
adam cesedi bulunmuştu. 

Jandarma mıntakası dahilinde 
bulunduğu için derhal tahkikata 
başlıyan jandarma kumandanlığı 
yaptığı tahkkkatta henüz müs
bet bir netice elde etmiye mu
vaffak olamamıştır. 

Hatta bugüne kadar cesedin 
hüYiyeti bile tesbit olunamamış
tır. Maamafih cesedin bir Müs • 
lümana ait olduğu ve kıyafet 
itibariyle Şimali Anadolu ahali
sinden bulunduğu kat'iyetle 

Balkan tütün 

tesbit edilmiştir. Cesedin hüvi
yetini, daha kolaylıkla meydana 
çıkarmak için de maktulün fo
toğrafları çoğaltılmış ve bütün 
vilayetlere, kazalara göndcril
miftir. 

Bunlardan maada katilin de 
kim olduğu bir türlü anlaşıla

mamııtır. Şimdiye kadar birçok 
kimselerden şüphe edilmişse de 
tahkikatta bu adamların katil 
hadisesiyle alakadar olmadıkları 
görülmüştür. 

Jandarma kumandanlığı şimdi 
vilayetlerden gelecek cevabı 
beklemektedir. 

konferasnı 
Murahhaslara diln Cibali fabrikasında 

bir ziyafet verildi 
Yunan murahhası neler söylüyor ? 
Balkan tütün konferansı dün saat 

16 da Ticaret ve Sanayi odasında 
ıtahsisolunan dairede Nemlizade l\1itat 
Beyin riyasetinde 3 üncü toplantısını 
yapmıştır. 

Evvela tütün buhranının umumi 
sebepleri hakkındaki mütaleatr ihtiva 
eden geçen zabıt okunmuş ,.e rüzname 
sinin ikinci maddesini teşkil eden mü~ 
tehliklerln kuvvei iştirclkiyelerinin a -

mükemmeliyetinden ve temizliğinden 

taktir ve sitayişlerle bahsetmişlerdir. 
il üçüncü içtima Mitat Beyefen • 

dinin riyaseti altında saat 13 te akte -
dilmiş ve tütün buhranının umumi se -
hepleri hakkındaki mütaleatı ihtiva 
eden, geçen zabıt okunmuş ,.e ruzna -
menin ikinci maddesini teşkil eden 
mü ·tehliklerin kuvvei iştiriliycleri -
nin azalmasının buhrandaki tesirleri 

zalmasının buhrandaki tesirleri üze · üzerinde mü1.akere cereyan etmi;;tir. 
rinde müzakere cereyan etmiştir. 111 - Yarın tekrar saat 15 te mü· 

Murahhaslara ziyafet 
Balkan tütün konferansı miizake · 

relerine iştirak eden Türk, Yunan ve 
Bulgar murahhaslan dün tütün in -

isar idaresi merkezine .... ~l mi~ler ve 
umumi müdür Hüsnü Bl•J in re faka • 
tinde bütün şubeleri gezmişlerdir. 

Murahhaslar idare merkezini ziyaret -
ten sonra Hüsnü Beyle Cibali ciğarn 
fabrikasına giderek orayı da gezmiş • 
ler, fabrikada şereflerine bir öğle zi -
yaf eti verilmiştir. 
Yunan murahhas• n6 diyor? 

Yunan baş murahhası M. Manu6 -
lidis, dün bir muharririrnize şunları 
söylemiştir: 

"- BalkanlaTI alakadar eden eıt 
miihlm meselelerden biri de tütün me -
selesidir. Konferansa iştirak eden 
Uç memleketin siyasi münasebeti çok 
4f ostane ve samimidir. 

Bu itibarla müzakerelerden müs -
l>et neticeler alınacağını kuvvetle ümit 
ediyoruz. Yunan murahha'llan hu -
raya müşterek mesainin beklenilen 
f aideli neticeleri vereceğinden emin 
olarak gelmişlerdir. Bütün dünya· 
run iktisadi vaziyetinin çok fena. ol • 
Cf uğu ve halkın bin türlü iktisadi müş -
küllerle mücadeleye mecbur kaldığı 
bu sırada müşterek vazifemiz kat'i bir 

zakerata devam olunacaktır. 

Kaçakçılıktan 
Mabkt\mlyet 
Dokuzuncu ihtisas mahkemesi, 

evımn altmda toprakta gömülü 
olarak sarı •e beyaz renklerde 
kaçak kopya kağıdı bulundur
maktan suçlu Muharrem oğlu 
Hasan hakkmdaki davayıda diln 
bitirmiş ve maznun hakkmda 
kararını vermiıtir. Bulunan kop
ya kağıtlarından beyaz cinsinin 
6440 varak miktarında sigara 
kağıdı yapılmağa elverişli oldu
ğu anlaşıldığmdandan Hüseyin, 
altı ay hapse ve 6440 kuruş pa
ra cezasma mahkum edilmiıtir. 

Rakı kaçakçılığı yaparlarken 
Beşiktaşta yakalanay şişeci Sa
lamon ve llyanın dokuzuncu ih
tisas mahkemesinde mahkeme-
sinde görülen mahkemeleri dün 
bitirilmiı ve kaçakçılık fili sabit 
olduğundan Uyanın bir ay, Sa-
lamonun da, yaşı nazarı itibare 
alınarak, 2S g6n hapsine karar 
verilmiştir. 

it11ara varmak için elimizden geıe.ıi Nls müsabakalarına 
yapmaktır. Her üç memleketin tü · k d b ti l 
tün meselesinde menfaatleri birbirine iştira e en eye m z 
bağhdrr. Menfaatlerimizde katiyen Niste yapılan binicilik mUsa
f ark yoktur. Binaen aleyh, itilaf ü - bakalarına iştirak için F ransaya 
midi kuvetlidir.,, giden heyetimizin mütebaki aza-

M~ra~~a~ v~ey.e~imizin yanlış ola . ları dün Ankor vapuruyla Mar
rak bıldmldıgı gıbı h~zırlanmış .bir silyadan şehrimize gelmişler, rıh-
proğramı yoktur. Tahdıt meselesın .- t d B. . ·ı·k kt b. il" 
de bazı rakamlar teklif edeceğimiz ım a ımcı ~ me e 1 mua ım 
haberi de doğru değildir.,, ve talebe!erı tarafandan karşı-

Murahhaslar Clball fabrikasın· lan8n:11~1~~dır. k . d . C 
dakl mOkemmellyetl takdir ınıcıhk me tebı mil ürü ev-

ettller det, ve Cevat, Ziya beylerle 
lsta.nbul, 17 (A. A.) - Balkan til - Fransiz muallim M. Tatu'dan 

tün konferansı reisliğinden tebliğ e - müteşekkil olan heyetimiz Nisten 
dilml iştirB: 

1 
y tü"t'· Parise gitmişler ve bay'fan satın 

- u gar ve unan un mu · I d 
rahhaslan Türk azalarle beraber bu - almış ar ır. 
gün inhisar idaresinin Cibali fahri • ~--------------~-Uç aylık maaşlar ay başınd6 
kasını gezmişlerdir. Gezmeden sonra verilecek 
mtldür umumi vekili Hüsnü Beyefen - M"t k •t d l f 1 · .. 
eli tarafından murahhaslar şerefine u e 81 ' u v_e ye ım erm uç 
f briik d bl ···1 · f ı· ·ı · t" aylık maaı tevııatma bu aym a a a r og e zıya e ı vere mış ır. . 
Yunan ve Bulgar murahhaslare fab _ 1 rınden başlanacaktır. Malmü-
rlkayı ziyaretleri hakkındaki intiba dürlüklerinde maaş bordorahnın 
Te ihtisaslarını defteri mahsusuna! hazırlanmasına devam edilmek
Y.,Ulllılflar n ayrıca da fabrikanın l tedir. 

teşriki mesai iıtiyen liberal un-
ıurlarıo, intihabattan sonra bile • • l ? 
liberal ve halk fırkalarınan bir nıçın yapı ır • 
teıriki mesai kabinesi teıkil et
melerinin gayrı kabil olduğuna 
kani olduklarım. siyasi işlerin 
kolaylaşabilmesi için M. V enize
losun Gümhur reisliğine intihabı 
lehinde bulunduklarını yazmak
tadırlar. 

Bu temayül ve cereyan, M. 
Venizelosun haberi olmadan ya
pılmıştır. Filhakika, siyasi şefler 

nezdinde teşebbüsler yapan kim
seler, M. Venizelos Reisicümhur
luğu kabul ettiği takdirde, teş-
kilatı esasiyenio değiştirilmesin
de ısrar etmiyen şahsiyetlerden 
intihap edilmişlerdir. 

Hatırlardadır ki, evvelce de 
böyle bir şey düşünüldüğü za
man, M. Venizelosa daha vasi 
selahiyet verilmesi mevzuu bah
solmuştu. 

Filhakika, o zaman, Reisicüm
hurun sadece Başvekili değil, 
diğer nazarlara da iotibap etmek 
selahiyetioi haiz olması isten
miıti. 

Aynı gazetelere nazaran, Rei
sicümhurun parlamentoyu feıh 
etmek hakkına da haiz olması lazım 
gelmektedir. Bu neşriyat, Başve
kilin, teıkilltı esasiye kanunun
daki Reisiciimhurun ıelihiyetine 
ait maddeleri değiıtirmek iste
diği zeminindedir. Halbuki, bu, 
ancak 3 haziranda yeni teşkilata 
esasiyenin mecliıce tasdikinden 
bet sene geçtikten sonra kabil 

· olabilir. 
Muhalefet fırkaları, bir çok 

sebeplerden dolayı, timdiki hal
de, teşkillb esasiyenin değişti

rilmesinin kabil olmadığını söy
lemektedirler. 

M. Papadatos, mecliı reisini 
ziyaret ederek kendisine Pirgos
dan gelen bir telgrafa vermiıtir. 
Bu telgrafta, M. Venizeloıun 

mali buhranın nihayetine kadar 
diktatörlük ilin etmesi taniye 
olunmaktadır. 

Mecllstekl hUcumlar 
Atina, 17 (A.A) - Nisbi tem

sile ait kan•nuo müzakeresi es
nasında M. Venizelos, halkçı fır
kasma hücum etmiştir. 

M. Çaldaris, fırkanın muzaffet 
olacağını temin etnıek suretiyle 
mukabelede bulunmuştur. 

lnglltere ve Yunanlstanın 
borçlar1 

Londra, 17 (Hususi) - lngil
tere A•am kamarasmda Yuna
niıtamn borcunu verip vermiye
ceğine dair vukubulan bir ıuale 
cevap olarak Maliye Nazırı, · fU 
beyanatta bulunmuştur : 

- Yunan hükumeti ricalinden 
bazıları tarafmdan vuku bulan 
beyanat fizerine beynelmilel ma
liye komisyonu Yunan hükume
tine resmi bir protesto çekerek 
Yunanistam hukuki taahhütlerini 
ifaya davet etmittir. Yunanistan
daki lngiliz, Franııı, Italyan mn
messilleri de bu protestoyu teyit 
etmiş bulpnuyor. Bundan başka, 
lngilterenin Yunanistan elçisine, 
Yunan hükumeti nezdinde te
şebbüsalta bulunmak için talimat 
yerilmiştir. 

logiltere hükumeti Yunan hü
kumetinin hareketini büyük te
tessürle karşılamakta ve hamil-
lerinin meşru hukukunu temin 
için icap eden tedbirlere müra
caatta kusur etmemektedir. 

Asnmız, buhranlar asrıdır. 
Fakat en büyük, en hailevi 

buhran, yakın bir mazide mede-
niyetin kendilerine tevdi edeceği 
seneli muhafaza etmek ve bü
yütmek vazifesini alacak olan 
genç neılin bubramdır, diyebili
riz. Genç Japonya için, bu me
sele, öteki milletlerden daha 
güçtür. Son Çin - Japon ihtilafı 
bunun açık bir delilidir. Bütün 
mesele, bugünün sanayi hayatıyla 
Japon milletinin ve esas olan 
ailenin kmlmaz bağlarla dini 
maziye merbut olduğunü söyli
yen kadim felsefe arasında 
ahenktar bir birlik teşkil etmiye 
inhisar eder. 

Bir taraftanjaponya gittikce garp 
zihniyetile hareket ederken, öbür 
taraftan henüz derin bir surette 
Şinto mezhebinin tesiri altında
dır. Sayısız Şinto mabetleri her 
gün, elektrikli tramvayla olsun, 
yahut, eskiden olduğu gibi ya
yan olsun, binlerce, milyonlarca 
ziyaretci celbetmektedirler. 

Ecdada hörmet esasma istinat 
eden Şinto mezhebi, milleti, bü
yük bir aile gibi telakki eder. 
Milletin reisi de, güneş ilibesi
nin oğlu olan imparatordur. 

Japon gençliği Şinto mezhebi 
ile sanayiciliği birbirine mezcet
mekle mükelleftir. Zahiren bir
birine zıt g6rijnen bu iki unsur, 
Jan imparatorluğu i~il1: .~Jzeµ,ı<lir. 

Bir yabancı için, Japonyanın 
derebeylik rejimini kaldırarak 
yerine bugünkü parlamanter ve 
sanayici rejimi ne kadar çabuk 
ve kısa bir zamanda tatbik et-
tiğini anlamak kabil değildir. 

1854 senesinde Komodor Per
ri, mfistakil, harice tamamen ka
palı ve kadim an' anelerle yaşı
yan Japonya diye bir memleket 
olduğunu keşfetti. 1868 senesin
de de, on alta yaıında tahta çı
kan imparator Meiji, hukuklarm
dan feragat eden derebeylerin 
ve saray erkanının karşısında 

yeni Japooyamn teşkilatı eıasi
yesini ilin ediyor ve yemin edi-
yordu: Devletin bütün itleri umu· 
mi münakaşadan sonra teıbit 
edilecek, idare edenlerle idare 
edilenler bütün gayretlerini mil
letin ·nef'i hususunda birleştire
cekler, bütün eski idetler kal-
dırılacak, bilgilerinden istifade 
edilmek üzre yabancı memleket
lerle temas muhafaza edilecekti. 

Bundan elli dokuz sene evvel 
Japonya, maarif nezaretini açtı. 
Bir ıene de on iki bin iptidat 
mektep yapıldı. Bugün, erkek 
çocukların yüzde 96,4 ü, kız 

çocukların yüzde 99,28 i ilk 
mektep tahsillerini yapıyorlar. 

1928 senesinde, Japon darül
fünunlarmda 80000 talebe vardı. 

1868 senesinde Japoayamn 
8 milyon Oolarhk olan ihracata 
1930 senesinde tam bir milyar 
Dolar olmuştu. 

Otuz yedi sene e•veline ka
dar, memlekette bir tek kadin 
doktor yoktu. Otuz sene evvel, 
asılzade Aki-Ko'oun kızı, haya
hnı kazanmak için devlet me-
memuriyetine ıirmişti. Ve bu 
yüzden bir kadmın çalışmasına 
ayıp telakki eden aııanlısıyle 

ayrılmıfh. 

- Kad11ılara sahneye çıkmak 

hakkmı vırmiyen kanun 1918 
senesinde kaldırılmıştı. , 

Bu gün, doktor, eczacı, difÇlt 
mühendis, memur, gazeteci kadıO' 
lar, Japonyada sayılamıyacak k•" 
dardır ve üç milyondan fasla 
Japon kadın, hayatlarını kaıaO" 
mak için çalışmaktadır. Buolıt 
dan yüzde 89 u bekar kalmıtlar 
dır. Fakat, bu, kendilerine nışalf 
lı bulmak güçlüğünü çektikleriO: 
den dt:ğil, fakat istikla!leriol 
muhafaza etmek istedikleriO' 
dendir. 

Eski rejimle yeni rejim arı" 
sandaki mücadele, bir çok kerelet 
gülünç haileler yaratmaktadır._. 

' 'Mobo,, larla 11Mogo,, lar yP , 
Avrupakiri giyinen delikanlılarl' 1 

genç kızlar meselesi harareti• 
münakaıa edilmektedir. Bu geot 
ler barlar, dansinglere giderle~• 
"sake,, denilen milli Japon içlıl" 
sinden batka, koktey, viski ff 
Münib birası da içerler. 

Ozaka da, gürültülü bir c-' 
seden ıonra, şehir eşrafı, da&r 
sing'leri kapamıya karar verıııir 
ti. Fakat Avrupamn hafif et' 
lencelerine karşı yapılan mOcl' 
delenin garip olanları da vardıt• 
Muhtelif gizli cemiyetlerine nıeO' 
ıup kimseler, barlara ve danıiol 
lere hücum ediyorlar, şayet or•' 
da ecnebilerle d2n•u•~Pn gJ' 
Japonlara rastgelirlerıe vay bl 
lerine. 

Geçenlerde gene b~yle ~ 
hldiıe olmuştu. Bereket veri' 
dansing müdürüniln hakikate' 
dahiyane denecek bir fikri, rJJt 
him bir karışıklığa mini olıııdf' 
tu. Bakınız nasal; 

Tokyo'nun en şık dansignleritl' 
den birisinde, tam çay zanı•0• 

I' genç Japonlar ecnebilere kar 
tarak dansederlerkeo, içeri!' 
ellerinde sopalar, yüzleri nı•' 
keli, gizli bir cemiyete mePsoP 
kimseler hücum etmişlerdi. fo' 
lisin gelmesi için vakit ka:ı•o" 
mak istiyen müdür, derhal ot' 
kestraya, milli marşı çalm•9' ,, 
emretti. Mutaarrızlar, orkestr 
nin milli marş nağmelerini ~ 
yunca, derhal olduklara ye -
put gibi durdular. ve bOC~~ 
edebilmek için, martın bitme~ 
beklediler. Bu arada polis J"' 
miş, ve meseleyi halletmiıti. , 

Y almz, milli teşkilatın nıut• 
ssıp faaliyetlerinin bu gibi ıe) 
lere inhisar ettiğini zannet_o'j 
doğru olmaz. Japonyanın ••Y 
şahıiyetlerinden es!<i maliye ~ 
zm lnuyenio katli, gizli Sei"'S
cemiyetinin bir eseridir. ~ 

cemiyet esasen Kosnikai 1'1Jİ' 
siyah ejderha cemiyetinin '( 
ıubesidir. Katledilen na:ıır, ~~ . ,,,., 
ponyanm Çine hucum sıY ~ 
aleyhinde bulunmuş ve bU:,ı 
menfi neticelerini evvelden b• 
vermişti. AIİ'J 

(Devame~ 
Kadıköy SUreyya Slnent••'" 

Bu akşam 2 r .30 da "ıJ 

Raşit Rıza Tiyatro1:1 
ilk Defa Olarak 

Bir Gece ... Bir HIJ~al # 
Dram 3 perde. Yunan edibi 

Melısın şah eseri 



Nefret ve Kin ! 
işte katil Gogulof'on başını 

dolduran hisler 
Fransız Relslctlmhuronu Uldtlren Rusun, 

dostuna yazdığı bir mektup 
tilFran.ız cllmhur reisini öldüren ka
'-u, Gorgulorun "Pol Bret., müstear 
ııı Yle birçok eserler neşrettiği ya· 

"""'- Gorgulof'un tanuımış Rus 
':;"'tınirlerlnden Kuprin'e yazrhğı 

r 11ıektubu tercüme ediyoruz: 
llösyö; 

hG ~luğuımdan beri eserlerinizin 
. Yuk bir hananryım. Edebiyat ve :re olan ihti~rm, benim de muhar· 

"' şair olmama sebep oldu. 
"l>ratilc ve istismarcı., asrımızda ne 

ilarıkör ve kötü bir rol değil mi? 
~l lfer güzel ve romantik olan şey 

lrıedi mi? 

0 
ller şey mazide kaldı! Vaknımız 

1surı, şerefimiz olsun! Katil Gurgulofun mensup olduğu yeşil 
~~tiyle, Rusyada. Rus ve Kuhan gurupun alAmeti farikası 
~ gıydrm. Çocukken, Kafk:ısyada, Ebediyyen elveda! Bir artist ve 
~hşi dağlar ve ormanlar, yabani at- bir vatanperver olduğunuz için, beni 

t, kazak beygirleri ve hürriyet ara- anlarsınrz ı 
11111

da lbüyüdüm. · Dr. Pol GGrgulol 
b 'Ya şimdi? Bir sefil, her yerde ve Haşiye - Daha bir kaç gün evvel, 
'lletkes tarafından nefret edilen bir Rusyayı mes'ut, hür, milli bir şekilde 

118 tnültecisiyiml Dünya üzerinde görmek ümidi henüz içimde yanıyor
tlıla bir adam! du. Uzun meşekkat seneleri içinde, 
~ Sefil, menfur hayat, beni bu hale büyük ve milli Rusya için çalışmış-
0Ydu: tım. Bütün mevcudiyetimle kendimi 

Ezcümle: bu işe vakfetmiştim. Bütün hayatımı, 
d l) İnsanlardan ve yaşayışların - meslek hayatımı, rahatımı, servetimi 
kan nefret ediyorum, hayvanları ve hangi uğurda sarf etmişim, biliyor mıı 
R~la~ı seviyorum, onun için tabiatın sunuz? Birçok defa Ruslar, dostla -
'hnellıklerini yazr:yorum, çü:tkü tabi - ron, beni Yahudi. Bolşevik enternas
t nihayet kültürü yeneceğini bili- yonlarma sattılar. Ya şimdi, üstelik 
d 0tııın. Ben istikbali hin sene enelin- e::ı samimi en yakın dostumun ihaneti
ltl~ ~?rüyorum. Bu günkü kültürü • .ne uğradım. Birkaç yüz frank muka
l' ÜZ olecek. kendi kendini öldürecek bilinde Bolşevjklere gayet mühim si -
ie l·eni, vahşi, hür adam yeniden do- yasi vesikalar sattı. 

0cak. Artık bu sondur. 
2) Henüz ge.nç olmama rağmen Elveda Rusya, esir ve cellat mem-

.... 35 yaşındayım - doktorum. lki da- Jekcti ! 
l'fllfünundan diploma aldım. Fakat · Yahşi tabiata gidiyorum. 
lleye Yarar? iyi bir mütehassısım. ".Jağsız adam!., 
~· bir çok hayat kurtardım. Fakat Bu mektubu Gorgulof geçen ::ene-
~· da ney·e .yarar? Şimdi de inS3nh- nin .2..ı ka:iunuevvel tarihinde ~·azmış
t ,.~ ınenfur medeniyetlerini tcrk('di- tır. Mektuptan, muharririn bu gün 
oruın. Arlık in.sanlan tedavi ede - insanların "Tabii,, dedikleri haleti ru t:1 ! Onlardan nefret ediyorum! hiyede olmadığı anlaşılıyor. Esasen 

ıa rılar, sıçanlar gibi öldürülmiye Nefret 2 
ı :tıktrr. Artık insanlarla onların yı- Gorgulof'un kendisine müstear isim 
ı:" Yuvalanyle ya~amıya tahammü- olarak koyduğu "Bret,, keliımesinin 
'ttı rrı Yok. Ebediyyen onlan terkediyo- manası, rusç.ada 'Reze~ dır. 

rrı. Gorgulof bir çok da şiirler yaz-
..... Bugün Afrikaya, ormanlara, hay- mrştır. Bu şiirler tamamen (yeni) de 
l{ ların kuşların arasına gidiyorum. nilen edebiyata dahildir. 
a.ı°1it~uyorum. Zira anam olan tabi· Klasik edebiyat müntesipleri, bu 

rn lısanını biliyorum. şiirleri anlamadıklarını, başsız ve son 
o) ~ihnkün olduğu kadar ~:ıbuk vahşi suz olduklannı söylemektedirler. 
"'~!a çalrşacağrm. Maamafih, buna rağmen şair "Pol 

fttıCllnkü, vatanperverlik, beşeriyete Bret., i birçok okuyanlar ve takdir 
~a~, vatanımın Rusyanın tekrar te- edenler de vardı. Pol Bret, Rusyanır. 
~8 Ümidi gibi temiz, mukaddes, en genç şairlerinden ve meşhur artist 
da rt olan her şey insanlar tarafın- İzadora Dunkan'm kocası Essenin 

it l1ıhumda katledildi. hayranlarındandı. Essen de, Bret 
>'a ~lelQmum insanlardan, fakat dün- yani Gorgulof gibi yan mecnun bir 
~il liıerinde onlardan daha menfur şairdi ve yeis iç.inde ölmüştü. 
Jta ~an ibile mevcut olmıyan Rus mu- öldUrUlen RelalcUmhurun 

.til-lerinden nefret ediyorum. zevcesi, naall ya,ıyor ? . 'l1 • • • • • • 
au, bu garip hareketimi afCet .. 

Paris, 17 (A. A.) - "Paris Soir,, 
ga'Zetesinin hususf muhabiri, tabiatın 

Tekl~slz konak 
-26-

.. t ((ara böcek, Ağalar, Şeyhislam, bir suret vermek zamanı gelmiıti. 
ı~eYhef endi araaında pişirilen Lakin bunları bir yere toplamak 
~it t kazanını ateılerken, bunları bir .meseleydi. Sarayın haber al • 
,_.~ taya. toplıyarak · neye karar maaı mümkündü. Ağa kapısında, 
d\l e ~eceklerini anlamak istiyor - Şeyhislam konağında, yahut tek· 
~be .. · u fesattan Valde Sultanın kede toplanmak mahzurluydu. Bu 
'1cıet 1 Yoktu ve bunlar, saraya sebeple işi gene Kara böceğe ha -
"' ...... memesi icin her türlü tedbi - vale ettiler. Bir cuma gecesi yat -

... \l -li·~acaat ediyorlardı. sıdan sonra bu ite söz vermit o· 
"'-a İnkar, ava giderken yolda lanları bir yerde toplamak için 
--~ di!i Kadıyı kale kapısına Kara böcek ağyar nazarından 
~ltlarn' ulemadan bir kaçını ka • hali bir yer bulmuıtu. 
~lltçt ak, masum bir kaç subaşıyı Kara böcek kendi mahallele -
l~ :rı 8.§ağı atmak suretiyle zü • rinde ''Tekinsiz konak,, da bun -
!aater~ cahrinin kanlı temaşasını lan toplıyacaktı. Senelerdenberi 
., li,f 1~t e.n homurtu çoğalmıttı. metrlık, bahçesindeki ağaç dalla • 
'lle.._ 1 dın olan veresei enbiya rı, otlar, asmalar birbirine gire • 
~~ aı:~a bu denlu hakarete baiı rek yolu izi kaybolmuf, metruk o -
-.ıa.._~tt:· Gayretüllahın zuhuruna daların açılmıyan kafeı ve kapak· 
~•ıt ıt !.,, Dedikoduları etrafı larını örümcekler bürümüş bu 
~le, İti ı .. !~ fırsattı. Kara bö - yerde toplanabilirlerdi. Yalnız 

ŞiQa:!IItınıtti. buraya girmek için bir çare la -
1 bunları toplıyarak iıe zmıdı. Onu da buldu. Duvardan 

( 1 Kari ,ıkAyetlerl , f • • 

Kabataşta duhullyelil Itayada yemişçilik 
Bir iskele! 

Bir kariimiz yazıyor: 

Dilnlimanımızda bulunan Fran
ıız bahriyeıioe mensup Jan Dark 
mektep gemisinin halk tarafın· 
dan ziyaretine müsaade edilmesi 
dolayısıyl~ muhtelif iskelelerden 
birçok sandallar hareket ederek 
gemiye gidiyordu. Bu münase
betle Kabataş vapur iskelesinde 
de nazarı dikkati celbedecek 

Son zamanlarda geniş bir şekilde 
ilerlemiye başladı 

Alınan tedbirlerin mühim bir kısmı tacir • 
Jerfmfz için bir lJrnek olabiJlr 

bir hadise oldu. 
Bu iskelenin kahvesini kiralı· 

yan zat, iskelenin demir par
makhiını kapatarak sandallara 
binmek istiyen halktan bet ku· 
ruı duhuliye istedi ve bu duhu
liyeyi vermiyenlerio iskeleden 
sandallara binmesine mani oldu. 

Bu hal kar11&1nda halk, iske
lede bulunan nöbetçi polis me• 
muruna şikayette bulundu, fakat 
bu memur efendi de kahvecinin 
bu fuzuli olan hareketine mani 
olamadı. Gemiyi ziyaret etmek 
için iskelede toplanan yerli ve 
ecnebi halk ta bizzarur kahve-
ciye beş kuruş duhuliye vermek 
mecburiyetinde kaldılar. 

Yakıt - Knriimizin mektubunu 
aynen yazdık. Eğer Mdise cidden yazıl
dığı şekilde vaki olmuş ise hayret etme• 
mek elden gelmiyor. 

·········································-·-····· ... -·-· sükunu içinde metanet ve kuvvet a· 
ramıya gelmiş olan Madam Dourneri 
ziyaret için Conse • sur • Nievre'e 
gitmiştir. 

Sabık reisi cümhurun refikası, 

şimdi basit manzaralr, bir katlı küçük 
bir evde oturmaktadır. 

Bu ev, kızma aittir. Müteveffa reis 
Doumer, istirahat etmek ve düşünmek 
için ekseriya buraya gelmekteydL 

Kendisi, Loir nehrinin sahillerinde 
gezmeyi çok severdi. Madam Doumer, 
perşembe akşamı otomobille buraya 
vasrl olmuş ve odasma götürülmüş -
tür. O günden ~rl dışarı çıkmamış, 
hatta yemek için de aşağı inmemiş -
tir. Pazartesi günü biraz gıda alma
YI. kabul etmiştir. 

İtalya, yemiş yetiştirmek için Av -
rupanm en müsait memlektlerinden 
birisidir. Bununla beraber uzun müd " 
det, vasaU Italya müstesna, öteki kı -
sımlarda kullanılan usuller pek gayri 
muntazamdı. 

Fakat harpten sonra, İtalya, ye -
mişçiliğe ciddiyetle sarıldı, ve çalış -
mıya başladr. Maksadı, şu suretle 
i~ah edilebilir. İtalya mümkün olduğu 
kadar fazla yemiij ihracatı yapmak si -
yasetini ta.kip ediyordu. 

Bunun için, istihsal, ambalaj, ve 
nakliye işleri nsyonel bir şekilde 
tekil.mül ettirildi. HükQmet, milli ih
racat enstitütü gibi müesseselerle de 
işe müdahale ederek direktifler verdi, 
müşterek depolar yaptırdı, nakliye 
vesaitini tanzim etti, ihracatı bir nev'i 
kollektifleştirdi. 

Bu tedbirelrin neticeleri şayanı 
dikkat semereler verdi. Dünya. buh
ranına rağmen yemiş ihracatı Italya -
da artıyor ve ticari müvazenede mü -
him bir rol oynuyordu. Bu hususta 
daha açık bir fikir vermek için şu 
rakam ve istatistiklere bakınız: 

İtalya, 1930 senesinde 2,697,000 ken
tal limon, 1,203,000 kental portakal ve 
121,000 kental mandelina ihraç etmiş
tir. Bu muhtelif yemi'ler bilhasa Si
cilyada yetişmiştir. İhraç edilen ye
mişler ciddi bir kontrolden geçirildik
ten sonra sevkediJmiştir. Her yemi
şin büyüklüğü, olğunluğu, bozulma
mış olması ayn ayrı ve dikkatle mua
yene edHiyordu. Ambalaj tedbirleri 
çok itinayla seçilmiştir. 

Standardiye edilen bu ambalaJlar, 
ecnebi alıcıların arzularını tatmin e • 
decek şekilde yapıldığı için iyi netice -
Jer veriyordu. 

Limon ihracatı bilhassa Almanya, 
İngiltere, Amerika, Avusturya, Fran -
sa, Çekovlovakya, Isv~re n Romanya, 
ya portaltal ve mandelina Almanya, A
vusturya, Çekovlovakya, Macaristan, 
Yoğuslavya, İsveç, İsviçre, Polonya. ve 

Köylü kadın ve erkekler Madam 
Doumerin evinin önünden geçtikleri Romanyaya yapılıyordu. 
sırada mükalemelerine nihayet ver· Sofra üzümü ihraca.tiyse 1928 sene
mekte ve ancak bu matemli ikametga sinde 247,000 kentalken 1930 da 4:>3,000 
ht geçtikten sonra tekrar sözlerine kental olmuştur. Bunlar, bilhassa 
başlamaktadırlar. Almanya, Avusturya, İsviçre ve in -

Bu hal, bu basit tabiatlı insanla- giltereye ihraç ediliyor. 
rm maktul reisin dul zevcesine kar- Elma .. ve arnıut, İtalyanın hemen 
şı besledikleri hissiyatı izhar etmek- her tarafmda yetiştirilir. 1930 da 522 
t.edir. bin kental ihraç edilmiştir. Çekos • 

lovakya, Avusturya, Fraruıa, Alman -
Katllln isticvabı devam ediyor ya, İsveç ve İsviçre başlıca alıcılar 

Parls, 17 (A. A.) - Mösyö Doume meyanındadır. 
rin katili Gorgulof i~ntak hakiminin Daha az ehemmiyetli olan armut 
so~duğu sualle.re verdiği ce~ap~a bir ihracatı, Avusturya, Fransa, Alman -
müddetten 'ben M. Dumeri oldurmek ........................................................ - •• 
gibi basit bir fikrin tesiri altında Lu- hoş olmıya uğraştığım beyan etmiş • 
lunduğunu söylemiştir. tir. 

Gorgulof zihnine musallat olan Gurguloff (lbnos) nev'inden bir 
ıbu fikre mukavemet için boş yere ça- hal içinde M. Doumere ateş ettiğini 
hştığınr, bilhassa cinayet günü ken· söylemiş ve on beş senedenberi fren
disini tevkif ettirmiye ve bu cinayeti giye müpt.eHi olduğunu ifadesine ila
yapmaktan kaçınmak maksadiyle sar ve etmiştir. 

8.§arak küçük demir kapının sü • 
veıini söknü. Muvakkat yerleş • 
tirdi. 

Tayin edilen aktam gece yan -
11ndan sonra saat altıda birer bi -
rer arka kapıdan içeriye girecek • 
lerdi. 

Tekinsiz konaktaki topl6n· 
tıdan evvel 

Gecenin esrarlı zulmeti, ortalı • 
ğı kaplamıftı. 

Elle tutulacak kadar karanlık 
sokaklarda kimseler görünmüyor -
du. Ara.ura uzaktan uzağa ak.~e -
den bir kalın seda, (Kimdir o?) 
suali, kollukçuların geçtiğini an·. 
latıyordu. 

Evlerin sıkı sıkı kapalı kafes " 
lerinin arkası karanlıktı. lıtanbu -
lun yorgun halkı derin uykuya 
dalmıtlardı. 

Kumkapı, Y enikapı semtlerin • 
deki koltuklarda lkaf ayı tütaüliyen 
hünkarın lstanbuldan uzakla~tı • 
ğının acısını cıkarmak iıtiyen O -
cak, Sipahi, Bostancı, Baltacı gii -
ruhu taraf taraI yıkılarak dağı ~ 
lırken, yavaf yavaş meyhanelerin 
sisli kandilleri söndürülüyordu. 

Artık lıtanbul uyuyordu. 
Baltacı Zülüflü Mehmet, lsa 

kapısında teyzesinde bir hafta • 
dır misafirdi. Hünkar, ava git • 
tikten sonra Koğuı ağasından izin 
almıtb. Bu gece arkadaıları ken -
disini Milkonun meıhur meyha • 
nesine davet etmiılerdi. 

O ahtin en çok devam edilen 
meyhanesinde toplananlar, seç 
vakite kadar burada eğlenirlerdi. 

Mehmet geç vakit meyhaneden 
çıkarak evin yolunu tuttu. Batı bi -
raz fazla dönüyordu. Çokça a • 
tıştırdığı "Uçmakdere,, şarabı te • 
sirini göıtermitti. 

Y okuıu tırmanırken act c:ıcı bir 
ses, arkasından bir kaç küfür işit -
ti . Bir kılıç ve bıçak takırtısı, 
sarhot kafasındaki dumanı dağıt -
tr. ince bir ses, istimdat ediyor -
du. Zülüflü Baltacı, ayılmıştı; 
sekiz on adını yukarda boylu bo -
yuna yere yuvarlanınıt bir adam 
yatıyordu. Bet kiti de birini or ~ 
taya almışlardı. Muttasıl, gece 
karanlığında havada bir §eyler 
parıldıyordu. 

iki demirin çarpmaamdan çıkan 

ya, İngiltere, lsveç, ı.s,·içreyi alltk:ı • 
-;lar eder. 

Son senelerde şeftalicilik pek fazla. 
ilerlemiştir. Rasyonel tedbirler sa • 
yesinde gayet iyi şeftali mahsulü al .. 
mak mümkün olmuştur. İhracat, A • 
vusturya, Almanya, Fransa, İngiltere 
ve ls,içre üzerine yapılmaktadır. 1930 
senesinde 384,000 kental ihraç edil "' 
rniştir. ı 

Avusturya, Almanya, Çekoslova1'., 
ya ve lsviçre, 1930 senesinde İtalya ~ 
dan :a,ooo kental Jrnyisi almışlardır. 

Kirazların muhtelif cinsleri git 
tikçe terakki ettiriliyor. Mayıs bfda,. 
yetinde mahsul almak artık kabil ol 
muştur. ihracat Temmuz ortalarm:ı 
kadar sürüyor. Avusturya, Çekos 
Joyakya, Almanya, İngiltere ve lsviç • 
re talipler arasrndadır. Bugün sene 
de 6~,000 :kental ihracat yapılabiliyor. 

Amerikaya yapılan ihracat şu su~ 
retle yapılıyor: Kirazlar, tuz Te kü 
kürtlü anidrid içinde muhafaza e~d· 
lerek sevkediliyor. Her sene 50. 
kental kiraz bu suretle Bahrimuhit 
geçiyor. 

Erik, ç.ilek ve saire gibi yaş meyy 
ihracatı da daha az görülemez. 1930 d~ 
ki ihracat 200,000 kentaldır. Bunun o 
da dokuzunu erik teşkil ediyorCiu. 

İtalya yemiş ihracatı hakkında taıd 
bir fikir ,·erebilmek için şimdi de ım l 
ru yemişlerden bahsedelim. Sınat bf 
mesele olan yemiş kurutma işi ilıra 
cafişinden evvel gelir. Pek tabii k11 • 
ru yemişlerin nakliyat işi kolayd~ 
Bütün gayretler, yemişleri iyi kuru l 
top güzel ve şık ambalaj yapmıya in ) 
hisar ediyor. 

Kuru yemiş ihracatı 1930 da ~ 
artmıştır: 259,00 lrental badem, 228,000 
kental iç badem, 53,000 kental cevi71 
126,000 kental fındık, 141,000 kental 
kuru incir, 3,000 kental şa.mfıstık, 
412,000 kental kestane ihraç edilmi! 
tir. .. 

Görülüyor ki, ltalyanm yemiş ılh 
racatı pek mühimdir. HUkumetiıJ 

müdahalesi buna sebep olmuştur. Ge • 
çen sene büyük mağazalar açdmıştır~ 
Yemişler buralara sevkolunur. Orada,. 
ayrıldıktan sonra, buzlu ngonlar içiıi 
de satış yerlerine kadar sevkolunur • 

Yemişlerin ihraç edilmek üzere ~ 
n~ktaya ~vkedilişi gayet Jyi neticel~ 
verdiğinden, yeniden böyle merkezler: 
yapılması düşünülüyor. Bolonya. vJ 
Milano şehirlerinde böyle birer mer 1/ 
kez tesis edilecektir. "' 

Italya ziraat miist.eşa.r mual'lnJe 
rinden l\L Artun Mareşalşi geçenlerd., 
şöyle yazıyordu: 

- Eğer yemlşler iyice tasnif cdlleJ 
rek rasyonel bir surette ambalaj ga~ 
lıp, 110ğuk hava depolannda da mu~ 
faza edUerek sevkedilirse, bütün A""' 
rulHJ piyasalarına iyi muhalaza e~ 
mi§ bir tarzda arzedüebileceği lsba( 
edilmiştir. 

madeni sesi arasında kıvılcımlaı 
sıçrıyor, şimşek gibi bir saniye i ., 
çin burasını aydınlatıyordu. 

Baltacı, bir kiıiyi dört beş si • 
lahlının ortaya alarak öldürmiy~ 
çalıştıklarını görünce, kılıcını çek• 
ti ve haykırdı: 

- Dişini sık, imdat yetişti! 
Bu naranın ardından top ağ -< 

zından gülle fırlar gibi devirip yı ,. 
kan, vurup dağıtan kasırga gibi 
bir şey kavğacıların tam ortasın~ 
düttü. Bu hızlı atılııından iki ki .c 

şi yere yuvarlanmıı, üçüncüsü ka .. 
burga kemikleri kırılarak duva~ 
dibine serilmi§ti. Ötekileri dah~ 
ne olduğunu anlamıya vakit bula 1 

madan, Baltacı, elindeki kılıcııt 
kabzesiyle tam ense köklerine öy ot 
le güdü bir vuruı vurdu ki, her ta • 
rafı fırıldak gibi dönüyor sandı • 
lar, oldukları yerde topaç g;bl 
dönerek yıkıldılar: 

- Galiba cok hızlı vurdum. 
Geberdilerse, kabahat bende de • 
ğildir. O kadar çürük kafa taıı • 
mayaydılar ! 

Şimdi, bu umulmadık dakikada 
(BiTMEDi) 
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lliiJ~t ıH~ıi~ f mlik Mız~ve~~~i 
Kat'i karar ilanı 

lıHap 

N'e 
Mtrlıuııabn cinı ve nev'llo mevki 

n mtıfttmllaa 

7893 

2000 8246 

420 8906 

'°° 8259 

Betiktqta T efYikiye Hacıeminefen· 
di mahallesinde eıki 6, 6 ve yeni 
44, 46·1, 44, 46, 31 Maklup numa· 
rafı bet yOz doksan yedi arıın arıa 
tberinde arka dbYarı k11men yıkıl· 
mıı Hkafııı natamam bir iarajın 
tamlmı. 

Babicaferide Ahıçelebi mahallesin-

de Hki Yoğurtçu Ye Çardak yeni 
yai iıkeleıi ıokağ'ında eski 35, 35 
MO. 133 135,. 135 MO. Ye Ye yeni 
7 ill 11. 27, 29 numaralı yüı otuz 
cl6rt artın arsa üzerinde klrgir bir 
buçuk katta üstllnde bir yazıhaneyi 
haYi mağaı:anın tamamı. 

Boiaziçiode, Sarıyerde Fındıksuyu 
caddHinde 11 No. lı yüz dört arşın 
arsa Ozerinde klrgir iki katta ze• 
min kab bir k6mUrJDlr. etrafı came
klnla haricen koridor teklinde bir 
antre yirmi beş arşın arsa üze1inde 
bir mutfak bir hail zemini malta 
d6ıeli bir tııbk iki oda ikinci kat 
hir ıofa d6rt oda bir balkon (kor· 
kuluğu yoktur.) klrgir bir ahır ma• 
!lalli {ahırın Hkafı yoktur binanın 
ftıt katı tamamen antre dahilen ·ve 
haricen ııvaaızdır. ) iki kuyuyu ve 
yedi dönQm bin dört yüı yetmiş bir 
arıın araziyi havi mukaddema fun
dalık elyeym natamam bir hanenin 
tamamı. 

Çenberlitaıta, Mollaf enari maballe
ıinde Camiiıerif avlusu sokağında 
eski 7 Ye yeni 13 numaralı doksan 
d&r arım arsa üzerinde klrgir üç 
buçuk katta beş oda, iki sofa, 
bir mutfak, birbodrum, bir taşlık, 
hir balkon, bir kuyu, bir sarnaç, 

Borçlan un 
iıınl 

Süleymaa Sudi 
B. 

Yuvakim Ef. 

Ali Sami B. 

Zeliha Pakize 
H. 

. ' , çab altı Ye çinko döıeli daraçayı 
i bir hanenin tamamı. 

' , , 
80 7245 

100 ms 

ağaziçinde Anadolukavağında Taş· 

skele ıokağında eski 13-1 yeni 42 
numaralı ve doksan yedi arşın arsa 
uzerinde eepheden bir arkadan iki 
katta (bir kat klrgir bir kat ahşap) 
bir antre bir koridor bet oda bir 
taılık iki bal! iki methal hariçte 
otuz arım üzerinde bir mutfak 
yirmi dört arıın araa üzerinde bir 
11har ( üstii galnnizli aaçla mestur· 
dur • ) •ve yedi yüz alb arşın bab· 
çeyi ha'fi bir hanenin tamamı. 

Kadıkayünde, Tulacıbaıı mahalle· 
ıinde : eski Çamurluoilu yeni Ya-
Yerağa sokağında eski 1,1 ye yeni 
35,35 numaralı ikiyüz yirmi beş ar
tın arsa nzerinde yarım katı kar
ıir iki buçuk kabahıap olmak üze-
re iiç katta iki oda, kOçük ve bü-
ytlk bet çah odası, iki sofa, üç 

halkon üç, methal, bir malta taılık, 
diğer bir taşlık, iki kuyu, otuz bet 
arıın araa üzerinde bir mutfak, Ye 
altı dönüm bin .Dç yüz kırk arşın 
bah~eyi ha.i bir hanenin tamamı. 

Satu H. Varis· 
leri Hanife , 
SürPyya H. lar 
ve Fahri, A. 

Nuri, Sadık 
Beyler 

Ali ·Nihat ve 
Abdullah Ad· 
nan B. lerle 
Dürrüscr H. 

Yukında cinı ve nev'ile mevki ve müştemilatı yaıılı emvali 
gayı imenkulenin icra kJlınan aleni müzayede neticesinde hizala· 
nnda ra.terilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür t:lmiş 
İM de meıkdr bedeller haddi layıkında görülmediğinden tekrar 
yirmi ,On mGddetle illn edilmelerine karar verilmiı ve 13 Hazi· 
ran 932 tarihine mUsadif Paıartesi günü arttırma bedelleri haddi 
llyılanda prlUdOi'ft takdirde kat'i kararların çekilmesi takarrür 
eylemiı oldufundan yevmi mezkQrda uat on dörtten on beş bu
pia kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilin 
olunur. (2111) 

Kiralık kagir hane ve dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden: 
Beşjktlft& akaretlerde S-9, 97 numaralı haneler ikişer 79 numaralı hane üç 

tene 1·3. 1, ıı. 13, !3 numualı dükklnlır birer ~ene n 32 num:ırah dükkAn 

fki hH, 18 rıtımarılı dükktn ü~ nno müddetle icar edileceğinden ~ehrl halin 

en sekmrıct ~rtamba gününden itibaren yirmi gün müddetle müz:ıyedeye nz· 

edilmiştir. Talip olınlann ve daha ıiyade mılOmat alma'< istiyenlerin Haziranın 

en biriaei cuaarttsl f(inü Ult on üçe kadar mahalli meı.kOrda 54 numarada 

Mütevelli iayaakanılıt-na yevmi mczk~run saat on üçünden on beşine kadar Is
tanbul Eviaf Müdiıiyet1ndc idare encümenine müracaat etmeleri. (2097> 

r Takvim 

.. 

Çar,amba Per,embe 
18 mayıs 19 mayıs 

12 Muharrem 13 Muharrem 
GUn doğuşu 4,40 4,39 
Gün bat.ışı 19,22 19,23 
Sabah namuı 4,33 4,:«> 
ôfl• " 12,lO 12,JO 
İkindi 16,07 16,07 
Akoam '" l 9,22 19,23 
Yatın .. 
İmsak " 
Yılm gecen 

GUı:ı.leri 

Ytlııı kala.ıs 

Günleri 

l 
J 

' J 

21,13 
2.~4 

137 

227 

21,15 
2.3:~ 

138 

HA \'A - Dll.n Slf'Aklık derf'<lHl az."\ml 
19, ugarl 11 dereceydi. Bu gUn rlllrAr mu· 

Okuyucularımıza kolaylık 
.......... -.................................................................... -.................... 1 .. r . :1 lstanbulda Ankara addesiode "Yakıt,, Gazetesi idare 
H Müdürlüğüne ..• ı 

H Efendim, İ 
Iİ Vakıt guetesine bir aylık abone olmak iıtiyorum. İ 
i! Bedeli (150) kuruş postayla gönderilmiştir. : 

:! isim : .......... ·-··-·············-·····--······-·--- 1 
iİ Adres: ······················-·····-··--··--·-·-·~··-·- 1 :: :: i 
i::::::::::::::::s::::::::::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::a:ı:a:sıaısız mm 
Gaıetemize bir aylık abone olmak için yukarki mektupta 
işaret edilen yere adresinİ7İ, isminizi açıkça yazınız Ye keıe· 
rek matbaamıza gönderiniz. Bu, adresinize hemen iaıete 
irsaJatma baılanmasına, kifayet eder. 

t~ aUratt.e mUtchavvU ~cek hava h:'lflf G d • J d 
buluUo olacaktır. Dlln yatan )·atmoruu lr· e ıkpaşada an arma 
tllaı 25 mllimetrf'dlr. 

...--- RA ov o tınalma Komisyonundan: 
'--------- Bugün J Yedi Bin Beş yüz adet mamul yatak kılıfının kapalı zarfl• 

tSTANBUL - ıs dı-n. 19 a kadar ı;n· münakasaıı 7 Haziran 932 Salı günü saat on birde yıpılacaktJt• 
moton, 19•30 dan :zo.so • kııdar Yı-tlia Rrua Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya jf-
Hanmun lştlraklyln su, ajanı habE'!rlcrl '• 
ıaat ayarı, zo,so dan. ıı • kadar Karnı .. n tirak için teminat ve teklifnamelerile mezkür iÜnde ve muayyeO 
operl'tl, zı den 2:e ye kadar Münir 1"'uret· ıatte kadar komisyonumuza muracaatları. (2087) 
tın Bc~-ın l')tlraldyle ıuu:, 22 den %%.30 ıı ka 
dar cazbant. z 

VİYANA (61'7,% m. 15 kilovat SO~) -
1%,SO konııer, lS,10 konaer, 15 pllk, 11,·U 
li.on!M"r, 20,U orkf'.ı.tra konwrl, %!1,%5 kon· ... ,. 
BVKREŞ (89U m. 1! kilovat) - 15 

plMc, 19 koMer, ıo,10 konııer, %1 p\yuo an· 
ıo, %1,SO ek~. %1,50 Sonat, 23,1.~ k<'nS<•r. 

JlOlfA (441,% m. 60 kllo~"llt 1003) - 13 
plA.k, 1%,U tar,annl ve kon~r. 8,SO la;annl, 
%1,"5 opera. 
BUDAPEŞTE (,j.'JO,S m. 18 kllo,·:ıt '70%) 

- 10,J/5 kon1Jcr, lS,05 ı:ır;an mnslkl<JI, lK,'20 
kon-wr, %0,!IO ani on orkeııtnıtı, :ıı ,S!i kon· 
IH'r. 

OSLO (10'71,4. rn. 75 kilovat) - 18 kon
Sf'r, 18,SO tiyatro, 21 konser, 2S mtisahah<-, 
ZS,15 BalalaJka konseri, 1 danı. 

MOSKOVA (lSM m. 100 kilo\'at) - 9,80 
dan 23 eı kadD.r rı~rlyat. 

\'ARŞO\'A (1411 m. ı:o klloı·ot 80 ~) 
18,10 plAk, 14,S.'5 plAk, 18,10 Vllna.dan nftldl, 
%0,45 radyo gautcal, 2ı,IG dans, 22,15 Po • 
lonya muslkl!!I, :U dan~. 

KöNtGVtlST6RllAVZEN (11135 m. 80 ld 
lovat '703) - 7 Jimnastik, 1~ konser, 19 
orkestra, 23,20 Bcrllnden nakli. 

PAIUS (112S m. '71S kilovat 80%) -
7,U jlmnııstik, 8,4S plAk, 18 konfer:ın!I, 

ıs,so musJkl, 20 alman tdeblyatı h:slckmıla 

konff'ran!I, 20,30 konftran!I, 21,30 tiyatro. 

Yann 
Vh'A~.&. (UT,% m. 16 kilo\'at 80 %) -

l!.SO ktın8er, ıs,•o Karl Muk knnM"ı1, 1.5 
pllk, ıe,so kon~r. 18,05 pllk konRrl, frtnı 
eız orke•trasr, ı8,60 orkestra, %8,45 dantı. 

BÜKREŞ (iM,! m. l! kilovat) - H 
plAk, 19 konwr, %0,10 konae.r, 21 ta,anni, 
%%,%0 l<onser, %3, 15 konser. 

ROMA. (Ul,% m. ISO kDo-vat) - 18,M t."\· 

rannı, 21,•5 kon~r, 23,65 ha!M-r. 

Satalık Dükkan Hıssesi: 
Eminönü Mal Müdilrlilğllnden: 

Bayazıt'ta Çarşuyu kebirde (Bit) pazarı caddesinde esiri 6S·61 
ve yeni 176 No. ı. dükkanın 1-4 hiısssi bedeli def'aten ödenaıelı 
şartile 375 lira muhammen bedel üzerinden açık arttırma uıulil~ 
ıatılacakhr. lbalui 26-Mayıı-932 perşembe 1ıünü saat 11 

1 

Eminönn Mal MüdOrJüğünde yapılacakhr. (1713) 
----------~----------------~------.....,,,,, 2o gün müddet le müzayedeye vazolunan dekl.ki11 

Sertubt Rpdülmdmin Ağa Vakfından: 
Sokağı No. Cinsi Müddeti icar Ecrimisil Lira 
Tophane topçu 324 Dükkan Bir ıene 15 
lar caddesi ıs~ 

25 
ill ,C 

" il 2 " " 
Tophane medrese çıkmar.t 4 .. .. 1 ~ ·rııı' 

MezkQr dükk!nlar 26·4 932 tarihinden itibaren 2ı·5-932 tarihine kaaar rı 
. . 5 1 .... , ••• 

gün müddetle müzayedeye vazedilmlştır. lhalclerı 21- ·932 pazarte~. ~u.nu. el' 
16 ya kadar yapılacaktır. l\1ezk0r gün ve saate kadar lstanbul e\'kaf mudiirıyetıt1 
mülhak vakıflar kalemine müracaatlan. (1630) _./ 

Gedikpaş·aaa jandarma satı~ 
alma komisyonudan: 

Dört bin dört yüz otuz yedi çift yemeninin kapah zarfla 111lt
nakasası 2-Haziran-932 perşembe ıünü saat on beşte yapılacak
tır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ~e milnakaı•Y' 
iştirak için teminat ve teklifnameleri mezkür güde muayyen .,-
ate kadar komisyonumuza müracaatlar1. (2006) _/ 

BORSA 
BUDAPEŞTE (ISlSo.5 m. 18 kilovat ':'O %) 17 Mayıs 1932 

10,15 konaer, 18,SO mu!'llkl ml!ktt>blnden na·ll------_,;=-------->----1 

lıtanbul Bankasından ı 
Nisanın ikinci günü l lissedara~ f.f~ 

ye'ti Umumiyyesi sureti tdiyede ıctldl01• 
dnet edilmiş isede ekscriyyet basıl ~ kil, %0,30 piyano konseri, %1,U optrf't, ~3,16 ._ _____ _;;.N~u~k=u.;..t:---_(S_a_tı.:.~)---:;;".:".:=:--

konııer ve çı,.an musııcı .. ı. l\uruş Kuruş 

OSL<> (1071,4 1)1. '75 kilovat) - 18 kon· 20 r, Franm: 1:'1,50 ı şllln, A\·. 28,-
ller, 19,30 •tudyo, !1,30 Avrupa.dıın n:ıkll, 1 slcerlin :-:-s,- 1 pezeta 
:!!3,11' konııer. 1 ~fark 

1 
.. _ .. 
ıi0,-

24,
aı,-

25,
:'4,-

MOSKOVA (lBM m. 100 lillont) - 9.30 
dan 2%,56 e kadar ne,rtyat. 

l'ARŞOVA (Hll m. UO kllout 8() %) 
- 13,35 konser, 1'7,,0 plA.k, 18,SIS oda mıı•I· 
kJsJ, 19,60 mubt~lif. 

KÖ?lı1GVUSTERUA \'ZEN (18S:S m. llO ki· 
Jovat) - 7 jlmna8tlk, ıs plQk, ıs konııer, 

1'7,SO konatr, ıt,15 filarmonik kon"r, ..?S,30 
danı. 

PARl!!I (17%5 m. '75 kllovat 80 %) -
'7,'6 Jtmnaııtlk, S,45 musiki, 13,M pll\k, '?1,4.> 
kon~r. ıı.so musiki. 

lstanbul dördüncü icra me· 
murluğundan : 

l\nrakin efendinin Tatİ}OS efendiden 
borç aldığı mebaliıe mukabil mcrhun 
N:ırlı kapıd:ı lly3s hey mahılfe5inde is· 
tasyon caddesinde e.ski 45. 46 yeni 59 
elyevm 57 numar:ılı diikHnın halen 
m13 bahçe hanenin nısıf hisse'i 45 giın 

müddetle müzayedeye \'az olunarak 300 
lira da talihi uhtcsinde olup lıu kerrc 
bedeli mıiıayede hatti Jiyı~onda görül
mediğinden bir ıy müddetle temdidtn 
müzayedeye vız olunmuştur. 

Hududu: Lefteraıd dükH!nı Biretuhi 
hanesi Fllip baı. kal ,oııağı \C 

caddesiyle mıhtuttur. 
istasyon 

f\1csahası : 73 metre tcrbiinde arızi· 

den 60 metre bina ve 13 metresi bah· 
çedir. 

l\lüşıemil!tı : bir taşlık iki odı bir 
mutbak bir tulumbalı sarnıç bir ltömür
lük bir dolap ve bir helı\yi muhtevi 
olup l\luiz efendi kiracıdır. Bina yeaidir 
derununda elektirilc teçhizatı mevcuttur. 

Taliplerinin temımının J.:ıymeti mu· 
hammcnesi olan 1350 liradan hisse~·e 

ı dolar 212,50 1 z.lotl 
20 llret 219,- 1 Pen,o 
!!O f. Belçika 1 IS.- ~ ley 
20 drahmi 30.- 20 dinar 
20 f. lsvıçre 820,- ı çervoneç 
20 le\·a 2 ,- 1 Altın 934,-

ı florin 85,- ı !\1ecld.yc 43,-
!:?0 kuron Çek 125,- ı Ranl.:noc 234.-::_ 
...;._~~-:..----=:..--~---~---~ 

Çek flatlar1 
Pul~ 

Londrı 

12,06 1 

:'70,50 
:\ürorı.: 0,4760 
MllAno Q,26-
Rrlik•el 3,3Q-

.\tina :'0,:'250 
C!ncnc 2,429rı 

1 
sorya 6i,7"50 
Am~ıcrdım ~.ı:-~ 

(kap. ~a. 16) 

Prağ 16,03 

\"lpnı 4,36tı2 

Madrit 5,tı350 

Bertin 1,99!'2 
\Tar:o\'a 4,0;':40 

Pe~te 4,23~1) 

nukreş :'ll,8950 

neıı:rat 2:- . ı 1 
!\lo•lO\'& 10;';'.50 

Esham 

h lıankası 
Anı<lolu 

Reji 
sır hayrlye 

Q.20 
25.50 
4,05 
IJ,-

Tranl\'.-ıy liO,
Umuml ~lgonı ı ı.

Bomontl 23.80 

Terko• 
(imento Ar. 
Gnyon der. 
Şark <ley. 
l'ılyı 

Şark nı . ceza 
Telefon 

2:ç,:-!'i 
8,-

21,90 
2,75 
~:-

'.!.QS 
15.55 -- ____ , ______ -

istikrazlar Tahviller _ __; ____ _ 
lst. dahili 95. 1 
Şark d. yoll.m 3, 15 
n. !\1u\·.-ıhhlde 42,
Gümrüklcr 5,10 

Sı\·dl mahi 
B:ıgdat. 

T. askerirc 

5,75 

4,50 

F.lektrlt.: 
Tramvar 
Tünel 
Rıhtım 

Anadolu 1 . il 

:ı.-

4.95 

~.-

25.!S 
• mümessil 215,6 

musip mıktıınn yüzde on ni~betinde pey 
akçesini alarak 9::?9· 585 dosya numara· 
siyle 20 6-932 tarihinde lstanbul dör
düncü icra memurluğuna hizz~t veya 
bilvekflle müracaat eylemeleri il~n olu· 
nur. Fazla malılm:ıt dosyasındadır. 

rı' mıdığından haziranın altıncı pııı d' 
günü ~dt (14} de yeniden ictimt e cf 
ceginden müzakerata iştirak etmek a•e ~ 
ll'ekal (50) hisseye malik hlsscdartl'ıl" 
yevmi ictim4dan bir hafta evveline k• 9j 

Mahmut Paşada Abut ef. hanında d' 
numarada 1st3nbul Bankısına mürace•, 
duhuliyye verekası almaları ilın olut111 • 

Ruznamei müzakerat : ·~ 
l - l 931 senesi bcsabatinin ıed1'1 

tasdiki ve Meclisi idarenin ihrasi liİ 
2 - Müddeti hitam bulan Me'111• 

idare azalarının yerine yeniden aı• 

tihabı ve ha .. kı huzurlarinin tıvini. ıt 
• "efe 

3 - Bir Mürakip tayini ve U 

nin trshiti 
2 1ı· 

4 - .:\lüukihin 12 mayıs 193 11,ı 
rihli tcklifıti - 1\ tecfüi idarenin klCll 
te1.:diden intihabi. (2950) _/ 

Beşiktaş icra dairesinden : oı'' 
!<:mine ve Gül hanımlarla M~h 01· 

Hulusu efendinin ~ayıın mutasarrı 111ı 
dnld:ırı Beşiktaşta yeni mahallede c'' 
kaslp cedit incir ~oka~ında atik ?11 ~ıf 
dit 1 No: hı ve bin dokuz yüz tır• .J~' 

"ıtl' 
meıi muhımmlnell ve üç kıt U b•'' 
mebni bodrum katır.da bir abde

5 ~" 
bir mutbak birinci katta zemini ı:ne tı~ 
taşlıklı oda ve ikinci kıttı iki od• tı1P 
hel:ı ve küçük hıhçeyi hu·i wb.~o" 

. 1 1 
kAgir hanenin icra kılının a\enı. 

1 
ııo' 

artırmasında kt\.'mcti muhamminesıtı n ıf' 
mıdığından ilcirıci artırma l2·6·93j$ ı' 
rihine müsadif Pazar günü sı•~. _,f 
mukarrer bulunmuş olup yöv111U •"' 
k d 'h 1 . k . . . 1 kılıt1 ~1· Qr a ı a e\'ı ·atıvesının cra ..,.,,. 

. - • . b•"' 
cihetle talıp olanların lı:ıymetı ınu ,•f 
nesinin yüzde onu nisbetinde peY ,cır.' 
sini müHıshalıcn Heşiktış sulh jcr 1ı' 
931. 2455 No : sına müracaat1•11 

olunur. 



• • • .. 3 K. Sa. Al. Ko. 

K. O. ihtiyacı için 5o adet misyonumuzda yapılacaktır. Ta- Birinci fırka kıt'atı ihtiyacı için 
1111• sikke taYJa halah pazarhkla liplerin şartnamesini almak üze- 35,000 kilo un pazarlıkla ahna
.. tnı alınacaktır. ihalesi 18-5-932 re her gün ve pazarlığa iıtirlk caktır. ihalesi 21-5-932 cumartesi 
~rı~mba günfi saat 16,30 da edeceklerinde yevmi muayyendo gUnD saat 16-75 te komisyonu· 
t riYO!IUmuzda yapılacaktır. komisyonumm;a müracaatları. muzda yapılakhr. Taliplerin 
G 1 ıp erın ıartnamesini almak (305) (2074) ıartnamesini almak üzere her gün 
. l~re her gün ve pazarlığa * * • ve pazarlığa iştirlk edeceklerin de 
:tarak edeceklerin de vakti mu- K. O. ihtiyacı için bakır ede- •akti muayyende komisyonumuza 
taYJende komisyonumuza milra- vatı pazarhkla almacaktır. ihale- müracaatlar.. (312) (2103( 

atları. (300) (2049) ıi 18-5-932 çarıamba gUntı ıa- * * * 
k * • * at 18 de komisyonumuzda ya- 2 inci süvari fırkası ihtiyacı 

fı • O. ihtiyacı için 50 adet su pılacaktır. Taliplerin şartnamesi- için yem torbası ve tavla balab 
I ~111 pazarhkla almacaktır. Iha- ni almak üzere her gün ve pa- pazarlıkla alınacaktır. ihalesi ::i 18- 5 - 932 çarşamba gUnü zarhğa iştirak edeceklerin de 24-5-932 sah rDnil saat onbeşte 

ıt 17-45 de komisyonumuzda komisyonumuzda yapllacakhr. 

liY.•p.ıJacektır. TaJı'plerı'n ıartname- vakti muayyende komisyonumu· T aliplerin şartnamesini almak 
p 111 almak üzere her gün Ye za müracaat1:r1~ l303) (2072) üzere her glln •e pazarlığa işti-
.:~t.rbğa iştirak edeceklerin de M. M. V. ihtiyacı için 2,000 rak edeceklerin de vakti muay-

11: ı muayyende komiıyonumu- d yende komisyonumuza müraca· 
aa lllÜracaatları. (307) (2076) a et mahmuz pazarlık ıuretile atları. (314) (2 ı 05) 

• * * alınacaktır, ihalesi 18 - 5 - 932 • • • 
O .. d çarşamba günü saat 15 • 30 da 2 nci süvarı fukası ihtiyacı 

1 or iincü F.rka ihtiyacı için komisyonumuzda yapılacaktır. için belleme ve gebre maasap 
•.•nacak bakır kaplan müteah-hit Taliplerin şartnamesini almak yular pazarlıkla alınacaktır. 
'- nam ve hesabma pazarlıg-a h lhal,.__sı' 24· 5· 932 salı gu··nu" .. aat •o üzere er gün ve pazarlığa işti- ... 
it D~uıtur. ihalesi 18-5-932 çar- rak edeceklerin de vakti muay- 15 30da komiıyonumuzda yapı!a-
... rrı a gftnü saat 17-30 da ko· d k caktır. Taliplerin şutnamesinı· 
... 1 yen e omisyonumuza müraca-
I' •Yonumuzda yabdacakhr. Ta- atları. (299) (2048) almak üzere her giln ve pazar-
1Plerin şartnamesini almak üze- • • • lığa iştirak edeceklerin de vakti 
re her gOn ve pazarlığa iştirak 57 inci fırka ihtiyacı ıçın bir muayyende komisyonumuza mü-

Dan " 
ti muayyeninde komisyona mü
r.caatları. (2109) 

* * • 
K. O. nun ve birinci fukamn 

Çatalca müstahkem mevki •e 
hastanelerin koyun kuzu ve sıiır 
etlerine Yerilen fiatları pahalı 
görüldüğünden tekrar pazarlıkla 
alınacaktır. ihalesi 19-5-932 per
ıembe gftnü, ihale aaatleri aşa
ğıda yazıhdır. Taliplerin şartna
mesini almak üzere her gün •e 
pazarlığa ittirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumu
za müracaatları. (317) (2108) 

ihale Saatleri 
K. O. nunki 16 da 
1. F. ,, 16-30da 
Ç.Mı.Mv.,. 17 de 
Hastanelerinki 17-30 da 

* * • 
K. O. kıt'atı ihtiyacı için 

35,000 ki!o pazarhka alınacaktır. 
ih=ılesi 21-5-~32 cumartasi gftnü 
saat 16-30 da komisyonumuzda 
yapılacakbr. Taliplerin tartna
mesini almak üzere her ıüo ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatlar1. (311) (2102} 

• • • 

• 

~dec_eklerin de vakti muayyende adet bakır semaver pazarlıkla racatlan. (315) (2106) 
tro- • • * -ısyonumuza müracaatları . alınacaktır. lhalesı· 18·5·932 rar- K O '- t' t 'ht' · · 128 "' K. O. lut'alar1 ihtiyacı ıçın . . Ki a ı ı ıyacı ıçın 

(304) (2073) şamba günü saat 16 da komis· 24 ton yulaf mütah' ' t nam ve ton odunla I. F. kıt'ah ihtiyacı 
k * • * yonumuzda yapılacakhr. Taliple· hesabına pazarlıkla alınacakbr. için 92 ton odunu pazarlıkla ah-

iri . O. kıt'atı ihtiyacı için 2500 rin şartnamesini almak üzere her ihalesi 21·5·932 cumartesi günü nacakhr. ihalesi 23.5.931 pazar· 
lo sade yağı paıarhkJa alına· gün ve pazarhğa iştirak edecek- saat 17·30 da komiıyonumuıda teıi giinü saat 16•30 da komiı· 

takt1r 'h l · 8 5 932 yonumuıda yapılacaktır. Talip-b · 1 a esı · çarşam· lerin de vakti muayyende komis· yapılacakhr. Taliplerin şırtna-

. ___ . ____ . ________ ..... _____ , 
edeceklerin de vakti muayyeade 
komisyonumuza mftracaatlan. 

(313] (2104) 
• • • 

Eskişebirdeki kıt'alann ihtiya• 
cı için oa bin dokuz yüz elli ki· 
Jo sade yağı kapah zarf usuli
le münakasaya konmuıtur. )bale 
tarihi 26-5-932 Pertembe glnll 
saat 1O-11 dir. talipleriD ıattna• 
meyi ıörmek llzere komisyonu• 
muza her gün milaakasaya itti• 
rik edeceklerin iae ihale tarihin• 
de teminat Ye teklif mektupla
riyle birlikte Eıkiıebir 1ahn al
ma komisyonuna mDracaatlan. 

(264) (1845) 
* * • . 

Bursa ye Mudanya'da hulunaa 
kıt'at ve mllese11hn ibtiyacı içia 
cins ve miktan aıağıda yauls 
taze sebze kapalı zarf malile 
mtinakaaaya konmutlur. ihale 
tarihi 8-Ha:ıitan 932 çarıamba 
günü saat IS tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek ftı~ her 
gün milnıkısaya iftirAk edecek· 
lerin ise ihale tıırihinde Barsa 
satın alma komiı,onuna mira• 
caatları. (309) (2100~ 

Cinsi Miktan 
Semiz otu 5,000 
Taze bakla 7 ,000 

,, kabak 20,000 
,, domates 25,00J 
,, f asulya 40,000 
,, patlıcan 50,000 
,, bamya 7,000 
,, dolmalık bliber3,000 
,, yeıil büber 3,000 • günü saat 16·45 de ko'11isyo- 1 (298 lerin şartnamesini almak üzere 

ıı yonumuza müracaat ar1. ) mesini almak üzere he gün ve 
UQluıda yapılacaktır. 1:. ı plerin (2047} 1 • . • k k her gün ve pazarlığa iıtirak • * • 

ta t • pazar ıııa ıştıra edece lerin de edeceklerin de Takti muayyende 111 muhabere alayındaki 70 
r namesini almak üzere her * • vakti muayyende komiıyoumuza ._ 

g\ Ün ve pazarlığa iştirak edecek- K. O. ihtiyacı ıçın 25 adet miracatları. (316) (2107) m;omisyonımuıa müracaatlar1. araba gftbre pazarlıkla sabla• 
eri d erzak örtüsü 18·5-932 rar•amba • • * (310) (2101) caktır. lbaleai 21-S-932 cumar-

n e vakti muayyende komiı· "' y T b f * * * teıi rilnll saat 16 da kollÜlyo-
Yoaumuza mUracaatları. (306) gDnil saat 15,50 de pazarhk ıu- op ane ınnındaki 1000 kilo ç 1 M , h ekmek kmnhsı aatılacaktır. Iha- ataca ı Mv. kıt atı i tiyacı numuzda yapılacakbr. Glbreyi 

(2075) retile alınacaktır. Taliplerin tart- l 21 için 35,00o kilo un pazarlıkla görmek iatiyenlerin mez'-~r ala• • * * h esi -5 932 cumartesi günü sa- au 
nameyi görmek üzere er gün at 15,5 da komisyonumuzda ya- ahnacaktlr. ihalesi 2 l - 5 • 932 ya ve fartnameıini almak İltİ· 

2 
Kolordu ~ayvanatı ihtivacı için pazar.ığa iştirak etmek istiyen- pılacaktır. Şartnamesini almak cumartesi günü saat 17 de ko· yenlerin her gün komisyona Ye 

1 
·00o adet tım::ır fı. çr zı pazar· icrin ise vakti muayyeninde ko- istiyenlerin ve kmnbyı görmeh misyonumuzda yapılacakbr. Ta- ihaleye iştirak edeceklerin de 
•kla almacaktır ıhalesi 18 5 93'.l misronumuıa müracaatları . (308) fstiyenlerin komisyona ve fırına !iplerin şartnamesini almak üzre vakti muayyeninde komiıvo11u. 

!'"8mba pnü saat 17 de ko- ..,,. ·- • (2085) her gün ve pazarlık içinde val< her gün ve pazarlığa İ$lİra\c muza müracaatları. (319) (2110) 

····----~---·-····----·------------·-·····-----------------------------··--

..._238 ----- ·rARlH EL KiTABI 
:ortekizlilere Sikiyang nehri ağzında bir kısım araziyi vergi mukabilin • 

e terketmişlerdi. Çinliler mahsulleri ui Kanton limanına getirip orada sa• 
ltyorlar, Avrupa .mamulitına karşı çok çekingen davranıyorlardı. 
I Çincle Avrupa emperyalizminin ilk mümeasiJleri misyonerlerdir. Bun 
ı'tdan &onra Çinle Avrupa münasebetleri muharebe meydanlarında bat , 
llt. 

. • 1840 - 1842 Afyon muharebesi Çinle İngiltere arasında zuhur et • 
:•ıtır. Hindistanda istihsal edilen afyonları İngiltere Çine ithal etmek i .. 

)'ordu. Buna Çin hükumeti mani oldu. Bu harp bu ıuretle zuhur etti. 
le . Afyon harbinde Çin muzaffer olamadı, Hon • Kongu İngiltereye ter
- eth ve Kanton, Şanghay, Amoy, Fuç;u, King - po limanlarını Avrupaya 

Çtr. Burada A vrupablar bir takım im tıyazlar elde ettiler. 
~ Bir müddet sonra bazı misyonerlerin öldürülmesi üzerine Çine tekrar 
., ~-rupa devletleri müdahale ettiler. Fransa, İngiltere Çine 1860 da mü§le 
'•en aıker gönderdiler. 

d (Tiençin) i ve Pekini zaptettiler. Harp tazminatının tediyeaine ka • 
F _., Kanton, ve Tiyençini it1a1 altında bırakmak ve Pekinde Jngiliz ve 
t'nıız sefaretleri bulundurmak ,artiyJe muahede imzalandı. 

ti 1863 senesinde Çinde bir ıslahat devresi baıladı. İngilizlerin nezar~ 
t ~ltında Avrupai bir ordu, Franıızların nezareti altında tersane vücude 
etu·nıek, gümrüklerin ıslahı arzusu bu cümledendir. 

de Ç_in,, 1~5 t~ Fr~nsayla harbett~· Çünkü Çin Annam, Tonkin üzerin· 
) ha.kunıyet ıddıa edıyordu. Halbuki Fransa buraları müstemlekeleri me• 
İdd·•na ithal etmitti. 1894 te Japonya ile Çin arasında Koraya hakimiyet 

•asından harp çıktı, Çin mağlup oldu. 
Bundan aon~a Rusya Porartürü, so~ra bütün M~n~uriyi zaptetti. 

kı-Jcı Almanya Kıyaoçeoyu, İngiltere Vıhayvey tehrına, Franaa Tonkinin 
"-e ~da ~u~nçeuyu işgal etti. Bundan sonra Avrupa devletleri Çinde ~i .. 

lldıfer ımtıyazları elde etmiye baş!a~ılar. 
~l 1900 senesinde Çinde Avrupa iE-hsm~rı.na karşı hareketler belirmiye 
le ı:dı. Memleketten ecnebileri kovmak ıstıyen (Boxera) ler ihtilali böy 
~ek· tladı. 1901 de Avrupa, Amerika ve Japonyanın müttefik orduları 

•ne girdiler. 
)İj h'1912 seneıindenberi Çindc cümhuriyet idaresi vardır. Ve milli ıana• 
t- •rnaye ederek Avrupalılara kart• ha11.m vaziyet alan, imtiyazları il • 
11\ıı~t;nek i~tiyen yeni Çinliler Doktor Sünyat - sen'in idaresi altında top • 

1 a~. ~ınin dahili muharebeleri de böylece başladı. 
~ı,ll Ç.~nın k.urtuluş faaliyetini ?oktor Sünyat~en tarafından. kurulmuş 
t,., ~uo" mıntang halk fırkası ıdare etmektedır. Elyevm bu fıkre taraf • 
de buİnlar merkezi Nankin olan Çin cümhuriyetinin idaresini ellerin • 

Undurmaktadırlar. 

Japonya : 

J,I> E~elce Japonyaya Avrupalıları almazlardı. 1854 te Amerika bazı 
0
ll lınıanlarım kendi ticareti icin açtırmıya muvaffak oldu. 

ti. 8.Arnerikalıların bu muvaffakıyetini diğer Avrupa devletleri takip et • 
ırçok limanlar Avrupa devletlerine açıldı. Bundan biraz aonra büyük 

r ARIH EL KlTABT ----- 239 -
dahili ihtilalden ıonra (1858 - 1868) Japonyada Avrupai 11lahat bqladı. 
Japonya ıılahatı kııa bir za.man sonra iktııadi ve ıiyasi inkitaf takip et• 
ti. 

Japonya kıaa bir zamanda memleketteki madenleri istismar etti. Nü• 
fuıu artlı. Büyük Okyanus sahillerinde kendiıi için, nüfus, iptidai madde, 
ziraat mahsulü, ve mahreç müstemlikeleri aramıya batladı. Çinle harbet • 
ti. Koranın istiklalini ilan ettirdi. Bazı adaları zaptetti. 1904 te Ruıyayla 
harbetti. Mühim bir ticaret limanı olı\n Porartürü itgal etti. Mançuri !İ• 
mendiferinin mühim bir kısmım işgali altına ald!. · 

Bugün Büyük Okyanus sahillerinde kendini Avuıturalyaya, ve Müt• 
tehit Amerika cümhuriyetine hissettiren bir Japon emperyalizmi vardır. 

Büyük harpten sonra Japonya, Abnanyanın Çindeki Kiyaoçeo lima• 
nını zaptettiği gibi 1932 de Mançuri sahasında Çine kartı askeri hareket 
icra ederek yerle§me sahasını genitletti • 
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Gedikpaşa'da jandarma satın
alma komisyonundan : 

Yirmi beş bin çift yün çorabın kapalı zarfla münakasası 2 Ha
zian 932 perşembe günü saat on birde yapılacaktır. Taliplerin 
oOmuoe ve şartnameyi giSrmek üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için me:ıkur günde muayyen saate kadar teminat ve tek
lifnameleri ile komisyona müracaatian. (2007) 

Karacabey Harası Müdürlü
günden: 

yağı 

içemiyeoler 
40 seneden 
Beri mücer
rep. 

ll·Mayıs-932 çarşamba günü saat on dörtte Hara merkezinde 
ihalesi ilin edilen d~rt kısımda 710 baş kıvırcık koyun ve iki 
parçada 500 baş kuzu için verilen fiatJar haddi layık görülme
diğinden ihale günOnüo 19-Mayıs-932 perşembe gününe tAlik 
edildigı.v · (2084) BeyoğJu D&rdBncü Sulh Hu-

kuk Mahkemesinden : 
••••ıYerli ve Avrupa kumaılarından kusursuz ••••• Beyoğlunda Harbiyede Vali konatt 

lsm1rl1nı1 elhı·seler 20 ıı·rıdın hıeıır ::!~:~n~;) m~!.'~:j~ai:~~~d::~ki~p~:~ 
U U U U UUU UUll U 22-4-932 tarihinde vefat eden Mustafa 

hazır pardesU Ye eJbiseler fevkalide ucazdur. Cemal beyin vasiyetnamesi açılarak ten-
...... Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı ••••il fizine başlandığından kanunı medeninin 

538 inci maddesi mucibine~ bu bapta 
bir güna ltlru1 olanlann tarihi iltndan 
itibaren bir ay zarfında Beyoğlu Dör
düncil Sulh Hukuk Mahkemesine müra· 

1 ıstanbul Belediyesi llflnları 

caaılan lüzumu i!An olunur. 

..-VAKiT 

Aa. mk. Sa. Al. komiayonu il4.nları J 
Yoğurt Süt 

3600 6000 Askeri Tıbbiye mektebil B. d k l .J 
40000 20000 Kuleli Lisesi J ır şartname e apa ı ıaı• 
12000 20000 Gülhane hastaneıi ,. ., ,. ,, 
5000 10000 Maltepe Aıkeri Lişesi \ 

16000 28000 Halıcıoğlu ihtiyat Za. Mp. $" " " " 
Yukarıda yazılı mahallere bizalarmdaki mikdarlarda ayrı ayrı 

üç şartnamede kapalı zarf ıuretile süt ve Yoğurt satın alınacak
tır. Münakasaaı 12 Haziran 9,i2 Pazar günü saat 14,30 da ToP" 
hanede Merkez Kumandanlığı Satın alma komisyonunda ict• 
kılınacaktır. Taliplerin şartnameıioi görmek için Komiıyool 
muracaatları ve iştirik için de ıartnamesi veçhile hazırlayacak" 
ları teklif mektuplarını ihale gününün muayyen vaktinde koa:ıit• 
yon riyasetine Yermeleri. (276) (2063) 

Kilo 
17280 
2000 
2000 
6000 
600 

22000 
i600 

51480 

I* * • 
Kilo 

Topçu Atış Mp. l 0000 
Maltepe lisesi 20000 
Gülhane hastanesi 2000 
Halıcoğlu ihtiyat Mp. 22000 
Gedikli Küçük Za. ihzari Mp. 
Ölçme taburu 
Asker konağı 

Askeri Baytar Mp. 
Piyade Atış Mp. 
Kuleli Lisesi 

Yukarda yazılı mahallere hizalarındaki miktarlarda ayn ayıt 
iki ıartnamede aleni münakasa suretile saman satın alınacaktır• 
Münakasaları 8 Haziran 932 çarşamba günü ıaat 16 ya kadat 

Ekmek satış mabalJeri hakkında tanzim ve şehir mecliıioin 27 
4-932 tarih ve 45 N. kararile tasdik olunan talimatname aşağıya 
yazılmışbr. Alikadaranın malumu olmak üzere ilin olunur: (1·) 
Sebze Ye meyYe satan dükkanlarda ekmek depo etmek ve ya 
satmak memnudur (2) • Ekmek fırınlarından başka, hususi ekmek 
satıı dilkklnlannda Ye ya bakkal ve ahçı dükkinları ve emsali 
gibi yerlerde satılabilir. Bu dükk&nlarda satılacak ekmekler 
camlı dolaplarda muhafaza edilecektir. (3) - Ekmeklerin muha
fazasına mahsus dolaplann zemini çinko ile tefrişi ve fırınlardada 
ekmek konulan yerlerin ayak altı olmamasına itina edilmeli. (2116) 

Adres: lstanbul Ankara caddesi 
Vakıt yurdu 

Tophanede Merkez Kumandanlığı sabn alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartnamesine görmek için komisyona mtıra• 
caatlan ve iştirik için de muayyen vaktinde komisyona miltl" 
caatları (278) (2113) 

Telefon: Yazı işleri :2.4379 ve 
2.3872 idttre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vaktt. Kilo 

•••• 
Kilo 

==== 26000 
2600 
4664 

Topçu Atış Mp. 30000 Piyade Abş Mp. 
Kuleli Lisesi 
Askeri Baytar Mp. 

Abone şartlar1: 

Fatih Belediye Şubesi Mildiriyetinden: Y edikulekapısı haricinde 
ve kazlı çeımede ve merkez efendide bulunan mezarlıklann otla· 
n pazarlık suretile satılacağından taliplerin Mayısın 23 ncü pa
zartesi gnnn saat 14 te Daire Encümenine müracaatları. (2118) 

1 3 o 12 Aylık . Maltepe Lisesi 2000 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş GOlhane Hastanesi 9500 
Hariçte - 800 1450 2700 

Halıcıoğlo ihtiyat Za. Mp. 41500 
I.!!!' !artlarımız: 

Resmi l lusust 

3000 
1332 

30664 
1644 

Gedikli Küçilk Za. ihzari Mp. 
Ölçme Taburu Sa un ı O Ks ı 2,50 Kş. 

Asker konağı Santimı 20 _ 25 
KUçUk llAn !artlarımız: Gedikpaşada Jandarma Satınal

ma Komisyonundan; 
ı 2 iS 4 I • 1 O Uefalı '• 69904 

30 50 65 7 5 100 Kuruş Yukarda yazılı mahallere hizalanndaki miktarlarda ayn art' 
A- Abonelerimizin her üç aylı - iki ıartnamede aleni münakasa ıuretile ot aatıo alınacaktır• 

Sekiz bin sekiz yü:r: adet mamul yastık kılıfının kapalı zarfla 3B -~ ~~~nb~eçdee~ai~:~~~e~a~I~ Müoakasalan 8 Hazıran 932 çarıamba gDnü saat 16 ya kadak 
münakuası 7·Haziran-932 salı günü saat onda yapılacaktır. Ta- satın için 5 kuruş zammolunur, Tophanede Merkez Komandanlığı sabo alma komisyonunda icra 
!iplerin tartnıı ıneyi g6rmek Oıere her gün ve münakasaya ittirak V AKIT Matbaası kılınacaktır. Taliplerin ıarttamesini görmek için komisyona mora-
ıı,· ıı teminat "" teklifnamelerile meıkur günde muayyen saate Sahibi: Mehmet Asım. omomf racaatları ve iıtirak için de muayyen vRktinde komisyona mOrl" 
kndar komia)'onumuza müracaatları. (2088) neı::rh :· t müdürü: Refik Ahmet caatları. (279) (2112) 4 

-------·-·---------------------------------~------------------------------· 

vı 
Türkiye. Cümhuriyeti tarihi 

BOyllk harbin sahası ve harbe iştirak 
eden devletler 

Hartlln sonunda devletlerin v~zlyetl ı 

Büyük harp 1914 ten 1918 aenesine kadar devam etti. Bir tarafta 
Almanya, Avusturya ve Osmanlı imparatorlukları, ve Bulgar kırallığı, 
diier tarafta lngiltere, Fransa, ltalya, Rusya, Japonya, Romanya, Sırbis· 
tan, Karadağ ve sonradan itilaf zümresine iltihak eden Amerika mütte • 
bit cümburiyetleri ve Brezilya cümhuriyeti vardı. 

Harp 1917 nihayetlerine, 1918 hidayetlerine kadar ittifak zümresi• 
nin lehine cereyan ediyordu. Rusya saff ı harp haricine bırakılmııtı, Ro • 
manya ve Sırbistan, Franaanm tiınali tarki kısmı, Belçika istila edilmit • 
ti. 

:.\merika harbe girdikten ve Rusya mağlup olduktan sonra (kanu • 
nuaani 1918 de) Amerika cümhur reir,İ Vilson 14 maddelik prensiplerini 
neıretti. Bu prensiplere göre her millet kendi mukadderatını kendisi ta • 
yiıı edecekti. Harpte mağluplar harp tazminatı vermiyeceklerdi. Silahları 
ebiltilmit milletler bir cemiyet halinde toplanaca.klardı. Vilsonun bu 
prensipleri ittifak devletleri ahalisi v~ ordusu arasında büyük bir propa • 
ganda vesilesi oldu. Hatta ittifak devletleri Vilson prensiplerini eıaı itiba 
riyle kabul ettiler. Y alruz Fransa zarar gören sahaların Almanya tarafın· 
dan tamir Ye tazmin edilme.ini iatiY.ordu. 

-----·-- TAR!H ·EI; K!TABJ -----237_, 
hayabnı ifade eden bir soıyalist edebiyatı da için, için bu mekteplerin~ 
killeri içinde yafamıttır. 

lllm ve felsefe : 

On dokuzuncu asırda ilim, artık kendi laboratuvarında çalııan bit 
amatör halinden çıkını§, cemiyetle hayatla alakadar bir insan halini a1' 
mıftır. 

On dokuzuncu asır aliminin vasfı ihtisastır. 
Daha evvel alim bir çok sahalarda metgul olur ve ihtisas ara.mazd" 

On yedinci uırda, hatta on sekizinci asırda alimin bir kaç sıfatı vard" 
Şair, riyazıytçı, tabiiyeci gibi. 

On dokuzuncu asır alimi müspete, madde alemine bağladı. Nazıatf 
keıifler, ameli, tatbiki neticelere raptedildi. 

Bilhassa fizik ve kimyada büyük inkiıaflar görüldü. 
Tabiiyat sahuında Darvenin (1882 - 1809) tabii ıstıfa kanunu o _. 

mana kadar tabiiyat hakkındaki telakkileri alt üst etti. 
Klot Bernar (1813 - 1878) fiziyoloji ilmini tesis etti. Pastör bakte-

riyolojinin eiaslannı koydu. . 
içtimai ve ruhi hadiseler 'felsefe mahiyetini kaybederek müspet ilı~ 

olmıya baıladılar. içtimaiyat tetkike, mütahedeye ve istatistiğe müıteı>U 
bir ilim halini aldı. Mukayeseli lisaniyat, mukayeseli hukuk, mukay~ı~ 
ıan'at, mukayeseli ahlak, mukayeseli din, mukayeseli iktısat tarihlerı ıç
timai meselelerin tekevvününü izah eden birer mehaz halini aldı. . ·.J 

Bu devirde ispatiyeci Ogüst Kontun felsefeyi kuvvetle inkar ettıi1 

bile görüyoruz. • 
Felsefe cereyanları da on doku:?uncu asrın is patçı ve ıeniyete kı1 

met veren nüfuzundan mütee11ir olmuf, düsturlarını hayata uydurmuştur~ 
MefkUrenin bir teniyet telakki edildiğini, hadiselerin pragmatik b 

tarzda izah edildiğini de gene bu asırda görüyoruz. ı.t1 
Mesela Niçenin (Üst adam)ı Avrupa emperyalizminin doğurdua.~ 

ideal bir tiptir. • 
Götenin insanı söz için değil, İ! için yaııyan mahluktur. Hal~ 

eski felsefenin tuavvur ettiği İnsan it için değil, söz için yaıardı. 

- XIX uncu asırda uzak Şark -

Çinin müstemlekeleşmesi ve japon emperyalizmi 
Çin : 

-Çin geniş arazisi, dört yüz kırk milyon nüfusu ile on dokuzuncu • _, 
sırda kendilerine pazar yeri arıyan A V!'upa memleketleri ve müttehit ~ ~ 
merika cüınhuriyeti ve daha sonra Japonya için mühim siyasi meselele 
zuhuruna sebep olmuıtur. . .1,, 
Çin eskidenberi Avrupalılara karıı kaP,alı bir vazİY.etteydi. 1537 de Çıııl• 


