
- Konya valisi 
kalp sektesinden vefat etti 

Konya, 21 (A.A) - Konya 
taliai İzzet Bey kalp romatizma· 
landan bugün saat 12 de vefat 

~iştir. 

V AKIT 1932 kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınız. 

ilk mektep tıılcbesinden: 
50 tanesini getirene 1 inci sınıf 

60 " " 2 " 
90 " " 3 " 

210 " " 4. 5 " 
kicarılan idare tarafından hedire edilir 
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. laşvekl' Paşa Bz. Ba Sabah Şebrlmlzde -
:nıet Paşanın Heyetimiz Bugün Ro-
"oma Seyahati H k t Ed• -.8-ıvekil ismet paşa Hz. bu maya are e ıyor 
~ Romaya gitmek üzere lstan• 

~an geçiyorlar.Bu ziyarete saik Başvekil Hz. ne mı·hmandar 
~ ıebep malumdur : Başvekil tayin 

şehrimizde 1"-. geçen sene hariciye vekili edilen italvan zabitleri 
~ ttfilc Rüştü beyle beraber , 
.::e!e giderken T riyesteden r------:".,......~~~:-'~.........,~·~...__ 
'h. llııt, avdetinde Venedite 
'b lllıJh. O zaman geçtiği ve 

~dığı yerlerde ltalya bllkii
tarafmdan büyük bir misa

rverlik gösterilmekle beraber 
ya da davet edilmiıti. Fa

bGtün bu misafirperverlikler• 
ve nazikane davetten çok 

•bassis o!an ismet Paşa Hz. 
nuniyetle kabul ettiği da•e-

' •eyahat porgramının ve reımi 
'nio icabı olarak derhal ica
tdememiş, ziyaretini diğer 
ait bir zamana tehir etmek 
buriyetinde kalmıştı. • 

~te bugün yapılan bu seyahat 
en sene tehir edilmiş olan 

liyaret içindir. ismet Paşa Hz. 

ismet P,. Hz. ile Tevfik Ra.ıa .. Y we her•U111lal ıtatylya 
glHUrecek Tevere vepuru 

Ziyaretleriyle ayni zamanda 
Y• bükümeti tarafından 
tkiye cilmburiyetine karşı her 
'-ttan istifade edilerek göste

Baıvekil ismet Paıa Hz. ve 
hariciye vekili Tevfik Rilttil 
Beyle heyetimizin Ankarada bu· 
lunan azaları bu sabah saat 
onda tehrimiıe gelec~klerdir. 

dostluk teıabüralına karşı 
leketimiZ:n ve milletimizin 

'rııt hissiyatını ifade edecek-
' 
~•r ismet Paşa h'ikumetinin 
h eket hudutları haricinde 
len batka biç bir hususi 

ismet P.ııt t • Haydarpapdan bir 
motörle doğı uca Loit Triestino 
kumpanyasının Tevere vapuruna 
ın~eçektir. Vapur öğle üıeri 
Brendizive iıare-kd edecek-ıir. 

R'Jma seyahati dün de yaz
dığımız gibi 12 gün kadar de· 
vam edecek ve heyetimiz bazi· 
raoın ikisinde Ankarada l:uluna
caktır. 

el beslemiyen milli siyaseti 
611 cibaaca malum bir baki· 
o'IDasaydı baıvekil Patamn 

1.. tiio evvel vukubu'an Rusya 
'''batinden sonra Faş st ltalya Başvekilimize Ro;ııa seyahatin-

[ 
Mehmet Asım de refakat ed~c~k zevattan Siirt 

Aluarafı 2 inci sa\ famı7da ı meb' usu Mahmut, Mardin meb 'usu 
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BaşmuharririOıiz · \ 
ltomadan seyahat lntıbala- ( 
"•nı okuyucularımıza sıra- 5'-====_: 

sıy la bildirecek tir 
Bugün başvekilimiz ismet Paşa Hz. nin ) 

tefakatlerinde Tevere vapuruyla Romaya : 
~teket edecek olan Başmuharririmiz Art• ) 
il mebusu l'lebmet Asım Bey Roma se- ~ 

~lhatioe ait intıbalarını (VAKiT) okuyucu- Mehmet Asım B. J 
tına sırasıyla bildirecektir. Bu mektupların i 

bkuyucularımız tarafından alikayla takip edileceğine emin 1 
'llunuyoruz. \ 

1ııııı111"'111111tı111111ıııııı111111ııııııı111ıtllllllıu11ııııı111111ıtlllllll(111Ulllll111111•Hlll111111ııııııı1111ıtıını11111ınuıııu111ınnı111.I 

Feyziati Lisesinde Operet 
- Yazı•• IS inci .. rf•mızdadır -

.. clgUI plreslnl ornıy•n yawrular 
[ Perl kızlın, kenarda peri ıultanı Müeyyet H. n Aurban 8. J 

Y akup Kadri, Ankara Yaliıi 
Nevzat ve hariciye Yeklleti ha· 
susi kafem mDdtıra Kemal Aziz 
Beyler dOn sabah ıehrimize 
gelmiflerdir. 

Tevere vapuru perıembe gil
nündenberi limanımızda bulun
maktadır. Vapurla birlikte ismet 
Paıa Hz. Din mihmandarlık 
vazifesini g&rmek &zere. ltal,an 
hllk6meti tarafından tavzif ediltn 
bir heyet bulunmaktadır. Heyet 
bir miralayın kumandasında yedi 
ltalyan zabitinden milteıekkildir. 
Vapurun, heyetimizin hizmetine 

1 Aluarafı 2 inci sayfalbıda 1 

Bir zıya 
Roma bUrUk eıçmııne tayin edl• 
len Çev•t Ber,V•r,ov•d• IHdU 

Varşova, bOyDk elçiliğinden 
Roma bilyDk elçiliğine tayin edi
len Cevat B., bir mtiddettenberi 
rahat11z bu1unuyordu. Dün tees
sUrle haber aldığımıza g&re, 
Varıovada vefat etmittir. 

Cevat B. , muhtelif hariciye 
memuriyetlerinde memlekete hiz
met etmiı kıymetli bir zattı. Ev-
velce de muhtelif memleketlerde 
TDrkiyeyi temsil etmiıti. Vefatı, 
mObim bir nya teıkil eder. 

Ajansın bu husustaki telgrafı 
ıudur: 

Ankara, 21 (A.A) - Varto•• 
bOyllk elçiliğinden Roma btiyilk 
elçiliğine tayin edilmit olan Ce
vat Bey, bugDn V •rıo•ada vefat 
etmiıtir. Cevat Beyin vefatı ha· 
beri hiikamet ve Ankara maha
filinde büyilk bir teeunr ve te
essüfle karıılanmışbr. 

Güneş 
ve 

Sıhhat! 
Gilneı banyosu, ifrat halinde 

vücut için çok zararlıdır. 

Üç maruf Fransız doktorunun bu 
mevzu üzerindeki sözlerini yarından 

icibaren "VAKiT,. ta bulacaksınız. 

lngilterede " Gizli hizmetler ,, faslı / 

Entellicens Servis kim
leri çalıştırır ? 

Btltftn dUoyada gizil sırları en çok 
bilen adam ... 

Her •n&e olduğu gibi ln,,Utere büt -
~e "gizli lalzmdler., falı nanuna 
lıonııla (180/)00) Sterlin Avam ka -
ııuıraaıntla gene kabul olundu. Her 
sene mllntıktqaaız kabul olunması i -
eap eden bu faal üzerinde kimse bir 
üllnw blle •ö11lemedl. Fakat Sunı'oy 
Ekl.pn!a gmetesi bu ınllnaebdlc in • 
glltereidn bu gizli lıl.zmetleri, bu is • 
tlhba.iat ıebekeleri hakkuula çok fQ -
11ahl diklud maliUnat oerimflir. Bu 
malfunatı GlfMn nakledif/OTUZ: 

lngilterenln gizil f&tihbarat dairesi 
reisi hariciye nezareti daimi müste -

şan Sir Robert Uancitrat'tır. 
Bütün dünyada, gizli sırları onun 

kadar bilen bir kimse yoktur. 
Büyük alimler, mütekait zablt'er, 

sigorta memurları, artistler, beynel .. 

milel maliye müesseselerin memur • 
lan, sosyete kadınlar, avukatlar, 
misyonerler istihbarat dairesini hu .. 
günkü haline geti~h başlıca smıflar • 

dır. Bunlann sayesinde istihbarat 
dairesi başka hiç bir memlekette eşi \ 
bulunmıyan bir esrar kumkuması ol • 

(Lütfen sayfayı ç~viriniz) 

Bulgar gazetecileri ve bir Balet 
heyeti şehrimize geliyor 

Varna Bulgar matbaah cemi· 
yeti tarafından Jstanbul matbu
at cemi1etine yapılan bir mllra
caattan, Bulgar meslekdqlara• 
mızın memleketim=ze bir seyahat 
yapmak taıa•vurunda olduklan 
anlaıılmıılar. Mralektqlanmııa 
altmıf kiıilik birde Balet heyeti 
de iftirak edecektir. Bu Balet 
heyeti Avrupamn muhtelif mem
leketlerindede takdirler kazanan 
Bulgaristanın ınıide san' atkir-
larından terekkDp etmektedir. 
Heyet, Bulgar matbuat cemiyeti 
tarafından himaye olunmakta, 
lıtanbul ve Ankarada temsilfr
Yermek istemektedir. 

V arna matbuat cemiyetinin 
bu mllracaatı, lstanbul matbuat 
cemiyeti tarafından memnuniyet· 
le karıılaDmlf ve banrbklara 

Balet heyetinden bir kaç san°atkh 

bqlanmııbr. Balet heyetinin ay 
ıonuna doğru geleceği tahmin 
edilmektedir. 

Bir niuvaffakıyet • 
eserı 

"lpeklş,,tn ilk satış mağazası din açıldı 

DDnka •çll111a re•mlnden •onra 
ltJIMlreMDm Bonacla tMla euatt ipekli balunaa hanımlar fabrlkanm, yeril lpe"tA!ll 

fabr1kM1D111 Beyottu lllln'aldm,& •tlt ma - en b87Dk A vnıpa fabrlkalan güzelllllnde 1 • 
tazuı diba açdJmttır. mal eıtltt nella ipekli kumaflan ıaldlr w 

Beyoilanda htlkW eadclMlncle TerkoV" - alAkayla görmUflerdir. 
an Ari& 9tl'UlllC1a bulanan mapunm ~d - ipek it aatıt yeri bllAbare lfbankasınm 
ma ınerulml saat 1'J de yapdml9. bir ~ da • cUt~r pıbelerl mamuıatınm bulwıacatı bu • 
veWler, bu arada 8laop mebua Beeep ZW.tü, yük bir bİnaya tqmacak, burada "fpek 
811ri mebum lllabmut, Aydm ~ Rept 
Galip, ve Olnıeoa mebua Balda Tardt, Bft _ le,, t.en maacla '4'.lln it .. fabrlluu.&nın ııamı • 

yotlu ka)""ÜMP Sedat Beylerle Vali Mu -
blcldln Be7la refllmlan Bf. ve matbuat mli -
mMlllllerl liıMll' ....,. ... ,ıer, davetlUPre 
U.....,. .,. puta Uusm edllmtoUr. 

o.waaer .,. we=- daveWler arum4a 

14tı da aatdacaktır. 

Memlekeı:ıtılzln ııanayl lnklpfmcb mit • 
b1m bir adan olan "lpek ış,, ı '\1kıucb getl • 

ren tıbankası b.:ıraretle taktir w 1eı•rllrı9 
laak kazanpaııı tır. 
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Heyetimiz bugün 
Romaya gidiyor 

[Üst tara fı ı inci ~ayfııd:ı j 
memur ettiği mürettebata göğüa
lerinde Türk ve ltalyan bayrak
larını gösteri birer rozet taşı
maktadırlar. 

Başvekillmlz dUn AnkaradAn 
hareket ettiler 

Ankara, 21 (A.A) - Başve

lıdl ismet paşa hazretlerile Ha
riciye vekili Doktor 1 evfik Rüş
tü beyfendi refakatlerinde reti
kai muhteremeleri ve heyete 
dahil zevatı saire bu!unduğu hal

de l u akşamki trenle lstanbula 
hareket etm 'ş lerdir. istasyonda 

Reis :cüml:ur Gaıi hazretleri, 
Büyük Millet Meclisi Reisi Ka
zım Pş. Hz. vekiller, meb'uslar, . 
sefirler ve daha bir çok zevat 
tarfmdan ıelamlanmışlardır. 

Birer müfreze asker ve polis 
tarafından ihtiram resmi ifa 
edilmiştir. Gazi hazretleriyle 
Büyük Millet Meclisi Reisi Ka

zım paşa hazretleri heyeti Gazi 
çiftliğine kadar teşyi liitfunda 
bulunmuşlardır. 

Halk fırkası grupunda 
Ankara, 21 (A.A) - Cümhu

riyet Halk fırkası grupu bugün 
oğleden evvel Afyon meb'usu 

Ali Beyin riyasetinde içtima et. 
miş Ye Başvekil ismet Pı. Hz.nin 
seyahatleri müoaaebetiyle fırka 
arkadaşlarına vedamı müteakip 
B. M. Meclisinde müzakeresine 

başlanmıı olan takas kanu:ıu li· 
yibası üzerinde müzakeratta bu
lunmuıtur. Müıakere neticesinde 
grup liyibaom esas itibariyle 
kabulüne karar Yermiştir. 

muştur. 

Esrara vakıf olan yegane zat hari -
ciyenin daimi müsteşariyle onun kfı -
tibidir. Başka daire reisleri yalnız 
kendi dairelerini alakadar ed~n muh -
birleri tanırlar. Muhbirlerin isim -
leri, adresleri ,.e sairesi, hep ~ifre . 
lidir. Bizzat hariciye nazın, n1üste -
şarnun müsaadesini almadan bunlara 
itla kespedemez. 

Hariciye nezareti istihbarat rnuha -
berelerinin birini de postaya tevdi et -
mez. Bunlar hususi kuryelerle getiri • 
lir ve götürUlür. Bu nzifeyi ya -
panlann taş:dikları gümüş köpek işa -
reti onlara Avrupada her treni dur . 
durmak salahiyetini verir. Bu koriye • 
Jer mahrem eHakr \'Ücutlarma ya • 
pışık çantalara koyarlar. Bu kilitli 
çantalardan her birinin iki anahtarı 
var. Anahtarların biri evrakı gönde . 
rende, biri de evrakı alacak zathıdır. 
Çantalar kilitlendikten sonra mühür. 
)enir. 

Dünyanın her tarafında kendileri -
ne tesadüf olunan bu gizli istihbarat 
memurlan her şeyden evvel istatis~fk 
diye gösterilen rakamların doğru olup 
olmadığını tahkik ederler. 

Hariciye nezareti bu işle son <fere -
ce al!kadar olur. Sonra hariciye 
nemreti, alükadar olduğu büfün eş • 
has hakkında malOmat toplar. Bu;ıa 
sıhhi malOmat bile dahildir. 

İstihbarat dairesine fevkalade mü. 
him bir hadisenin iç yüzünü bild:r ... ~ 
biı-i, lngilterede herkesin tanıdığı a -
sil ibr ailenin kızıdır. Sonra meşhur 
bir musiki üstadı da hariçte konser -
ler verdiği sırada gayet mühim ıta16 • 
mat toplamıştrr. 

Bundan başka sigortalı, banka me -
murlarmdan ticaret müesselerin ,I·•, 
de malilmat alınrr. Gümrük tarife -
leri yapar,ken büyük sanayi merkez -

Telgral Baberlerl f ı ismet Paşanın 
Roma seyahati 

Yunanistanda Dahili Vaziyet r ll:ı ~ın :ıknlemizden m:ıbaat 
merkez:ni bu suretle ziy•r 

Venizelos, istif asını verdi edişi har içte türlü türlü tefsiri 

sebep o 'abilirdi. Bahusus il~ 
şark ufuklarında bir takılll 

Muhaiflerin hücumları karşısında çekilen Venizelos'un 
yerine Papaanastasyo'nun geleceği söyleniyor 

ranfık bu lut ların dolaştığı 
günlerde hayalleri vasi otaP 
yaset dedikoducuları bu vesiled 
istıfade edebitird ı . Fakat R0 

seyahati çok zaman evvel b• 
Atin, 21 (Hususi muhabirimiz

den) - Siyasi vaziyet, pek ger
gindir. Kuvvetle söylenildiğine 
göre, muha!efet fırkalarmm yap
tıkları sistematik o~jöks:yon ve 
hükumete bu buhranlı zamanlar
da her hangi bir muavenette 
bulunmaktan istinkaf etmeleri 
üzerine M. Venizelos, kabinenin 
istıfasım vcrmiye ve muhalefeti 
idare mesuliyctini deruhte etmi
ye davete karar vermiştir. 

M. Venizelos, bugün Mecliste 
matbuat kanununda yapılacak 
tadilit layihasının müzakeresin-
den ve bu layiha aleyhine mu

haliflerin ve bilhassa kraliyelçi
Jerin aerdettikleri şiddetli ten
kitlerden istifade ederek, vazi
yeti tasfiyeye çalışacak ve siyasi 
fırkalar reislerinin battı hareket-

lerini tavzih etmelerini istiyecek
tir. Bugünkü içtima esnasında 

Zekai Bey 
Dün datnler vekale
tine intihap edildi 
Ankara, 21 ( Yakıt) - Saat 

10,30 da belediyede Emlak, Zi
raat, Devlet, iş, Sanayi, Osmanlı 
Selanik bankaları mümessilleri
nin jştirakiyJe Zekai Beyin Da-

inler vekaletine intibahı icra 
edilmiştir. intihap keyfiyeti ya
rın belediyece maliye vekAletine 
bildirilecektir. Maliye de keyfi
} eli hiimillere bıfdirecel<tir. 

Japon yada 
Yeni kabine teşekkü! etmek 

üzeredir. Baron Hiranuna 
ea,vekU olacak 

Tokio, 21 (A.A) - impara-
torun bu gön Baron Hiramuna'yı 
kabine trşkiline memur edecegi 
söylenmelctedir. 
Tevfik RUştu beyin taziyeti 

ve gelan cevap 
Ankara, 21 (A.A) - Hariciye 

vekili Tevfik Rüştü Beyin Japon 

Başvekili M. lnukayın vefata mü
nısebetiy!e Japo:ı hariciye neza
retine gönderdiği teessür ve ta
ziyet telgrafıyle buna verilen ce
vap aşağıdadır : 

"Başvekil M. lnukaya yapılan 
suikast ve müşarllnileyhin vefatı 
haberinden fevkalade müteessir 
oldum. Cümhuriyet hükumetinin 
en samimi ve dostane taziyetle-
rini zatıalilerine arzederim . ., 

Gelen cevap : 

.. Baıvekil M. loukaym vefatı 
münasebetiyle Türkiye Cümhu

riyeti hükumetinin Jiitufkir taıi
yetlerinden çok mütehassis ol-

dum. Zatıilılerine en samimi te

şekkürlerimi arzederim . ., 

Devlet Bankasının içtimaı 
Ankara, 21 ( Yakıt) - Dev

let Bankası heyeti umumiyesi 
bugün toplandı. lçtimama yarın 
da devam edecektir. 

kabinenin de istifasına intizar 

edilmektedir. 
M. V cnizelos, istifa ettiği tak

dirde Cümhuriyet birliği fırkası 
rc ' sı M. Papaanastasyo, Ceneral 
Kondilisin miJliyetperver fırkası· 
nın ela müzaheretile yeni kabi-

I{ablne istifa etti 
Atina, 21 (A.A) - Yunan 

kabinesi isti~a etmiştir. 

neyi teşkile memur edılecektir. 

Her halde bugün siyasi vazıyetin 
tasfiyesinde as'<eri mahafilin ook
tai nazarı hakim bir rol oynıya
cakhr. Bugün askeri anasır iç
tima edecekler ve müstakbel 
intihabatta Kraliyet tarafarı Çal
daris fırkaıı e~seriyeti kaz9ndığı 
takdirde takip edecekleri hattı 
hareketi tesbit edeceklerdir. 
Aıkeri mahafıJin harekete geç-

tiği hakkındaki şayialar, Selanik 
yalisi Ceneral Gonatasm buraya 

ansızın ge~mesinden çıkmıştır. 
Grev vaziyeti 

Atina, 21 ( A.A. ) - Poıla, 
telgraf ve telefon grevi devam 
etmektedir. Hazine tahs ilat me
murları da grevcilere iltihak et
mişlerdir. Amele intizar va ziye· 
tini muhafaza etmeektedir. 

Tevkifat yapıldı 

Atioa, 21 (A.A.) - Gümrük 
ye maliye memurları, grev yap
mak teşebbüsünde bulunmuşlar
dır. Bu hareketin başında bu
lunanlardan 10 kadar tahısla 30 
kadar komünist tevkif ed ilmiş

lerdir, 
Nisbi temsilin kabulU 

Atina, 21 (A.A.) - Meb'usan 

meclisi, nisbi temsil usulünü ka

bul etmiştir. 

B. Millet Meclisinde 
Dün Takas komisyonu teşkili 

kabul edildi layihası 
lktısat vekaletine merbut olan takas 
komisyonu kimlerden teşelikül edecek? 

~~~~~~·---- . 
Ankara, ;!l (A. A.) - B. 1\1. l\1Pc - Jayrhası müzakere ,.e kabul edilmi§! -

lisi bugün reis ,-ekili Hasan Beyin ri - tir. Buna nazaran orta ,.e mundil 
yasetindc toplanmış ,.e ll. M. Meclisi mektep mezunları ihtiyat zabiti ~la -
bütçesinde 1060 liralık münakale ya - rnıyacklardır. Bunlardan hazı rlık 
pılması hakkındaki kanunu kabul ey - kıt'alarına devreailmiş ve allı aylık 
leıniştir. Devlet demiryolları Ye 1i - hizmetlerini ifa etmiş vecdec<.'k olan -

seltığimiz şera 't dairesinde 
zırlanmış bir programın tatbık 
den ibaret olduğu için b 
fırsat ve imka n kalmıyac~fk 
Arada her fırsattan islı 1 

edere'< beynelmilel siyaset h•
1
' 

sım ~eyecanh şayialarla da 1 
!andırmakta menfaat anyaP 

o:sa bile bu kabil şayialara • 
kulak veren bu"unmıyacaktır. b 

eununla beraber Türkiye 
kiinıct reisinin Roma seyabatid 
iki mem!e 1eti birbirine rapt~ 
samimi iostluk hisleri fevkıO 
mutlaka başka bir sebep aratP 
lazımsa bunu inkı'apçı Türki 
nin cümhuriyet ev'atları tara 
dan gene inkılapçı ltalyıaO 
kuvvetti reisine karşı ötedePb 
beslenmekte olan samimi 
hürmet eıeri olarak gösterebili . 

Fiıhakika umumi harpten •0 

ra anarşi girdabına doğru Y. 
yen ltalyanm M. Muıo\iplO 
kuvvetli şahaiyetinde bir ba 
l<ar, bütün memleh.eti bir ot 
inzıbahyla terekkiye sevked 
büyük bir reis bulduğuna 
şüphe yoktur. 

Faşist ltr )yanın doçesi 
noktai nazardan inkılapçı Tür 
yede büyük hürmetler ve t• 
dir ler kazanmıştır. Bu itib• 
Başvekil Paşa hazretlerinin Ro 
seyahati ayni zamanda r~ 
inkiliipçılarımn Italyan milJetı 
inkılapçı reisierine karşı da b 
metkarane hislerini izbara gns 
bir vesile teşkil edecektir. 

Mehmet A•• 
manları işletme umum müdiirlüJ ü J::ır hazırlık kıt'alarında gördükleri v""" f B 
1932 senes i büt~esinin bir hafta SOn"a hizmet kı'\fi addedilerek terhis edile · ası ey 
müzakeresi kabul edilmiş ve takas Jrn - ~ek, memur olanlar memuı iyetlcıine Roma eJ,-.ilig~ inetayl 
misyonu teşkiline ait kanun lftyiha - ıade olunacaktır. ,,. I" Y t 
sının müzakeresi yapılarak l>abul e - IF/.,AS VB MÜJ'AZENE rJ-JJWJ.'\/ li 1 taslika iktiran e 
dilmiştir. Duna nazaran bedeli dev· KANUNLARI Aokara, 21 ( Yakıt ) - Jı 
Jet bütçesine, hususi, mülhak e" be - 1 T · · t • d ' l fi 

icra ve iflas kanununun ta dil··,ne ma e çı ıgme ayın e 1 en 'f/e J 
lediye hi;tçelerinden ve amme mü es - kat vazifesini ifaya başlanıao~ 
seselcriyle menafii umumiyeye hadim ,.e muvakkat muavezene vergi ine ait C 

.. 1 b""t 1 · d · 1· kanunlarm müzakeresi gelecek irti - evvel Varşovada vefat eden . 
muessese er u çe erın en veya ım ı - :-; vat Bey;n yerine Roma elçiliği. 
yazlı müessese ve şirketler tarafın • maa tehir olunmuştur. 
dan ödenmek suretiyle ecnebi nıem - Vasıf Bey ( A) dm ) ıo t•!) 

ASKERLiK llJÜKELLEFI Yb'T Ali tasdika ikhrao etmi•tir. y 
leketlerden ithal edilecek eşyanın sa - KANUNUNUN 111 iNCi lllAI>DE'SI Y ı·~t 
tın alınmasına ait talep ve teklifleri sıf Bey ismet Paşayla bir 1 

toplamk ve icabında mübayaadan mii. .Askerlik mükellefiyeti kaııununun buradan hareket etmiştir. 
tevellit her türlü mesuliyet, büt~esin _ lllinci maddesine aşağıdaki fıkranın """"""' 
den tediyat yapan daireye ait olmak ila\'esi kabul edilmiştir: . 14 milyon 
şartiyle icra vekilleri heyeti karariy . "Bunlardan talim müddeti zarfıı~ -
le takasa tabi tutmak n icra ,·ekilleri da hasta olanlann mıçları n hasta . Muvakkat Haziran bUtçe,I 
heyetince bu işlerle alllkasından do . hanede yatanların iaşeleri m'!ccanen haz1rlandı 
layı tensip olunacak diğer işlerle iş. ve bedelleri kendi tarafından tcs• h·e Ankara, 21 (V3kıt) - t-1• 
tigal etmek üzere ''Takas komisyo · edilmek şartiyle köylülerin illıas ve ran muvakkat bütçesi 14 milY 
nu,, namiyle lktısat vekiıletine mer. n iaşeleri lut'asınca temin olunur.,, 1.·jl 

M r t · .. ·· 1 1 olarak hazırlandı. Yarın ve•1 
but bir komisyon teşkil olunacaktır. · . ec ıs pazar esı gunu top nnaca"' -
Takas komisyonu bir umumi kiıtiple tır. heyetinde tasvip edi!dikten 

1 

milli müdafaa, dahiliye, maliye, ra Meclise arzedilecektır. 
gümrük ve inhisarlar, nafia, ikh - Hitlerciler - · 
sat, ziraat, sıhhat ve içtimai mua . her zaman için vaziyete bllı~ 
, ·enet ,·ektlletlerinden icra nkilleri Kendilerine olan ltimatlar1 olabileceklerini tahmin eyled• 

a~tmı, bir halde, vaziyetin rı 
karariyle tayin olunacak lıirer a - ınklşafını bekilyorlarmış 1 Jeri gıbi lıöyle bir tedbirin iıD' 
zadan \'e merkezi Ankarada bulu - Berne. 21 (A.A) _ Müfritler, bik mevkiine konmaıı için f' 
nan milli bankalarca müntahap bi - gerek Prusya'da gekek Alman- münistlerin kendilerini takvİ 
Ter müm~ssilden teşekkül edecek - ya'da hükumet temerküzüne git- edeceklerini zannetmektedi~l~ 
tir. Komisyonda temsil edilmiyen meğe pek az isteklidirler. Zira, Bu itibar ile Diyet meclıfll.Jt 
idare ve müesseselere ait i:;;lerin · b 1 d - b t pr ikhdarmevkiinio mesu:ivetini mu- ııe aşa ıgı zaman ml!s e , :Iİ' 
müzakeresinde bu idare Ye nıües . .,.,-_ vakkatı"en ve bilhassa ·Lausanne faaliyet takip edebilmek k• .. .., 
seselerden bir miimessil bulunacak • iP"' 
tır. konferanııoa kadar başkalarına y~~ini göstermiyeceği dOt~~ 

68 iNCi "/UODDf; bırakmasını tercih etmekte ve bıhr. Braun - Severing kabı a,if 

lerfnfn istihsalatrna ve istoklarına ================= Almanya'da hadis o:an ıon va- nin bir "iş kabioeıi" olarak ~~ 
Dahili nizamnamenin 68 inci m:ıd • kayide iti için Naıis'ltre bazı kaç zam

0

an daha iktidar rııe',ı· dair mahrem malumat lazımdır. Bu 
müesseseler bunları temin eder. Bey -
nelmilel bankalr. mali havadisi te -
min eder,. Mesela Kroger hadis<, : 
İngiltere hariciye.sini hayrete düşür 
memişti. Çünkü onun bütün sırları 
mal&mdu. 

Hanedan azaları arasında izdirnclar 
muaşakalar ve buna benzer hadis;ler 
herkesten ene] t ngi!tere harici vesi re 
maltim olur. · 

&arkta w Bak şarka ait mıılüma -
tın en mlthfm kısmını misyonerler et -
min ederler. AHupayı geun Asya 

hükümdarlarına hilhassa ('hemmiyet 
verilir. Bilhassa hunlar icin<le Jıı .... il -
tere aleyhinde bulunaaıa"ı·m lıirl de 
gözden kasırılmaz ve onun her hare • 
keti kaydedilir. 

J,:,tihbarat daires inin haşlıc:ı me • 
murlan ı;;o - 200 kadardır. Uunla -
rrn maaşları altın ,·eya kağıt olarak 
vtrilir, fakat bunlara çek olarak ve . 
rilmez. 

İstihbarat dairesi, rakkasel<'r'ı? ve 
bunlara benziyen kadınların zekasız 

olduklarını anladığından kullanma -
maktadır. 

dl'sinin ikinci fıkrası:un ( ·u kadar ki, teminat vermektedir. Nasiz'fer ini muhafaza edecegi görOııDf 
hu lıiyıha Yeya kanun tekliflerini di - t f d · t J k k b ara ın an ımpara or u a ine- Bir ilga karar1 .,A' 
ğer bir mebus veyahut ait olduğ·u en - d si için e en müth ş düşman o- Berlin, 21 (A.A) - Pt .., 
ciirnen iizerlerine alırs:ı müznken•yr l k IA'-k" d J ,. .. ,, 
d 1 · d t d · ı · ara te BK ı e ilen eneral dahiliye nazırı, geceleri açık ~·, 

evam 0 unur) şeklın e a ı illi' dair Groener aleyhindeki baraket ve d .... .... 
teşkilatı esasi .. ·e encümeninin ı.,azha . ra a talimler yapılmasını ... ~ 

J mezkur nazırın istifası Nazis'le- ·pr__ tası müzakere ,.e kabul olunmuştur. eden 20-5-1932 tarihli ~1111·..tll 
re büyük bir itimat bahşetmiş ,-.., 

iHTiYAT Zı1ll/TLERI KANL'NU.V gıbi görünmektedir. Bunlar Al- meyi ilga etmittir. Bu • ~ 
ÜÇÜNCÜ .l!ADDESI man milli müdafaa mahafiline Hitler'cilere yeni bir şekil al ,-'' 

ihtiyat 7.abitleri ve ihtiyat askeri istinat edebileceklerini zannet- son defa bütü Alwanya'da ~ /. 
memurları kanununun üçüncü nıad • mekto ve diyet meclisinin infisa- endilmiş bulunan askeri faal•Y,1 
de,.ine müıeyyel kanunun lıirinci hına sebep olarak yeni intihabat lerini göstermeleri imkin ~c 
maddeısiııin tadili hakkındaki kanun ıcrasını emretmekle Prusy'da miş bulunmaktadır • 

• 



~vusturya sefiri 
eda ediyor 

l\endi arzusu üzerine hükii
llıet' 
dil 1 tarafından tekaüde sevke-
~'~ Avusturya sefiri M Ogüst 
"e; ın hükumetimiz erkanıyla 
itld~1~.frnak üzere memleketmize 
lfı. gı ve şehrimizde ismet Paşa 
tttj·~e Tevfik Rüştü Beyi ziyaret 
~' Yazılmı~tı . 

)• ', Kral bugünlerde Ankara
Cli gıderek vedanamesini Re.si 
Ur.llıbur Hz. ne takdim edecek-

( Viyanada çıkan "Viener Zei
tıng A 

1111 
" vusturya reisi cümhuru· 

dar M. Kral'a altın iftihar ma
" Yası tavcih ettiğini, madal-
ı•ııın b' k likt ır teşe kürnameyle bir-
[), e Avusturya hariciye nazırı 
o.: • Bur~sch tarafından verildi
••lli 

f( Yaznıaktadır. 
lı' ırk senedenberi memlcketi
'tlıo lllubteJif hizmetlerinde bu1u-

ilQ M K 1 lltu · ra memuriyet hayahnm 
D ~ bir kısmını yakı:ı ~arkta 
•'çır · 
'tfirl~g}Ş,d 1924 d

1
c, ~.ıl~arİEtan 

ı.d. ın cm mem eı<ehmıze nak, 
" dm· · 'il ıştır. O zamandanberi 

ı eınleketimizde bulunan M.Kral 
"'rıd. . . 
dipl ısını herkese sevdirmiş bir 
C0rnattır. . 

di·· eçeo sene Ankarada geçir
t.rı kaza her tarafta büyü'< bir 
... ,. Ü 

' r uyan~ırmıştı. 

l>otonyayla ticari 
I> llıUnasebatımız 

h oJ~nya sefiri M. Kazimir 01-
ı. tısı kı dün Ankaradan şehrimize 
.e mi r B l>tı t ır. ugün Romanya va-
ltı tuyla ve zevcesiyle bir!ikte 
cıuoiyetle mem!ekctine gide

Ctkr ır. 
Ilı Sefir dün bir muharririmize 

llları söylemiştir: 
~~lll l~rk iye · Lehistan ticaret muka \'ele· 
Q~ esı .Leh parlamentosu t:ırafındm t.ıs
ltı~ C~ılmjştlr. Yakında Tlirkiye Bü· 
ttt Mıllet meclisinden de geçerek mer'i
l!ı ltıcvkfine g'recektir. Jlu suretle ticarl 
~11•sebatımız lnkişnf bul:ıca\: ,.e müs-

netlcclcr elde edilcre~nir 
lııc· Polonya Türklycdcn tlitiln, üzüm, 
lbt r Ve f ındı!:" almakta ve Türkiycye 
tt der.r maddeler ve zir:ı:ıt :ıletleri ihraç 

~r 
,'--S _P_O_R __ f 

'•tanbul mıntakasının 
bir tebllgJ 

~ lıtanbul, 21 (A.A) - Istanbul 
te~~~kası merkez heyetinden 

ıg edilmiştir: 

k ~littcfik kulüplerin nazarı dik
.;:i?e: Umumi kongrenin 20 
d ııran 1932 pazartesi saat 15 
~ Ankara Halkevinde içtimaa 
ı-,~cti umumi merkezce kara!"-

tılnııttır. 
tiJ liaıiranın 5 ine kadar gönde· 

llıesi icap eden sicil varakala-

~ 
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1 
1 1'lcaret 

_ •----v ~ Iktısat .................................................. ____________________________ ___ GIDilD Haberleri 
Balkan Ticaret odası yarın açılacak 
Odanın hedefi, Balkan memleketleri arasında 

ticaretin· genişlemesini temindir 
Balkan haftası tezahüratının di.in 

resmen ba:;;lıyacağı yazılmıştr. Ha:ta ;,t 

içinde yapılacak tezahürata muhtelif,. 
Balkan memleketleri namına iştirlk 
edecek murahhaslardan bir kısmının 
şehrimize gelmeleri geciktiği iç:n • 
haf tanın başlanğıcı bir gün sonraya 
hırah,Imıştır. Hafta bugünden ~ti -
b:ıren başlıyacak \'e cumaya kadar de -
Yam edecektir. --

Bugün saat 10,30 da açılması ka • 
rarlaştırılan Balkan Ticaret ve Sana · 
yi odasının açılma merasimi aynı ~e. 
heple yarın aynı saate bırakılmıştır. 

Bu odanın kurulmasından so,. nı 
Ilalkan birliği cemiyetinin İstanbul 
şubesi reisi Tahir Bey tarafından 

llalkan murahhaslarr şerefine To!rnt. 
lıyan otelinde öğle yemeği ziyafr' 
rilecektir. 

Murahhasların şehrimizde geL 
cekl<'ri salı, ~arşamba, ve per~er.1bc DUn gelen Yugoslav. murahhası 
giinleri için bir proğram yapılmıştır. reflkaslle blrllkte 
Muhtelif fabrikalann, müesseselerin 
ziyaretine, murahhasların tüccarları -
mızla temasına zaman ayrrJmı:ı;tır. 

Murahhaslar Yalova kaplıcalarına 
da götürüleceklerdir. 

Yuğoslav murahhaslarından Yu -
ğoslav} a harici ticaret ofisi müdürü 
M. Bronko Miloş dün l\:on,·ansiyonel -
le şehrimize gelmiştir. Yuğoslavl 
murahhaslnrmdan sanayi korpuras -

yontan birliği umumi katibi Dr. Svct -
ko Gregori~, ıirat kooperatifler bi!·li -
ği reisi M. Protiç, Slonn avukatla -
rından M. Gorjik, M. Anton Rode~ 
ve M. Curayeleç bugün geleceklerdir. 

Yuna;ı murahhaslarından bir kıs -
mı da dün gelmişlerdir. 

BulgnristanT, şehrimizde topl<lnanj 
Ilalkan tütün konferansı Bulgar mu -

rahhasları temsil edeceklerdir. 
Dün gelen Yuğoslav murahhası 

harici ticaret ofisi müdürü M. Broç · 
ko Miloş dün bir muharririmize şun · 
lan şöylemiştir: 

- Balkan haftası içinde lstanbul -
da tesis edilecek Balkan Ticaret ıu• 
Sanayi odasıncla memleketimizi tem . 
sil etmek üzere YuğoslavYada milli 
bir heyet teşeklı:ül etmiştir. l/alJ.an Ti 
caret odasında altı llalkan memfrke -
tinden daimi birer muralıluu buluna . 
caktır. 

Odanın biri idare meclisi, bfri de 
• Jlurakabe meclisi olmak üzere iki ay -
rı meclis olacaktır. h!urakabc mecli . 
sinde iter Balkan mcmleldinin birer 
murakibi bulunacak, bu muraf...: ·ılar 
aynı zamanda idare meclisinde de a -
za olacaklardır. 

Oda Balkan mcmlektleri ara~rr:tla 

ticaretin inkişafına çalışacak, iidisa.Ji 
lıaberleri toplıyarak her tarafla ta -
mim edecektir. 

Odanın yukarıda BÖ!Jlediklerinu!en 
başJ:a diğer bazı murahlıaslar da brı -
lunacak, bunlar arasıra lstan'!'Jula 
nekrek konlcrnslara iştirak edect•!; . 
lerdir . 

Balkan odasının masrallanna, 
Balkan memleketleri mütc11aviyen iş · 
tircik edecekler ı·e lıer memleket S<' • 

nede 5000 altın Frank verecektir. 

············································~······················································································· Hllaliahmer Haftası 
yarın başlıyor 

23 Mayıs 1932 Pazartesi gü· 
nü başlamak üzere Mayısın son 
haftası lstanbul Hililiahmer haf
tası ittihaz edilmiştir. 

Bu vesileden istifade edilerek 
Hilaliahmer şubeleri tarafından 

her tarafta Hilflıiahmerin yüksek 
ve kıymetli gayesini hatırlatma~ 
ıçm tezahürler yapılacak ve 
muhterem halkımızın Azı ka r t 
do!malan rica edilecektir. 

Bu hayırlı Müess seye, bu ve· 
siteden istifade ederek Aza ot
mağı halkı mzın bir y.:ızife bile
ceğine kan 'iz. 

Bir com:ın duvarları ve kubbe
si çatladı 

Yenipostane arkasındaki Hub
yar caınrniinin duvarları •e kub
besi çatlamıştır. 

Her hangi bir kazaya ıüratle 
mani olunması ve camiin tamiri 
için Hubyar mahallesi ihtiyar 
heyeti Evkafa müracaat etmiştir . 

rmın en en kısa bir zaman zar
fında derhal mmtaka merkcz:ne 
verilmesi ve işbu sicil varakala
rını vermiyen kulüplerimizin kon
greye iştirak edemiyeği hususu 
ehemmiyetle tebliğ o'unur. 

Poliste: 

l{arısını yaraladı 
Şehremıninde oturan Esat dün 

bir meseleden karısı Hacere kız
mış ve kadıncağızı bıçakla yara
lamıştır. Esat yakalanmışhr. 

Otomobil kazası 
Şoför Hasano~lu Nuri Ef. nin 

idare ettiği 25 l 7 numaralı oto· 
mobil Bursa sokağında oturan 
Mıhailin kızına ~arparak yara
lamıştır. 

Kadınla kavga ve bıçak! 
Zeynel isminde birisi Cibalide 

Demirhon mahallesinde TaşçıJar· 
da 1 S numarada oturan Şaziye 

Hanımla bir meseleden kavga 
etm:şlerdir. Zeynel bir aralık 

hidôetlenerck kamayla Şaziyeye 
hücüw eta1iş ve hafifçe elinden 
yarala·nışhr. 

Bf r gencin cesedi bulundu 
Darülicezenin karşısındaki 

tuğla barmanlarmda çalışan 15 
yaşlarında Ayancıkh Mustafa oğ
lu Asımın Sarıycrde cesedi bu
lunmuştur, tahkikat yapı\mak· 
takır. 

Adi.ye Davetleri 
btıınbul mlidılelumumillğlndcn: llunıd:' bu 

lunan Trah1.0n hukuk h!ıklml Ali Rız:ı ~· 

yln mcmurlyctlml:ı:c mtlnıc:uıtı. 
htnnbul mllddehımumnığlııdcn: lıttanbul· 

cb bulunan Uş!tllk n7.n mülı\:ı:lml Ali Rizn 
Be;.1n mı>murlyctiml:ı:e müracaatı. 

Haplsanede mektep 
iyi neticeler verdi 

!stanbul hapisanesinde ders 
gören elli beş mahkum, dün 
maarif müdOrlüğü namına kaza 
maarif memuru Sami, hapisane 
mektebinin müessisi sertabip 
lbrahim Zati ve muallim Basri 
Beylerin huzurunda imla, hesap, 
kıraet derslerinden imtihanlarına 
vermişlerdir. Kısa bir zamanda 
elde edilen netice pek ziyade 
memnun:yeti mucip olmuştur. 

Diğer taraftan mektebin, mah· 
l<fımların ruh ve ahlakları üze
rinde de ço'< iyi tesir bıraktığı 
görülmüttiir. imtihanda muvaffak 
olanlara resmi şahadetnameler 
verilecktir. 

MUrur zama.1a uaramış 

vergiler yok 
Bir gazete; Beyoğlu defter

darlığına ait işlerin dokuz ay-
danberi ıslahına ça ' ıftığandan 
bahseder!< en bazı vergilerin mü-
ruru zamana ve binnetice haıi
nenin zarara uj-radığmı yazmıştı. 
Vilayet defterdarı Mu~tafa B. 
bu haberin tamamiyle yanlış o!-
duğunu, ve vilayetimiz dahilinde 
müruru zamana uğratılmış bu 
~ckilde hiçb!r vergi bulunm:ıdı· 
~ını söylem·şlir. 

rrütiln konferan8ı 

bugün işini bitiriyor 
\ 

Ilalknn tütün konferansı ~alışma • 
sına devam etmektedir. 

Yunan murahhaslarından M. Ka " 
ramanos, Bulgar heyetinden M. Ni • 
kolof \e Türk murahha!'ı Hakkı Ne • 
zihi Beyden müteşekkil komite dün 
ı-;ahah Ticaret ve Sanayi odasında 

toplanarak lstanbulda tc.~isi katar • 
laştırrlan tütün ofisi için bir nizam11a. • 
me Jayıhası hazırlamıştır. Bu Jayrha 
bugiin umumi heyette konuşulacak .. 
tır-

Halkan tütün konferansının bu cü!'I 
son günüdür. 

Bugün öğleden sonra saat rn te 
konfcran::, azası şerefine Tokatl:ryan 
otelinde, 'I'lirk murahhas heyeti reilft 
İbrahim Halil Bey tarafından ziyafet 
,·erilerek tir . 

Ev\'elki giin Adalara götürülen 
murahhaslar ne:;;'eli bir gün geçirmi~ -
fer \'e rok memnun olmu:.:lardır. 

Dü; de e\'\'elil Beylerbeyine gidil • 
mi~. Beylerbeyi sarayı gezilmi~Ur. 

Brylerbe}·inde-n sonra hususi n10 • 

törlerle Baltn limanına geçilerek b:ı .. 
Iıkçılık enstitü ii görülmüş ,.e ens .. 
titiinün faaliyeti hakkınd:t mu • 
rahhaslara izahat \'eritmiştir. Mu • 
rnhha lar enstitüye karşı bü=, fü~ 

bir alilka göstermişler ve çok beğen -
mişlerdir. 

Ziraat mUste,arı •taf Beyle 
Cemal bey gellyor 

Bir miiddettenebri Avrupada tet • 
kikat yapmakta olan Ziraat müstC§arı 
Atıf ve Hariri Ticaret Ofisi müdürü 
Cemal Beyler bu hafta i~eri. inde şeh -
rimize geleceklerdir 

Heyetimiz Anupada muhtelif n:em • 
lekctlerde tetkik:ıt yapmış v~ te -
mastarda bulunmuştur. Bu tem:ıs • 
!ar neticesinde hazr hüktimetlerle te -
kas e ası iizerinde mutabık kal~&§ -
lardır. 

E a-. itibariyle itilıH hasıl olan .hü -
kıimetlerle bilahare müzakere yapıla. 
caktır. 

Mayısa ait ihracatımız 
GümrUkler i tati tik müdürüyetl 

Mayıs ayının ilk on beş günü zarfın -
da mühim ihracat limsnlarımıJ:dan 
ihraç olunan başlıca maddelerimizin 
\ 'BZIJ etlerini tesbit etmiştir. Yaprlan 
i~htli tiğe göre ilk on beş gün zarf:n • 
da 1,S:J9.ıt2.i liralık ihracat yapılmış• 

tır. Ni~anın ilk on beş günü zarfın .. 
daki ihracat 2.931,0J'.:! lira tutmasma 
göre Mayıstaki ihracatımız 1,11-1,617 
lira noksan olmuştur. 

Mayı"ta ilk on heş günlük başlıca 
ihracat: mızın istatiı:tiği şudur: 

Koyun 77ı7 lira kıymetinde, :rumur. 
ta 46~,401, deri t,7S9, kiirk 40,81\;, yün. 
7,260, tiftik ıs.720, halı 23,186. arı·~ 

258,292. iizüm 222, 69, incir 3,063, ftn. 
dık (kabuklu) ü, ii, fındık (kabuk .. 
.suz) 129,:>iO, pamuk tohumu 1,591. 
zeytinyağı 2:i,:i 1, tütün 20!l, 54. pa -
!amut 50,44.t. palamut hulasası 37,4C-t, 
nfyon }7;J,33..~. ker<'ste 34,460, ı>amuk 

72,.. 9:~. maden kömürü :-ıi,2:>8 liradır. 
L tatistiklerden anlaşıldığına göre 

) umurta. av derileri, linhuksuz fındık, 
(l,ütlcn sayfayı çeviri.-,i.ı) 

----

~EKER Yazan: Yusuf Ziya 
Şeker Osman ilk önce, yorgu!l 

bir sesle öıür diledi: 
- Rahatsızım, halim yok .. 

.Şeker Osmanın başında bir 
şimşek çaktı. Korkunç btr şim
şe~. Bir anda kararını vermişti. 

Söyliyecekti .. 

~--- = a 
geçti .. Beraber güJdfik, beraber 
ağladık .• Ben ne kadar zekiysem 
o da o kadar zeki, ben ne kadar 
doıtunuzsam o da o kadar ab
pabınızdır.. Kim olduğunu dü
şünmeyiniz şimdi .. Bul amazsınız!. 

~ 
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btı_' liaydi, artık sus .. Hem ben 
)a bnuın Pariste kalmıya gitmi-

turn k' o N>h t . ._. Uç ı sman.. ı aye , ıw;ı 

G~ •y sonra gene buradayım .. t' .e•kisi gibi beraberiz 1.. 
~-t Cktar, salonun gürültüsüne 

14hlar .. 
• * * 

ltaıl\tlak sarhoş olmıyao kalma
b~tı .. Gelin sarhoş, damat sar
(),' kayın valde sarhoı, Şeker 
t'rllıan •arhoş, misafirler sarhoş, 
'-thOrılar, çalgıcılar bile yarı 

l'f Ottu. 
t.f,c~kcs hünerini gösteriyordu .. 
'-'tıa;.. e Hanım, yeni evlilerin 
~tlrı~a bakıp istikballerini 

.... ti ı 

'lierne:ı size uzun bir se· 
IÖrUnür.. Y olunuıun üs· 

OSM A 1V 
lünde çok ağlıyanlar var . Fa. 
kat siz gulüyorsunuz ... 

Ve ondan sonra, malum falcı 
tekerlemeleri; servet, saadet, 
sıhhat 1.. 

Fal bittikten sonr:ı, Gaysi 
Rıza Bey iskambil kağıdıyla hü-

b.' nerler, marifetl~r yapmış, mrnç 
ken; zeybek oyunu oynamış, 

hatta bunlara bir aralık Mehru· 
re Hanımefendi bile karışıver
mişti!.. 

Şimdi, bütün davetliler, bütün 
hatırla dostlar, hep bir ağızdan 
Osmana yalvarıyorlardı : 

- Sıra senin Osman ... 
dinliyeceğiz ... 

Bu gece bütün zekAnı, 
san'abm göstermelisin ••• 

Seni 

bütün 

Affediniz .. 
F ak:ıt, ricalar, ısrarlar dinmedi: 
- Üzme bizi Allah aşkına .. 
- Naı etmesen olmaz mı? .. 
Ve alkışlar arasında hep bir 

aiızdan yiikselen ses!er: 
- isteriz... Şeker Osmam is

teriz!.. 
Bu sefer, kaşları 

Kulaklarını tıkıyarak 

homurdandı: 

çaltlmışh. 

yarı dik 

- Keyfim yo!,... Hiç birşey 
ıöyliyemem ... 

Mümkün mü?.. Bu defa da 
kartısına Fahamet dikilmişti .. 
Şu temin, kendısine o kadar ya· 
km olan. saçlarını eliyle o!·qıyan 
ve gö:c: yaşlarım kurulıyan Fa· 
bam et .. 

- Benim hatmm için 
man... Benim düğünüm sana 
birıey ilham etmiyor mu ? .• 

Os
hiç 

Üç sılonun kalabalığı bir sa
lona yığılmıştı. Şeker Osman, 
üzerinde toplanan gözlerin mera
kı altında ayağa kalktı, yürüdü, 
büfeden bir kadeh viski aldı ve 
bir yudumda hepsini içti. 

- Peki dedi. Senin dö~ünün 
bana bir hikaye hatırlattı .. An· 
!atayım ... 

- Bıravvo Şeker Osman .. 
- Bravo ... Bravo .. 
Ve ·alkış sesleri: Şak, şak, şak 

şak, şaki.. 

- S ze, bir maskaranın aşkını 
hikaye edeceğim .. Bir maskara
nın aşkını!.. 

Biran göz~erini yumup düşün
dükten sonra devam etti: 

- Onu, doğdufum gündenbe· 
ri tanırım.. Omrümüz beraber 

Ku'aktan kulağa fısıitılar: 

- Uyduruy:>r l<afır.. \ 

- Bakalım, sonunda, ne mu-
ziplik yakacak .. 

- Bu adam, likör g;bi, ıarap 
gibi, v:ski gibi, şampanya gibi 
her ziyafet sofrasının lüzumlu bir 
neş'es·;di.. Zengin!er, onu söy· 
letip eğl~nirdi 'er, kadınlar onu 
söyletip gülerdiler... Deveden 
pireye kadar her hayvanın ve 
menekşeden Aylanduı ağacına 
kadar her nebatın kendine göre 
h issi, aşki, c:nsi meyli vardır. 

Bunu, günlük gazetelerin me• 
raklı sayıfalarır.ı o&uyan herkes ı 
bilir... Fakat, ne gariptir ki, j 

(Bitmedi) 
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iılerile meşgul müe11eselerin çolc olan bir imparator ! 
Melek hanımın çocuğunu düşürt - da rüyet edilmiş ve haklarındaki ka

mekle maznun doktor Şirinyan efen

diyle Melek Jlanrmın kalp hııstah -

ğmdan öldüğüne dair rapor vermek

le maznun doktor l:stcfan Kostantin 
efendilerin mahkemesi dün ağır ceza 

rar tebliğ edilmiştir. 
Jstefan efendi beraet etmi~ ve 

doktor Şirinyan efendi de bir sene 
hapse 30 lira ağır cezayı naktiyc ve 
l\lclek hanımın babas:na 1000 lira faz 
minat ,·ermiye mahkum edilmiştir. 

Bir yanak kesme davası 
Beyoğlunda mukim matmazel 01-

gayı sağ yanağından usturayla kesen 
ve 2,;; seneye mahkum olan Fevzi efen 
di, davasını temyiz etmişti. 

Temyiz, kararı nakzen iade ettiği 
için dün ikinci cezada bu davanın ba
kılmasına tekrar başlanmıştır. 

Matmazel Olga, Fe,·ıi efendinin 
sağ yanağını yaraladıktan bir ay son 
ra sol yanağını da aynı suretle ya -
raladığı iddiasıyle bir dava daha aç -
mıştı. 

Bu davalar birleştirildikten sonra 
matmazel Olga davasını şöyle anlat
mıştır: 

- Fevzi bir ay evvel sağ yana~ı
mı usturayla kesti. Bir ay sonra da 
sol yanağımı kesti. 

Bir akşam sekiz buçukta Sırasel
vilerden geçiyordum. Deni sevdiğini, 
benimle evlenmek istediğini hÖyledi. 
Evime götürmek için ısrara başladı. 
nen kabul etmeyince yüzümü kesti. 
Ben de ec7.anede · diktirdim. Ertesi 
gün karakola giderek dava ettim.,,, 

1',akat Fevzi efendinin Yekili bunu 
kat'iyyen inldr etti, ve: 

- l\lüekkilim şimdiye kadar bu kı 
zı hiç görmemiştir ''e tanımaz" dedi. 

Müddeiumumi temyizden gelen ev 
rakın iyice tetkikini talep ettiği için 
mahkeme talik edildi. 

Bir memur aiti s~ne hapse 
mahhOm edildl 

Memur olduğu lstan:.,u1 Vilayet 
gazetesinde S50 lira ihtilflS eden l\la -
lik efendi hakkındaki karar dün teb
liğ edilmiştir. 

Malik Efendi 6 sene bir ay hapse
dilecek ve müebbeden \?vlet meınur
luğunda kullanılmıyaca!;tır. 

Deli mi, deOll mi ? 
Yankesicilikle maznun Ligorun 

deli olduğu hakkındaki iddiaya tıblır 
adli müspet cevap vermişti. 

Fakat mahkeme Ligorun tekrar 
muayenesine lüzum gördüğünden maz 
nun Mazhar O man beye gönderil -
miş ,.e 1\lazhar Osman bey de Ligorun 
deli olmadığına dair bir apor ver -
miştir. 

Mahkemenin dünkü celsesinde bu 
rapor okunurken Ligor kendisinin de 
1i olmadığı hakkında rapor verildi -
ğini an 1ayınea bir çok saçma şeyler 
söylemiştir. 

Ligor derhal mahkemeden çıkarıl
mış ve kendisinin Mazhar Osman, 
Fahrettin Kerim ve Ra~it Tahsin bey 
ler tarafından tekrar muayenesine ka 
rar verilmistir. 

SUphell adam hakkındaki 
evrak mUddelumumlllkte 
Hoybon cemiyetine mensup olduğu 

zanniyle tevkif edilen Arifin evrakı 
dün müddeiumumiliğe gönderilmiştir. 

Miiddeiumumiliğin tetkikatrndan 
sonra Arif hakkında karar ''erilecck
tir. 

Kaçak sigara kl§ıtları 
Şehremininde oturan Feride }:anı

mın kaçak sigara k:iğrdı sattığı ha -
her alrnmış ve yapılan aramada iize -
rinde 20 deste kaçak sigara kağıdı 
bulunmuştur. 

Feride hanım adliyeye teslim o -
Junmuştur. 

Gayri mübadiller yarın için hararetli 
bir kongreye hazırlandılar 

Gayrımübadiller kongresi ya

rıo, cemiyete dahil olsun, olma

sın bütün gayrımübadillerin :şti
rakiyle Halkevinde toplanacaktır. 

Kongrede faizli ve vadeli bo

nolar çıkarılması için Ankaraya 
giderek teşebbüslerde bulunan 

heyetin mesaisi mevzuu babsola

cak Ye heyet azası izahat vere
rek hükümetin bu mesele hak

kındaki noktai nazarını anlata-

caklardır. içtimada bundan baş
ka gayrımübadilleri alakadar 

eden biltün meseleler, bu arada 

bono, birikmiş kira bedellerin· 

den tevziat yapılması meseleleri 

konuşulacak ve bunlar bir ka· 

tütün, pamuk, maden kömürü gibi 
ihracat maddelrimizde, Nisan ayına 

nisbetıe artma vardır. Buna mukabil 
arpa ve iizüm ihracatımız azlmıştır. 

Yunanistandan ala
caklı olanlar ne 

yapacak ? 
Yunan hükQmetinin Drahmide 

altın esasının terki hakkı.itda Parle -
mentoya tevdi ettiği kanun 1:1yihası 

l\lebusan \'e Ayan mecli lcri taıafın -
ıJan kabul edilerek '!1 Nisan tarihinde 
meriyet mc\ kiine girmişti. Du ka · 
1J1unun dördüncü maddesinin birinci B 
fıkrasında "mevcut imkfm dairesinde 
müsaade edilecek ithal tic:netinin ha -

rara bailanacaktır. Ayrıca veri
lecek kararların tatbikı için bir 
heyet seçilecektir. 

Evvelce de yazdığımız gibi 

iayrımübadiller cemiyetine mu
halif ve cemiyetin faaliyetini 

kat'iyyea beğenmiyen birço'.c gay· 
rımübadiller bu'.unduğu için 

kongrenin hararetli ve mOoaka

şalı olacağı tahmin edilmektedir. 

Ay:n yirmi beşinci çar.ş:tmba 
günü de i'ayrımübadiller cemi

yeti kongresi toplanacaktır. Bu 

kongrt:de cemıyetio senelik faa

liyeti hakkında hazırlanan idare 
heyeti raporu okunacak ve ida

re heyetine yeni azalar seçile
cektir. 

SilAhtarağada bir 
define bulundı. ! 
S:IAhtarağada yo'da çalııan 

belediye amelesindcn Ce'al, Ap
tullah, Ahmet, Ali, Osman, lb
rahim yeri kazarlarken küçük 
bir küp iç.inde yere gömülü bir 
define bulmu,lardır. Bu küpün 
içinden üzerindeki armalardan 
Bizans devrine ait o'duğu anla
şılan eski mecidıyelerimiz bü • 
yüklüğünde üç gümüş para, Sul
tanselim devrine ait iki altın, 
ve 849 tane, be~ parahklarımız 
büyüklüğünde gümüş paralar 
bulunmuştur. Bunlar jand:ırm:ı 
tarafından müze er idaresine tes-

kiki n müsbet ihtiyaçlarına göre _!!~ .. ~~!!.~!~~!!.: ............. -.............. ._ .. 
kambiyo \'erileceği,, ve ikinci kısmın - nist:mda alacağı ola•tlar bir ay zar -
daysa. "kanun mevkii mcriyete gireli - fında istedikleri döviz mikh.rını had 
ği tarihten evvelki 7 .. arnana .ııt olup lıir beyannameyle Yunan milli b:m .. 
kambiyo alınamamak yiiziindeıı tedi - kasına müracaat edeccl•lerdir. 
ye edilmemiş ol:ın ticaret borçl3rınm Yunanistanda bu suretle rnatlii -
her altı ayda bir % 10 r.isbetir.de YC - batı olanların derhal bir lwyann,ırnc 
rilecek kambiyoyla beş senede tesvi}e doldurarak Yunan milli banl\asrna 
edileceği,. musarrah bulunmaktadır. te,·di edilmek üzere ihracat of~ine 

Bu ikinci kısım mucibince, Yuna - göndermeleri icap etmektedir. 

mü~kül bir vaziyete düşdükleri, 
hatta bazılarınm iflas haline Japonyada mllcadele memleketin as 
geldikleri malumdur. Kroıerin bakimi olan aileler arasında cereyan ede 
ölümü buradada tesirini göster-

mit ve memleketimizde kibrit 

ve çakmak inhisarını işleten şir· 

keti hükfı':nete karşı olan teab

hütlerini kısmen yapamayacak 
bale getirmiştir. 

Vaziyet şudur: 

Türkiyede kibrit ve çakmak 
inhisarını iıletmekte olan Ame

rikan Türkiş investmant korpe

ration şirketi hükômetimize 10 
milyon do!arhk bir istikrazda 

bulunmayı kabul etmiş, hükumet 
muhtelif taksitlerle bu paranın 
8,5 milyon dolarmı almıştır. Kro

gerin ölümünden sonra şirket 

son taksitleri vermemiştir. 

Bu mesele etrafmda dün gö

rllştüiümüz şirket erkanından 
biri şu izahata vermiştir: 

- Şirketimizin Kreuger"in müessese· 
teriyle doğrudan doğruya hiç bir alakası 
yoktur, Yani ne Kreuger müesseselerinin 
bir ~ubcsi<lir, ne de tesis ettiği bir ş:r

ı.ettlr. 
Bütün dünya kibrit şirketleri bir trö!lt 

halinde çalışmaktadırl:ır ve şimdi bu 
tröste en lı~kim vazıyette l\rogcr bulu· 
nurnrdu. Krogerin illd! haline gelmesi 
üz~rine bu tıöste dahil bulunan bütün 
sirketlcrir. maH vazıyctleri müşkül bir ha· 
' . 
le geldi. l l:ıtta cihan esham ve tahvila· 
tında 200 milyon lngiliz liralı;c bir sukut 
kaydedildi. 

Cihanı alakadar eden böyle büyük: bir 
h:ıre .etin şirketimize tesiri dokundu. Hü· 
ktımcte cedıyatta müşkülat hasıl oldu. 
l\.laamarih şirket taksitleri temine çalış· 

maktadır. 

Şiı ı.:eıln bükOmete karşı taahhütleri 
fabrika ~ıpmak ve fO milyon Dolar ver
me .tir. istikraza ait taahhüdün yüzde 
sek:;en beşi ifa edılmiş, 8.5 milyon Dolar 
verılmiştir. i"abri .. ada tesis edılmiş bu· 
lunmalaadır. Yalnız 1 nisan ve 15 ma· 
yıs ıak;;itlcri olan bir milyon Dolar ve· 
rilcmemittir. Uçüncü ve son taksitin za· 
manı da 1 temmuz da ,etmektedir. Tak
sitin verilmc:mesi üzerine maliye ve!.aleti 
bizi prote~to etti. Arada muzakerc cc· 
reyan etmektedir. lier i d taraf da azaml 
hüsnü niyet giisterdiğı için meselenin 
halledileceğine ~üphe yoktur. 

MiLLi SANAYilMlZ MATLOBli'NA 
KA YDEDlLECEK YENi BiR 

l\IUVA1',1''AKIYET 
Bazı çimento fabrikalarımızın ev -

velce piyasamızda satılan ecnebi Sil • 
persimanlarla rakabet edebilecek ev -
safı haiz olan bir "Süpersiman,, imal 
etmekte oldukları malUmdur • 

Hususi bir surette ve büyük bir i • 
tina ve ihtimam ile imal edilmi~ olan 
mezkur "Süpersiman,, daha seri hir 
kabiliyeti tasallubü haiz olan ve cer 
ve tazyike karşı daha yüksek muka -
\'emetler izhar eden sun'i bir Portland 
çimentosudur. 

Daha seri bir surette kalıptan ~ı -
karılabilmesi ,.e binnetice terkibat n 
istimal edilecek muhtelif aksamın 

haddi asgariye indirilmesi dolayıı::ile 
maliyet fiatı:un tenezzül edeceğini ve 
bittabi "Siipersim:ın,. ın istimali ken -
dilerin• için ne kadar istifadeli ola -
cağını mimarlar, müteahhitler, mü -
hendi.sler takdir edecekleri dcrktırdir. 

Diğer taraftan, fabrikalar tes is ,.c 
tevsii nde, makinelerin kfıgir temeıle -
rinin inşasında, betonarme temelle -
rin hafrinde, tramvay hatlarının 
hizmete amade bir hale getirilme in -
de. velhasıl, asgari muvakkat bir 
tatili ameliyatı icap eden i letme, mü -
n:ıkclfıt ve hidem:ı.tı umumiye ameli -
yatında ve bazı mal.ina \'e cihazların 
mürnkiin mertebe cüz'i bir müddet 
zarfında hizmeti umumiyeye arzmı ve 
işletmesini istilzal eden bilumum hu -
susatta mez!•ur "Süpersiman,. ın is -
ti mali za nı riclir. 

l'tlüteahhitler, mimarlar ve aleliı -
mum işlerinde bugüne kadar hc·ton 
1s•imal edenler, badema bu gibi bir 
menfaati fe,·kalfıdeyi temin eden "~ü • 
persiman,, ı kullanacaklan derkardır? 

IUrohito her şeyde metot tarafta
rıdır. il ükiimet işlerini görmek için 
tertip ettiği mesai odası, bir nümune 
te~kil eder. 

Altı buçukta, imparatoriçeyle be
raber yemek yendikten sonra gene ço
cuklar ziyaret ediliı. J mparator rad
yo dinler, tercihan bioloji kitapları o
kt•r. 

Saat onla on bir arasında impara
tor yatar. imparatorluk reisinin günü 
bitmiştir. 

Pek tabii bu programın, istisna 
teşkil ettiği günler ve zamanlar da 
oluyor. Mesela resmigeçitlere i~tirak, 
partflmentonun açılışı gibi. 

imparatoru yakından tanıyanlara 
nazaran onun gösterdiği sad<>lik ve 
çalışmak aşkı bir tek fikre istinat e. 
der: Vazife. 

imparator aile saadetinden de hoş 
lanır. imparatorun bir çocuğu olun
ca bütün halk, bu mes'ut hadiseyi bir 
bayram telakki eder. Japon gazetele
rinden (Mainişi) imparatorun dör -
düncü kızının doğuşunu şöyle anla -
tıyor: 

"Ebelerden Madam Sakada, küçUk pren
ııesl bıtı,ık odaya götürdü, ve 1elvl :ı.gn<'m· 

dan yapılmıt bir kap lçlndf! yıkadı. Sa.ıı bir
de, f&hane çocuk, kar gibi beyaz kun<l:'ljtı 

içinde, buırıusl dal.realnde bazırlanm11 o1'uı 

beıtlğ'lne yatırddı. 

İmparator, ba.,mtı.ablbln raporunu dinler 
kl'n sevln<'lndl'n titriyordu. llemc-n lıuımsi 

daireye glck'rek dördllncU kızını gördb. 
Haneclanm memnuniyeti bir evlAt ınuhab· 

b<-tı ve vahdetiyle kendlıılneı merbut olnn mil
letin de memnuniyetini ~kU etmektf'dJr . ., 

Halkın bu "Evlat muhabbeti ve 
vahdeti,, bu güne kadar ve bir çok ıs
lahata rağmen, imparatorun hakimi
yet sırrınr teşkil etmektedir. 

1890 senesinde Japonyada yanm 
mtlyon müntehip vardı. Şimdi on üç 
milyon mlintehip vardır. Fakat siya
si mekanizmanın hakiki hakimleri, 
miJJi servetin yansından fazlasını el 
)erinde tutan ve büyük birer tröst 
olan altı ailedir. 

Eski kibar aileler, bu ailelerle izdi
vaç vasıtasiyle birleşerek hakimiyet
leri daima ellerinde bulundurnıuşlar 
ve hem kan hem de para ve servet 
asa Jetini teşkil etmişlerdir, 

Şunu da unutmamalı ki, Japon 
teşkilatı e~'liyesin.in babası sayılan 

prens (lto 1899 da yaptığı maddeler
le, eskiyle yeniyi mezcetmesini bilmiş 
tir. Prens lto'nun vazif t>sf, imparato 
run arzusu ve talimatı mucibince, hs.
nedanın irsi an'ant>leriyle asrt teşl<ila
tı birleştirip bir kül vücude getirmek
ti. 

Bismarkın tavsiyesi Uzerine ya -
pılan teşkilatı esasiye, halkın büt
çeyi kontrol etmek hakkını ona ver -
memiştir. Eğer parlamento. biitçe a -
leyhine rey verme1.se, eski bütçe ka -
bul edilmiş demektir • 

Bizzat imparator tarafından tayin 
edilen harbiye ve bahriye nazırları, 
parlamento intihabından tamamen ha 
riçte kalırlar. Son hadiseler. bu iki 
nazırın Japon siyaseti hariciyesinde 
oynadıktan roJJeri pek iyi göster -
mektedir. 

Siyasi ve içtimai bir paratoner gihi 
olan efkı1rı umumiyenin Japoııya<la 
büyük bir ehemmiyeti vardır. Ml.'selfı. 
rnıs senesinde, gayet kudretli olan 
prens Yamagata'nın himayesinde ol
makla beraber. jeneral Teroşi \'e 1914 
te Jfotsura kabineleri erl\:irı umumi -

dece siyasi değil, uzvi bağlan d• 
ması l:izımgelir. imparator sıı 
devlet binasının reisi ve halktD 
ğiyle hükümdar değil, Brian -
log misakında da işaret edildi~ 
menşei ilahi olan bir şahsiyettif• 

O, milletin ecdadı olan, ilihl• 
doğmuştur! 

Şunu da unutmamalı ki, dah• 
çenlerde imparatorun otomobili.Jli 
sara uğratan şoförle, imparat~ 
trenini bir kaç dakika geciktirorij 
lan tren makinisti, şereflerini çok 
kurtarabilmişlerdi. 

Milli telakkiye bağlı her Japa' 
çin, saltanat hanedanı Şinto nıe~ 
nin en büyük mabedidir, ve ,_ 
mezhebin in kanunlarına nazaran 
parator, aynı zamanda en büy~ 
hiptir, dini bayramlarda, (Papa 
başrahip sıfatıyle İnerasimi de i 
eder. 

Tacını başına giydiği zaman, 
hito, şahane ceddi olan güneş il 
Armaterasu Omikamiye tahta çık 
nı haber \'erdi. 

Dir gece evvel, üstü saman d 
ve sırf bu iş için hususi bir su 
yapılmış olan kulübede, sabahl1 

imparator, ecdadının ruhlanyle 
lamrş, ve onlara, hususi bir tarla 
sulü olan pirinç ikram etmişti. s:ı 
leyin, kulübe yakılmıştı. 

Hanedan \'Cya millet arasınd• 
hadise olursa olsun, imparator, 
Jan güneş ilf•hesine bildirmek içi• 
mabedinden haberler gönderir· 
suretle serbest ve geniş bir matbU' 
bir parlamentoya sahip olan bir 
Jetin imparatorunun '\'azifesi, ölt 
le diriler arasında bir haberci ol 
tır, dirilerin hörmetlerini de ölll 
tebliğ et~ktir. 

Japon kitleleri için bu vezaif 
kilatı esasiyenin imparatora tah 
ettiği öteki işlerden daha mühilll_~ 

Bununla beraber hayat ilerıeoa:ı, 
tedir, yavaş ya,·aş aile ibadeti ';; 
ne, ve eskiye düşman olan sınai d 
neticesi ferdiyetçilik geçmektedir,,,. 

Babasının ölümünden üç gün ti 
ra, ilk resmi merasimde, genç in•P'ı 
tor, saltanatının programını bir il 
kunda şöyle hulasa etmişti: ~ 
"Boş nrera_'llm yerine sadl'llk, körd 1 

rllne taklltçlllk yerine orijinallik, flkrfO / 
fl1en milli ahenk, bütlln halk ımıftar,_. ııİ 
fab, dünya mllleUerlylc doııtluk. hte ~ ı 
bir surette takip etmek lstecllğtmlz tılr'" 
tin başlıca esasları.,, • ..J 

Asil ve güzel bir program. I' • .,,.. 
tatbikı çok müşkül bir progı:am· 

,'\ON 

Beynelmilel 
Muvaffaklyet 

Viyana konservatuvarında ~~ 
latan Necil Kazım Eeyin ye 
bir muvaffakiyetini haber v"ett6 
ceğiz. 1"" 

Necil Kazım B. "çifte te 
adıyla orkestra için yeni bir bet' 
te •Ücuda getirmişti. • d• 

Amerikanın Boston şebrıd • 
milli modern musiki mekteplt~ 
ni tedris eden meşhur bir 00' 
kestra ,efi olan profeslSr s.ı ' 
nimski Necil 9eyin bu ese!':, 
angaje olmuştur; bu kış but~ 
Amerika konserlerinde çıldır 
caktır. 

Sahte ihg.ı.z banknouar•111 

dikkat 1;er 
yeıı in tesiriyle düşmiye mecbur olmuş Bors:ı ve Osmanlı l 'ank:ısı kolll 
lardı. liğintlcn : • Iİ* 

İntihabat esnasında da, memleke:in lngıltere bankasına ait bır lı' 
asıl h;lkimi olan aileler arasında mü- ra:ık ve on şi inlik lngiliz evr• 0• 
cadelclcr o!ur. Mesela Mitsui ailesi, nakdh es nin mahirane bir 'ıı 
geçen gün öldürüle:ı ba~wckil tı:u!.:ıi- rf'tte taklit edilerek her ta~ııl 
nin reisi olduğu Seiyukai partiı:;ini sürülmekte o!C:u . u ve h• Of 
tutarsa. Mitsubishu, ailesi de l\Iins<>i- banknotlardan tefriki pek ~0;ıa 
to partir·ini tutar. Bu şerait altın<la kül bulunduğu ve amıllerı ,16 
imparatorun, henüz hakimiyeti eline meydana çıkarılmtsı için malı d' 
alamamış olan halkın arzusunu !at - H hiikumelince Jazımge!en tei' 
mi11e fırsat bulamaması tabiidir. birlerin itti ıaz edilm 'ş ol~0,,, 

Japon kanunu esasisiyle garp kı1. - Londra Büvük elçiliğimizin. 1~ 
nunu esasileri arasında bir mii~ahe - rına atfen Maliye Velı aletıe 
het aramak yanlış bir hareket 'llur. bildirilmiştir. ; 
iki bin senedenbcri mevcut olan bir Alakadarlarca ma 'ômat ,~ 
müessesenin, halkla aralarında sa- • olmak üzere keyfiyet ilin O• 
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C:: ___ M_e_k_t_e_P __ v_e_s_a._n_'_a._t ____ I M~~~';~;;1~eı·;r: .. ,~;'0r Şap denizindeki facia 
" F eyzi<iti " de Operet :r~2E.?::~:E":!":"::F.E'~~:~ Philippar gemisi kasten 
l>erı kuvveti aoc8k ellerdeki nasırda! -~:?..;.:~.~~-=.'.~=~.:::~=--~~-: mi yakıldı ? 

~e~'~ıiati liselerinin senelik müsa - birinci sınıfı talebesinden olan Nasıra 
?ttj~~ tnektebin merasim salonunda Hanımm muvaffakiyetU, tabii ve gü - Bir çok mütehassıslar işi şüpheli glirüyorlar 

1 ladd~~ Mekteplerin kapanmasına te • zel bir şekilde okuduğu bu başlanğlç -
J ~p 11.~ eden Mayıs, her yerde mek • ta şu mısralar da vardır: 
t ~· ~llsamereleri ayıdır. Bu arada 

1 'h; ~•ati müsameresinin hususi bir 
0 

• llıtniyetıe zikredilmesini temin e • 
<n C'h 

di ~p 1 e~ şudur: Bu müsamere mek. 
~ l~etçıvesi içinde itinalı bir san'at 

ta., 1 laşattı ve S1;yircilerine tatlı bh 
n at zevki verdi. 
~h ·t .. 1 . k d f ta tJıe . ·• ep musamere en ço e a -
nın piyesi temsili adı altında bir 

r 
~ 11 .ıa.r_ ezberlemesi, seyircilerin ba .. 

Belki dcrstııız: Nedir bu peri teranesi, 
Bu asrrdıı. olur mu inci gül efsanesi? 
Ne bu ası.rdıı. olu.r, ne de geçmiş nsırda; 
Perl kuvveti ancak ellerdeki nasuda: 
Dünyada ne tılısnn, ne cadı, ne peri var, 
Fakat insan ruhunda bunların benzeri vıı.r. 
Süveyda iradesiz, minimini afacan, 
Ağabeyi Ertuğrul cesaretli, kahraman. 
Cadılar hodbin, fena arzulara bir lltlnbol, 
Periler lyillA'e gönUiden geçen bir yol. 
İnci gül fenalığı: yenen, kahreden sllAh, 
Masum ltalplerde doğan, ne~'eli, ocn bir 

ııabah. 

BUyli h:tln kalplerin lmra kuvveti denıek. 
Tılısım iradenin sönmez kudreti dem•!•<!" 

d 'Ptıdai, acemi bir temsil kar~ı • 
tel.~ esnemesi şeklinde tecelli ediyor, 

" ttt ~ıati Hselerinin müsameresini ha 
"' ~1lıYan yavrular, görüHiyor ki, yo Edvard Marzo asıla ait bestesi 

nltı> eziJmemişlerdir ve ortaya ~r aynen alınarak adepteye göre par -
J1 ~if.ı~r zengin, dolğun ve müt:.! I"~ . tisyonlar Muhiddin Sadık Bey tara -
elı 11ır. fından yapılmış. Cemil Beyin id:ı -
·o ht" resindeki orkestra, besteyi maharetle 

Phlllppar gemisi yanarken 

iı .• Usamerede Hk büyük hisse mu - Yukarıda Burhan ve S_ ehime, Şap denizinde tutuşarak günlerce 
jll1 ~% çaldı, periler, cadılar, minimini Sü -

d ayrılmıştı. Evvelce :Muhiddin a•aAıda cadılar yanan ve bir çok yolculann deni~de 
yınp çıkarmak mümkün olamazdı. 
Binaenaleyh kontak nasıl oldu? An• 
lıyamıyoruz. Bununla beralMır yek -
diğerinden oldukça uzak bulunan 
bir çok tali mihraklar, başlıca mihrak 
ile aynı zamanda ateş almıştır. Bun .. 
dan başka geminin tertibatı o su .. 
retle vücuda getirilmişti ki, yan9;ın zu 
hurunda her kompartımanı husu:-;i 
kaplları kapamak suretiyle tamamen 
tecrit etmek imkanı vardı. Ilinaen .. 
aleyh diğer kornpartımanlan tehlikeye 
düşürmeksizin ateşi hapsetmek pek 
ala mümkündü. Benim çıkardığım 

netice şudur: 

ı}t ,. a:ıı veyda ve ağabeyi şarkıları pek güzel 
• Beyin, sonra mektebin musiki bogwulmasına sebep olan vapur faciası 
•aıı· ı k b' · · · · • d J söylediler, kendilerini ve seslerim ~ı·ı· 1nıi Cemil Beyin idare ettiği on aşrnıya çı an ır mınımınıyı ca 1 ar hakkında Avrupa gazetelrinde bir çok 
ı ık k kaprp kaçırırlar, kü~üğün ağabeği musikiye uyduruştaki hünerleri de d p . 
~ h or estra, mazbut, muntazam dikkate çarpr•.·ordu. tafsilat verilmektedir. Dün e arı.s -
a enkl' k t y 1 ·· kardeşini kurtarmak için uğraşır, pe.. J d'kkat d v t ı af al ı or es ra - avru arın yu - Peri sult.anr rolünde onuncu sınıf - ten ı . . e eger şu e gr ınmış -
~u haylı h f'fl t · t• ç ki ri sultanı ona yardım eder, cadılara 
ı . a 1 e mış ı. ocu · arın tan Müeyyet Hanrmrn, muvaffaki,,e - tır: 

' .~dtkleri şarkılar, musiki dersin - karşı trlısrm İnci güldür. Periler I:ı - k J Pan·s, 21 (A. A.) - [Matin gaze -
ı oğ tini ayrıca aydetmek lazım. Baş 

~a ren dikleri şeylerdi; meUebin ci gülü bulmak için dört bucağ·a ya - cadıyı, mezunlardan Raik Bey hi oy_ tesi yazıyor] PhiJippar gemisiniV inşa 

111 
il:~rdu kısmındaki küçüklere öğ _ yıhrlar. Bulup getirirler, eşi lıulun - nadı. edilmiş olduğu Saint _ Nazaire tez -

t" ·• " oyunlar, rakıslar, çocukların maz güzellikteki bu müstesna giifü M' . . S g~Lıan mu"dilr muavinı·, bir muha -
ı· •\it) ınımıni üveydayı ikinci sınıftan ıu.ı 

t arına çeviklik ve zerafet veren, gösterince cadınm tılısımı bozulur, Ş h' 1 . bı're ı:u beyanatta bulunmuı:tur •• e•· · e ıme pe < scvımli ve muvaffaki}·etli Y Y 

i l\ttleı·ı·ne ı'ı1ceıı·k g.....ıı·r·en bedı·~1 ıniniminiyi tekrar evine, ağabevsine 
"" 1:a t ·ı tt' Av b · E t v l ı·· d Bu, aklın kabul etmı·yecegvi bir şey .. "'lıastikler mahiyetindeydi. iade eder. emsı e ı. ga eyı r ugru ro Ul\ e 

,. o de sekizinci smıftan Bürhan Bey mu - dir. Kumandan Vicp'in raporunu bir 
~ tta ve lise kısımları talebelerin - Bu asırda hala cadı, peri hikaye • vaffakiyet gösterdi. Bu küçüklerin kaç defa okudum. Bundan bir neti -
ayrılmış bir heyet bir perdelik si? Çocuklara müsbet terbiye, müs - ruhlanndaki san'at istidadı, dikkatle ce çıkarmaktan korkuyorum. Yanğı -

~ tet oynadılar: İnci gül. bet zihniyet vermesini bekledi ;hJz takip edilmiye layık bir eliemmiyet - na karşı her türlü ihtiyat tedbirleri a -
o' ~tnerikalr muharrir R. E. Plıillips bir mektepde? ••• Bu sual pek yel·iııde tedir. Bu yavrularda saklı kabiliyet lrnmıştı. Binaenaleyh bir yangın z.ı.
~ ~~ ftndan yazılan ve Amerikada bazı olarak mektep müdürünün de hatı:-ı - hazinelerini sezip meydana çıkarmak - huruna imkan yoktu. Emniy~t ted _ 
~· ~I ~p sahnelerinde temsil -..dilen na gelmiş ve esere ashnda olnnyan la mektep idaresi muvaffakiyet gos • birlerinden hiç biri de ihlal edilme -
jj 1~l'inda isimli eserden mektebin in - bir prelog ilave edilmiştir. Nurc>ttin termiştir. mişti. FeHiketin zuhuru tarzı bizi 
e<' 1 ııçe muallimleıinden Nuretin Se - Semin Beyin yazdığı bu manzum 1u - Kağıttan, setenden, saireden yapıl - behtühayret içinde bıraktı. Elektrik 
er~ 13eyin adapte ettiği İnci gül. kil - kaddime, operet başlnmadau evvel mış ucuz, fakat cazip elbiseler terı:si - kablolarından herbiri kendileıiııi tama 

Muhtelif devreler üzerinde muh • 
telif noktalarda aynı zamanda kontak 
vukua gelmiş olması faraziyesi l\abul 
edilemez. 

Mesajcri l\faritim acentası müdürü 
de şöyle demiştir: 

~ • sade ve bu sadelik içinde ~üzel kadife perdenin arasından süzülerek tin giizelliğini artıran hususiyetlerden miyle tecrit eden çeJi:k tellerle hi.11ay' 
~~eserdir. Evinden kaçıp, tek başr - sahnenin önüne gelen Nasıra Hanım biriydi. altına almmıştı. Hatta çekiç darbe -

"Vapurda çalışmış olduklarından 

dolayı vapuru iyi tanıyanların elim • 
lesi, gemide kaza neticesi yangın ç.k -
mış olmasına ihtimal vermemektedir -
ler.,, \ ~ıaklara, ormanlara, gezip do - tarafından inşad edildi. Mektebin on R. A. siy]e bile telin üzerinden kurşunu sı · 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ., .. 
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:İttesi faaliyete geçti. Bu kabinenin dahiliye nazırı olan Ahmet İ:zzet 
aıa ve arkadaşları ,millet meclisi reisiyle Bilecikte görüştüler. 

t (5 kanunuevvel 1920} de Ahmet 1 ~ paşa ve arkadaşları Anka • 
ah geldiler ve bir müddet kaldıfor. 

ltı . Birinci lnönünden sonra itilaf devletleri Türk milletinin multave • 
etı karşısında yeni bir uzlaşmr:. zemini bulmak istediler. 

' b Londrada toplanacak ve Sevr muahedesini tadil edici mahiyette 
bı..~unacak konferansta Türkiye büyük millet meclisi murahhaslarının da 
~ ~ Unnıası esasını kabul ettiler. İstanbul hükumetiyle bir hayli müna • 
.,~alar oldu. Nihayet Loit Corcun davetiyle Büyük .millet meclisi mu· 
l\t hasları Londraya gittiler. Müzakere 13 gün sürdü. (27 şubat - 12 
kart). Müspet bir netice çıkmadı. İtilaf devletleri kısmen tadil edilmiş 
tr Sevr muahedesini Türklere tasdik ettirmek istiyorlardı. 

de h Müttefikler son tekliflerine henüz cevap almadan Yunan ordusunu 
l' al taarruza geçirdiler (23 mart 1921). 

)t\ 
8 

Bu konferanstan müspet bir netice hasıl olmamakla beraber Türki· 
ıtı' ilyük Millet Meclisinin konferansa daveti onun filen ve hukuken 

evcudiyetini tasdik demekti. 

ikinci lnönU muharebesi : 

la., a Birinci lnönü harbinden sonra Yunan kuvvetleri artmıJtı. Yunanlı .. 
·~ a!Jrsa ve Uşşak garbinde fazla kuvvetlerle harekete geçt~ler. Bur· 
~ ılecik, Pazarköy üzerinden geçerek İnönü mevziinde 1smet paşa 
tıi,lllandasındaki Türk kıt'alarına taarruz ettiler. (27 mart) 31 mart 1 
b~ ô\n gecesi Yunan ordusu mukabil Türk taarruzu önünde ric'ate mec • 

t' oldu. Bursa şarkındaki mevzilerine kadar şiddetle takip olundu. 
1-q~ Yunanlılar Uşşak mıntakasından Afyon iıtikametinden de taar • 
~~ etnıişlerdi. Bu taal"ruz neticesinde Dumlupmarı zaptetmişlerdi. Da 
)~ h0 nra Afyon Karahisarı zapteltiler ve Konya istikametinde ilerlemi~
~~ aşladılar. Fakat İnönü zaferinden sonra Yunan kuvvetleri Afyon 
lııl>l'ahisarı tahliye ederek çekilmiyc başladılar. Fakat Yunanlıları Dum 

tnardan at.mak mümkün olamadı. 

Q~Yent Türk devletinin ilk esas teşkilalı-
llJ;u1c Millet meclisi teşekkül ettikten sonra hükumetin faaliyeti için lazım 
ı~ .. : esaslar meclis reisi Mustafa Kemalin bir takririyle kabul edilmişti. 
l~t f "ekilleri heyeti bu esasları tatbik etmek suretiyle işe ba,Iamıştı. Bir 
1-i~ h tan da meclisin teşkilatı esasiye encümeni teşkilatı esasiye kanunu
~~ .~~ırlamıya başladı. Teşkilatı esasiye kanunu hazırlanırken Millet 

t ıaınde iki cereyan hasıl oldu. 
lıl\ l - Kayıtsız ve şartsız millet hakimiyetini istiyenler, yani saltana· 
'ii~ı"e hilafetin ilgasını talep edenler. Fakat bunlar bu fikri sarahatle 

ell'lenin zamanı gelmediğine kanidiler. 
d~~ 2 - Büyük millet meclisi hükumetinin muvakkat bir hükumet ol • 
\ b1j;: kani olanlar. Bunlara göre hilafet ve saltanat kurtulduktan son· 
ll\uC: •tniyet gene asıl sahibine geçecektir. Bu iki cereyan biribiriyle 

dele etti. Sağ cenahı hocalar teşkil ediyordu. 

' 

········-------
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(20 kanunusani 1921) de teşkilatı es~siye kanununun esas maddC'
leri kabul olundu. Bu esas maddeler (13 eylül 1920} de Mustafa Kemal 
tarafından verilmiş olan program da!resinde tesbit edilmişti. Esas mad· 
delere nazaran Türkiye devletinin hakimiyetini temsil eden Büyük mH .. 
let .meclisiydi. İcra ve tefri salah\veli onundu. Devlet hakimiyetinde kuv 
vetlerin vahdeti kabul edilmişti. 

Mecllste cereyanlar : 

Büyük Millet meclisinde esas teşkilat meseleleri mevzuu bahis oldu· 
ğu zaman muhtelif fikir cereyanları peyda olmuştu. 

En sağda koyu İslamcı softalar, en solda komünizmden ilham alan 
ıol cenah muhalifleri, sağda mutedil muhafazakarlar, solda ekseriye .. 
ti teşkil eden demokrat yani bili kaydü "Şart millet hakimiyetini isti • 
yen Mustafa Kemal taraftarları vardı. 

Bu mecliste en sarih ve vazıh olan iki zümre göze çarpıyordu. Ho • 
calar, ve Mustafa Kemalciler. Bunlann gayesindeki vuzuh nazarı cl.ikka • 
ti celbediyordu. Bu esaa taksimat dahilinde daha bazı gruplar da 'f)ey~ 
da olmuştu. Gazi müdafai hukuk grubunu teşkil ederek hariçte teşkili .. 
tı olan ve millet meclisi intihaba.tında müessir bulunan müdafaai hukuk 
c.emiyetinin programına; 1) Milli misak esasları daire:;inde memleketin 
mülki tamamiyetinin temini, 2) devlet ve millet teşkilatını teşkilatı esa • 
siye kanunu dairesinde şimdiden tesbit ve ihzari esaslarını ilave etti. Bu 
suretle letekkül eden müdafaai hukuk (15 mayıs 1921) de meclism ış 
sahasında muvaffakıyetini temin etti. Bu grubun riyasetini Mustafa Ke • 
mal deruhte etmti. 

Sakarya zaferi ve netice)eri -

İnönü harbinden Yunanlılar bi~ ~ey kazanamadılar. Fakat tam bu 
esnada Yunanistanda bir tebeddül oldu. Kıral Aleksandr bir kuduz may
mun tarafından ısırıldı ve kıral C.lldü. Kıral ölünce Venize!osun (1917) 
de tahttan iskat ettiği Koatantin bütün halkın reyiyle tekrar kıral oldn. 

Kostantin büyük bir hayalin pe~indeydi. 300,000 kişilik bir kuvvet 
topladı. lstanbula hakim olmak, Bizansı zaptetmek istiyordu. 

1921 yazında Yunan taarruzu şiddetlendi. Ordu daha iyi tensik 
ve tanzim edilmek üzere Sakaryanın ~arkına çekildi. 

Mustafa Kemal millet mec!isi tarafından ordunun baskumandan • 
lığına seçildi. Sakarya meydan mu!1arebcsi, yirmi iki gün ~(23 a~:;tos 
• 13 eylül) devam eti. Sakarya meydan muharebesi cihan tarihinde emsa• 
li nadir bir meydan muharebesidir. 

Türk ordusunun zaferiyle nelicelenen harp artık mukabil taar • 
rluz sırasının Türk ordusuna geçtiğini anlatıyordu. 

Mustafa Kemal Ga3:i ve Müşir : 

Türk milleti Sakarya harbinden sonra kendini kuı·taran başkuman • 
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r Takvim , BORSA 1 
3. K. Sa. Al. Ko. dan 

----------~--~~---~~--------Pazar Pazartesi 

22 marı• 23 marı• 

16 Muharrem 17 Muharrem 
GUn doğuşu 4,37 4,36 
Gün batışı 19,26 19,~7' 

Sabah na.mazı 4,2!1 4.20 1 Öğle • 12,10 12,10 
lk1ndl • 16,08 16,09 
Aqam • 19,26 19,27 
Yatın " 21,19 2 I ,9. l 
1maak .. 2,28 2,27 
Yılm geçen l 141 142 

GUnlerl I 
Yılm kalan l 223 222 

GUnlert I .. ~ 

18·5-932 tarihinde aleni mü- lzmitteki kıt'anın ihtiyacı için nü 23 - .) - 932 pazartesi günii sa · 
nakasaya konulan 63,500 kilo 30,500 kilo şeker kapalı :ı:arf at 14 tedir. Taliplerin şartnam'!~ i al-

mak ve görmek için her gün ve mü • 
Tekirdağmdaki kıt'ab hayvana- usulile münakasaya konmuştur. nakasaya iştirak edeccklC'rin licarf'f 
bom arpasma verilen fiat gali ihalesi 12 Haziran 932 pazar odası tasdiknamesi ile kapalı zarf ·;e 
glSrüldüğünden pazarlığa kon- günü saat 14 tedir. Taliplerin teminatı muvakkatelerile birlikte a~ 
muştur. Pazarhk günü 26 -Ma- şartnameyi görmek üzere komis· keri satın alma komisyonuna müraca-
yıs- 932 perşembe günü saat 16 yonumuza her gün ve münaka- at eylemeleri ilan olunur. (269) (1S9:J) 

dadır. Taliplerin Çorlu' da satan saya iştirak edeceklerin ise ihale * * "' 
1 · 23 ·· f k Safranboluda kıtaatın ihtiyacı i<:in alma komisyonuna müracaatla- tarihinde zmıtte üncu ır a 

satm alma kom syonuna mura- evvelce münakasaya vazedilip bilaha-
rl (323) (2142) re münakasasından sarfı nazar edi · 

· caatları. (329) (2167) • "' • len ;;,700 kilo sade yağı bu kerrc 9 -"i 
• * * 9:12 tarihinden itibaren tekrar kilpalı 

21 Mayıs 1932 ---- ---Nukut ---- h.tJfllŞ 

20 f. Fransız ı:-ı-

1 sitcrlin 780.-

1 OOl3r 212. -
20 liret ı21,-

ı ~ilin, Aı. 
ı pczeta 
t ~lark 
ı zloti 
1 rcngo 

20 f, Belçikn 118,- 20 ley 
20 drahmi 30,- 20 dinar ,, 

' 20 r. 1 Ylçre 1120, - ı çen oneç fl36."' 
20 leı .1 28. - ı Altın 43."' 

ı florin 85,- ı Mecid ye 34 "' 
20 l;uron Çel.: 125,- ı Banknot ___J.;-; 

Pıırl~ 

Cek fiatları tkap. sa ı<>ı 
-----6</J 

J2,l'l6 Pra)'! 1 ·~ 
:-:-2,50 \'iyana 4• ırt 

5 S· 

HAYA - BugUn rllı:gAr poyraz istik~· 
metinden esecek, hava açık olacalctır. 

18·5·932 tarihinde kapah zarf 
usulile münakasası icra edilen 
16,000 kilo Çorlu kıtaata hay
vanahnm arpasma verilen fiat 
gali görüldüğünden pazar· lığa 
konmu,tur. Pazarlık günü 16-
Mayıs· 932 perşembe günü saat 
15 tedir. Taliplerin Çorlu sabo 
alma komisyonuna müracaatla
rı. (324) (2143) 

Gümüş suyu haıtane3İ ihtiyacı 
400 kilo yoğurt pazarlakla alma
caktır: ihalesi 22· 5-932 Pazar 
günü saat 11-30 da komisyonu
muzda yapılacakbr. Talıplerin 
şartnamesini almak üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin-

z:ırf usulıyle yirmi gün müddetle mü 
naknsaya konmuştur. Taliplerin şart
nameyi görmek iizere komisyonumu -
za her bün f!1Unakasaya iştirak ede · 
cekJerin iı:;e yevmi muayyen de Sat ran 
bolu satın alma komisyonuna müra · 
caatları. (27·J) (1!12:i) 

Londra 
:'\U) ark 
Milıino 
Hruksel 

0,47tı0 :\l:ıdrlt ·q9 • 
9,26- Tlerlln 1· 

1 
\1 ... 211" 

3,3943 a~O\'a ,,~· 
Dllnktl ım·al•l:I• en fa:ıb 18, en ıtı 9 do • 

receydl. 

--RADYO __ 

,\tlnı :-o.oo5ıı l'e~ ıe 

2.4J- Bukrc~ 

eı:-,6450 13clı:r:ıt 

..,I _______ Bugün -1 de vakti muayyende komisyonu
muza müracaatları. (328) (2147) 

* * * Safranboludnki kıtaatın ihtiyacı 
için 60,000 kilo sıgır eti 10 mayıs 9'.12 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
kapalı zarf usuliyJe münakasaya ko . 
nulmuştur. Taliplerin şartnaml') i gör 
mek üzere her gün münakasaya işti
rak edeceklerin ise teminatı rnuv:ık
kate Ye teklif mektuplarilc birlikte 
yevmü mezkiırda Safranbolucla satın 
alma komisyonuna miiracaatları. 
(273) (1924) 

Cine\ re 
Solyıı 
Amstcrd:ım ı. ı :-53 :\1 oskova 

Esham 

iş 1 ankası 0.20 Terkos 
Çimento Ar. 
Ünyon de}". 
Şark dev. 
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danma (Gazi) unvanını ve yeni Türkiyenin mÜ§İr rütbesini verdi. ( 19 
eylül 1921) Oe.manlı padi,ahı onu askerlikten tardetmİ§, idnma mahkum 
etmitti. 

Gazi (12 mayıs 1920) den itibaren resmi hiçbir rütbeyi haiz değildi. 
Millet paditahın idama mahkum ettiğini şark aleminde muzafferlere ve
rilen unvanla tebcil etti, tardettiğine rütbelerin en som~ olan müşirliği 
tevcih etti. 

Rusya ile mUnasebet : 
• R. S. S. F. C. (Rus sosyalist sovyetli federatif cümhuriyet) i ile Mos-

kovada (16 mart 1921) de dostluk muahedesi imzalandı. 
Bu muahede emperyali.t olmıyan iki devleti biribirine yaklaştırı • 

yordu. 
Moıkova muahedesi mucibince iki taraf bir tarafın kabul etm~di • 

ği beyneddüvel hiçbir senedi kabul etmiyordu. Rusya milli misakı ufak 
bir tadille tasdik ediyordu. 

Çarlıkla, Osmanlı imparatorluğu arasında aktedilmiş olan muahede
ler fesholunuyordu. 

iki taraf biribiri aleyhine ya'Jılan teşekküllere memleketlerinde yer 
vermemeyi taahhüt ediyorlardı. Milli misaka ait esasların Kafkas sosya• 
liıt cümhuriyetlerine kabul etti1·meyi de Rusya deruhte ediyordu. Mosko • 
va .muahedesinden sonra Kafkas cümhuriyetleri bu muahedeyi teyit 
eden Kars muahedesini imzaladılar (13 teşrinievel 1921). 

Moskova ve Kars muahedeleri milletlerin kendi mukadderatlarına 
kendilerinin sahip olmaları esasında Türkiye ve Rusyanın ittihat etmiş 
olduklarım kayıttan sonra maddelere geçmektedir. 

TUrklre • Fransa arasında Ankara ltilAJı : 

Sakarya zaferinden 37 gün sonra Fransayla Ankara itilafı imzalan
dı. (20 teşrinievel 1921) Bu muahcdeye göre Fransayla Türkiye arasında 
harp hali hitam buluyordu. 

Kilikya Fransız askerleri tarafından tahliye ediliyordu. İskende • 
run mıntakasına hususi bir idare tatbik olunacaktı. İskenderun mınta .. 
kasındaki Türk halkın harsi inkişafına .mümanaat edilmiyecekti. İsken • 
derunda Türk lisanı resmi lisan olarak kabul edilecekti. 

Bu muahedeyle Türkiye Büyük Millet meclisinin mevcudiyeti garp 
devletlerinden biri tarafından resmen tanınmış oluyordu. 

Bu muahede Fransayla Türkiye arasındaki harbi hitama erdirmiş 
se de Fransa müttefiklerinden ayrılmiŞ değildir. 

- Müttefiklerin sulh teşebbilsil -

Sakarya harbinden altı ay soma (22 mart 1922) müttefikler yeni • 
den bir .mütareke teşebbüsünde bulundular. Bu mütaı·ekenin esaslı şart • 
ları ıunlardı: 

A) lki taraf kıt'aları arasında askersiz bir saha bırakılacak. 

• * * 

* * * 

.\n:ıdolu 25.25 
l{cjl 4.05 
sır ha) rl\ c 14.50 
Tr .. muy 46..- 1 alya 

2. 
~c 

ı5· 
ı ·mumi sl~orta ıı.
Bomontl 2:1.so 

Sark m. ceıa 
Telefon ---istikrazlar 1 Tahviller 

lst. dahili cıs~rlk 
Sarı.: u. yolları ~:.ıo 1 ~~~;,;ı·ar 
D. l\lunhhldc 41,:"5 Tilnel 
Cüııırııkler 5,10 Rıhtım 
Saydl mahl 5,:"5 Anadolu 1 
Bagd:ıt 4.50 
Askeri} c 

Satılık otomobil 
509 fayton, Fiyat modeli AoJe' 

rikan karoseri sahh"tar. KızıllO~ 
rak fırın karşm: 48 nuoıar• 
haneye müracaat. ......../ 
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- Ermenilere karşı kazan,ılan zafer -

Anadolu~un şarki. şimalinde~.i • ccp~ede ;.rmenilerle.. harp edi~.~~ 
Harbin sebebı, Ermem Taş!1~~ hukume.ta Oltu ~a teşekkul eden Tu '$ 
idaresine taarruz ve o havalıyı ışgal tttı. Hatta hududa kadar taarfll _ 
inkişaf etti. Nihayet Türk ordusu ~8 Eylül 1920 de ileri hareketine g~ 
ti. Şark cephesi kumandani Kazim Karabekir Pa~a idi. 

Az zamanda Karsı ve Gümrü işgal edildi. 3 Kanunuevvel 192~. d~ 
Gümrü müahedesi imzalandı. Bu yeni Türkiyenin imzaladığı ilk rou3 
hedesi idi. 

Bu müahede ile itilaf devletlerinin Ermenistana vadettikleri Tra~: 
zon, Erzurum, Gümüşane, Erzincan, Bitlis, Van vilayetlerinden 11111 , 

rekkep büyük devlete veda ediliyor -du. Bu müahede ile Kars Türk de" 
letine ilhak· ediliyordu. 

GUrcUlerle mUnasebel ı 

Yeni hudut münasebetleri Gürcülerle Türkleri karşı karşıya bıraltı -
yordu. Gürcüler Breslitavsk ve Trabzon, muahedeleri ~ucibince Erdah~ 
Artvin çe Batumu Türk idaresine terkettiler. Bilahare Gürcistan Sovyetl _ 
idaresine girince, Batum Gürcülere iade edildi. Erdahan, Artvin Türk id• 
resinde kaldı. 

1 inci Inönil harbi -

Ethemin isyanı dolaymyle takip hareketleri esnasında Yunan 1'&J~ 
vetleri önlerindeki cephenin bazı kıs1mlarmm boşaldığını görmütle~, 
di. Bunun üzerine taarruza devanı ettiler. Vaziyet Yunanlılara bir n°. , 
dan daha mü:;aitti. Aasi Ethem kuvvetleriyle Yunanlılara iltihak ettıı•2 ıt' 
ti. Yunanlılar Bursa ve Uşşak cephesinden Eskişehir ve Afyon istika 
etinde tnarruz ettiler. (6 kanunusani 1921) . , 

Garp cephesi kumandanı ismet Bey 10 kanunusanide asilerin lj;l' 
lcibinden dönerek lnönünde mevzi aldı. Yunanlıların taarruzu defet, 
di. Yunanlıların 10 - 11 kanunusani gecesi Bursa istikametinde ric'at e 
tiler. r•i' 

Birinci İnönü ve Ethemin tenkilinden sonra Büyük millet meC 1 

'lİn hariçte itibarı arttı. 

Düşmanların lstanbulla Ankarayı blrleştlrmele te,ebbUs1•'11 

Anadolu kuvvetleniyor, kuvvetini filen ispat ediyordu. İtilaf el!; 
!etleri Anadolu ile lstanbulu .birleştirmek ve mü~terek bir muahede 1 

zalatmak İstiyorlardı. lı." 
Bunu temin için Ferit paşa hükıimeti yerme geçen Tevfik Pa§a 



~m~iy;f ~on~ıı~ f nılô~ ~üzove~e~i 
Kat'i karar ilanı 

Arıtıraıı Muhıımmen htsıp l\lcrhun:ıtın cins ve ncy'iJe mevki Horçlunun 
hed ı· 

e 1 kt\'meti No vo cıü~tcı:ıllAtı ismi 

700 4905 9163 Gedikpaşada, Esirkemal mahalle- Mehmet Se
ainde,Tayatro caddesi elyevm Furun dat B. 
sokağında eski 23 yeni 8 numaralı 

100 1200 

3So 3802 

70 3360 

30() 6755 

&o 765 

tso 22so 

altmış dokuz arşın arsa üzerinde 
kargir iiç buçuL:: kattan ibaret olup 
bodrum kat: bir mutfak, bir hela, 
bir methal, birinci kat: bir antre 
iki oda, ikinci kat: iki oda bir 
ufak sofa, üçüncü kat : iki oda, bir 
ufak sofa, bir hela, daraçada bir 
ufak oda, ikinci kattan itibaren iki 
tarafa çıkma ve elektirik terko9 
tertibatını havi bir hanenin tamamı. 

· 129 Üsküdarda, Rummehmetpaşa mahal- Şerife H. 
lesinde, Arasta sokağında eski 12, 
14,16, yeni 10,12,14 numaralı yet
miş arşın arsa üzerinde kargir ön
leri camekanlı kepenkleri tahta 
dahilinde adi yapılmış oda mahalli, 
zeminleri toprak üçdükkanın tamamı. 

769 Kumkapıda, Çadırcı ahmetçelebi Yuvakim 
mahallesinde, Kumkapı caddesinde, Ef. 
eski, 13 Ye yeni l 3, 15, 17 Mü. 
numaralı iki yüz kırk arşın arsa 
üzerinde önden bir ve arkadan 
kargir iki katta rakı imal mahalli 
•e kazanları, ve saire bir bodrum, 
bir kuyu, ve iki oda, bir salon ve 
üç yüz on arşın bahçeyi havi sene-
den iki dükkan ve maa oda bir 
dükkan clyevm rakı fabrikasının 
yüz yirmi hisse itibarile otuz dokuz 
hissesile itibari mezkürden sekiz 
hissesinin elli altı ıehim tertibile 
yirmi bir sehmi. 

8468 Galatada, Sultanbeyazit mahalle· Ayşe Ha 
sinde, Kömürcü sokağında eski 11, cer H. 
13, 15, 17, 19 ve yeni 11 ila 15, 
17, 17-1, 19 numaralı yüz altmı~ 
arşın arsa üzerinde kargir olup 11 
numaralısı ' F ev kında iki oda mu· 
kaddama salhane kapısı elyevm 
dü?ıckan 17 Numaralısı fevkında bir 
odah 19 numaralısı fevlunde bir 
oda ve önleri demir parmaklıklı, 
zeminleri tiryeste taş döşeli, salha-
ne kapısı ile üç dükkanın nısıf his-
sesi (19 numaralı dükkan tahta 
kepenklidir) 

7428 Kadı köyünde, Osmanağa mahalle- Fatma Sa 
sinde, Ku~diJi sokağında, eski 19 bi~ıa H. 
yeni 143, 143-1, 143-2 numaralı 
olup 143 numaralısı yüz on alb 
arşın arsa üzerinde yaram katı l<ir-
2ir iki katı ahşap olmak üzere iki 
buçuk haHa ve ayrıca on yedi ar-
şın aracı üzerinde kömürlük bir 
bodrum, bir çimento koridor, bir 
mutfak, dört oda, iki sofa, iki hala 
bir taşlık, ve 143 - 102 numaralısı 
yetmiş arşın arsa üzerinde kirg:r 
üç buçuk hatta iki sofa; yedi oda, 
bir mutfak, iki hala, müşterek bir 
kuyu (tulumbalı) ve altında bir dük-
kln ve iki yüz kırk yedi arşın bah-
çeyi havi iki hanenin tamamı. 

3675 Kadıköyünde, Hasanpaşa mahalle- Mehmet Ef. ' 
sinde, Kurbalıdere ikinci aokakta 
es ki 32, 32 yeni 38, 40 numarala 
seksen beş arşın arsa üzerinde ah. 
şap bir katta üç oda ( biri sandık 
odasıdır) bir sofa, harici on beş ar-
şın · arsa üzerinde bir mutfak bir 
hail, yirmi bet arşın bahçeyi ve 
tahtinde bir dükkanı müştemiJ bir 
hanenin tamamı. (dükkanın önü ca-
mekanlıdır). 

8750 Beşiktaşta Yenimahalledc furun so- Kadri Ferit B. 
kağında eski 1 yeni 3 numaralı elli 
arşın arsa üzerinde kargir üç buçuk 
katta üç oda, bir taşlık, iki sofa, 
bir mutfak, iki hala, bir ,ahnış, bir 
balkon bodrum, ve alt kat pence-
releri demir parmaklıkları havi bir 
hanenin tamamı. 

8109 Kabataşta, Ömeravni mahallesinde Uşşakizade 
atik Hacıbeşir cedit Namıkpaşa so· Mahmut Mu
kağında esk· 23 yeni 2, 4 numara- ammer B. 
h dört yilz arşın arsa üzerinde bir 

Gedikpaşada jandarma satın
alma komisyonundan: 

On iki bin metre kaputlıı1 kumaşın kapalı :ıarfla münakasası 
6 - Haziran - 932 pazartesi günü saat on birde yapılacaktır. Ta
liplerin şartnameyi ıörmek üzere her gün •e münakasaya iştirak 
için teminat ve teklifnamelerile mezkur günde muayyen saate 
kadar komisyonumuza müracaatları. (2039) 

Beyoğlu ikinci noterliğine 
Efendim. 

Beşiktaş icra Memurluğundan: 
Fcrir, lbrılıinı B ylerle ~1ünire ve 

i\lahdume hanımların ~:ıyı'an mutasarrıf Müsteciri bulunduğum Galata
da Fermenecilerde Su is~elesin
de 108 No: lu kahv~deki kahve
ciliğe ait bilumum mobilyayı ve 
bu kahvedeki hakkı intifaımı Os 
mao efendiye L'ugün dairenizde 
tanzim kılınan senetle sattım. ve 
katı alaka eyledim. Keyfiyetin 
usulen ilanını reca ederim. 

olduL:ları Kndı oyündı ku~ dili çııdde 
sinde kıır:ıkol kar~ısındn 17.J· 17 5 l\o. lu 
:\ lethıl 8 Od~ 2 ~latlıah 3 flelayı h:ıva 

~azı ,.e kump:ınva suyu tesisatını \'e 
dereye methali lıul un:ın cşc :aı mü:>mire 
\"e gırn mlısmlrcli 1100 t\rşın bahçeyi 
havi \'e 4000 Ura kıymeti muhammentli 
bir bap h:ıne 2.3 (i 9.J'..? Peı~enbe t6 dı 
açık arıırına ile sıııılı c:ığınd:ın taliplerin 

932 ıom Do~ya No ~ulc mc7.k:ür ~ün 

ve saatdc Yüıdc On pey akçalarılc be
raber Beşilmş icrasına :\lüracaatlan 

Adres 
Mezkôr koh\·en in mü~•eciri Hıcıkulu 

oıtlu Hasnn a~a 

······-··········································································-·························-··••&•••• 
katı klrg:r üç katı ahşap olmalc 
üzere dört kattan ibaret o u;> zemin 
katı: bir mutfak, bir kiler üç oda, 
bir banyo odası, çam:ışırlı:c, ütü o
dası, kalorifer dairesi, odun:uk, kö
mürlük, ikinci kat: iki küçük antro 
bir büyük sofa, iki salon, bir ye
mek odası, iki oda, bir bala, üçün· 
cü kat, bir sofa, bir büyük salon, 
bir banyo, dört oda, iki hala, dör
düncü kat: bir sofa, bir banyo, bir 
hala, yedi oda, tarafeyninde yedi 
balhon, bavagazı, elektirik, terkos 
tertibatını ve iki bin altı yüz on 
beş arşın bahçe ile ayrıca iki yüz 
elli arşın arsa iizerinde iki kattan 
ibaret garaj ve saireyi havi bir ko
nağın tamamı. 

75 1750 7588 Kadıköy, Osmaoağa mahallesinde, Mehmet Ke
atik Rizapaşa, cedit Mektep soka- mal B. 
ğinda, eski 31 yeni 49 numaralı 
seksen dört arşın arsa üzerinde 
kargir iki katta üç oda, il<i sofa, 

bir mutfak, iki hala, bir şabnış, ve 
• .... • on beş arşm bahçeyi havi bir hane

nin tamamı. 

50 903 6413 Kocamustafapatada Leblebicikö,csi Fatma Rahi-
sokağında: eski 4 ve yeni 6,8 nu- me H. bil
maralı elli iki aşrın arsa üzerinde asale ve Ay
a hşap iki kattan ibaret olup birinci şe H. ile 
kat iki oda, bir toprak antre, ve on AbdullahEf. 
sekiz arşın arsa üzerinde mutfak, bilvt:rase 
ikinci kat: bir oda, bir sofa, (birin-
ci katın iki odası ikmal edilmiş 

olup bazı aksamı noksan) ve sek-
sen arşın bahçeyi ve bir kuyuyu 
havi bir hanenin tamamı. 

1902 7264 Yeniköy, Mollaçelebi mahallesinde Fatma Res
Tekke sokağında eski 3 ve yeni 1 mizamao H. 
numaralı seksen arşın arsa üzerine 
ahşap üç katta ikisi sandık odası: 

olmak üzere altı oda, iki ıofa: bir 
çimento antire, Te oda, bir merdi-
ven altı, bir ufak tkşhk, bir odun· 
luk, bir kuyu, yirmi dört arşın ar-
sa üzerinde mutfak, Ve! yüz alh 
arşın bahçeyi ve ikinci kattan ıti-

baren çıkmayı havi bir hanenin 
tamamı. ( Zira mıktan senede 278 
ve mahallen 210 arşındır) 

60 652 2714 Maltepede, Islammezarlı~ı mevki- Afife H. 
inde, eıki 516 ve yeni 713 numa- ve Aliağa 
ralı seksen beş arşın arsa üzerinde 
ahşap iki kattan ibaret o:up birinci 
kat: ufak bir toprak alu, bir 
ahır, bir saman ık, merdiven altı, 
bir hala, ikinci kat: ufak bir sofa, 
dört oJa, (ikisinin sıva11 yoktur) 
ve elli sekiz arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. 

Yukarıda cins ve nev'ıle mc~ki ve mliştemilatı yazılı emlak 
61 gün müddetle icra kılınan a!cni müzayede neticcs'nde hiza
Jarın<la gösleriJen bedellerle tal ipleri üzerinde takarrür ederek 
birinci ihalesi icra ve 31 gün miiddet!e müzayedeye vazedilmi~ 
ve 27 Haziran 932 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on 
dörtten itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beş 
buçukta arttırma bedelleri muhammen kıymetlerini geçtiği tak
dirde lcal'i kararlarının çekilmesi mukarrer bu unmuş olcuğundan 
ta 1ip Ö'anların kat'i kararları esnasında hazır bulunmadıkları ve
ya batka talip zuhur eylediği takdirde enelki taliplerin müzaye 
deden çekilmiş addolunacakları lüzumu ılan o.uııur. (2177) 

İ -VAKll 21. MAYIS 1932-' 

f Mahkemo ve icra lllu1ar•f 

Istanbul sekizioci icra memur
luğundan: 

Bir borcun temini için Ç3km:ıkçılar

da ~eref Pıışa h:ını k:ırşısında 29 numu
rııda Şapkacı Laıar efendiden taht hacze 
alınan h.asketl:r 22 Mayıs 932 Paz:ar 
günü snaı 9 il:ı tO arısında mıhalinde 
saıılacJğından alıcı olanların mezkür sa
atte memurine mürıcaatlan ilAn olu
nur (29:"6) 

Arnı,·uc köyünde kilise 50\:a~ndıı 1 
:\o : lu hanede mukim elye•m ikamet
gahı meçhul Abdulg:ıni zade Kasım beyı 

Üsküdar 6 ıncı icra memurlu· 
ğundan: 

Abdurr:ıhman beyin zimmetinizde 
J3-4 93_ urihli bir kıt.t senet mocibiı:ıcı 
alacagı olan 1200 liranın maa faiz ki 
masarif temin tahsili zımmında tarafınıza 
berayi tebllg gönderilen ödeme emri 
:ı:ıhrindaki musaddık meşruhatda de ika· 
meıgah i nizin meçhul oldugu zikir edil
miş \'e ödeme emri teblıg edilmemiş 

oldu~undan ilanen teblıgıt icrasinı &:a
rar verilmiştir. Tarihi ilandan itibaren 
nihayet bir ny zarfında 93~ 407 dosya 
numrosile daireye muıaca:ttle bu babcLı 
kanunen ~ayanı kabul bir itiral dermeyan 
rylemediginiz takdirde iıbu muddctin 
hıtamı'ldıı bir hafta sonra rıkibe selahi
yet gclecegi malumunur. olmak ve öde
me emri reb!iıı makamını kaim olmai 
üzere ilandır. 

lsaobul dördüncü icra memur
luiundan: 

.ı\rdaş efendirıin Vıhran Oernersisyan 
efendiden ezgı ·ri faiz ve ma~arif 1400 
liıa al:ıcağrnın isıHası ıımmında mıı.hcuz 

Ve furuhCU mukarrer f\uzguncukta Çarşı 
caddesinde atik= 82 ced t ~.ı numaralı 

yalının 384 hisseden 342 hissesiyle ,.e 
vıne ittıulınde aıi!C 80 cedit 22 numaralı 
~:ılının 160 dı 142 hissesi 30 gün müd
detle ıcra edılen mtiznedesinde 1000 
lira mukalıılinde miişterisi alacaklı ubte
sine tekıırrur ederek ıhale)·i 'vvelires! 
bilicra ihn~eyi k:ıt'iyes inin icrası zımmın

dı 15 gün miiddetle tekrar müıayederc 

vız edilmi~t ir. 

Işbu ralıların hududu cephesi Kuz
gu ncu\a:ın Uc~ leı beyine giden cadde 
arkası deniz sağ tarafı Ali pı~a vere5elerl 
:ırs:ısı sol taraFı gazinocu Aptullıh efen
dinin yalısiyle mahıut bilmesıha 660 

rneıre murabbaı olan araziden 355 metre 
murabbaı bir sakaf altında üç bölük i1'i 
ahşap yalı olup mütebııkisi kuyulu bahc• 
ve deniz cephesi imtidadıncı 28 metre 
tulinde rıbtımdır. 6000 lira kıtmeti mu-

hammeneli işbu cmlı\kin eYsaf ve müş

temilAt cedit 24 numaralı yalıya sohlıtan 
bahçeye ve bahçeden girildiite mermer 
a\'n:t Laşlı musluğu bozuk zemini mer
~er taşlılc Ü7.erinde ild od:ı bir kömür
lü c ve ahır mahalli maltıt taşlık üzerinde 
tıir he):\ he14cl:ı bıhçeye metht'i bulunan 

zemini ı:ı; do~cli l;emer ocaklı bir mut
b:ıl< gcnif merÜIHnk iist katı çıkıldıkta 

bir koridor ti:rcrlnde dört t•da ve daha 
ü~t kma bir ne.ılık ve b!r oLa vardır. 

Odaların bir kısmı ) iık:lü dola!.>lı ayda 
2'i lira kira ile Ali efendi oturr.uktadır. 
22 numaralı yalıya miıstıkil bağçeden ve 

ı\; i bolül;ten ibaret ) ılı ya cıımekanlı ka
pıdan ~iı ildıği ~ıbi bılada beyan oluııan 

hü~ ük bahçeden ve rıhtımdıın geçilerek 
yalıya R"İrildikıe r.emini mermer taşlık: 

üzerinde bir odıı bir kömürlük bir helt 
ve su deposu ve han gazi ve lcumpan-

\'a suyu ter tib3.tiyle bir mut bak üst kıtta 
bir so~a üzerinde iki oda ve diğer sofa
d:ın camck!nla mahrut bir od.ı bir bel! 
\e ü · t kat ta\'an aı:ısında bir odl daha 
vardır 

işbu boluk: boştur mevzu bahs ca
mekAnlı kapıdan diğer kısmıı geçildikte 
ıemini ı..ı men bozuk ve nok~an mermer 
tı~lık üzerinde iki oda bir bel! h'r 
nıuıba, \'e derununda bir od:ı ve me~ 

di\•cn ılcı bir komürlük ü~t k:ıtta bir 
sofa ü;ı:erinde bir dolap~ı üç oda vaı dır. 

.\~d~ on il\İ buçuk lira kira ile Gı

) asrttiıı i':azıni bey kir acıdır 

.\ it k:ıt pencerclrr dem·r pıırrnıldıkdır. 
\·c binanı~ b:ızı ık~:ımı muhtacı tami rdır 

i~bu hi~~elerc ~ üzdc beş zamlı talip 
obn \e dahıı zi~ade malOmat almak is· 
ıeyenlerin hisseye mu ip liıymıti muham
mcncn in yüzde onu nisbetinde pey ık
ı;e~l ni mfüanhslben 31 63 dosya numa
ra ~hle memuriyeıimize müracaaılan ,.e 
ihaleyi f.. 11.(iye:i günü olan 1 f) ô 93~ ta· 
rihinde 5:ıat I :' \ e kadar dairede icra 
hılınacağından miişrerilı:riıı hazır bu' un-
1111)1 ilı\n olunur. (29:'5J 



GORDLMEM1Ş TENZ1LA1 

Suitanhamamın<la 

BALCILAR 
MAGAZASINDA 

l\1evcut Avr11pa Malları 

YOKBAHASINA 
Elden Çıkarılıyor. 

Bu 15 Günlük 
Fırsatı Kaçırmayınız. 

\.Müddeti 1-16 Hazirana kadardı.r. 

1 • Devlet Demiryolları ilanları 
---------------------------------------------------iz mit büfesi aleni müzayede ile kiraya veri iccektir. Miizayede 
26 - S - 932 tarihin° müsadH Per~embe günü saat 1 S te y:ıpıla · 
caktır. 

Bu hususta fazla malumat almak istiyenlerin Hardarp3şa gar 
ve lzmit istasyon müdürlüklerine müracaatla buna müteallik 
şartnamelere 15 şer kuruş 'uk pul yapıştırıp imza etmeleri ve 150 
lira teminat akçesi:e müıayede gününde lzmit istasyonunda 
hazır bulunmalara ilan olunur. (1983) 

Ankara - Kayseri hattı üzerinde Balışeh istasyonu civarınd 
108+000 inci kilometrede vaki taşacağından çı karılacak 800( 
M3 balashn kapalı zarfla münakasası 14 Haziran 932 Salı gün 
saat on beşte idare merkezindt' yaplacaHır. 

Tafsi lat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer Jiray 
satılmakta olan ıartnamelerde yazı !ıdır. (2178) 

Haydarpaşa H. 
Ankara M. 

" 

Anndo'u sür'al 

Her giin 18 05 
.. 10 00 

Ankara 
Ankara 
Eskişehir 

Her gün 18 42 

" 
9 55 

" ,, 20 32 
Cumartesi,çarşamba 9 40 

" il 18 10 
Muhtelit Tren T oros siir' at 

H d · H Curr.a,pazar ,pazarte· \ 1 SO C . 
ay arpaşa · si, Sah, perşembe Jı umartesı,çarşamba 10 41 

Adana M. Scu,martesi, pazartesi\21 00 Pazar Perıembe 1041 
a ı, çarşamba, cumaJ ' 

H Cuma, cumartesi, pazarte } 7 30 p b 
• sı· s ı b azar, çarşam a , a ı, pcrşem e 

Adana 1450 

C . \ 
Haydarpaşa M. umıırtesı , pazar, salı, ) 17 ,. 5 t · b 18 55 

çarşamba, cuma .l pazar esı, perşem e 

Fevzipaıa 
Malatya 

Malatya 

Firat 
Firat 
Malatya 

Malatya 
Fevzipaşa 

Es~işehir 

Kütahya 

" 
Balıkesir 
Balıkesir 
Kütahya 

" Eskişehir 

H. 
M. 

Muhtelit Tren muhtelit tren 

Her gün 5 30 
il 14 40 

H. Cuma,p:ızartesl ç:ır~:ımba 15 10 perşembe, pazar, salı 9 15 

M. ,, ,, ,, 16 05 ,, ,, ,, 1 O 1 O 
H. Perşembe, pazıır. salı 11 00 Cuma paz.amsl çarşambn 17 00 
M. ,, ,, ,, 12 14 ,, ., 11 18 13 
H. Her gün 13 00 
M. ,, 22 25 

Muhtelit Tren: 
H. Cunıartesi,pazaı tcsi.perşcmbe 3 18 
M. ,, ,, ,, 6 15 
H. 
M. 
H. 
M. 
H. 
M. Cumartesi,pazartesi.ptrşembcOO 35 

Pazarlıkla 16,000 metro hoıtum alınacaktır 
70 milimetro kutrunda ve 30 a tmosfere müle Hımmiı yumuşak 

ve halis ketenden olmak üzere 16000 metro l.urlum pazar. ıkla 
mübayaa edilecktir. Taliplerin nümuneleriy le birlikte iki b!n iira 

teminat makbuz veya mektubu ile 23 Mayıs 932 pazartesi günü 
saat onbeşe kadar daimi encümene müracatlara. (2127] 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

lstanbu\ 8 e lediyesinden: icra edilmekte olan kanalizasyon 
ameliyatı dolayısile 25 Mayıs 932 tarihinden itibaren Beyazıtta 
Çadırcılar caddesin ·n bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunaca
~ı illn olunur. (2176) 

ı - .~ ~Kl.T~n '"il' 1 ist. Evkaf 

1 
Kuçu k ıl an 1 arı ı' ı M-a b_a_ll_e_y_e_m_e_v_k_ii_S_o_k_aj--l---N-o.0_s_ı _C_ın_s_i __ M_üd_d_e_ti-""':' 

Md. ilanları 

, l ı icar1 
~~!.--!1 O dela~ı yüz kuruştur ı 

Çok ucuz ace!e sabhk -
FındıJ.. lıda dere içinde Osm:ın ÇJ \ uş yo· 
kuşunda I 5 17 1 \"e 17 numara!ı hene 
ler yok fıarına 1 O gtin 7.arfında sıhibı 
taraiııı,fon s:ıulıktır Dcııize \C Beyoğ 

lunn ner.:ırctleri vardır içinde-kilere mü· 
racaıtlan !2927) 

Acele satıhk ıki ev - Yeni 
inşıı edıl:niş k~:gi r :ılıı odı, birer mut· 
fak, U.1Cl)O. kU}ll terı.:os. havagaıı elek· 
trikli, b:ıhçeli haneler ~atı!ıktır 

Sülrym::ıniyede l~ınunl ıııedı ese so· 
1.:a~ınıJ:ı 7 numarada Recep ust:ıya mü· 
rac:ıatları 

Kalfa aranıyor - Blh ükdc:re 
ecı:ıh:ıncsi için muktedir bir ka'fa) :ı ih· 
dyaç vard•r Talip o!:ınlıırın mczkOr ec· 
zrıh:ıneyc ır.ürı:c:ıatl::n. 

Ö iSÜrijk Şurubu 
Oksürük ve nefes darlığı iç.o 
pek tes rli ilaçtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbes: No. 189 

••Her ecza:ıede bulunur.•••! 

Her üç tekildeki Krem Pcrtevi 
cilde olan menafii itibarile kış 
ve yaz istimali illmal etmeyiniz. 

Satılık arsa 
f atih l\1:ılmüclürlüğünden . 

Eyüp cezri Kasım mahallesi
nin Çömlekçi sokağında (32) No. 
la arsa açık arttırma suretile sa
tılacaktır. Müzayede 19· Mayıs·932 
tarihiddeo 12· Haziran· 932 tarihi. 
ne kadar yirmi beş gündür. Ta
liplerin 7-Hazıran-932 tar{bine 
müsadif salı günü müzayede ve 
ihale komisyonuna müracaatları. 

(21S9) 

ZAYILER 

Şoförlük ebliyetnacemi kay
bettim yenisini alacağımdan es· 
İusinin hükmü yoktur. (2972) 

E}üpte eski Yenimahalle Tahtaminarc 
caddesi 2 num3rnda !::) iip 

As. k. Sa. Al. komisyo

nu ilanları 

idareleri merkez l<umandanlı
ğma merbut müessesat ihtiyacı 
için 30 ton şeker kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. Münaka
sası 5 haziran 932 pazar günü 
saat 14,30 da Topbancde merkez 
kumanclanlığı satın alma komis
yonunda icra kalmaca ktır. Talip
i erin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve iştirak 
için de şar tnamesi veçhile ha zır
lıyacaldarı teklif mektuplarını 

ihale gününün muayyen vaktin· 
de müıe'sel numaralı ilmühaber 
mukabilinde kom:syon riyasetine 
vermeleri. (269 (1955) ............................................................ 

V AKIT Mathaası 
Sahibi: Mehmet Asım umumi 
neşri,>al müdürü: Refik Ahmet -·-

Beyoğlu Okçmusa Kara molla 22 Apartmanın Bir sene 31 

11 Hüseyinağa 
Ortaköy 
Karagümriik Ka
rabaş 

Sakız ağacı 53· 55 
Taşçt 19 

! inci c&iresi 
Hanenin msfı 
Hane 

Batıçekapı Hobyar 
Hocapaşa Emirler 
Mabmutpaşa Ha
cıköçek 

Çarşı 
Çarşı 

Uzun çarşı 

il 

Ortaköy 
Galata Arapcamii 
Balat Karabaş 
Çeleb :oğlu Arı. 

Kalfa 19 
" 

Yeni postane 44·58 Düi<kan 
Ha midiye 42-44 ,, 
Cami aıtrnda 13-42 

" 
Püıkülcüler 17-19 ,, 
Kürkçüler 26 ,, 
Caddesinde 129 
Caddesinde 131 ,, 
Taşçtlar 20 " Mahmudiye 4-6 

" Vapur iskeseli 15 " 
Yeni cami 19 127 Dükkan 

ettin av'usunda camekan 
Beyoğlu Hüseyinağa Camii 7-9 Garaj 
Dördüncü Vakıf hanı dördüncü kat 17 Oda 
Hocapaşa Emirle Hamidive 3 4C Dükkan 

Çelebi oğlu Al~ettin Çiçekçi pazarı 16 Mağaza 

Galata Sultan Yenişehir 40 Dükkan 
beyazıt 

ileşiktaş Sinanpaşa 

Tat-ıtakale Rüs· 
tem paşa 

Vapur iskelesi 29 31 ,, 
Papas oğlu hana 26 Oda 
üst katında 
Patrikhane 15 Arsa 

öu1nde 

iki 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
,, 
" ,, 

" ,, 

" 
" 
" 
,, 
" 
sene 

" 

" 
,, 
" 

" 

ı 
s 
8 
8 
8 
9 
9 
6 

40 
30 
9S 
70 
6 

ıo 
6 

Kumkapı Kazga
ni sadi 
Tophane Emek- Bo3azkesen 126 128 Dükkan Üç sene 23 
ç; başı 

Galata Şehsuvar Karanfil 846 arfm kahve· " Bey hane arsası 
Mahmutpaşo Ha· Cami altında 15-42 Dükkan iki :ıene 67, 
cıköçek 

Bahada mevkilerile cinsleri yazıh olan vakıf emlak hizalarıır' 
daki müddetlerlc kiraya verilmek i;zere müzayedeye koomuıtur• 
ihaleleri haziranın on birinci cumartesi günü saat on beşte 
yapılacakllr. Taliplerin yevmi ve saati mezkure kadar Ewktf 
'J1 üdiriyetinde Akaret kalemine müracaatları. (2163) 

Bey.oğlu Kazası .Deftcrdarlığınd~J1: 
Mahalli. _ _ _ Cinli Muhammen kıymeti 

Mecidiye köyünde Siio'i gilvercinlik mahalli et- 800 lira 

Karaağaç'ta 

rafındaki duvar taşları 
Tapa fabrikasmda 13 adet 
balon arabaları 

Ali Bey köyünde Çoban çeıme:ıiode as:~et i po
ligon binası enkazı 

Silehtarağa' da 

260 " 
800 .. 
108 .. Fil köprüsü yanınd!l münhe

dim bina enkazı 
Evsafı yukarda yazılı milli emlake ait emval ve enkazın fır 

ruhtu için aleni olarak 20 gün müddetle müzayedeye kooulmut: 
tur Talip olanların °/

0 
7 ,S teminat akçelerile 4-6· 932 cumartefl 

günü saat 16 da Beyoğlu kazası Ddterdarlığma müracaatlara. 
(2067) 

Afyon Nafia başmuhendisli-
ğinden; .. 

Kapalı zarf usulile münakasaya kodulduğu evvelce ilan ed~ 
len Afyon - Sandıkla yolundaki (12685) lira bedeli ketifli Karadı• 
rek köprüsü inşaatına teklif edilen fiatlar haddi liyık görüldJe" 
diğinden müoakaaas mn keenlem yek~o addile 8 6 -932 taribiod~ 
saat 15 te ihale edilmek Uzere 3 4 .932 hrihli Hakimiyeti Mil~ 
ye ve Vakit gazetelerindeki şerait dairesinde tekrar kapalı ı• 
usulile münakasaya konulduğu ilan o!unur. (2169) __./ 

Gedikpaşada Jandarma Satıf1 
alma Komisyonundan: 

Yirmı Beş Bin takım kısa kol Ye bacak mamul çamaıınn lı,.. 
palı zarfia müoakasası 6 - Haziran - 93:l Pazartesi günü saat oO 
beşte yapılacaktır. Taliplerin ıartoame ve nümuneyi görmek ose" 
re her gün ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifnanıele" 
rile mezkur günde muayyen saate kadar Komisyonumuza r110rl' 

caatlan." (2040) __/ 

Gedikpaşada jandarma sat111"' 
alma komisyonu riyasetinderı: 

Şapka ve toz uğu ile beraber on sekiz bin ili yirmi iki ~ 
yazlık elbise imaliyesinin kapalı zarfla münakasası 1 Haziran 9 
tarihine müaaıdif çarşamba giinU saat on beşte yapılacakbr. 1~ 
liplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve 1118" 
kasaya iılirak için teminat Ye leklifnamelerile beraber aı•~ 
günde muayyen saate kadar koar.iıyonumuza müracaatlara. (1 


