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Askerlik bedeli 
Ankara, 3 (V.akıt) - Askerlik 

~etlinin 250 liraya indirilme~ 
J,f ında hazırlanan Jayibamn 
t Od.afaayi Milliye encümeninde 
~tkıkı bitirilerek bütçe enenme· 

..., iline leydi edilmiıtir. 

VAKiT 1932 kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınız. 

ilk mektep talebesinden · 
50 tanesini getirene 1 inci sınıf 

60 " " 2 " 
90 " " 3 " 

210 " " 4 • s " 
kitaolan idare tarafından hedi\·e edilir . 

:s 
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Rusyada heyetimize 
tez~hürat yapılıyor 

R.J.1adaki ıe· 
:-t Ye ziyaret P'J .. ,,..;.....,. .. , ____ """"'_,.... ---.-.. ..... z-~-.. ,""'!"9"\r.'"~C"":i 
~ilamında ta

t Japalmadıiı 
~d~~e Baıve-

lllızuı Ye he
Yeti111 • • le.ı· IZin bugUn 
l •ngradta bu· 
111111ltaa llzım 
lelınektt!dir. He-
J'tti • . 

llliz Lenın-f"dta bir giln 
~le, milze
'- ' • tiyatro ve 

~lar ıezi
ll ktir. Orada• 

Gikovaya d6-
~k heyetimiz 
~ tadaıı ıonra 
'1iik bir sanayi 

'-erlcezı haline 
~Deyepent
~ a Iİyaret e

~r. Burası 
~ ~•YDa Cüm· 
d tıriteti dahilie -edir. 

k Le11tngracMa dçUncD Aleksandrın herkell 
it 118Yadan ge Eskiden katmış bu heykelin kaidesine şimdi şu sözler 
L 

11 haberler 2 htkkedilmi& bulunmaktadır:"Otlum ve babam idam edilmiş
IQti yf !erdi. Ölümümden sonra üzerime yıfılan nefret ve istikrah 
clar ıa amızda· ıltında, istipdat boyundı;rugunu ebediyen atmış olan mem-
~ leketim için, tunçtan bir bostan korkuluğu gibi kalıyorum!.. 
:-==11;;:aı:-.---====================================== 

Esrar •. Hili ·esrar ! 
lihlik ölmemiş, bir va

purda çalışıyormuş .. 
O ·halde ölen heydut kim ? 

h.i ~b~ekapıda iki kıymetli po
dfikııa feci bir ıurette öldür
b ten ıonra JAyık olduğu akı-

ti
.•te lcaTilfan cam gözlü katil 
lbd' 
~ 1 ı&mlUmfit bulunuyor. 

~taba, cam göz haydut şah-

siyeti etrafındaki blltün eıran da 
kendisile beraber toprağa gö· 
tllrdü mü? 

Bu suale bala evet diyenlere 
zabıt bazı kimselerin morgda 

r ı\ lttnrafı 4 üncü sayfamızda 1 

ızmir rıhtım şirketi suiistimali 
biinkü muhakemede sabık umumi 
katip şayanı dikkat sözler söyledi 
lı . 

tİtk lll~r, 3 ( Vakıt ) - Rıhtım 
~ tb 'Uİİst ımali muhakemesine 

~Ora Aslıye ceza mahkeme· 
~ devam edildi. 

b'tk '•n~oz Osrdln; ıirketin 
~ Bonici ve kavas Veli 

ağa ve şirketin hesaplarinı tet
kik etmiş olan maliye müfettişi 
Hulusi Bey şahit sıfatiyle dio
lenmiılerdir. 

Hulüsi B. tetkikah neticesinde 
tesbit ettiği yolsuzluklara mah· 
keme huzurunda anlatmış ve 
Ernest nam mliıtearinin Nafia 
komiseri Emin beye ait olduğunu 
ve tetkikata neticesinde şirketten 
rüşvet aldığına tesbit ettiğini 
söylemiştir. 

Şirketin sabık umumi kitibi 
Armao da isticvabmda mülhak 
kasa defterinin hükümetten giz· 
lenmek istenen hesabata ait ol
duğunu Ernest namına verilen 
paraların komiser Emin beye 
rüşvet verilen paralarm kaydı 
için ihdas edildiğini ve bir defa 
EQıin beye bizzat 8 bin lira gö
türdüğünü Emin beyin bilihare 
mutavassıta luzum olmadığ•nı 
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• 
iki kraliçe 

Romen ve Yugos
lav kraliçeleri 

Bugttn Uğle vakti şeh
rimize cıellyorlar 

.JStte Komen, ılrta VoA'ltslav tırançcl'r . 
Romanya kırallçeal Marta llazretleriJla\ 

Yugoslavya kıralı blrtnel Aleksandr'm zt'~oı.-" 
ve Yugoslavya' kraliçesi Hazretleri Marie 
bugün ııaat on ildeki l!lemplon ebpreslyle 
ıtehrlmlze gelece-klt'rdir. 

Masonlar arasında ~ ! 
Son ·hadise 

mahiyeti 
nasıl çıktı, 
nedir? 

Yeni hareketin başında"Gayrı muntazam .. 
llAn olunan masonlar varmıs ••• 

Bir kaç gün evvel Türkiyede !Jla. 
t10nlar teşkilatına dahil olanlardan bir 
kumunm ayrılarak müli bir mahfel vl 
cuda getirmek istediklerini ve vUd • 
yetten yeni teşekkül için mü&aade al • 
dıklannı Uk defa yaz1'U§tık. 

Bunun etrafında iki gündür bir 
haylı neşriyat u dedikodu yapılmakta 
dır. Fakat ne ayrılanlar Tütk meşrid 
azammdan, neye aynJdıklannı açıkça 
söyJüyor, ne de aynlanJar dedjkodu • 
ya nihayet verecek beyanatta buJu • 
nuyorlar. 

Muharrir arkadaşlanmrıdan birini 
bu işi t.etkike memur ettik. .Aıkad" 
mıza anlatılan ilk nokta, hadİ8eltin 
lenin esas hatlanm öğrendi. 

iki tarafla f.emas eden arkadaşı . 
mız, anlatılan ilk nokta, badiı!enin Yeni hareketin başında bulunduğu Jaylenen 
Türldye Masonluğunda "ikilik,, hasıl Ahmet Nehri Beyin esti bir resmi 
olduğunu ifade edecek bir hadise ol - hhn bir heyetin bugünkü meşriki t • 
madığıdn-. Böyle biT hadi8elıin vu - zamdan aynlarak ~bir teşekkül 
kuu için Türkiye Muonlarmdan mli • [ Alttarafı 4 üncü tayfamızda ] 

Basrada A•k 1 
" Teerillte hi , 
bir zaman pa· · 
halıya malt,,. 
lb bir mata 
clejilclir 1 ,. 

Muharrir Uli 
Şarl Ruaye ta
rafından yazılmıı 
bu çok meraklı 
ve eğlenceli ya
zının ikinci kıı· 
mını bugün Sind 
, 'l yfamızda bula
c, ksınız. Resmi

:ırııı bir barda 
ıki Ruı kadının· 

g&ateriyor. 

Kırallçeler 81rkecl tstu,.ononda Boman - s b 
ya ııefirl M . Carp'la Yu1011&T)'a ve Roman - er est 
ya k onsolosluklan erk&qı. bükümetlmlz na • 
mm& Vali Mublddln, polla mlldtırtı All Rıza 

şehir, tehlikede! 
beyler tarafından karşdanaeaklvdır. 

Cenevre konsolow Şevket Cevat beyin 
zev~ M4'1f'k ŞevkC't ve Anadolu ajanu 1o1 -

mum müdUril Muvaffak beyta km Nermia 
Muvaffak bannnlar barlelye vek&letl tara -
fmdan kırallçelerln tebrlmWle lkamellert 
müddetince ttfakatlertne memur eclllmlo1er -
dJr. 

EdJme vallsl, kırali9l!ierl blikümetitniz 
namına Türk hududunu karfılıyaeak ve ı. · 
tanooıa kadar kendllerlpe refakat eclflet'ktlr. 

Bt'lgra ttan gelmekte olan Romanya kra
Uçea.lyle kızı olan l"agOllavya kralJç~ 

,ebrlmlzdC' bir hafta k~lardır. Bu möd -
det zarfında Robt'rkollt',Jde oturmatan ı~ -
tlmaU kuvveUlcllr. 

Romen seffrl geldı 
Romıınya ııeflrl )1. Carp kraliçeleri kar • 

eılama m~raıılmlnde bulunmak üzere dlin 
Ankara.dan ,ehrlmlr.e KelmlttJr. 

söylemesi üzerine Eliıargifre 
tarafından getirilip kendiıiae 
verildiğ'ini verilen rüıvet 
mıkdarmın ken<lisince ma-
lum bulunduğunu Elizargifreyle 
Emin B. arasında yapılan itillfta 
şirketten Emin beye 50 bin lira 
verilmeıi kabul edildiğini ve ve• 
rilen paraların bu hesaba ait 
olduğunu söyledi. 

Muhakeme gelecek Salıya kaldı. 

• 

Lehistan, Danzlgl işgale hazırlanıyormutt 
Almanya buna tahammftl etmlyecekmlş ••• 

Berlio, 3 ( A. A ) - Lehistan 
hükumetinin Danziı'e vaz'ıyet 

etmeyi dilıUndüğ6ne dair "Daily 
Express,, gazetesinin ve diğer 

lngiliz matbuatının neşriyata hak· 
kında W olf Ajansı sallhiyettar 
mahafilden şu istihbaratta bu· 
lunmuıtur: 

Hariciye nezaretinin müşahe· 
delerine nazaran Lehistaoın res
mi mabafili böyle bir niyet bes· 

]emektedir. Maamafih Lehistan
da bazı anasırın böyle bir tasav-

vurda bulunması kuvvetle mel· 
buzdur. Siyasi mahafilin kanaati· 

ne göre böyle bir teşebbfiı ka· 
linde Alman hükumeti elinde 
mevcut bütün vasıtalarla mOda
hale edecektir. 

Alman hükumeti, va:uyetio in· 

3 : 

kiıafını azami teyakkuzla takip 
etmektedir. 

Lehlstanda neler dl,.orlar? 
Varıova, 3 (A.A) - Lehistan 

ıiyasi mahafili, Dantziı'e ait 
olarak lngiliz gazetelerinde in-
tişar eden haberlerin Yazıyeti 
teıviı etmiye gayret eden bazı 

(Lütfen ıaufagı çevirlniz) 

- Baf UstUne Beyim .. Yal• 
nız burad• iki ••maiye var • 
Sizinki bu rnu ? .. 
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inhisarlarda 1 ::~:: 1 Telgral Haberleri I, 
Müsteşar Adil --"!!A~l ... m_a_n_y_a_d!'-a-~Miiiiiıı-.o_s_k_o_v_a_'_d_a __ i_n_g_i ı-te_r_e_d_e_._ Kararname vilaye-

5 numaralı 

B yin beyanatı Hitlerclleryeoibiren- Başvekilin değişmesi te tebliğ edildi 
Ankara, 3 (Yakıt) - Güm- trika "CVİriyorlarmış Ticaret odasının h J'ekillcr Heyetince kabul .edil~ 

rük ve inhisarlar vekaleti müs- ~ Ziyafetinde mühim mu temel görillilyor beş numaralı kararname dün vaoue. 
teşarı Adil Beyle görüştüm. Ba- Paris, 3 ( A.A) - Berlinden N ttkJ J.f M. Mac Donald'1n sağ gözüne teblig- edUmiıtir. Aynen neıııredigorul• 

d d
.k. bildiriliyor: Alman katolik mer- U ar Suylendl.. -r -s 

na e ı ı: kez komitesine muadil olan Bav- M<X!ikova, 3 (A. A.) - Türk miM· perşembe gunu Glavcome'da Madde 1 - Döviz murakabeSİ ~ 
Inhisarların yeni şekli idaresi 1 ameliyat yapılacaktır. me etmiş olup da ölke:)ine Türkiyedde~ 

yera halkçı fırkası, Alman ordusu firJer, ~ta. smet Paşa Hazretleriyle "' 
bir umum müdür, idaresinde zimamdarlariyle Hindenburg'un Tevfik Rüştü bey olm:ık üzere dün M. Mac Donald yarın kabine- idhal edilen Türkiye eşyasına ~it dt 
tedrici bir surette b irleştirilmesi etrafındakileri Nazi'lere teveccü- Dinamo Stadında ~ereflerine tertip e· nin içtimaına riyeset ederek, öğ- vizlerin tedarik ve ihracına miıS3~ 
suretiyle olacaktır. 932 bütçesin· hü olan bir sağ cenah kombine- dilen spor şenliğinde hazır bulun • leden sonra kralı gördükten son- etmiyen veya bu müsaadeyi tehir iti 
de inhisarları cimdı'kı' şekillerin- 'k d '- k muşlardrr. ki. •w memleketlerin Türkiyeye vaki ithal 1 ~ zonunu ı ti ar meyKiine getirme ra ımge girecektir. Başvekil, ıaJe de bıraktık. 93:~ senesı· 1• rı·nde . B G 'I L"t · ff 'L" h 1 l\• B için talep edilen dö,·ıizlerin itası •1, - ~ üzere urning· röner kabinesini ·• · ~ vıno ' nam an 3 .ı. 00 - 6 hafta müddeti faaliyeti tatil "dde11 

tedricen birleştircceg-iz. Ankara- d · k d deny ve diğer Sovyet hükumet erkAnı tarihinden itibaren bir sene mu .t 
evırmek ma ·53 ıyle tahrikat edecektir. Ancak Lozan konfe- tehir olunur. Bu hususta yapdaP" 

ya getirilmesine lüzum haııl o'an yapmış o lmakla alenen ve res· şenliklerde isba.tı vücut ;,ttmişlerdir. d 1. aSI r 
d d d 

Dtnamo Stadı, Türk~e ho~amedi ranınn an evvel sıhhatini iade müracaatlar mukabili Türk ır .. 
evair e te ricen önümüzdeki men itham etmekted ır. - • 1 ıı.ı k b k t.: 1-.c or 

1 d 
· t cümlelerini ihtiva eden muazzam lev- etmiş bulunacaktır. ar.ık n er ez :ın asına ya rrı ,...,.. .ı. 

ma i sene içerisin e gehri ecek- "La Correspondance du parti mak şartiyle tarih sırasiyle n.azart iv 
t' y .d -d- 1 halarJ:ı sili;lenmiştir. Londra 3, ( A.A) - Matbuat 
ır. arı at umum mu ur.ü2ü- populiste Bavarroiı,, ''Berliode İsmet Pa- Hazretleriyl• Te··fik· hare alınır. 

nu··n vek"I t' · t d" - ? r- ~ • mahafiJiyle siyasi mabafil hastalı· 1 f' a e ımıze rap ının uşu- neler oluyor ,, ünvam altında Rüştü beyin huzurları şiddetli bir al- Madde 2 - Türkiyeye mal itha ti 
nüldüğünden haberdar değilim harbiye nezaretinde büyük bir kış tufaniyle kar~ılanmıştır • ğı devam ettiği takdirde M. den tacirlerden ticaret pi1:1nçc>1• 
dedi. nüfuza .sahip o lan ceneral Fon Şampiyonhınn i~tira.k ettikleri bü- Makdonald'm pek yakında der- Türkiyeye karşı alacaklı ol~p da:,!; 
I'' • Şlayşcrle ordu idaresi müdürü yük bir bisiklet yan~iyle Pushba11 ma- uhte etmiş olduğu umumi vazi- kiyeyle ticaret muahedesi yapın 
~onteDJSO Hsteslne ceneral Fon Hammerştayn'ın M. çı yapılmıştır. feleri terke mecbur olup olmı- olan memleketler malt getirenler, 

1~ 
Yeniden bazı meddeler Grüneri düşürmiye çalışmakta Muhtelif spor müsab:ıkalannın ic- yacağını sormaktadırlr. lstihlaf hal ttikleri emtea esmannu Cümh• 

llAve edlldl o!du!darım yazmaktadır. rasından evvel de sporcular farnfm· etmek nzere M. Runcimanın ismi yet Merkez bankası emrine yatırır~ 
Ankara' 3 (va'·ıt) _ Bugu··nku·· Bu ga"'ete ı'laA veten diyor kı'. dan yapılan büyük bir geçit re!mi sey- - Ü ül kt d' Ç" k M Merkez banıh--as."'Itda bu memleketle _, ıs. ... • redilmiştir. one • r me e ır. un Ü • her biri için ayrı ayn hesabı carfl" 

resmi gazetede kontenjan komis- "Müsteşar Maysnerin de faa- Baldvjoin ekseriyet fırkası reı"sı· açılır. 
1 k · ld - b Moskova, 3 (A. A.) - Bir mnyıs gü-

yonunca tanzim edilen ve heyeti ane iştira etmış o ugu u bel d' olarak hükümet riyasetı"nı· u!ıde- ı 1-1 
k

'I k cntrı' kalcs· r, M. Gr:~nerı·11 suku- nü Moskov3. e ıye dairesinde Türk şbu hesaplara yatırılan pars 
ve ı ece abul edilen kararname .. · · l k b kk tJfi}J çıkmıştır. Buna nazaran konten- tundan daha faz'asmı istihdaf mtc;afirleri §el"CffınedSovyet Rueya ti- s:ne ama a ı olmasına rağ- alakadar memleketlerin memleke .. 41 

Z 
caret odası tara ın an bir kabul res- men ıimdilik bu vazıyeti kabul deki esbabı matliibe yapacaktan .. 

jan listesine şu mevat illve e tmel<tedir. ira, bu mabafil · t rt• d'l · ti yat nı'sbetı'nde ve tarı'h sırası"yle ..,fil' 
P d. et"ı · t"b b t ·1 mı e ıp e 1 m~ r. etmek iatemiyeceg-i zannolunmak- ... 

edilmiştir. rusya ıy ın 1 a a mı veaı e Türk misafirlerle, Türkiye sefareti tehaklarma verilir. 

J 1At• d ı d · ittihaz ederek Alman kabinesi- tadır. . ..ı e a ın en ma~u. e vıye v.:ızına erılmın, Sovyet hükQmeti erkA.nı, sana- Birinci fıkra mücibince mal idll" 
mahsus kapsullar, yalnız taba- nin cezri surette t<ldil edilmesini yi ve harici ticaret zi.mamdarları, Hasımları muhafazakarlar li- etmek istiyen tacirlerden malların ti 
bette müstamel kodekse uygun istiyorlar. Halk komiserlikleri erkanı, Sovyet derinin ancak lngilterenin Ce- manını Cümhuriyet Merkez bank~ 
tıbbi t?ı sabun, tıbbi, müstah- Müfıit miJliyetpcrverleri kabi- matbua tiyle umU'lllf t.eşek.küller mu - mahiri müttehide ye olan harp yatırmıyanlann m:ıllan memlekeU f' 
zar ata ait yazılı boyalı boy.asız neye ithal için fon Şlayşerin rahhaslan bu resmi kabulde hazır bu- borçlan mueleai halledildiği az- hal olunamaz. 
kapsullar, tarcin, nebatı katran H it ler, Roen ve Slir:erle o!an lunmuşlardır. man iktidar mevkiini kabule ha- Madde 3 - Geçen iki maddeli' 
gommir , s orı s:ı w . münasebetlerinden istifade o!u- M. EJiva, içüma.ı kii§a.t etmiş ve zır bu'unacağını iddia etmekte- hükümleri Türkiyeyle K1iring ın--: 

Hurda c emirler 
"akkındtl bir layiha hazırlandı 

Ankara, 3 (Vakıt)- Millimüdafaa 
vekaleti harice gönderilen hurda 
demir!erin ibraciqjn meni ve hur
da dem"rle rin dahilde kabili is~i
fade bir hale getirilmesi için bir 
layiha hazırlayarak heyeti vdd-
lcye vermiştir. 

Nafia vekAletl 
biltçesi nde 

Ankara, 3 ( Yakıt ) - Nafia 
bütçesinde 127,000 Jira münakale 
perşembeye mecliste müzakere 
edilecektir. Münakale, Devlet de· 
miryolları daimi memurlariyle müs
tahdemleri ücretleri kilometre 
tazminatıdır. 
Buhran vergisi l<anununa mü· 

zeyreı Uiyiha 
Anlı:ara, 3 (Yakıt) - Buhran 

vergisi kanununa müzeyyel la-
yiha maliye encümeni tara
fından tetkik edilerek ufak bir 
tadilltla bütçe encümenine sev
kedildi . 

Mütareke, bugUn imzalanıyor 
Tokyo, 3 (A.A) - Mütareke 

konferansı tali komitesi, dün 
uzun bir celse akdetmiştir. Mü· 
tarekenin çarşamba günü ımza 

edileceği zannolunuyor. 

Dantzig'H Alman ane?sırı tara
fından işaa edildiğini. Çünkü 
Lehistanın serbest tehrin vazıye
tini ib!alde hiç bir menfaati o1-
m3dığı kanaatini ızhar ediyor. 

Bütün tehlikenin serbest şehir
de bulunan Hitler teşkilatından 
çıktığı ve bunun dağılması için 
lazım gelen teşebbüsün icrasının 
Cemiyeti Akvam ili komitesine 
ait olduğu Varşovada beyan 
olunmaktadır. 

Akvam cemlretlne gelince 
Cenevre, 3 (A.A) - Akvam 

cemiyetinin Dantizg'deki ali ko· 
m:syonunun Lebistan'm şehre 

tevcih etmek istediği kuvvet 
darbesine mani olmak üzere 
müdahale ettığinc d;ir olarak 
Londra gazetelerinde intişar 
eden haber Akvam cemiyeti ta · 
rafındnn reımen tekzip olun
maktadır. 

nacaktır. Bu bal Hindenbur!!un Türk misafirleri ticari ve sınat te~k- velesi yapmış olan devletler muva~ 
h 

~ küllerle Sovyet Rusya ticaret odası dirler. d . 
inti ap ediln:iş olmasının siyasi atına tatbık olunmaz. 

d 
namına sel!mlamı~tır. ~-me .fılünün ve bu intihaptan. Jkl Cani Madde 4 - Cümhuriyet MeP M. Eliva, şöyle demi~tir: ri ı 

maksut gayretlerin sahte o!du- bankası, Türkiyeyle mün:ısebetle 
-Mümtaz m~firlerimizin kabulü Jd dil k " 

g- unu göstermektedir.,, h ftm e ece lan ecnebi devletlerle veya bunlS ususunun 1 mayısin tesi-din1! te~adüf · ·t 
Bu gazele, netice olarak, Hin- A k 3 (V k ) O müsaadeJerini haiz olmak sartiyJe, 

1
, etmesi siya&f, iktisadi ve harici müna- n ara, a ıt - rman- • 

denLurg'tan asta kabul e ''emı·ye- b ı · · d k •~ ıı,~ h> .ı ra~ bankaları ve"a dig-er mali ın~ 
l; a se et ernnıZİf\ resenet bu1masmn. ve a asnaK yapan ~ıpb ~nmedi ~ 

ceg-i b:r hareketin beklenilmekte · k" r d 1 seselerle iki memleket arasındaki •' ın.1şaı. POf a.~IMSine. medar o acak elinden ç:ftes!ni 11almak i"ln kav- ~ 
olduöunu ynzma'~tad··. tk t 1 d" r kit muameıatmı Kliri:ıg usulü ile tı L 

" s · ı emas ann mukad ımesidir. aa rıkararak ö!düren altı ay ~r 
M Eliva, Sovyet Rusya iktisat te- '!> ~ zim edecek itilaflar akit ve icra '~ 

Şurayı deletin bir 
Kararı 

MUbadil ve muhaclrlere veri· 
len emval hakkındaki lhtllAf 

halledildi 
Ankara , 3 ( Yakıt ) 

Muhacir ve mübadillere muh· 
telif kanunlarla tefviz ve tahsis 
edilen Rum ve Ermeni emvali-
metrukelerinin eski sahiplerinin 
aşar iltizamından ve ya kefalet
lerinden hazineye borçlu olmaları 
üzerine maliye bu gibi emvalin 
muhacirla mübadillerden alınma-
sına teşebbüs etmiş ve dahiliye 
ile ihtilaf hasıl olmuştu. Bu me· 
seleyi tetkik eden şurayı devlet 
bu kabil emval üzerinden ha7.İne 
hukukunun mahalli tahsili kal
mamış olduğundan terkini kaydi 
icap edeceğine karar verme:< 
suretiyle ihtilafı halletmiştir. 

Zührevi hastalıklara 
Tutulanlar 

Ankara, 3 (Yakıt) - Zührevi 
hastalıklara tutulanlımların mec
buri tedavileri hakkındaki hif-
zıssıhha kanunundaki ahkamın 

icrasına kadar hapis ve on liradan 
yüz liraya kadar hafif para ce
zasına çarptırılması hakkınd3 ad
liye encümeni hıfzısıhha kanunu
nu tadil edilmiçtir. 

Bağdattaki baytar 
Kongresi 

Ankara, 3 ( Yakıt ) - Bağ
datta Suriye, Irak Ti.irkiyenin 
baytarı lrnngresi mayısın yirmi· 
s ine kadar devam edecektir. 
Kongre huduttaki aşair hareka· 
tiyle hayvan hastalıklarının önü
ne geçilmesi ıçın yapılacak 
müşterek tedabiri müzakere et· 
mektedir. 

Ziraat Vekili 
Ankara, 3 (Yakıt) - Ziraat 

•ekili Muhlis Bey rahatsızdır. 

şekkülleri ıimamdarlanıu Türk mıillt sonra da çoban Ramazanın ko- leri heyetinin tasdikini arzeyle 

Y l d k R , mezundur. iktisadiyatiyle yeni Türkiyenin fhy3. un arını gaıpe er en a m .. za-
ve imar faaliyeti hakk."'!lda derin tet- nm feryadı üzerine gelen köy Madde 5 - Dördüncü madde fil~ 
kik.at icraı;ına davet etmi~Jr. halkına karşı silah kullanarak cibince bir memleketle I\liring itil 

Müteakiben Sovyet Rwsyayla ecnebi Dudu kadmı öldüren Es~işebrin yapıldığı takdirde itiliifname htiJdf; 
ı keti d h t .. lerin.in tesbit ettiği tediyat itilif~n' 

mem e er arasın a an; mun~-;e • Çifteler nahiyesinin Belpınar kö-
betler cemiyeti rei~i M. Petrov, söz a- nin mer'iyete girdiği tarihen titi 
Jarak Sovyet RusyMmm hars saha • yünden Dobay Osmanın idam bu hükümlere göre yapılır. 
smdaki ihya faaliyeti-ni izah etmi~, kararını Adliye encümeni tasvip Madde 6 - Bir numaralı kararıt' 
Sovyet Rusyayla Türldyeyi ye-kdiğeri· etti. m~nin 14 üncU maddesi mücibince ~ 
ne bağlıyan rabıtaların lıars sahMın- * • • kaların muamele vergisi makbuzıt ' 
da da inkişafı temennisinde bulun- Bodrumun Yanşi köyünden kabilinde döviz satması memnu 01 

muştur. Deveci oğlu Hüseynin diğer ar- alelumum ithalata mütea11ik dö~ ~ 
.,.,.: .......... t d mma .. ı M ti .. ·açlan irin eshabı tarafından ~, .... ""°."" 0 ası na !OZ a an · kadaşlarile evini basarak parayla " - :s 

Begge, Türkiye siyaset ve ticaret zi - yo rnürnkipliğine müracaat ve ıneı~, 
mamdarlariyle Sovyet Rusya iktisadi eşyasını aldıktan sonra cürmün niyet istihsal edilir. :Maliye v~, 
teşekkülleri zima.mdarlan arasındaki eserlerini ortadan kaldırmak ti lüzum gördüğü takdirde bu melfl" 
şahsi temasın ik~ devlet arasındaki ti- maksadiyle Hüsyinle karısı Ayşe- iyeti ref'e selahiyettnrdır. 
cari münasebetlerin sal!h ve inkip. - yi bunların feryadına gelen kom- Madde 7 - Tüıidyede mukilll :: 
fma medar olacağmıat §Üpheden Aza· şuları Bekir çavuşla karısı Fat- kikl ve hükmi şahıslar ellerinde ıı' 
de bulunduğunu beyan etm;~ıir. mayı deniz kenarına götürerek lunan dövizleri işbu kararnamen)ll .JI' 

lsmet P~ Hazretleri §iddetle :ıl - k ri tarihinden ve b.idema ellerine F, 
lnşlanan bir nutuk irat ederk ıı:unlan cümlesini amayle yaralayıp öl- -61 

:s d" 1 cek dö\'izleri bunların eller.ine F'~ 
sövlemiştir: uren ceset erini denize atan Mi- . v. ~ tikleri günden itibaren 15 güll ,-..J 

- Bir mayıs gününde Türk müım~ litın Karıı camii medresesinde tında bir bey:ınnameyle CümhuJıir'r 
silleriyle telakki etmek liitfunda bu • oturan Vanlı Bekirin idam kara- Merkez bank:ısına birdirmiye mecbl' 
Junmu~ olan Sovyet Rusya iktisat n rını adliye encilmeni tasvip etti. durlar. tl 
hars mümessili ve .z..imanıdar]arının ............................................................ -...1 ...- ti J J t h" u adde 8 - r~cnebi memleke er , 
bu mecfüinde söz almak fmmtma nail an mesa mü ım neticeler \'ermiştir. .ıt ya ihracında elyevm gümrüğe "'~'. 
olduğumdan dolayr pek ziya.de mem • Türk mil1iyetperverleri, milletleri· .,. 
nunum. miz arasnı<lalti dostluğun başlangıcın· mekte olan beyannameler bunda"~ 

d d. 1 b .. d ·· ı d' 1 le malların ne,·'ini, miktarını. ., 
Bütün Sovyet arazisinde bi~ karsı a ney ıse er, ugun e oy e ır er. ,_r 

• J te b be te M k · · metini, ihraç olonacaldarı nıt "·' gösterilmis olan dostane kabulden son Ş u se P n os ovayı zıyare- i•• • }\etleri ve mal sahibinin ismi ,.aı I 
derece mütehassisiz. Yapı1an bu dos- timin 1 mayıs bayramına tesadüf et- ı · gösterir şekilde tanzim ve JllB .-
tane kabul, hafJzamtzdan uzun müd mi~ olmasından dolayı bahtiyarım.,, •A~" 

Be k d ı S ltibi veya ,·ekili tarafmdan hP* 
det silinmiyecektir. - n ve ar a aş ar~ın, ovyet 

R 1 ·11· t T'" k' mütabekatmı teyiden imza edilif• I"' Hatiplerin mevzuu bahsetmiş ol . ~yay a mı ıye perver ur ıye ara- 0 , 
. d-1~ t .ki . . . k' r işbu be'-·annameler do''rt nüslt• .J duklan meMleler evvelce de bizim nıı- tun a.ıu e§rı m~aının ın ·ışa ma ,, ., 

zan dikkatimizi celbetmiştir. Sovyet mazhar olm~ının her iki memleketin caktır. Bunlardan biri gfunrUk~; 
Rusya.cımın iktü;at ve hars sahaların- menfaati namına pek ala mümkün ol- tik olunarak hifaedilmek üzere 6' ti_ 
daki t.erakkiyatını takip etmiıa olan duğu kanaatindeyiz. ne iade edilir. Ve diğer biri ke$ıl f 

'J tikli olarak İktisat vekftletine ve>" 
bizler i~in memleketinizde gördükle • Biz buradan, dostluk r:ıbıtalarımı-
rhni7. dostunuz olm:ı.k itibariyle se • zrn İ8tikbalde daha ziyade ra.c:ıanet bu· clireceği m:ıkama gönderilir. 

VllAyetln tebllll vinçle karşıladığımız muvaffakiyetle- lacağma dair kuvvetli bir kanaatle 
rmiıin bıraktığı intihar takviye etmf'k- aynlacağız." 
t.en hali kalmcyacaktır. ismet Pap Hazretlerini nutku. mü 

nen, size, Tiirkiyenin elde etnıi~ ol- teaddit defalar yapıJ:ın şiddetli nl -
duğu neticeleri tahakkuk s:ıhamna i· kışlarla inkit:ıa uğramı~tır. 
ıı;al eylem~ olduğu huswsatı naklede- Türk misafirlerinin kabulü müna
ceği.m. Tabii dostumuz olmak itiba- Mbetiyle Sovyet Rusya ticaret odası 
riyle siz de memnun olacak.muz. İki Sovyet Rusyasının iktisadi ,.e harst sa 
ta.rafın giri~miş olduğu işlerin vüsati halarında ihy:ı ,.e imar fanliyeti hak· 
arasında.ki farktan lult'fnaıar, Türki- kında fransızça bir risale 
yenin ihya ve iman i9in sarf edilmi~ o- tir. 

l11bnbul \ ·U!!.yetlndl'n : p1 
11161 nwnıırıı.h kanuna binaen netrl ':J 

yeti \'ekUC('e tckarrtir ed<'n Ttlrk ~ 
luyrnctinl korumıı hakl<mdakl "3,. o~~ 
kararname 2 - ö - 932 tarihinde "?ı 
rlde De ve 4 - !) - 93% tarihin~-~~ 
~ıızete!llle aalr gıuetelerde n~~ ~ 

Mnl<ur kararn:ıme l3bu •eti' ~ 
r.rte 11l gUhlindt-n ltib:ıren ~r·ı ~ 
lc:ıp t'~·lı~lğfnden buna mııballf 
bulunanl:ırın ahlt4mı kanuniye 
te<-:ılye edUt-ceğl llln olunur. 



J( 
ti ; 

~!Si;4 

~lecl!ıed;: 
Ekınek formuı·u 
Değtştlrilecek 
Dai -1 oıı eocümen 928 de konu-

d:~ .e~aıe~ formüJü kat'i olarak 
ı._ fl1ıtıraııye karar · vermistir •lfln ard k. • , 
rıJ a ı tablikarların kaldı-
•dlllası teklifi veresiye aliş veriş 
" tQ b' Bole ~r .çok memurları z&rara 
t1ra~gı dütünülerek encümen 
8t ndan reddedilmiştir. 
V~~at tnUdUrlU§U tatındı 

llı" d1 
.. ·~~t ve Belediye sıhhiye 

ii u ~rluklerinin birleştirilmesi 
ıut;ne Belediye sıhhiye müdür
fl k Su~an Ahmetteki Talat pa
•ıhb·onagından Cağa! oğlundaki 
tın •ye müdür10ğu binasına ta
oJa 1Dışhr. Orada bu!unm3kta 
S t emrazı zübreviye teıkilatı da 
): ~n Ahmette başka bir bina
L aıınaııştır. 
llnapark işi kaldı e· baıı ır ~acar grubunun Taksim 

P• ~eaıyle civarında bir Luna
... r teıis etmiye karar verdi
ıaa · d' 1 Yazmı,tık. Bu hususta bele-
lJeyle .. ·11 . 

1 
grup mumessı erı ara-

t ibda cereyan eden müzakerat
o~u bir itilif teminine muvaffak 

nanıamıthr. 

Şebır meclisinde 
h Bugün Şehir meclisi toplanarak 
t •r.:t paha'ılığı hakkında geçen 
tek . ~e müzakeresi yarım kalan 
t~ırırın münakaşasına devam 

tcelttir. 
y 8 •1edfyeye alt arsalar 

) angın yerlerinde olup beledi
ı:,1e aıt olan arsalardan başka
k •rıın arsalarma zaruri olarak 
ı:'J.ınış bulunanların belediye 
lıi r ndan taksitle civar arsa sa-
llıPlerioe sa blması kararlaşhrıl-

ı,t, t. 

lllı hırsız yakalandı 
~~~· Gahtta c:ıddelerindeki 
İa • tik ampullerini çalan Reşat 
)~ilde bir hırsız yakalamıştır. 
t Pı •n tahkikatta bu şahsın di-
d tt bazı sirkatlerin de faili ol
) 

11İ11 anlaşılmıştır. Reşat adliye-
'ı ~erilmiıtir. 

ı. kı gece evvel Balatta Dimitri 
~:~inde birinin dükkanını kapı 
cqtfe • · ı aç, rını pırça amak suretıle 

lir 11 •e çekmede bulunan 150 
ta 'Yle diğer bazı eşyayı çaldık-
1-~ •onra kaçan maruf sabıkah
fılld •n Cemil de dün polis tara
~ .. ~n yakalanmıştır. Cemilin 
~ IDubitinde diğer bazı soy-
teab~uklarm da faili olduğu 

ıt edilmiştir. 

~enız hamamları 
)\tı 011 &ünlerde deniz hamam
itı haldundaki müracaatler ço
'>l~ 1111tlır. Şartnameler bitiril mit 
clt~ ~~marnlar ay sonu müzaye

"Onacaktır. 
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·~--•-•_l_a_B ____ a _b_e_r _ı e ...... r_ı __ ı i 
Yeni kararname ticaret ileminde 
büyük memnuniyetle karşılandı 

AdHyede: 

Çolalc Hayrinin 
muhakemesi 

Şükrü çavuşu öldürmekten 
suçlu çolak Hayri, Sabri, ve 
Arifin muhakemelerine dün ağır 
cezada devam olunmuştur. Mu
hakemenin dünkü celsesinde, 
ınuddeiumumi kendi tetkiklerine Yalnız bazı noktaların tavzihi isteniyor 
naza ran maznun çolak Hayrinin 

se bir beyis yoktrr. E~n ihraç e· 337 senesinde rüsumat memur
dilen mallar için ecnebi kambiyosu !arından birini öldürmesine ve 
memlekete getirmek zaruridir. Bu 

5 numara 
Res:ni cerıidede çıktığından bahset· 

tiğimiz 5 numaralı kararname dün vi
hlyete ve müe~ta tebliğ edilmi~tir. 

l\:ararn:ırnenin rn~tni hakkmda dün 
kii nüshamızda izahat \'ermiştik. 

Bu kaıarnaı,ncye göre, ellerinde ec
nebi dövizi bulunanlar on beş gün 
zarfında mikdannr bir beyan.na -
meyle .Merkez bankasına bildirmiye 
mcchurduTlar. 

Dün bu hususta muhtelif nıahafil
le temas ettik ,.e !\ararname hakkında 
ki fikirlerini tcsbit ettik. 

ithalat tacirleri alelumum karar -
nameden memnuniyetle bahsetmekte 
Ye memlekete girecek e~yanın bedel -
lerini tes,·iye etmek için Devlet ban -
J,asının naz ... ı1lık vazifesini görmesi 
lrnsebiyle ticaıi nhengin daha kuvvet
li teessüs edeceği kanaatini göstermek 
tedirlcr. ithalat tacirlerinden manifa
turacı Yul!luf bey bu hususta şunlan 
r:.öylemiştir: 

"Şimdiye kadar sipariş yaptığrnuz 
vakit ya akreditif açarak ve yahut 
malm gümi·ükten çekildiği günden i· 
tibnren bedelini muhtelif vadelerle Ö· 

derdik. Ve bunun için bankalardan 
ecnebi kambiyosu kapatırdık. Ecnebi 
ka.mbiyoları daima mütemeniç olduğa 
cihetle ekseriya ucuz kambiyo kapat
mak için tehalük gösterdiğimiz hal -
de, zaman ve huhran hasebiyle, ucuz 
diye kapattığrmız kambiyolann binne
tice pahalı olarak kapatıldığı anlaşılı
yordu. Bilhassa son lngilizin suku • 

tunda en·eke yüksek fiatıa kapatı1an 
Sterlinden ziyaneden tüccarlar olduğu 
gibi Sterlin kapatrnayJpta vadesi geldi 
ği zaman Sterlin alanlar da kazan • 
mı.ş bulundular. lşte Devlet bank~ı 
bu ihtimalleri ortadan kaldırmış ola· 
ca.k ,.e yapılan &parişler mevcut kam· 
hiyolarla yapılacağı için ticarette ye -
ni bir sistem a~ı1mış olacak ve tüccar 
bundan istifade edecektir. Kararn:ı
mcnin izaha muhtaç bir noktası \'ar
dır ki, bunun hükumet tarafından 

hemen bir iı.ahnameyle tenviri lazım· 
dır. Bu da kendileriyle Klering ak
tediJmiyen devletlere evvelce sipariş 
edilmiş olan emtearun memlekete it -
haline mü.saade edilip edilmiyeceği 

noktasıdır. Bir de kararnamede z.ik· 
;ı-edilen bir senelik müddet meselesi -
11in tizihine intizar ediyoruz.. 

İhracat tacirleri de keza kararna
menin ba:m maddlerinfo tav7Jihini Jü. 
zumlu görmektedirler. 

Bunlar da diıyorlar ki: 

- İhraç ettiğimiz eşyanın ecne.>i 
parası olarak tutan olan bedelini Titr 
kiyeye ecnebi kambiyosu olarak ge -
tirm~k mecburi~tini tahmil ede!l ka · 
rarnamenm bu maddesi tavzih edil · 
melidir. ,Bizim anladığımıza göre, 
~aye-t ihra~ etiğimh; eşyanın ecnebi 
kambiyo5u olarak tutan olan bedeli · 
nin mukabilir.i Türk parası olaral• 
Devlet bankrunna tem!nat suretiyle 
yatırmak mecburiyetinde kalacaksak 
hiç ihracat yapmıyacağrz demektir. 

Şayet bir teahhütname ,·erilece~{-

zaruret mevcut oldukça ecnebi kamb;· davasının görUleceği gün jan-
yosunun nihayet kabul edilecek rnüd- darma e linden kurtularak Ana• 
det zarfında getirilmesi kadar m:ı- do:uya kaçmış bir şahıs olduğu
kul bir şey olamaz. Fakat ihraç e- uu. bundan başka 926 senesinde 
dilen mallar ankonsiy:ı.siyon ola rak Muharrem isminde birini katil 
gönderildiği cihetle IJedelleri satıl · kasdiJe yaraladığından, ağırceııı 
madıkça tahsil edilememekud;r. Bu -
nu11 için her halde bu maddenin tav - mahkemesince altı ay hapse 
zihi lazımdır. mahkum edild iğini söylemiş bu 

MaJi mahafile mensup zevatın mü· hususların sorulmasını istemiştir. 
talealarma gelince, bunlar da ~unları Bu yüzden kalan muhakemeye 
söylemektedirler: mayısın onuncu Salı günü öğle-

- Kararnamenin yedinci madtle - den evvel devam edilecektir. 
sinde gerek hükmi ve gerek ferdi eş -
ha$? hamil 01dukıarı ccnelı i kambiro- Sahtekarlık yapan 
sunu karamamt>nin neşrinden itiba - avukat tevkif edlldl 
ren 1:> gün zarfında Dc,·let bankasına 
bildirmek mecburiyetindedirler. Aksi 
taktirde Türk parasmn koruma ka . 
nunu tatbik edilecektir. E~hası hükmi
ye, b.-ınkalardır.. Bunların mem
leket dahilinde milli ve ecnebi olan
Jan vardır. Bundan ba§ka eşhasın 
da gerek bankalarda n gerekse elle · 
rinde memle!<et dahilinde ecnebi kam· 
biyoları olduğu gibi Türk tüccarları
nın da hariçu mühim bir yekun tuta
bilecek miktarda ecnebi kambiyoları 
vardır. Bu madde mücibince dahil · 
dekilerden başka hariçte bulunan ec .
nebi kambiyosu da ihbar edilecek mi . 
dir. Bu nokfan!Ilt ta\'7.İhi çok mii . 
himdir. 

5 numaralı kararnamt•nin metni 
ikinci sayfamızda<hr. 

Noterlerin teftişi esnasında 
Istaobul ikinci noterliğinde ba· 
rodan çıkarılan Nuri bey isminde 
bir avukat tarafından yapılan bir 
sahtekarlığı dün haber vermiştik 
öğrendiğimize göre bu avukat 
dün tevkif edilmiştir. 

GUIUzar meQazası sahibi 
mUstantiklikte 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Üst üste üç defa tutuıan ve 
üçüncüsünde tamamen yanan 
Sultanhamamında Gülizar ma
ğazasının 23 bin Jiray;ı sigortalı 
bulunuşu şüpheyi davet ettiği 

için muddeit.munıilik tarafından 
yangın mahalJinde bir keşif ya
pılacağını yazmıştık, keşif ya• 
pılmış ve neticede muddeiumu
milik tarafından mağaza sahibi 
Raf~t Osman beyin mevcuden 
müstantikliğe verilmesine lüzum 
görülmüştür. 

Yunan ressamı bu- 1 Flki 1 ilztlm 
giln serglslnl açıyor · r hayalı mahsulil 
• Şehrimizde , bulunan .. Yunan _ _ Bu sene havaların souk git-
ressamı matmazel Oiplaraku'oun Eski Tftrklerin dini mesi çekirdeksiz üzüm mahsulü-
eserJerinden müteşekkil sergi ve ilk edebi nün nefaseti üzerinde iyi tesir 
bugün saat 16,30 da Gala tasa- yapacağı süylenmektedir. Ala-
ray Jiıesindc açılacaktır. eserlerlmlz kadarlann tahminlerine ğöre bu 

Sergi Muhiddin Beyin fahr•
1 

lstanbul radyosunda türk me- seneki üzüm rekoltesi 85 bin 
deniyet tarihine ait bir sıra t l kt r 

riyaseti altındadır. Merasimde on o acı 1 
• 

konferanı •erilmiye taılaml- -----------
Yunan konsolosu M. Triyanda- dığını yazmıştık. Refik Ahmet Elektrik telefon malzemesi 
filakos'ta da bulunac:ıkbr. B f d Şehrı"miıde yapılan elektrik ve 

Matmazel serginin açılması 
münasebetiyle Yunan san'ah 
hakkında Fransızca kısa bir 
konferans verecektir. 

Sergi mayısın 11 inci çarıam
ba gününe kadar bir hafta de
vam edecek ve her gün 1 O dan 
12 ye, 15 ten 18 ze kadar açık 
bulunacaklar. 

Tarihi evrak 
Bulgaristandan iade edilen ev

rak hakkında gümrük idaresine 
henüz bir emir gelmemiŞtir. 

Yazan : Yusuf Ziya 

kız , buıüne kadar etrafında dö
nen pervanelere bir alev parçası 
gibi kayıtsız kalmıştı. 

Fakat şimdi, seviyordu.. Bunu, 
uzun bir gönül mücadelesinden. 
sonra kendi kendine de itiraf 
etti: 

- Cemali seviyorum!.. 
Aşkı anlatmak için, nf. şa

irlerin kelimelerine, ne ressam
ların boyalarına ne musikişinas· 
larm seslerine ihtiyaç vardır. Bir 
bakıştaki mana, bazen bir kitap
ta, bazen bir tabloda, bazen bir 
bestede bulunmaz. Seven gözler, 
dünyanın en beliğ lisanile ko· 
nuşur .. Fahamet böyle yaptı ve 
aşka dair hiç bir söz ıııövl•-ne

den anlaşhlarl 

ey tara ın an verilen bu kon-
feranslarm geçen haftaki birin- telefon malzemesinin Avrupadan 
cisinde Türkün ana yurdu, türk· gelenler derecesinde olduğ'u an· 
lerin yer yiizüne yayıhtları, kur- )aşıldığı cihetle resmi dairelerin 
duklan hlikQmetler, medeniyet- ihtiyaçlanoı yerli mallarından te-
ler anlatılmıfh. Refik Ahmet B. min etmeleri devaire tamim edil-
bu serinin ikinci konferansını mittir. 
dün akıam vermiştir. 

Dün akşamki konferansta E:ski 
tnrklerde din mefhumunun vü
cut bulması, tabiat kucağında 
yeşeren Ye yafıyan natürizm di· 
ni, türklerdeki ilk dini Ayinler, 
gitıide dini mahiyetten çıkan 
ve milli eğlence haline geçen 

Gramofonun ıagası, Haifetıin 1 

kemanını bir sevdalı kuş gibi inler
ken onlar göz göze dinliyorlar ve 
kıvrak bir Arjantin tangosuyla 
kollan ve vücutları biribirine do
lanarak döne döne, aalonları, 
odaları geçiyorlar, karanlık bos
tanların Oıtllnden Marmaraya 
bakan geoit terasa çıkıyorlardı .. 

ikinci kısım 

Şu, sapı atağı çevrilmit armut 
kafalı kemancının kuyu çıkrığı 
gibi gıcırdıyan kemanı; ıu, bu
ruşuk kıt ayvaıı suratlı, çarpık 
bacaklı, avurtları çökmüş paytak 
kızı:ı söylediği bayat ıarkılar; 
şu tıraşı uzamış yorgun çehreli 
garson; şu dumanlı meyhane; fU 
etrafmdaki morarmıı yüzlü, pat
lak ve kanlı gözlü, periıan saçlı 
sarhoşlar; şu durmadan içen ça
tık yüzlü, çetin bakııh adam; 
şu dinlenmeden tabak tabak 
meze yiyen çifte enseli ve çifte 
gerdanlı geveıei ha11h biltQa 

·····-·······································-·············· toplantılar, bu topluluklar ara
sında dini ve içtimai vazifeler 
gören insanlar, ilk şairler, ilk 
şifa.hi edebiyat anlatılmıştır. 

Üçüncü konferans gelecek 
salı akşamıdır. Mevzu; Türklerin 
yazılı edebiyatı, ve türk lehçe
leridir. 

bu meyhane, Şeker Osmana Şişli 
salonlarmdan ve parlak saçlı, 
sivri tırnaklı salon çehreleyjn
den daha sevimli, daha sıcak, 
daha cana yakın görünüyordu .. 

Bu gece buraya niçin gelmiş
ti?.. Düşündü.. Bir kaç saatlik 
hayatı, siıte beliren silik man
zaralar gibi, dumanlı gözlerinden 
geçti: Daha evvel Gardenbara 
gitmişti. Eğlenmek için, gülmek 
için. Buna ihtiyacı vardı. istiyor
du ki, herkesi güldüren, herkesi 
eğlendiren Şeker Osmam da 
glildürenler, eğlendirenler bu
lunsun 1 

ilk yudum viskiyi henüz içmiş, 
ilk tuzlu bademi henüz çiğne
miye baılam19h. Perde açılmış, 
elinde saksafonla, kırizantem 
baılı bir kız çıkmıştı. Çalmış, 
oynamıı, bacak hünerleri yapmış, 
taklalar atmış, sonra sahnenin 
merdivenlerinden hoplıya zıplıya 
iomitti. Elindeki iğri büğrü aleti 
üfJiyerek ahali arasında dola§· 

Limon krahnın muhakemesi bltt 
Limon tüccarı Diyamandi Ef. 

nin muhakemesine dün de seki· 
zinci ihtisas mahkemesinde de
vam edilmiş ve muhakeme biti• 
rilmiştir. Müdafaa için muhake
me Nisanın 8 inci pazar gününe 
birakılmıştır. 

Gelenler, gidenler 

Romanyamn yeni Istpnbul bq 
konsolosu M. Anıstasiyu diln 
Romanya vapuruyla ıehrimize 

gelmiıtir. 

Eski konsolos M. Y onesku ya• 
rın Bükreıe gidecektir. 

§ Bir müddet evvel memleke
timize gelen Osmanlı bankası 
Paris şubesi direktörü M. Bellet 
yarın Parise gidecektir. -------, 
mıya başlamıştı. Belli ki, herke
sin keyfini, neş' esini arttırmak 

için, musallat olacak, şakalaşa• 
cak, kepaze edecek birini arı• 
yordu. 

Böyle vauyetlerde, ekseriya 
tehlikede olanlar, iri gobekli, 
çıplak kafalı, utangaç kimseler
dir.. Fakat, bu gece böyle ol• 
mamış, piyango Şeker Osmana 
vurmuştu! 

Artık, bütün gözler Şeker Os
mana çevrilmişti.. Bar kızı, eski 
bir aşina tekl ifsizliğiyle Osma• 
nın kucağına oturmuş, bir kolu
nu boynuna dolamış, kızıl du• 
daklariyle onun alnına, yanak
larına karanfiller çizmiye batla• 
mıştı ... 

8u rezalet ne kadar sürmüş
tü?.. Osman bunu hatırlamıyor-

• du .. Yalnız bir alkış ve kahkaha 
sağnağı içinde kızı kucağından 

silkip yürüdüğüııü hatır:ıyordul •• 
[Bitmedi). 
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1 s P o R Masonlar Esrar.. Hili jitn.t 
Profesyonel takım ! Ar!!~~~~d ,.1,.da, 

Federasyon reisi bu fikri 
doğru buluyor 

Dilnkil •ayımızda, sporda bil· 
tthı dlinyanın profesyonelliğe 
doiru gittiğini Ye bizim de bu 
mevzuu dikkat ve alAka,.Ja ta-
kip etmemiz lhım ıeldijini iıab 
etmiştik. Filhakika en yakın 
komşWanmııdan baılıyarak di
ler milletlerin apordaki yükaek 
bdretlerini tetkik ederken dal· 
ma laUmOsde amat6rlük, profes· 
pnellik bahialerini görüyoruz. 

Profeayonellik nedir? Bunu 
qaği yukan blltün ıporcular bi-
Hr.Amat6rlllk,biçbir menfaat dii
flnmeden bu itle metrul olmak 
lwofeıyonellik de bu iti san'at 
laaline, meslek haline getirerek 
),ir menfaat mukabili çalıımak· 
br. Amat6rlllğ6n ıerefi vardır. 

Fakat amatör kendisine kat't 
mecburiyetler tahmil edilemiyen 
adamdır. Profesyooelse aldığı 
para mukabilinde san'atını ileri
letmiJe otomatikman mecbur 
olan kimsedir. 

Ttırk kulüplerinin niçin yük
.. k mikyaata ilerliyemediklerinl, 
hilbaua bütlln itinalara Ye dik· 
katlere rağmen neden kuvvetli 
bir T6rk takımı yetiştiremediği
mizi tahlil ederken, oyuncuları· 
muza bir sistem veremediğimiz· 
den tiklyet ederken daima; 

- Ne yapalım.. idmanlara 
gelmiyorlar ki... deriz. 

Bu idmanlara gelmemek, eger 
oyuncunun kendiaine gllYenme· 
aindea ileriye ıelmiyorsa muhak· 
kak zaman Ye imkin bulamamak 
ylzQndendir. Bir kere blltOn 
apqrculann bittabi itleri ıDçleri 
•uifeleri Yardır. . 

Y atamak için çabımıya mec· 
hudurlar. Spora basredecekleri 
1aatler çok mahduttur. Bunları 
muayyen maçlara huırlamak ve 
çahfbrmak için, bu çocukların 
phftıldan mllesseaelerden on 
beter rtln izin almak huauıunda 
çekilen mantıyı da allkadarlar 
pek iyi bilirler. 

Bu prtJ.r albnda bir takım 
1etiıtirmenin Ye bu yetişecek 
takımla Anupamn binlerce ltra 
earfederek yetittirdikleri takım
larla mlllaTi prait altmda ma~ 
,apmamn ne demek oldatunu 
baha hiç hacet yoktur. ÇllnkG 
etrafımız mi..Uerle doludm. 

Bu kıaa izahattan aoma iddia 
ediyoruz ki, eğer aporda diğer 
kulOpleri11 aeviyesine yDkaelmek 
iatiyonak onlar ıibi bizim de 
kıamen profesyonelliği kabul 
etmemiz ilamdır. Bu kabulden 
arar deiil fayda r6rlirüı. Bit· 
tabi amaUSrlllk kalkacak ve teş· 
killt ilıa edilecek defildir. Eıa· 
aen bGtlln kulOplerimizin prof es· 
yonel hale gelmesinin, ne 16ıumu 
ne de lmkln Ye ihtimali vardır. 
Bizim ıi•dilik ltbum gördlii&· 
mOz ıey amat6r milli takımın 
yanı hqmda bir de profesyonel 
milll htlum yetiftirmektir. Me
seli yirmi bet gençten mllrek· 
kep bir kadroyla bu hususta 
ıimdilik iktifa etmek mümkll11-
dllr. Bundan edeceğimiz istifa· 
tleye ıelince keadilerine temin 
eclilecek ayhk veya diier men-
futlar mukabili bu gençler bG· 
tin fllnlerini bu ite haarede
c:ekler Ye kendilerinden çalıı· 
malanm ve kazanmalannı iate· 
mek hakkı olacakbr. Diter taraf
tan bu auretle yetiftirilecek takım 
memleketin amat6r takımlanna 
••mleket dahilinde ,Uzel bir 
OJ1111 Ye aiatem 6rneii de Yere
aktir. 

8-ludan mada memlekette 
eAHD yaıadığı iddia olunan tiz· 
D profeayoaellik, bir mevcudiyet 

1 
ıekline girmiş ve amatörlükten 
tamamen ayrılmış olacakhr. 

Hamdi Emin bey diyor ki 
Bu fikir üzerinde ilk defa 

Hamdi Emin beyle konuıtuk. 
Federasyon reisi bu fikre sami
miyetle taraftardır. Diyor ki: 

- Ent. Kuvvetli bir takım 
yetiıtirmc:ı: için profesyonelliti 
kabuf etmemiz fena bir' fikir 
deiildir. Ben buna taraftarım. 
Yalnız zannediyorum ki profesi· 
yonelliği bizim kulüplerin büt· 
çeleri ve stadlar hasılih temin 
edemez. Buna çare bulunursa 
bu it yUrür. Ve profesyonel bir 
takımdan teknik, ıiıtem ve ka
zanmak beklemekte hakkımız 
olur. Meıela bükdmetten bir 
tahaisat temin ediJirse amatör 
takımlarımızın yanında bir de 
kuvvetli profesyonel takım ye
tittirilmit olur. 
se,ıkta, • Beogradakl maçı 

Belgrat, 3 (A • .A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: Dün yapılı.n ikinci müsa -
bakada Beogradski kulübü 1 - 2 Be
tiıkta§l' mağlOp etıni§tir. Misa.f,irler 
çok yüksek feMl ve o nisbette temiz 
bir oyun oyna.ııuşlaT, seyircilerin şid
detli alkı,ıarım celbetmişlerdir. HA • 
kem oyunu iyi idare etmiştir. Maç 
bittikten sonra ahali Türli: takmnını u
zun müddet aJkı~lamakta devam et
miştir. 

Va.kıt - Be§ikta~ ta.lamı birinci 
maçta da aynı sayt farkiyle yMıilmi§
tir. 

lstanbul • lzmlr maçı 
Futbor Heyetinden: 
1 - 8 may111 1932 cDma gtintl mu -

brrer lzmir - lsta.nbul muhtelit ta -
kmtlan m&fJn& lteyeM~ ._ qatMa 
kulig> ve isimleri yazılı _!>;runcular tef
rik edilmittir. 

Fenerbahçeden: Fikret, Zeki, Ni • 
yazi, Cevat, Mehmet, Reşat. 

2 - Galatasaraydan: .Avni, Nihat, 
Btlrhan, MJ.that, Mehmet Salim, Ke • 
mal Şef' Reblf. 

3 - latanbul Spordan: Salthattin, 
Samih, Ad7!. 

4 - Vefa· Kumkapıdan: Sa.mi. 
5 - Beykozda.n : Sedat 
8 - Sftleymam~en Nuri Beyler. 
7 - Maç saat tam 16 buçukta baş-

lıya.eaktrr. {)lymıeulaT saat 15 buçukta 
Galatasaray kulübünde bütün levazr· 
mtyle haZTr bulunacaklardtt. 

8 - Ma~ın hakemi, Ankara mm • 
takuma, mensup Klmil bey ve yu 
lllkemf l.eta.nbul mmtak&SIHlan .Ab • 
düllah beydiT. 

9 - Stadyum kapıla.n saat 13 te ar 
~lacaktrr. 

10 - lzmir • latan.bul maÇmdaa ev
vel saat 15 tıe "-erbahçe A. ve B. muh 
teliti ne karftl&pcaktır. 

lmnhli ınJeafirlerfrafz perşembe rU 
nO. sabah sa.at 5 te Topane nhtrauna 
Gülnihal vapuru ile pleceklenHr. 
Mmtakanm sporcularmm istikbal me
rasindlıde buhmmalan rica olu.mır. 

Bu miinaeebetle Lig ve ŞiJd maçla
n tehir edtlmJftir. 

lzmlr muhtelttl gellyor 
· İzmir, 3 (Vakrt) - lzmir muhteli 

yann etdspresle lstanbula hareket e· 
deeektfT. 

1 DAVETLER 1 
MObaşlrllk imtihanı 

latanbul mUddlumumllllln• 
denı 

tat.alla! Te •tllllakatı m ... aldml mllbetlr
IDderl lota 10 Mayıa ısı tarihine mDu411 
lWı ıtınn _., On buçukta imtihan lera edi
leeeflndea talip elulana J'9V1lll lllMkılrdıi 

adlJY" enetımentae mllraeaat eylemelerL 

Adana icra memuru isten• 
bul mDddelumumlllllndenı 

BD .......... 'Jet tıerld ftdfe ederek htanbo· 
la plea Adasa lera ft Ullm wnı ZWlto 
Beyin &ellea ~timim •OnıeutL 

MOnhal kltiplikler 
ıatanbul mUddelu111umllllln· 

.denı 
1, Un llllUflı laestN aüllfllllMI lıetk&Up

llllne ... U Ura IDUfh ilana A.fmıeza w 
AIU7e mablcemf!lerl Alıtt k&ttpllklert ıetn ' 
~ ... tulb.lnde .......... lmUllam lora 

vücuda getirilmeleri llzın:dı. • 
Vuku bulan hadise §ttndan ibaret· 

tir: 

l Üst tarafı 1 inci sayfada J 
atnyn teıhiılerine istinaden ka
tilin Eıtonyah Yulius Liblik ol
dutu kanaatini huıl etmiş bu
lunmasına rağmen teaadüf edi
liyor. 

Bu kanaatte bulunanlar diyor
lar ki: 

Türki~ masonluğu, kencüsi:ne men
sup bir mahafelin masonluk nizamatı
aa uymıyan bir ta.krm hareketlerde bu 
)Uılldufuııu aftlamış, burınm üttriıne bu 
mahfeli muhakemeye bn.r vermi' -
tir. Bvnut1 üzerine ineeden in~ tah- - Reami neıredilen Liblikle 
kfkat yapmı§, lll&hafU uamnm hep- maktul serseri aruanda benzer 
si istJçvap edilmiş, ft neticede bu ma- taraflar biç yok. 
hafflin eeddine, bu mahafile meMop Neşredilen reaimde Liblik'in 
bazı zevatm masonluktan ihracma, uçlan az, hatta belki de bqının 
ınahafil azasmım pyn muntazam sa- ortasında biç yoktur. Halbuki 
yılmuıına karar verilıniştir. haydudun aaçlan aık ve çok, al-

Muon nizamafma göre, muonluk- nı da ötekine nazaran daba ba
ta.n ih~ olunan bir maeoın, başka hiç aıktır. Haydudun ağza Liblikin 
bir ~~el tarafından kabul olunmaz ağzından daha knçnk rörilnllyor." 
v~. hıç bı~ veçhiJe 1naeon sayılmaz. ismi asıl imlAsiyle Julius ~b-
Boyle bir zatm masonluk na.mma . . • 
her ha.ngi bir harekette bulun,ma!lı hch olan Est~nyalı gemıcı ve b.Ia-
için, yeniden maeonluğa intisap et • tıkçının hadıseye tekaddüm eden 
mesi llzımdır. Abi taktirde onun günlerde nerelerde çalqtığı ve ne· 
bu hattketini hiç bir muon tanımaz relerde oturduiu tesbit edildiii tak· 
ve onunla teşrlci mesai etmez. tirde,camgözlll haydutla Liblik'in 

"Gayn mun.tazaım,, il!n olu.nan aynı ıahıa olmadığını iddia eden• 
mesoın.Jarm üzerilıden "gayn münta - Jerin, belki de mubiyyelel~rinin faz· 
zamhk,, kaldıınhrsa, bunlar yeniden la ııentiliğinden ileri gelen bu 
mahf ellerine devam edebilirler. fÜpheleri, izale ediJmit o!acak-

Bugilnkü Türkiye meşriki izamı, tır. Fakat bu hail kabil olama• 
kalı olduğu ıselilıiyeti kulla.na.rak mıştır. 

kendisine mem.up bir mahfeli sed<let • Zabıta filhakika Camgazlll 
tiğıkıden, bu mahfel ortadan kalkmış ha dud G latad k" b k h-

lır Gen Ttirld "ki ha y un a a ı azı a 
sark:~.is" e ye me§n ah • Yelerde ubahladığını tesbit et• 
m . ıne mensup ve onun m • mittir. Fakat bu adam acaba 
fellennde ça.lıp.ıı bazı azayı mason· Eat 1 L"bl'k · d"? · 
l kta.n ih 

~A.ı • • b tı onya ı ı ı mıy ı 
u raç ••"'5' IÇlll u zeva n . • 

Türkiye masonlufiyle b1'r alAkalan Dila, balA t.DtUn esrarenıızlı· 
kalına.nuştır. iini muhafaza eder gibi g6rll· 

Ve oala.rı mason sayacak bir kim. nen bu meaele etrafında tekrar 
ae yoktur. tahkikat yaptık. Tahkikatımızın 

Türkiye meşriki baml tarafmdan neticelerini yazıyoruz: 
eeddolU11an ve bazı zevatın te§ebbil • YuJius Liblik bet sene kadar 
siyle yeniden te8ili mevzuu bahsolall evvel Beyoğlunda TDrkuaz lo· 
A.ztm mahfelinin '9Ur)'eti; bunda:n iba · kantasına giderek İf iatemiştir. 
rettir. Burada kendisine bulatıkcılık 

Bütün Türkiyedeld mason mahf el- teklif edilmit oda kabul etmiı· 
lerine hAkim o1&n Ttlrtdye meşriki, tir. ' 
mahfellerdm btrinin masonluk niza· Libl" · 
ma.tma muhalif harekett. bulundu • ık bır .... ~ı !!n[a Iür~µ~az-
ğunu görmil§ ve bu mahf~li ~dde ka. , da bera~er çahıd~~ . aCTamiann 
rar vermiqir. Netekim daha evvel hayre-tlnı celbetmııtır. Çünkn 
de bazı mahf eller aym ~ide sedde • ancak 20 lira aldıiı halde bu 
dil~ meıriidn hükmü itaatle ka • kadar az bir para kaıanan bu 
bul olwımuftur. adam için gayrı tabii •ayılacak 

Meselenin bir eepheai bodur ve derecede ıık ıezmiye baılamıt· 
söylendJiine röre, Türldye meşrik.inin br. 
ve Türk maeonlarmdan yüzde dok • O zaman Tllrkuvazın atcı ba· 
sa.n dolnızu bu hadiaeyi, bu tekilde ıııı olan Grigori timdi Bursa 
tellldd etınektedirler. aokaiında 9 numaralı Rus lokan-

Buna mukabil öteki tarafm noktai tasında çahımaktadır, bu adam 
nar.a.nna gelince? diyor ki: 

Yeni muon loeasmm müeMislerin· 
dfll\ olan .Ahmet Bahri bey şu fikir • 
leri eerdediyor : 

"Bizim tefkil ettiğimiz müstakil 
muon loea haöıında euitef ehhiimüda1 
gayn vaki haberlere tesadüf ediyo • 
ruz. Evvel& biz bu tepkktilü Türkiye 
muonkiun ko:mnopoIW saha ce ee -
reya.ndan kurtarmak için yap -
tık. TUrk hanılnl kabul etımf ve 
eıfau matltheyt hak gayn müsUm 
her vatandıflll eemiyetıimi:ze her an 
l~in sirmek hakk:lckr,.. 

Nehrl beyin busözleri bara milliyetin 
esas U.tihaz eden biT muonluğa ta . 
raftar oldufuınu röstermekıtedir. Aca • 
ba Türk muonluiu bu eeast&n .inhi • 
raf et'ndş midir.? 

MeeeleyJe lllfWUl olaa muharriri
ınıiz bu nokta hakkında da t.etkikatta 
bulumn11f ve kendisine fil sözler söy
lnnriftir : 

"Türkiye metrld Azamma mensup 
masonlarm kahir eaeriyetl, fazilet ve 
meziyeti mtieellem halis Türklerden 
ve Türk 1"8.taıuıa,ıanından müteşek . 
kildir. Türle muonluiu evvell öz 
vaıtana mukayyet olmak ~ inea.nt 
ve vatanı vuifeeini jfaya ça.bşmak • 

tadır. 
Türk muonJutu !IBlll menfaatler 

hua09Unda eon derece hUBUtrr. Ve 
onun her dalmka alnı açdmr. 

Elhuıl, ,...ı loca ffeisini bir itti • 
rak mahiyetinde teIAkkiye iman yok
tur. 

Ve yeni mahfelin muvaffak olınuı 
da m;.mkiln detf]clir. 

__ .._....... ıau._... .. .....-wwuu o -=•---
lalmacıal'mdaa tllUp olaDlanll Bora Encll
mealae mllneaat etmeleri. 

Bor hukuk hlklmllll latan• 
bul mUddelumumlllllndenı 

&O llra mutlı llo• •akak bAldmUflne tm
)111 lulmaa b&klm ApdOlhamlt 11eJ1a idim 
~mlncaata. 

/ 

" - Llblik çok ıcm iz kıyıfctle ıezer, 

yirmi lira ıylık aldı~ı halde çitti ilıi li
ralık çorap, on lirabk ipek gömlek ci· 
yerdi. 

Libtik pek az konuşurdu. Türkoazda 
epi kaldıktan sonra bir gün bir Holanda 
vapurunda iş bulduğunu söyliyerek gitti. 

BuDdın iki buçuk ıene kadar evvel 
gene ıeldi. iş lstedı. Kendisinden mem· 
nun değildim Fakat haline acıyordum. 
Vapurdan niçin çıktığını ısrarla sordu-
ğum halde bir türlü bir şey söylemek 
istemedi. Yalnız bir defa Fransız poli
sinin pasaportunu gördüı<ten !lonra dışa
rı çıkmasına müsaade etmediğini nasılsı 
ağzından kiçırdı .. 

Liblik TUrkuvazda çalıtbiı 
milddet zufında garip halleriyle 
herkeain nazarı dikkatini celbet· 
mittir. Hemen biç kimıenin yll· 
zUne bakmıyarak batı iki eli 
arasında daima d&fOnceli ve dal
gın durduğunu eski arkadaılan 
ı6yem ektedirler. 

TurkuYazdayiken kendisini u· 
zun boylu gilzelce bir kadının 
ba11 akıamlar ziyarete geldiğini 
g6renler vardır. Bu kadının da 
kim olduiu henllz anlaıalama· 
mııtır. 

DOnkn Akşam razeteıi 
T abmia sokağında oturan 
Madam Agavni isminde bir 
kadının bahsettiğimiz kadın ol· 
maıı ihtimaliyle polisçe nezuet 
altın da alındıiını yazmıısa da 
polis mndnro Ali Rıza Bey bu 
haberi tekzip etmiıtir. 

Liblik Holanda vapurunda ça
lıtırken aynı vapurda Jorj adlı 
biriaiyle de taoıımııtır. Şimdi 
Sovyet ceneral konso!os!uaunda 
•Ki olan Jorj'la Liblik vapuru 

.. 
terkettlktea IOllfa liıa•Nlmılllı-" 
rini keamerifl• .. 

Jorj' da eliyor ld ı 
- LibHtıe Vaa C!er Z.. S l~tı 

kumpany111nın Ha1b n~ ,.. 
ay kaciu beraMi ~ 

Vçanımnr lıkalelero hef ~ 
Liblik tellş& dftfer •• npur 
tynhnc:aya tadar yokll'! çatmrrm:t 
mı ışıAtdaki işlerle olrqırdı. ~ 
dai'!la isyankar bir hail ftrth. 811,..
bir çok defa kaptanla bTp etd.iı 

Garip bir haber 
Dlln malOmat alaik tlzre Ulı

lik'in çalıtbğı Hallie YaptlfUlllll 
acenteai V ander Zee kumpaajr 
aına mDracaat eden bir muhd 
rimize ıu ceYap verilmiştir: 

.. - Van der Zce firkcti bir Holand' 
tumpanyuıdır. Biz burau o kumpın~ 
nın accntcslyiz. Müstahdemlere mütear 
lik bütün defterler ve kayıtlar Amsıt' 
damdaki tirkct merkezinde baJoııof. 
Halke vapurunda Yulius UbUk adh bi' 
adamın çalışıp çalışmadığını bilmf)oruf. 
Fakat belki taptın burada ameleye ~ 
yaç görmüş ve bu adamı gemiye ildflt 
or . ., 

Muharririmiz kumpanyadan fi' 
karken acente memurlarındd 
biriyle kartılatmlf bu ıat md" 

barririmize fU ıayan dikkat 11r 
leri aaylemiıtir: 

- Ben bıurlıyorum, Halke vape' 
runda Yulius Libllk: fımfnde blrlıi p1fr 
b . Fakat bu ıdam ölmedilcL Şimdi lrallt' 
panyımızın Kucs vapurunda çalı..,o' 
ve sığdır. 

- Siz bu adamı g6rdiln6z m11 
F otorafını ııCSatersem tanıyabilit 
miainiz? 

" - Hayır. Çünkü hiç görmedim. tr 
.lıar gören bazı arkadaşlarım var. Klfe' 
vapuru da şimdi tef crCle, bir ıy ıotıd 
gene burayı setir.,, 

Bu memur a6ylediklerinde efel 
yanılmıyoraa mesele bGabotltl 
kantacak ve fU garip va11yetll 
karıılaıacağız, demektir: _:..ı.t 
' •Yuliua Liblik aaidır ve ıv*!J 
der Zee kumpanyuınıa K...,. 
v~purunda çalıımaktadır. BU-
enaleyh cam g6zlD haydat LibP 
değildir.,, 

Bahsettiğimiz memurun .aslr 
rini teyit YeJ• tekzip et~ 
bizce kabil olmadıiı için yal_. 
16y1ediklerini kayıtla iktifa edet' 
ken Camı6ı katilin Baybartl' 
Ermeni komiteci Ce.-o oldu~ 
da ısrar eden zatın fU dzlel'JIP 
de derhal hatırlamamak kabil 
deiil: 

.. _ Bu adam Camg6z Ce.a"' 
dur. Bunu maktlililn ı esmiade' 
anladım. Emin olmak için Mor" 
ga da ııittim. Kanaatim ku..,a 
buldu. Bu adam biltiin Baybllf' 
dun tanıdığı ve benim bildijİlll 
uman yirmi yatmda baluo" 
CeYodur. isterseniz Bayburtld 
ZDhtil beye ve Nalçalı aja fi 
Adil Ef. lere maktOltln resi•leı' 
rini g&nderiniz derhal tanıyaoak' 
lar ve ı3ylediklerimi tasdik ed" 
ceklerdir." 
'9hltlerln allelerlne rard•-

V azife kurbanlan Şakir fi 
Hakin beylerin ailelerine t~ 
edilmek Ozere polia mıduv 
yeti erkln ve memurin aral•" 
da 2500 lira toplamqlarcbr. 1.f 
nca emniyeti u•umiye mOd8~ 
ğil de 2000 lira göndermiıleı:~ 

Polis mildllriyeti vazifefl..,... 
iki memurun hatıraaı olma~~ 
re Y enicaminin önOnde .,.-_-,. 
Şakir ve Hakkı beylerin bo-l 
nll dikmek taaavvurundadır. ~ 
ber verildigine gı>re ıeker t•~ 
lerinden baıka diger bazı uı~ 
ve mileueıeler de,aralarmd•""
lira toplayarak iki ıehidin ail_~ 
rine teni edilmek llzere pr
mGdllrlyetine vermitlerdir4 

Kadıkör &Urerya sinem• .. 
Bu ıkşam 21,30 da 

Çifte keramet 
V od vit 3 perde. Nakledco : Refi' 



Rusyada Aşk! 
T Yazan: Lul Sari Ruaye 

ecrübe hiç bir zaman pahalıya 
mal olan bir meta değildir ! 
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! TRENDE .. 

Rus kızı ellerlle -

lieıi gün V arşova istasyo
lllıtıdın cebimde sade dolarlar 
Ofdq" h S IU alde trene bindim. 

1 •at 17 e doğru en son Po
onya • . ııtasyonu olan " Stapce ••t.a ,, '-a Jonuna geldik. Kötü bir is-
rııu'0n.. Kimse inmedi. Buna 
lı\[ lcıbıt yirmi kadar ıüngülii 
d•lc~r bindi. Ka!ktak. Onbeş 
d ıka ıonra, kır ortasında tren 
b~rdu. Vagonun pençeresinden 
,: 

6
•UrG dikenli manialı teller 

lı r n6yordu. Ne o ? Butalarda 
•rp nıi Yar yoksa?. 

diıPolonvalı ıüngülil askerler in· 
-. er. Tren gene kalkb. On 
~tre kadar yOrildO. Gene dur· 
~ Ba ıefer kırk kadar asker 
l6ıa Bunlarda ne tüfek ne de 
~ •ardı. Sadece bellerinde 
~ ca v ·~da. Buolar yeşil kaa
~ •• l'\JZJI " askerlerdi. Doğ.n 

ne yalan söyliyeyim hep 
~I . Jelikanlılar. ince fakat 
~li vllcutlan var. Elbiseleri 
~ (Yani Fransız) askerle-

't en daha gllzel ve biçimli. 
"- •lcrar kalktık. Tekrar mini-
~ dikenli telleri, sonra da yap· 
t.lc arla ıllılll bOyük bir zafer 

:J."arı altından geçtik. 
na. •lcua Ostilnde, Rusça bir "'•d •ardı. Ne olduğunu anlıya· 
~,.'111· Tren on dakika kadar 
lat, ~ bir daha durdu. Bu sefer, 
-.._ ~t~yonda. Hem de istasyo· 
"'1 • lllnhü okuyabildim: "Nego· 

OJe,, 

it::~ Sovyet Rusyanın ilk 
"lc.:idi. Yetil kasketli "Kızıl,, 
'-ip er trenden indiler. Biz de 

8-lllıarOte fittik. 
MtlJiati'GnırOifin öteki yani ka· 
'iıad lllemleketler gümrOkle-
ta~ A~kı yoktu. Sadece, bi
~ ... tunde bOyOk bir kırmızı 
~t~lnnşb. Üzerinde beyaz 
~e ve Fransızca olarak: 
lilaiı, dUnya proleterleri, birle· 

t ' Y•zıyordu. 
ltt ~t. birletiniz, ey proleter
n!..._ ~rl • · .:~~ıııız Ye biç olmazsa 
~ B kaldırmak için birle-
-.ı,eri • buausta bende sizinle 
r,k,~aı. . 

._ea,ı. '- ıimdiki halde bütün 
~ tG ıonırnkten geçmek. Sov
~. ibrikleri, her hangi güm---. ı,:, 11• iyi •• ne de katn. Yal
~ )-~da bavullardaki kitapları 
1-.. t•tldk lı'f tiarı Daha dikkat-

d._ R. e yorlar. Fakat bun-
'~'11Cadan gayn lisanda 
~ anladıklanru pek 
~ Joru•, zira, benim ba-
::: ......... lcar.ttınrken gördükleri 

ia
1 
.. ne ol~ağuno anlamak 

~...:.ondalu gazeteci kadmı 

....,_'-ete lnllve .. k 
~ -. • zzıı adın, sanıın 
L?· - 1tırC '.!'zeıdt ônüa• seri
~ ~ adar kitaba şöyle 

IOnra bana dönüp 

gözünü kırparak, edebiyata vu
kufunu anlatmak ister bir tavur
la: 

- · Tehlikeli değil, dedi. 
Bir saat sonra, bütün yolcular 

muayene edilmişti. Ostomn başı
mı aramamışlardı. içimden: 

- Keşke diyordum, Rubleleri 
satın alsaydım. 

Fakat aklı selimim: 
- Hayır, diyordu, eğer almış 

olsaydın ararlardı. 

Varıov!ldan gelen trenden inip 
daha geniş yollu bir tren hat
tında, daha geniş vagonlara 
bindik. Bu trendde yatakla va· 
gonlar Tardı. Kompartimanlar 
ikişer yataklıydı. Her yerde ol
duğu gibi rahat yataklar. Sadece 
şilte ve örtnler bir aı eski am
ma, temiz. 

1 Tren kalktı. kompartiman ya
,t~kt :ftrlcadaı!IP• N_ijni-Novgorod 
takı mi\henClıs 'ocasının yanına 
giden bir An&erikalı kadındı. 
Sovyet Rusyada cinsiyet, ve er
kekle kadın arasında zerre ka
dar fark olmadığı için, aynı kom-
partimana düşmllştiik. Ôyleya, 
ne diye kadını erkete ve erkeii 
kadına tercih etsinler? Hem ya
tak arkadaşım sarııın, ince, •Ü· 

cudunun tenasübünden de sporcu 
olduğu anlaşılıyordu. Her halde 
kendisini muvaffakıyetle müda
faa edebilirdi. 

Tren, nihayetsiz, dümdüı ve 
yetil deniz gibi bir araziden gi-
diyordu. Moskovaya kadar, on 
beş saat aynı manzarayı göre-
cektik. Arasıra bir orman. Fa
kat ne tünel var nede birıey. 
Bilardo masası gibi bir yol. Şe
hirler ve kasabalar bile pek na
dir. Saatlerce ne bir ev ne de 
bir yol ıörüyoruz. Fakat işte bir 
yol. Her halde bu yol bir tarafa 
çıkıyor. 

Sonra bir "izbe,,. Tıpkı bir ti
yatro dekorunda olduğu gibi. 
insan adeta, nerdeyse içinden 
balet dansözleri çıkacak zanne
diyor. Filhakika, kapıdan çıplak 
kollu, çıplak ayaklı sağlam iki 
genç kız çıkıyor Ye bize ellerile 
öpilc6kler gör.deriyorlar. Pence
remden onJara mukabele ediyo· 
rum. Amerikab kadın benimle 
eğleniyor: 

- Ne olacak... Propaganda 
yapıyorlar. 

- ? ... 
- Bu hareketin memlekete 

yeni gelenlere iyi bir tesir ver-
mek için yapıldığını anlamıyor 
musunuz? 

Belki de. Fakat ben birçok 
memleketlerde muhtelif propa
ganda vasıtalanna ve propagan-
dacılara ras gelmiıtim. Bu kadar 
cicisini görmemiştim . 

Bunları Amerikab kadına söy
ledim ve ilive ettim: 

- Berlin civarından geçerken 
ilç köylü, bize beyanı hoıamedi 

Milhim ilan 
Türk Anonim Elektrik şirkeündeıı: 
Şu son zamanlarda, bir takım do • 

landıncılar, başka müşterilerden al -
dıkları makbuzlar mukabilinde, ter . 
cihan hanım müşterilerimize müra -
caat ederek para istediklerini, ahali • 
nin dikkatine arzedem. 

Makbuzlar, müşterilerimizin vazih 
surette adreslerini ihtiva ettiğini ve 
memurlanmızrn, her talepte ibrazına 
mecbur olduklan, cari sene için mü • 
teber hüviyet varakalarını hamil bu • 
lunduklınnr hatırlatınz. 

Şirket, mevzuu bahsolan dolandm
cılann efalinden hiç mesuliyet kabul 
edemiyeceğinden, kendilerine ibraz 
edilen makbuzlara fevkalade dikkat 
etmelerini ve memurlardan hüviyet 
varakalannın iraesi talebinde bulun • 
malannı müşterilerden rica ederiz. 
l\lüşteriler, şirket namına tahsilat . 
ta bulunmıya selahiyeti olmıyan kim· 
seter karşısında bulundukları zaman 
polise müracaat etmelidirler. 

Tavzih 
Gazetemizin 29 • 4 • 932 tarihli 

!1~sh~ıında . ~linteşir Beyoğlu 
ıkıncı noterlıiınin 25 Nisan 932 
tarihli protestonamesinin milmzisi 
Madam Mari geyme vekili dok-
tor Ali Derviş bey olduğu ve 
Franava Koventi Ef. nin dahi im
zasını ihtiva ettiği tavzihan ilan 
olunur. ---................................................... . 
makamında... Arkalarını çevirip 
göstermişlerdi. 

Kim bilir, belki de bu teza
hürleri sevenler de vardır. 

YEMEKLi VAGON 
Karnım aç, Amerikalı kadının 

da. Yemekli vagonu aramaya 
başlıyoruz. Koridorda iri bir Rus 
bir köşeye dayalı semaverden 
çay içiyor. Rusca bir tek lselime 
bilmiyen Amerikalı kadın soru-
yor: 

Dining·car? ( logilizce ye· 
mt;kli vagon demek) 

Rus ağzı a~ı.k dinliyor Anla-
mıyor. Bereket rYersin bea Tolı-

1toy'un lisanında "yemek yemelc 
iıtiyorum,, demesini biliyorum. 
Adam bize iıaretle, trenin son 
tarafını gösteriyor, gidip birşey-
ler yiyoruz. Hesap oldukca tuz· 
lu. Amerikalı kadın söyleniyor: 

- Amerikadan daha pahalı! 
- Evet. Hem de daha iyi de 

değil. 

Komşum tebessüm etmek lut-
funda bulunuyor ve sorayor: 

- Siz Bolşe•ik değil misiniz? 
- Hayır. 

- O halde burada ~e yap-
mıya geliyor ıunuz? iş mi? 

- Hayır. Bir tecrübe. 
- Size pahalıya malolacak. 
- Madam. Tecrübe, hiç bir 

zaman pahalıya malolan bir ma-
ta değildir. 

iLK GECE 
Uyumuyorum. Bana trenlerin 

pek emniyetli yerler olmadığını 
ıöylemiılerdi. Ben de, hazinesini 
müdafaa etmek için uyumıyan 
hasis gibi uyumuyorum. 

Koridorda dolaşıyorum. Hava 
pek sıcak. F evkallde güzel bir 
gece. Etraf gilmÜf gibi. Fakat 
ortabkta bir tek ııık görünmbyor. 
Tam bir süktit. Biraz daha iler· 
leyince bir kompartimanın önün· 
de duruyorum. lçerde üç kadın 
bir asker var. Hepsi 11zanmıılar, 
uyuyorlar. Kadınlardan birisi, 
her halde blr rüya görilyor ola
cak, ellerini bükerek bir yanına 
d?nmek iıtiyor. Fakat güm! .• 
dıye yere düşiiyor. GUrültn ate-
ki kadınları uyandırıyor, kahka
hayla gülüyorlar. Asker, uyuyor. 

Saat iki. Nıhayet kompartima· 
nıma dönmiye karar veriyorum. 
Kapıda, yanımızdaki komparti
mana merakla bakan Amerikalı 
kadını görilyoruriı. Ben de bakı
yorum. Jçerde, çınl çıplak yata
i:• uzanmış bir kadın yatıyor. 
Üstilndeki çarşaf, bir hareketle 
açılmıı. Güzel bir vilcut. 

(Yarın devam ed"'!k) 

- -- - --- - ---- -------. 
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Mali Bir Deha! 
Madam Hanonun Dedikleri 
Birer Birer Çıkıyormuş .. 

Gazel dü Frank sahibi madam 
Hanooun geçen sene tevkif edil
diği hapishaneden çıktıktan ıon· 
rada Fors isimli bir gazete çı· 
kardığı Ye tekrar tevkif edildi
ği hatırlardadır. 

Madam Hano, Fors g!lzete
ıinde abonelerine ve müıterile
rine hususi birer bülten giSnde
rerek borsa tabTilatı hakkında 
malumat veriyor ve tavsiyelerde 
buiunuyordu. Müıteriler abo -
nelerde bu tavıiyeleri tıpkı bır 
borsacıdan edinirler gibi kabul 
ederek fiJan veya fa lan eıhamı 
satın alıyorlar veya sabyolardı. 
Fakat Frao.a hükumeti bu tarzı 
hareketi borıaya tesir telakki 
ederek, kendisini teTkif etmişti. 
Aynı zamanda madam "Hano,, 

maliye nazırına gizli poliı tara
fından kendi aleyhine verilmiı 
olan raporu da ele geçirerek ga· 
zetesinde neıretmit Ye hilcum 
etmişti. 

Madam Hano'nun Fors gazete
sinde muhtelif ıirketlerin esham
ları hakkında yazdığı yazıların 

ve noktai nazarlann kısmı azamı 
bugün tahakkuk etmiı bulunuyor. 
Bu suretle malt bir deha deni
lecek olan madam Hanonun ke
hanetleri şayanı hayrettir. 

1 - 111,, Ağuıtos 1930 ta
rihli gazetesinde, madam Hano 
" Emvali gayrı menkule ve em
lik ş;rketinde hissedar olanların 
150 milyon frangı tehlikededir.,, 
Diyordu. Filhakika bu ıirket bu 
glin ifUs ııetmiı bu1uoayor. 

2 - 10 EylDJ 1930 tarihli p-
zetesinde Maa' Hano "Ustrik 
bankasının garip plançoau,, ser
livhası altında: 

"Borsanın seyrine nazaran, 
emniyetin me•cut olduğuna hük
medilemez, diyordu, ve bu pek 
de sebepsiz değildir.,, 

Biraz sonra Uıtrik rezaleti 
meydana çıkmıf h. 

3 - "Fena havadisler., serliv
hasıyle Madam Hano fU satırları, 
14 Klnunuevvel 1930 da neş
retmişti: 

"Elmas sanayii tehlikeli bir 
buhran geçiriyor. Kanunuevvel 
nihayetine kadar mukaveleler 
yenileştirilmiştir. Ve bu mikdar 
8oO milyon tahmin ediliyor. Bu 
bal, vadeleri gelmiyen bir çok 
bonoların verilmemesi ihtimaline 
delllet ediyor. Löhidö bankasa 
~üdürilnün riyaset ettiği konfe· 
ransın maksadı sade "Milli kre
di bankasını,, allkadar ediyor. 

Madam Hano'nun bu bebaneti 
"milli kredi bankasının,,ıukutiyle 
doğru çıkmııtır. 

4- Alman • Liyoıı bankasının 
ifJAıına da madam Hano 26 Ha
ziran 931 tarihli gazetesinde ita· 
ret edip evvelden bildirmittir. 

5- 10 Kiounuevvel 1930 da 
Fors gazetesi, "Devitler ,, petrol 
grubunun yanlış hesaplar yaptı
ğını ihpar ediyor ve Polonyadaki 

yüksek olmıyan bir memleket 
kendi sermayesini dahilde mu 
haf a:ıa edemez. lngilterenin kre 
disi fÜphesiz henüz münakaıa 
kabul edilmez kıymetlerin tabb 
zımanındadır. Fakat bu kıymet 
lerin sukuta temayülleri vardır. 
ister istemez lngiltere düşecek 
tir,, diyordu. Bu hadisenin de 
tahakkuk ettiğini söylemiye lü 
zum var mı? 

8 - "Ruayal Duç'un suku 
tu., baılıklı bir makalede 30 
kanunuenel 931 tarihinde ''Fors,. 
gazetesi bu kuYVetli petrol trös 
tllnün inhitatını bildiriyordu. 

9 ve 10 - Madam Hano 930 
haziranından 1931 kanunusani 
sine kadar vukubulan emlik te
nezzillliyle borsadaki en kuYVetli 
tenezzüle istinaden yühıelişi ev 
velden haber eeriyordu. 

11 - Nihayet 25 kinunuev 
vel 1931 Ye 1 kinunusani 1931 
tarihli gazetelerinde Madam Ha· 
no, Kibrit kıralı Kr6ger'in YUİ• 
yetinden bahaederek fU sözleri 
söyliyordu : " Aylardanberi ga 
zetemizde Kröger eıbamının te
nezılllll Ye kibrit kıralının ifil• 
ıını haber veriyoruz.. Sukut 
ehemmiyetlidir ve iflb muhak
kak olacaktır. Kröger'in teıeb· 
büıleri boşunadır. Eski kunetini 
l>ulabilmesi için muhakkak su· 
rette bir mucizeye ihtiyaç var-
dır. ,, ' 

Bu en son hidisenin de tıp• 
kı Madam Hano'nun dediği 
gibi çıkışı, bu kadı:~n maliy~İ 
dehasına bir delildir. . 

lıtanbul mahkemei asliye birinci 
Ticaret Daireıind~n: 

Prag şehrinM Jüte fabrikasınm 

6Z7 numaralı nümunesinden yapılnu1 
135 - 80 eb'a.dm-dan 30000 çuval 8 
5 - 932 tarihine müsadif pazar günü 
mahkemece gatılacağmdan talip olan 
Jann muayyen olan gün ve saatte 

10,30 da Eminönü transit anbannda 
hazır bulun.malan iIAn olunur. 

lzmit Asliye Mahkemesinden: 
bmitte avukat ali vasfi bey tara 

fmdan lzmiti.n Kullar kariyeainde 
mukim Saime hanmı kerimesi 1\111 • 
kerrem hanım aleyhine ikame eyledl 
ği ücreti vekalet dav38Ina ait arzuhal 
sureti mumaiJeyhaya tebliğ edileme
diği ve ikametgahını terk ile bir sem 
ti meçhule gittiği tebliğ varakasında 

ki musaddak meşrubattan anlaşıl • 
mış olmasına brnaen mumaileyhanra 
bir buçuk ay zarfıında dava arzuhali
ne cevap vermek üzere ilanen tebligat 
icrnsrna ve tahkikatın 15 - 12 - 931 
tarihine müsadif sah gilnUne talikine 
karar verilerek arzuhal sureti mah· 
keme divanhanesine talik edilmiş ol
duğundan müddeti mezkure zarfında 
arzuhale cevap ita ve yevmi mezkfir. 
da mahkemede hazır bulunmlSI ili
nen tebliğ olunur. 

SEVRISEF AiN 
MerkeT.1 lda.re~I Galata köprül'a~ı R 2623 

Şube A, 51rtccl Mühürdar zade Han 22640 

petrol azlığını, neticelerin hiçliği- Meraln poatası 
nı, bu iş için toplanan sermaye- (Konya) 6 Mayıs Cuma 10 
nin azametini söylüyor ve iflasını da idare rıhtımından kalkar. 
bildiriyordu. 

6 - "1,, Mayıs 1931 de ma- idarece aşağıda ısmt yazılı 
dam Hanonun ıazetesinde haber Dükkan ve gazino arsası mü-
Ycrdiği "Şimali Fransa fonsiyer,, zayede ile kiralanacaktır. 
cemiyetinin ifllsı da tahakkuk Teminat 0

/ , 10 dır. 

et7i~.En mühimi 6 mart 1931 ihale 20/5/1932 ıaat 16. 
tarihli gazetede madam Hano, BOyükada iskelesindeki 4 
lngiliz lirasının ınkutunu ihbar No. h dUkkln. 
ediyor ve "Teıdit varidatı mu· Samatyada vapur iskelesi 

ayyen kıymetlerin varidatından j._.•r .. sas-·ı··--~------.....1 



Parisin en kibar 
sosyetelerini saran 
haril(ulade bir zevk 

san'at • 
'!serı ve 

Mo anın 
• 

cainı 

en ince isteklerini 
enfes bir ipekli ... 

Akşam tuvaleti 

• 

sabah - veya
Apremedi elbiseleri 

tercih ediniz, .. • • 
ıçın 

Çün u: •• 

İstanbul ve Ankara satış şubeleri 

21 Mayıs'ta açılıyor! 
Krepton Krepinin en güzel ve canalacı 

renk.eri Ankara sergisinde teşhir edilıyoı 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hstahklar mutahassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 

sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar ı~ıan. 

bulda divanyolunda 118 n,.mar:ı!t hu· 

susi kabinesinde dahili Jı ıtahkları 

muayene \'e teda,·i eder. 'i tCon: İs

tanbul (2. 22398) 

-14 -
iltica etmesini, §ayet gizlendiği ı 
yerde bir ıui tesadüfle keşfedilir • 
ıe, gizli yoldan oraya kadar git · ı' 
mesini ve oraya vasıl olunca ne 
gibi tedbir almak lazım geldiğini 
kendisine anlatmıştı. 

Y aldrzlı Mehmet ağa da, kızı 
bu gizli daireye sevkettiği vakit, 
Fethiye tela~ ve endişe içinde lm • 
lan Y azlıyı hayrette bırakan bir 
soğuk kanlılıkla: 

- Amca, sen hiç endişe elme. 
Ben bu yeri biliyorum. Babam ha· 
na göstermişti. Ancak zavallı ba
bacığımı kurtarmak ]azım. Sen o
raya kot. 

Demİ§tİ. Lakin Yaldızlı, meş'um 
akibetini bildiği için kızın güıel 

başını göğsüne çekerek, gözlerin· 
den akan yaşla güzel saçlarını ıs· 
latmıştı. Bu göz yaşları, zavallı kı
za vak'anm fecaatini anlatmı§l .. 

Şimdi yapılacak bir §ey yoktu. 
Y aldızh Mehmet ağa, Apti Pa~a • 
nın servet sahibi olduğunu biliyor· 
du. Lakin onun elindeki servet1 iş
te nihayet talep edildiği vakit ı-,ei> 
sini teslim ettiğinden ibaretti. 

Sadrazamsa, canına kıydı;:ı 
Apti Paşadan çok, pek çok fey u· 
muyordu. 

Fethiye, karşısında, şimdiye k.ııı 
dar İsmi her İ§İtende bir Ürper • 
me hasıl eden, belki babasını boğ
muş bu celladı görünce, hiç ter ... i· 
düt etmedi, amcaunın sözüne it.an 

r Takvim 
Çarşamba Perşembe 

4 mayıs 5 mayıs 

28 Zilhicce 29 Zilhicce 
Gün doğ\J§u 4,56 4.S4 
Gün batı§I 19,07 19,08 
Sabah namazı s.oı 5,00 
Öğ"le .. 12,! 1 12,l l 
lkindJ .. 16.03 16,04 
Akşam " 19.07 19,08 
Yatsı 20,51 20,53 
İmsak " 3,00 2,58 
Yılm gcı;en } 124 125 

Günleri 

Yılın kalan } Günleri 
242 241 J 

Dün aıeaklık ar..nml 19, aaı:-art 6 dt're • 
ceydl. BugUn hava açık olacak ve rUı;~r 
Şarktan ~ktlr. 

RADYO 
ı---------Bugün -' 

18 den 10 a kadar p-amofon, 19,30 dım 
20,80 a kııdar Vf'dlA ltır.a banunm ı,ttrAkly -
le aaz, 20,30 dan 21 e kadıır gr:ımofonL'\ 

FaUst operası, %1 den h e kadar Stndyo hn -
yeti, 22 ıkn 22,SO a kadar cazband. 

VİYANA (617,2 m. 20 kllout) - 1'?,30 
ı kon5er - 13,40 Ellzabet Retberg konııerl -

ııs plAk kon~rl - 17,~0 kedilere dnfr konle· 
rans - 18 konser - 20,45 dan9 - zs,ııs kon· 
ser. 

llEİLSBERG (2'76,6 m. 75 kilovat) - , Jlm· 
nııstik ve musiki - 9,30 ev kadınl:ırı itin J1ru· 

nastuı: - 12,ıo Ltipzlgdeu konser nakil -
17,30 Bamburg'tıan nakil - 21 plyanıo kon· 
seri - %3,30 konser. 

BÜKREŞ (SDt,% ın. 16 kllovat) - U pU\I< 
- 19 konser - 21,40 'Mart Dldyo konııerl -

22 piyango konaerl - 22,45 \'lyolon~l knn· 
ııerl - 23,lli aket. 

RO!\IA (441,% m. 75 kllo\"at) - 9,1.5 h.\• 
ber - 13,4.5 Jrnn~r - 21 haber - %1,45 lrnn
llf'r - 23,5.5 babf'r. 

BUDAPEŞR (1550,5 m. %8 kllovııt) -
kon1erl - .20,40 kon!K'r - 22,SO ııalon orkMt· 

raaı, sonra tlgan mu11lkbl daha ııonra daııs. 

l"l,15 salon orkestr~ı konseri - 13,0.5 kon· 
~r - 18,3.5 pl!ık - 19,40 çıgan orltt-.<ıtr-J ı 

MOSRO\'A (lSOi m. 100 kllovat) - '!l 
den 28 e kJıdnr Çt'k \'C fraıı5ızçıı ne,riyat. 

VARŞUVA (1411 m. 153 kilovat) - J~,35 

plft.k - 18,35 hııfl.f muallu - 21 mualklU tef-

rika - 21,15 koro konseri - Z2 plyonro l•on
scrl - ::s,.ı~ trıınıursıı neşrlyııt - :u dana. 

PAnts (172.5 m. 75 kllovııt) - zo Almun 

ed~blyat hnkkmda konser - %1 f'drbl kon
ferans - %1,40 moda bahlılerl - Zl,4~ rad
yo konseri. 

Yarın 
vtYANA 611 m, 6 - Saat 19,60 Rlcbard 

Vııgner'drn parçalar - Yulea }fa!llaenet: l\la
non - :!0,35 To11ca - 22~0 Dana mtıı:Jtl. 

BUDAPEŞTE - MM m. - Saat %0,30 
~oletto - TAlı;an mU.zl~. 

Hell!llberg 276,6 m. - &at 19,46 - Halk 1 
müzltı - %1 Mc\"9lınler: "I"o5ef Baydendcn 
- 23 - Dana müzlğl. 

ROMA - 4U,2 m. - Saat 18,45 - Kon
ser - 19,15 Havad!A ı:-ramofon plAklan, %1,45 
- Ak,am kon~rl, &"rıunofon pUUdarı. 

MOSKOVA - lS0,4 m. - &at %2 -
22,.;s - ln:lllı;çe haftalık icmali - Poatıı. 

kutaoru. 

BV'KRl':!!I - SM.Z m. - &at 2%,%0 Kon· 
&el' almfonlk, ZS,HS konaer. 

PARtS - 1725 m. Sa.at 21,'6 gramofon 
plAldan. 

lstanbul Vilayeti Beyoğlu ka
zası Defterdarlığından : 

Buik markalr bir otomobil Mhibi· 
nin Taksim maliye şu~ine olan bor
cundan dolayı müzayedeye vaıedil -

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Kocamustafapaşa'da muhterik altı mermer karakolunda mef" 

cut taşlar 24 Nisan 932 tarihinden itibaren yirmi beş gün rnüd" 
detle müzayedeye konulmuştur. İftirasına talip olanların 25 Ma" 
yıs 932 tarihine müsadif çarşamba günü saat onda sataş konıis· 
yonuna müracaatlan. (1694) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---___.,, 

Gedikpaşa'da J. Satınalma komis
yonu riyasetinden: 

J. efradı için altlı, üstlü ve somyalı üç yüz doksan sekiz adet 
idemir karyolama kapalı zarfla münakasası 9 ·Mayıs-932 pazartel 
günü saat on birde yapılacakhr. Taliplerin ıartoame ve nümüne• 
yi i~rmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için teminat ~e 
teklifoamelerile mezkur iünde muayyen saate kadar komisyonu· 
zuma müracaatleri. (1533) 

M. M. V. Hava MUşte,arh§ından~ 

lzmir•de tayyare taburunun Reşadiye garnizonuna ait ahşap 
iş iskelesinin ayak ve esas kirişlerinin beton arme kazık Ye ki
rişlerle tebdili ve Yenikaledeki iskeleye ahşap kazık ilivesile 
tahkim ve tamiri kapalı zarf suretile münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 7-5-932 Cumartesi günü saat on dörttedir. Şeraitini 
anlamak ve planını görmek isteyenlerin her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de teminat ve teklif mektuplarım muayyen 
ıün ve saatten evvel Vekalet binasında müteşekkil bava satan 
lama komisyonuna vermeleri. (1495) 

1 3. K. Sa. Al. Ko. dan J -------Merkez ihtiyacı için 220 kilo sığıf K. O. kıt•atarı hayvanatı çayırllll1-
drn1mak üzere çayır alınacaktır. 1 · 
hal~i 7 - 5 - 932 cumartesi günü sa 
at 17,5 ta komisyonumuzda yapılacnk
trr. Şartnamesini görmek istiyenlerin 
her gün ve pazarlığa iştirak edecekle
rin de vakti muayyeninde komisyonu
muza müracaatları. (253) (1793) 

* * * 
1 inci fırka k.rt'alarınrn hayvanla

rı çayın iİçin çayır alınacaktır. iha
lesi 7 - 5 - 932 cumartesi günü !'<l· 

at 17 de p:ızarlrkla komisyonumuzda 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek İ.!· 
tlyenlerin her gün \'e pazarlığa işti -
r:ık edeceklerin de vakti muayycnin
de komisyonumuza müracaatları. (2'.;2 
(179-t) 

BORSA 
3 Mayıs 932 _!,_;.,.•·0_1 ..... -"'-"ı>-•~nd_ı-11 

1~6 Kambiyo 
Frnsız; frangı 6 
I lngiliz lirası Kr. 
"T.f. mukabllf Oolar . .. 

• .. ... . . .. .. 

1.1 r~t 
l!rlı:a 

Drahmi 
Is. Frank 

Le\'3 

Flnrlrı 

Kuron 
Sillııı 
Pczcta 

1ark 
7.lotı 

Pengö 
" " 1 C\ 

ı Tlirk il ra ,, Ol nar 
Çervooeç ı.::uru, 

Nukut 

Fransız frangt 
Dolar 
lngiliz lirası 
Lirec 

{6850 
r 20CJ 

773 
217 

27 JS 
ı .. s 7~ 

eti 2372;) kilo koyun eti ayrı şartnS 
melerle de kapalı zarfla münak~~~ 
konmuştur. İhalesi 23 - 5 - 932 ~ 
şamba günü saat 14 te icra edil~~ 
tir. Taliplerin şartnamesini oku~''\ 
üzere her giin n münakasaya iştir;.. 
için de muayyen günde Ankara•da 

1 
M. satın alma komisyonuna mürnc3' 
Jan. (251) (1793) 

* * • 
Üçüncü muhabere alayının g:ırıt1' 

zondaki elektrik tamiratı pa.zarlıtd! 
tamir ettiriJece.ktir. İhalesi 9 - 5 • g;;. 
pazartesi günü saat 17,30 komisyoJ1 
muzda yapılacaktır. Taliplerin şart 
namesini almak üzere her gün ve ~; 
zarlığa iştirak edeceklerin de ,.al\ 
ımuayyende komisyonumuza mU~ 
caatla rır. (247) (1771) "' 

* • 
K. O. nakliye taburunda me\'t111 

köhne 67 kalem malzemenin iha!~ 
·1 - 5 - 932 çarşamba günil ~aat 1 

da komisyonumuzda yapılacaktır. 1~ 
liplerin şartnamesini almak üzere Jt.t 
gün \'e pazarlığa iştirak edecektert', 
komisyona ve eşyayı görmek istiyeıı , 
Jer de nakliye taburuna n rnkti ııt11 
ayyende komisyonumuza müracaat ' 
larr. (240) (1720) 

* * * 
. "' K. O. ihtiyacı için 3000 adet tıtı J 

fırçası pazarlıkla alınacaktır. thnl 
4 - 5 - 932 çarşamba günü saat 1\ 
da komisyonumuzda ya!)ılncaktır . 
liplerin şartnamesini almak üzere Jt~JI 
gün ve pazarlığa iştir~k edeceklt~ 
de vakti muayyende komisyonunıt 
müracaatları. (241) (1721) 

"' .. 
. Jıl' 

Müteahhit nam ve hesabına Giil ~ 

miştir. 5 - 5 - 932 tarihinde per • Borsa harici .ı 
şcmbe günü saat 12 de Tak.simde mil Altın 
li garajda müzayede edileceğinden ta ;\lceidiye 
lip olanların müracaattan ilan olu · Bıınknor 

9J6 

ne hastanesi nisai kısmında yapılll~ 
noksn.n tamiratın ihalesi 5 - 5 '"""'.' fO' 
T. perşembe günü saat 15 te konııs <' 
numuzda yapılacaktır. Keşifna~tJt'' 
şartnamesini görmek itiyenlerın tifl 
gün \'e pazarlığa i'tir~k edeceklC·t' 
de vakti munyyeninde komisyonutT'ı; 1 23~ 

nur efendim. (2Si9) L 4 müracaatları. (24:>) (1769) 

dı ve doğru celadın yanına yaklaş
ıarak: 

- Kim olursanız o'unuz, siz 
daima benim için ismini hayırla 
anacağım bir adam kalacaksanız. 
Amcamın hayatını kendi haya· 
tınıza bedel kurtardığınız için si
zi unutmıyacağım. 

Dedi ve Kara Alinin bu güne 
kadar hiç kimsenin tutmadığı 

elini mini mini ve beyaz ellerile 
tutar!ik alnına götürdü. 

Kara Ali. donmuş kalmışh. 
Kanlı ömründe ilk defa olarak 
kalbinde bir insani his bulmuştu 
ve bir az gözleri solanır gibi 
oldu. 

Birden dönerek: 
- Kara Alide insıtndır. Onun· 

da bir kalbi vardır. Bir gün •• 
Ukin 6tesini ikmal edemeden 

dimdik, mermer gibi bembeyaz 
ayakta duran F ethiyenin önünde 
iki büklüm eğilerek. sağ elini 
gogsune koyup selimlidıktan 
sonra kapıya doğruldu. O zaman 
Mehmet ağa: 

- Acele etme, beraber çı· 

kacağız! dedi. 
Biraz sonra Fethjyeyle amcası 

baf baıa uzun bir müzakereye 
daldılar. 

intikam! 
Yaldı:ıhyla Fethiye, burada hiç 

kimsenin nazarı dikkatini celbet-
meden kalmışlardı. Y almz konak 
artık bomboştu. ~adrizam ket· 
biidası, bu güzel konağı bomboş 
bırakmıya kıyamadı. Miri için 
emvali müsadere olununca, def
terdar konağı da müzayedeye 
çıkardı. Sadrlıam konağı ken· 
disine istiyen kabyaamın sözünü 

k1rmadı. 
Evi buna verdi. Konağı elilJe 

geçiren Arnavut, buraya yeri~ 
meyi kurdu. Muttasıl vezire Is~ 
yanet ederek bir gün ayai• I· 
kaydırıp mihrile mllbener .~
mak için gizliden gizliye ePtır~ 
kalar çeviriyordu. Sadriı• e 
sa, muttasıl zengin vezirleri ; .. 
balkı soymaktan ta yanında k• 
natılan fesadı göremiyordu. eli. 
Konağa taşandığı ilk gece~ .. 

Geniş bahçeye nazır yatak O ,!"' 
sında yatıyordu. Tavanda bir 'f 
dızh zencire tutturulmuş kla~ 
kari Mısır tezbibile oyaıah 0, 
işlemeli kandilin renk renk dl~ 
şebbekelerinden odaya al•''.., 
bir ziya vurmuştu. Sadır•~il 
kethüdasım soyan cariyeler, 
işaretJe odadan çıktılar. ) 

(Bit metli 



VAKlT 4MAYIS1932 -
* Mahkeme ve tcra ilanları • • * 1 

da!ı~tanbul Uçüncü icra memurluğun lstanbul yedinci icra memurluğun· ti ebediye tepesi civarındadır. Hudu-
dan: du; cephesi Darülacezeye giden cad· 

lstanbu yedinci icra mcmurlufiun- 1 

dan: 
talip olanJarm 2:l0 lira lHymeti ma • 
hammenenin yüzde 10 nisbetinde pey 
akçeleriyle beraber 25 - :> - 932 fa. 
rihine te adif eden ~arşamba günü 
saat 13 ten 15 c kadar Kadıköy icra 
dairrsinin 93:! - 267 numaraJı dos • 

01 
'I'aınanuna 6.'ro lira kıymet takdir Tamamına iki bin beş yüz lira kıy de iki tarafı Bulgar hastanesi bahçe· 

lltıa.n Fatihte kırk çeşmede sekban_ met takdir olunan Ista.nbulda Çak • si ,·e ba.ıan Çifte cevizler caddesile 
~İbrahim ağa mahallesinin krrk makçrlarda Dayahatun mahallesinin ve bir tarafı İngiliz kulübü ile mah
k...,..ıue caddesinde eski 32 _ a.ı mü • Büyük Yenihan alt katında eski ve dut olup mesahast tahminen (17) dö-

Kbım efendiye borçlu lsmail Hak 
kt be};n haczolonan Fatihte Ho<'a 
vei:ı; mahallesinde dede sokağında ~ 
No. lu ka),den arsa ,.e halen üzerin-

trrer nuınarah 34.0 zürra arsanın ta yeni 12 numaralar ile murakkam mu- nüm (1) nlek (182) arşın terbiinde 
~ı açık araştırmaya vazolunmuş· kaddema üç oda halen deponun nr!';ıf olup kıymeti muhammenesinin tama· 
•ı.ır._25 _ 5 _ 932 tarihinde şartn:ı. _ hissesi tarihi fülnda.n itibaren otuı mr altı bin liradır. Talip olanların 
~6 divanhane'-·e talik <'dilerek 15_ gün müdd<>tle açrk artttrmağa vaze • kıymeti muhammenesinin südüs his 

9 J dı·ımı'~tı'r .sere L"'3bet eden mebl!iPın yüzde on 
.. - 32 tarihinde müs.ıdif çarşamba ;;- · J "' 

de 4 - 13 No. lu bir bap hanenin ü~ Ya.! rna müracaat eylemeleri ve mez!i::iır 
his....e itibarile bir hissesi tarihi m~n • gayri menkul üzer~ndeki haklarını hu
da.n itibaren 1:) gün müddeti<' ihaksi susiyle faiz \'e ma ·rafa dair olan id
nin katiyesinin icrası içün müzayeclc· dialarını evrakı mü~hiteleriyle hemen 
ye vazedilmiştir. bildirmeleri aksi halde hakları tapu 

tiİıll'· Talip oJanlann kıymeti muhammi- nispetinde pey akçelerini müste~hi • 
d u saat on dörtten on altıya ka - nenin yüzde yedisi nispetinde pey ak hen ,.e 926 - 6300 dosya No .su ile 
·ar lsta.nbul üçüncü icra memurlu • çesi vermeleri Jaımıdır. Birinci art· 6 Haziran 1932 tarihinde ve saat 11 F11

da açık araştırma. suretiyle satı· turna 8 - 6 - 932 tarihinde saat (16) ten 16 ya kadar bizzat ve ya bilveka· 
:y~r. Ara~tır,maya iştirak için da dairede icra kılmacaktır. Müşte - le ve fazla malumat almak istiyenler 
teltıd~ Yedi teminat akçesi almır. l\lü- riler daireye bu bapta t.alik olunan a dQt;yasının ita edileceği ilAn olunur. 

lhalei evveliyede Yüz liraya tali~ı sicilleriyle sabit olmadıkça sabş be .. 
zuhur etmi olup talip olanların kıj • delinin paylaşmasından hariç kala • 
meti muhammene olan 671 liranm cıık1an iJan olunur. (:? 64) 
)iizde onu nispetinde pek akçası 'er --------------

Ayvalık icra memurluğundan: 

i ~ vergi belediye rüsumu vakıf çık arttırma şartnamesini okuyabile· (2876) 
'll~ ilt\Ü§teriye aittir. Hakları ta- cekleri ve bu i~ ait 931 - 823 numara- ---------------

tı skilile sabit olmayan ipotekli ala- 1r dosya irae edileceği gibi tafsilatı ldanbul Asliye dördüncü hukuk 

meleri Ye yüzde beş zam etmeleri trı
zımdır. 1ha1~i kntiycsi 22 -- ;; - 93~ 
tarihinde saat 16 da dairede icra olu 
nacağı ve hu işe ait dosya numarası· 
nm 338 - 176 olduğu ilan olunur. 
(2873) 

Ankarada Osman Fevzi beye borç
lu Ankarada mukim ik<>n elycvm ika 
metgahları meçhul hulunan Sel!mik 

~ltl 1 ıa· zı'm" dah"ı \'"rı'1ı'ı·. mah.kemeıinden f k ar,.a diğer alakadarlarrn ve in.i· "' " 
a hakkı sahiplerinin bu haklau· Müterakim vergi, belediye, ''akıC İ· Davacılar Sabri ve Zekeriya bey-

1\ı \'• h car-.: mu"s .. ·terı·ve aittir. Haklan tapu ler tarafından Sirkeci Demir kapu Fatih ıulh 3 üncü hukuk ha
kimliğinden : 

mübadillerinden Osman Hulusi be 
yin işbu borcundan dofayı tahtı hac
ze alınıp satılmasına karar verilen n 
i~inci a1·tttrmalarmı 20 Nisan 932 t:ı

rihinde yapılacağı ilan edilen Ayva • 
lıkta taşlı tepe me,iriinde 81 dönüm: 

... 1 ". ususile faiz n masarife d:ıir "'"'' J 

v aJı d sicilliyle sabit olmayan ipotekli ala- YtlmH otomobil şirketi garajındaki 
1 dialarmı ilan tarihinden itiba · d Müddeiye Hadiye hanım ile !\!mil 

efendi aralarındaki sulh te~cbbüsü dava
sında müddcialeyhe giinderilcn da,·ctiye
dcki mübaşir mc~ruh:ıtında müddeialc\"· 
bin ikamctk!hının meçhul olduğu bildi· 
ritmi~ olmakla \'evmi muhakeme olnn 
28 5 932 saat 10 Fatih sulh 3 üncü hu· 

~ cakhlar ile diğer alncaklılann ve ir- yaı:ıhanes111 e Ri7.a bey aleyhine 
b·~- )·i.rıni gün zarfrnda evrakı müs· ··dd J h ·ı ı t b·ı· d 
•~ı tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını mu aa ey e a1 o an o omo ı ı u·a· 

enyle bildirmeleri liızımdır. Ak- t bu··.·· k t• ı Ahmet eli mcvldinde 40 dönüm dört 
parça zeytfrıliklerdeki 696 - ;J961 hi~ a· h ve hususiyle faiz ,.e masarife dair id cınm o o ,.,une ~arpma ıııure ıy e 

0

1 
a.Jde haklan tapu sicillerile sabit dialarının ilim tarihinden itibaren husulen :ıararü ziyan ,.e hasarın tu -111

'Yanlar satıc:: bedelı·nı·n pa'-•la"'ma • ta 1 72r.:: l. t h ·1· t l""l · l 
:t J "' yirmi gün içinde evrakı müshiteleriy n o aın <> ıranın a st ı a ... ııy e 

~an hariç kalrrlar • Alakadarla - le bildirmeleri lfmmdır. Aksi tak- ikame olunan davadan dolayı esna}, 

sei şayi:tlnrının ye,•mi mczkürda ra • 
pılan ikinci arttırma neticesinde dört 
zeyt·nJikteki hissei şa);aıarmm c~ 
an 506 lira bedel mukabilinde Ayva .. 

İcra ve iflas kanunun 119 uncu dird"' haklan ·-- sı·clll"'n'yJe sabı"t tebligatta müb~sir tarafmdan ,·eri • 
ıı. .. _. ... a.öPU " - -.. kuk mahkcme!'inde hazır bulunmadıA1 
---.ıqd~-•- •- r~ı. h k t t ı · ı ı t bed 1· · ı len meşrnhata nazaran müddeaaley • 
]ij ~e ~v -a.n are e e me erı o mıyan ar sa. ış . c ıntn pay aş • takdirde muktezayı kanunisinin ifa etli- lıkıta tahriknt.ör HulUsi Nuri bey n:ı • 
. lltınu ve daha fazla mnlômat almak ma.ı;ından ha~iç kalırlar. Alakadarla - hin ikametgah ıme~hul olduğundan l·c·~-1 ı'l·'n olunur. 
18H.... h.k. l'k b" ·1· " ~,, " mına ,·ekili Hüseyin Hüsnü bey üstün ........ .Y~lerin 31 _ 2355 .numara ile me nn lcra ve lflas kanununun 119 un- a ım ı çe ır ay müddet.le ı anen ------- --------
"1lltıy ti cu maddesı' ho"kmu"ne ..,0 .. re tevfiki ha· tebligat icraSl'lla ve tahkikatrn 14 • 6- Kadıl~öy icra dairesinden .. e ıniıe müracaatları ilan olu - ,. de bırakıldığı, bor~lunun ikamdg~hı 

meçhul hulunmasr hasebiyle tebliga • 
tın füınen if~ ına karar ,·erildiğindcn 
tebliğ makamına kaim olmak üzere i
J:in olunur. 

.. Ut, (2872) reket etmeleri Mzımdır. Daha fa:ıla 9.12 sah günü saat 14 te talikına ka· lçerenköyünde bahçivan Tahsin a· 
'--..... malt'ımat almak istiyenlerin daireye rar verildiği ilan olunur. (2874) ğa karrsı Emine hanımla Bostancı cad 
J l<.iıtaJıya asliye hukuk hakimliğin- müracaatları lüzumu ilan olunur. l t b l 111 A 

1
. B' . • desinde Mezarlık karşısında 91 numa-

"t'll • (2875) 8 an u ır~ahkemei s ıye ınncı rah hanede ~uyolcusu Ahmet af':ının 
hı: Ticaret Dairesinden: şayian mutasarnf olduklan Erenko. ---------------
uıl(ddei Ku .. ta.hy .... ın h"mı'dı'v, .. e ma I ·· · Birinci Ticaret mahkemesinden: haJ -· "" J J stanbul dordıincü icra nıemurlu- Mahkemece satılmasına karar n yünde J~erenköy mahallesinde Kab -

Jca lesinden katip zade kerimesi srttı- ğundan: rilmiş olan ltalya'da Bergama ~eh • ristan mevkiinde Hamam sokağımda lstanbulda Sultanha:mamrnda ha-
t ~anım tarafından kocası pazarcık Şaziye hanımın a};m Harçil!i e- rinde (lndüstrie Riunite di Filn.tı) kain mulümel hudut 1 ufak taşlık ve capulo hanında N 31 mağazada ma " 
ltaır.ir cedit mahallesinden Elyevm İ· fendiden istL'naz eylediği paraya mu fabrikası mamulatından üç katlı 12 1 ~ota ,.e 2 oda ve 2 bodrum ve J mut- nifatura ticnreHyle i:.tigal eden Mus 

llıetgahı meçhul Rüstem oğlu 5:em· kabil Vefaen ferağ Beyoğlunda Fe numara boyasız ve konik şeklinde mu fak ve 1 hela ,.e 1 küçük bahçeye rr.ii~· tara J. 'uri oğlu Hasan ve ~iirekasr :)r 
~ aleyhine ikame olunan Bo~an- riköy birinci kısrm Hasköy cadde~i kana bobinlere sa.nlmı' 54 balya de temil eski 64 ve yeni 93 numaralı na - ketinin alacaklarile icraen aktettiAi 
'i a d~'t~ın İcra kılınan muhakeme eski 11 No. \u bir kıt'a tarlanm sü - rununda (4000) kilo iplik ilk arttır- nenin satrlmak suretiyle şuyuunun i- konkurdato evrakı muhakememize 
:t'1tı ırıeticesınde tarafeynin boşanmala • düs hisse.si 40 gün müddetle mevkii mada kıymeti muhamminesinf bulma· zalesi için 1 ay müddetle müzayedeye tevdi kılınmış ve <'mri tetkikatm 12 

a 23 - 3 - 932 tarihinde karar \C· müzayedeye vazolunarak (200) lira • dığı cihetle 8 - 5 - 932 tarihine vazedilmiş ise de müşteri zuhur etme· mayıs 932 tal'ihine müsadif perşembe 
lil.tıJ:.• - .,., 4 7 d J'b hd . 1 b d . d E d·~· d be i :~inden H. U. M. K. ı ... unun O a ta ı i u esınde o up e eh mü· müsadif pazar günü saat 10,20 e ' - ıgın en tekrar 20 gün müddetle a- günü s:rnt 10,3() da icrası mukaırer 
d'llci ~addesine tevfikan tarihi ilfın • zayede haddi Iayıkın.tfa görülemc - miıı.önü N. anbannda satılacağından çık arttırmtyft konulmuştur. Mez - bulunmuş olduğundan bu bapta aln· 
"1 ıtiba.ren 15 gün zarfmda müraca- diğinden bir ay müddetle temdidcn talip oJanlann vakti muayyende mıt- kur hane üzerinde ipotek ve irat ve Jrndar olanların mel.kur gün ve sa •t· 

~~t~tıne<liği surette. hükmün kesbi miizayedeye rnzolunmuştur. Mez • hallinde hazır bulunmalan ilan olu- borç senetleriyle tellaliye ,.e ihale pul te mahkemede hazır bulunma1nn i . 
, 

1YYet edeceği iH\n olunur. kur tarla haJ.en boş olup ,.e Hürriye· nur. re.simleri müşterisine ait olmak üıerc h\n olunur. (2303) 

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

-.._206-----TARtH EL KrTABJ 
:iliz kıralının Reval mülakatiyle, Makedonyadan OımanJ :daresinin k&l· 
"1lm11.ıma bile teşebbüs edilmişti. 

Hillfet siyaseti -- Genç Türkler • 

() Tanzimat rükünleri muvaffak olmamıştı. Tanzimatın ileri sürdüğü 
1 lllıanlı milleti birinci meşrutiyetle tahakkuk etmemişti. Bili.kiı mem .. 
it'ket parçalanmııtı. Onun için bazı meşrutiyetçi Oımanhlar, islamcıh· 
r' ehemmiyet vermiye başladılar. Bunlar .müslüman birliği yapmak is
.:;orlardı. Namık Kemal ve Ziya pn§alar lıtanbula döndükten sonra Os 
\' lln)ı milleti yerine ialam ümmetine istinat etmeyi daha muvafık bulu .. 
~orl-..dı. Abdülhamit de bir dereceye kadar dahilde ve hariçte müslü • 
'-Lfa fazla ehemmiyet verir gibi gözüktü. 

Fakat bunlardan hiç bira.meli fayda hasıl olmuyordu. 
lıt Bir zaıaanlar Fransrzlarm, bir z&manlar İngilizlerin iıtismara ça • 
ait ~klar; hillfet fikri, Avrapada devletlerin düşmanlığını, dahilde hı • 

t11au tebaasının ayrılmak arzularını §İddetlendirdi. 
~ AbdGJhamit idaresinde müthiı bir istibdat vardı. Maliye İ§leri ber • 
.\L .:. Maatlar muntazam verilemiyordu. İsyanlar durmamıştı. Bunlar. 
"Gulhanıit idaresine muhalefet edenlerin kuvvetli tenkit ıilahlarıydı. 

t'\a Mithat paşa kanunu eıasisiui iade ettir.mek, Oımanlı milletini ko-
lııak davaıındaydılar. 

t~ Genç Türkler 1900 ıenesinde ikiye bölündüler, bunlardan bir kı • 
~l erıneni komiteleriyle birleşmek, Avrupa devletlerinin müdahalesini 
~etınek gibi tekliflerde bulundukları için bir kıınn genç Türkler 
h-t dan ayrıldılar. · Müdahalenin aleyhinde olanlar (terakki ve itti • 
de ~iyeti) adını aldı. Bu cemiyet Pariıteydi. Taraftarı bir kaç kili • 

11 •baretti. Memleket içinde ciddi hiç bir teıiri yoktu. 

\7ttzbaşı Mustafa "Kemal liey, Vatan ve 
Hf.!~riyet cemiyeti 

' 

~1 (1904) 22 kinunuevvelde tahsilini ikmal eden erkim harbiye yüz • 
~\la 11 M~~tafa Kemal bey daha mektepteyken Abdülhamidin dikkat ve 
..\hd~etını celhetmİ§tİ. Mektepten çıktığı gün tevkif olunup Yıldızda 
ltle.,~~lllrıidin ititebileceği ~ir vaziyette isticvap olunduktan v_e ~ylarca 
t\ıll kaldıktan ıonra Surıye ordusuna sürülmüttü. Orada fıkrıne uy• 
ıtiı]j b~adatlar buldu. Şamda devlet idaresinin deği§mesini iıtiyen 
tc~İ;y 1~ c:~miyet kurdu. (1906) Bu cemiyetin adı (Vatan ve hüniyet) 
~il iç~tıydı. Muıtafa Kemal bey cemiyetin faaliyetini Rumeliye de tef• 
~ ~ Mısır, Yunanatan tarikiyle gizlice Selaniğe geçti. Selanikte 

P.t açtı. Bu ıube orada vatan ve hürriyet cemiyeti diye tanındı. 
' pıı.t.afa Kemal beyin tekrar Suriyeye avdete mecbur edilmeainden 

arıaten gelen biri, vatan ve hürriyet cemiyeti iımi yerine (Terak • 
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ki ve ittihat) ismini teklif etti. Terakki ve ittihat ismi daha çok tanınmı' 
zanneddiliyordu. Selanikte (Vatan ve hürriyet) cemiyeti yerine (T erak 
ki ve ittihat) ismi kabul olundu. Bu cemiyetin Suriyenin bazı yerlerinde, 
Berutta, Yafada, Kudüste askerler aarsmda taraftarları vardı. Muı • 
tafa Kemal bey, bundan sonra kolağası olarak Makedonyaya welmiş, 
merkezi Selanik olan üçüncü ordu mü§irliği erkim harbiyeıine dahil ola • 
rak cemiyet içinde faaliyet gösterme~ fırsatını bulmuıtur. Meırutiyet;n 
ilim sırasında cemiyetin İsmi (ittihat ve terakki) cemiyetine tebdil olun• 
mu§tur. 

ittihat ve terakki komitesinin meydana çıkmasına, Makedonyanın 
casuslardan r ·~ak olan husqıi vaziyeti amil olmuıtu. --

~ikinci meşrutiyet ve Aptillhamidln hal'i-

Reval müllkatiyJe Makedonya Osmanlı idaresinden tecrit ediliyor • 
du. Bu vaziyet üzerine ittihat ve terakki komitesi açıkça isyan etti. Ko • 
mitenin merkez ve şubeleri Yıldıza, ve Babıaliye telgraflar çektiler. 1876 
kanunu eaaıiıinin tekrar ilanını istediler. 

1908 temmuz 24 te meşrutiyet ilan olundu. Abdülhamit mukavemet 
etmedi. 

Mustafa Kemal bey, memlekette büyük ve radikal bir değitmenin 
lüzumuna kanidi. O, hedefini biliyordu. Onun için her şeyden evvel 
mefrutiyet inkılabını yapmış olan ordunun asli vazifesine dönmesini isti· 
yordu. 

ittihat ve terakki reislerinden bazıları Mustafa Kemal beyin bu fik· 
rini hot görmediler. Mustafa Kemal hey, asker olarak kalmayı tercih !t • 
ti. 
Muıtafa Kemal beyin aıekrin gündelik ıiyasetle meşgul olmaması hak • 

kındaki mütaleaaını muvafık bulmıyanlar, kııa bir zaman sonra lıtanbu
la meşrutiyet muhafızı diye gönderilen askeri kı~'aların halifenin elinde 
ıiyui bir alet olduğunu gördüler. 31 mart (14 nısan 1909) irticat bu şe .. 
kilde meydana çıktı. 

31 mart irticaı Seli.nikte zabitler arasında hassasiyet uyaı;ıdırdı. O 
zaman Makedonya ordusu kumandanı olan Bağdatlı Mahmu• Şevket 
pafa da ve diğer kumandanlar da irticaat kartı hareket fikri cörülmü • 
yordu. 

Seli.nikte reclif fırkası erkamharbi bulunan Mustafa Kemal bey, Hüı 
nü pa§a namında bir zatı Mahmut Şevket paşaya göndererek irticaa kar• 
tı harekete ıeçmiye tetvik etti. Kendisi de ordu erkanı harbiyesine giUi. 
lrticaa kartı büyük bir kuvvet sevkederek isyanı bastırmamn lüzumunu 
kabul ettirdi. Kendisi gidecek kuvvetlerin erkanı harbiye reisliğini kabul 
etti. 

Bu orduya Hüınü Paıanm kumanda etmeıini rica etti. Hüsnü p&§a 
kumandayı kabul etti. Muataf a Kemal bey Mahmut Şevket papyla gö-




