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Sovyetleri ziyaret 
Kiyef'te bir duruş .. 

istasyondayız, Başvekil askerin Unllnden 
lktneı geçişinde KazımPş.yad6nüp takdir 

........., hissini ifade ediyor : Giizel asker ! 
Kiyef - Moakova, 28 Nisan 932 

-2-

.. O•kova- rsrasyonunda rsa,veilllmlzln 8nDnde geçit resmı 
6 ~ClfVekü 1Am('t Paşa Ha;retlerlyle rusçasını rusça bilenler temin ediyor 
~'likte Rusyada b?Jlıınan mi;dirimiz, ki, bir Rus kadar gü7.el ve kumandan 
lrealllı meb'usu Hakla Tank Bey, ca söylüyor. İki üç fotoğraf, sinema 

:llalıate ait intibalarım karilcrine bil makinesi ... Bir düzüne işliyor. Ara • 
"niye başlanuştır. l'alnız dün al - da, Hayri beyin küçük makinesi de gö
~z mektubun numarası ikidir. züküyor. Zihnim ihtiyarsız bizimki· 
::_ 1'1.ektubun bir yol meselesi yüzün- lere uçuyor: .~li, Etem, nerdesiniz? 

letıhhur ettiği-ıi zannediyoruz. diyorum. 
~ince onu da der/ıal neşredeceğiz. İşte bir gözlük taksam, tıpkı Namı 

İsınet Paşa, selam vaziyetindeki ğa benziyen bir başkası ki Odesadan 
~aya doğru yürürken kıt'a. ku~an- Moskovaya kadar bizimle berabe~ ~~· \llltn kısa nutkunu dinledı. Surat- taşıyor. Bu meslek erbabının bırıbı
..:ealdTı cümleler. Nutuk bitince to- rine benzeyiş hususunda hudut tam
-., IUi. lllştfrilmiş, hu nutkun yazılısı madığı muhakkak! 
'-tt 'Da.saya. verip t rar selam adı. S· Kiyerista.Syonundayız. Başvekil 
~ "Merhaba kızıl asker,, in Alttarafı 5 inci sayfada l 

f I 

ismet Pş. Hz. 
Romaya gidiyor 

M. Grandi Tll.rkiye
ltalya dostluğundan 
hararetle bahsetti 
Roma, 5 (A. A.) - M. Grandi bugün 

Mebusan meclisinde söylediği bir nu
tukta muhtelif meselelere temas etmiş 
ve bu arada tahdidi teslih.at ve çin -
Japon ihtila.fi meselelerinden de bah
settikten sonra sözü Türkiye - Ital
ya münasebatına naklederek demiştir 
ki: 

"Bugünlerde Meclisi Vükela ve Bil· 
yük Faşist meclisi tarafından tasvip 
edilen bir kanun layihası meclise tak
dim edilmiştir. Bu la}iha Anadolu 
sahiliyle Kastellor.izo adası arasında
ki küçük adacıkların hakimiyetini ve 
karasularmm hududunu tayin için ge· 
çen 4 kanunusanide An.karada İtalya 
ve Türkiye hükumetleri arasında imza 
olunan mukavelenin tasdikina müte
alliktir. Bunda.n evvel yapılan siya
si mükalemeler meselenin La Heye Di
''?nı adaletine sevki teka.rrü.r ettiği~ 

·veni zabitlerimize dün 
diplomaları ve~ildi 

"Tilrk milletinin yüksek vasıflarını llzer
lerlnlzden tecelli ve ızhar ettirmek 

sizin için milli bir vazifedir • .ıt 

' Yenr zabllfertiiiTzCfen'"' lilr .. gurup 

Bu sene Harbiye mektebinden za
bit vekili olarak çıkan efendilere dip
loma dağıtılması merasimi dün öğle
den sonra yapılmıştır. 

Merasimde Ordu müfettişi Ali Sa· 
it, Ali Fuat, Pertev paşalar, Kolordu 
erka.m harbiyesi ve bir çok yüksek 
rütbeli zabitlerimiz buhmuyorlardL 

Davetliler saat on beşte mektebin 
bayraklarımızla süslenmiş ve silahlar 
konulmuş olan konferans salonuna 
geçmişlerdir • 

Bu sene Harbi.r.e~den_o_o: .. 

muştu. ---
Ordu müfettişi '.Ali Salt paşayla 

Harbiye mektebi kumandan vekili ni
ralay Cemil Tahir bey bu masa ba§Jna 
geçtikten sonra Cemil bey evvela n1ek
tepten bu sene birincilikle çıkan istih· 
lim sınıfmdan Fuat beyin ismini o
kudu. 

Fuat bey ortaya gelince '.Ali Sait 
paşa muvaf fakiyet temenni ederek 
kendisine diplomasını ve birincilik 
mükliatı olan mahfaza içerisinde gü
:ııel bir altm saa.t yerdi. Geu& sabiti-

Mesele tekrar alevleniyor ! \ den 1920 senesrnile bir ltilAfname 'm 

Hastane sahipleri biz 
tüccar değiliz, diyorlar 

'd Bir n:ıüddettenberi dedikodusu devam 
ııı:s~ doktorların T icaret odasına yazıl
'lıtct· ~eselesi hak kında Ticaret odası 
llilıı •sının vermiş olduğu yeni karın 

2Ö'zınıftık. 
~y Yatak lı hastahane sahiplerinin o-
Oll: t•Ydedilmeleri ! Azım geleceğine dair 
g~ ~ karar etrafında dün alD.kadarlarla 
~lt'n ttik. Alakadarlar oda meclisinin bu 
'tknın da kınunl olmadığında ısrar 

S ltdirler. 
du11 :tlık yurdu sahibi doktor Ferit Bey 
hu b tndisiyle görüşen bir mubıırririmize 

ıısus•· 1 .. 1 . . ......., ... şun an soy cmıştır : 
~l 'I'icaret odasıoın 20 yataklı 
~•neleri Odaya kaydetmek-

te ısrar etmesi ve bu hususta 
karar vermesi kanunun esasına 
olduğu gibi ruhuna da muhalif
tir. Biz tüccar değiliz, bekimiz. 
Hekim içinse ticaret yasaktır. 
Binaenaleyh ehliyeti ticariyeyi 
haiz değiliz. Halbuki ticaret ka
nunu ehliyeti ticariyeyi haiz ve 
bir muamelei ticariyeyi itiyat et-
miş bulunanları tüccar olarak 
kabul etmektedir. Ticaret kamı· 
nu bu huıusta çok sarih oldu· 
ğundan doktorların tilccar sayıl· 

[ Alttıırafı 2 inci sayfamızda 1 

M ühim maç bugün 
lstanbul - lzmir muhtelitlerl buglln 

stad~umda karsılaşıyorlar 

l).... lıll,;:ı_ - , • -

-.aah ••llrlmlze gelen ızmlr muhtelltl •Dorculerı 
- "i azısı 5 inci sayfamııd.1 -

za edilmiştir. 
Fakat, her iki hüıkftmet te tahkin. 

usulünden sarfı nazar ederek ihtilafı 
re'sen halletmeyi, takip ettikleri 
dostluk ve mesai iştira.ki siyasetine da
ha muvafık görmüşlerdir. Bu fikre 
göre yapılan yeni mü.kalemeler, ihti
lafı kat'i bir surette halleden ve her 
taraf için de menfaattar olan yeni i
tilafa müncer olmuştur. Bu itiJAf. 
name, Volo, Alimantaria, Karavola, , 
ilahi-- gibi adacıklarla Bodrum kör
fezin deki Karaca adanm üzerindeki 
Türk hakimiyetini tanımaktadır. Bu 
na mukabil İtalyan hakimiyeti de mer 
kezi Kastellorizo şehri kilisesi olmak 

Mektebi bfrfncffikle bitiren f"uef, lldnclllkle bitiren lbrahhn 
Etem, OçUncUIUkle bitiren All Nihat Beyler 

ve nısıf kutru mezktlr kiliseyle San 
Stefano Rüzgar bumu arasındaki me
safenin iki misli olmak üzere mef · 
nuzi bir daire sahası üzerinde teessüs 
etmiştir. Bu suretle Psoradia, Fa-

r Alt tarafı 2 inci sayfada l 

karak orduya ilhak eden genç za - mizi tebrik etti, Bundan sonra m· 
bit vekillerimiz burada dizilmiş bu • rayla ikinci topçu İbrahim Ethent ve 
lunuyorlardr. üçüncü Ali Nihat beyler çağrıldılar 

Akisler: 

Zait, nakıs 
JJleşlıur şairlerimiz var, büyiik e • 

diplerimiz var. Sakaryamn destanı 
yok, kurtııluş ce,nginin romanı yok! 

Avrupada tahsil görmüş musikişi
naslarımız var, Pariste 'konser ceren 
bestekarlarınuz ııar. Canlı bir musi
kimiz yok, milli marşımız yok! 

Futbolcülerimiz var, milli takımı· 
mız var. Futbolünıüz yok, milli gali
biyetimiz yok! 

Ressamlanmız var, heykeltroşla -
nmız var. Resmimiz yok, heykelleri · 
miz yok! 

Hasılı, <ilimlerimiz var, ilmimiz 
yok. Tacirlerimiz ı'Clr, ticaretimiz 
yok. Kaşiflerimiz var, keşfimiz yok. 
Mucitlerimiz ııar, icadımız yok. Yazan 
larımız var, okuyanlarınuz yok. l'rlaa· 
rifimiz var, iri anımız yok! 

Var, yok. Var, yok ... 
Bu bitmez tükenmez varlarla yok

lar, bana basit bir riyaziye kaulesini 
hatırlatıyor: Zait nalı.'l.3ı ifna eder!_ 

Yusuf Zira 

Salonun bir köşesinde bulunan ma- ve kendilerine ikincilik mük.3.fatı ola· 
sa üzerinde kırmızıı kordelalarla süs.- rak altın saat, üçüncülük mükafatı o-
lenmiş diploma cüzdanları konul • [ Altt:ıra fı 4 üncü sayfamızda ] 

Hayat pahalıhklanndan 

- Kendimi altı doktora gösterdim , hepsi de ayra ayr1 
şerler sörledller •• 

- Hiç lttlftik ettlklerl nokta yok mu ? 
- Var "" Hepsi de Uçer llra vizite aldılar 1 
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Yeni vergi 
Layihaları 

S~r?est. şe~irde ıl Dayh~li 1 Telgral Haberleri 1 
ffiUhlffi hır Cinayet Harici _ _ 

i-n h-i-saılillmr--1 a_n_n_t_e_k e_m....._m_ü_I Ü-. i-ç .-1 n_e_c_n_e b_i_I?_0_~-to-rl-ar_a_m_e_cb_u __ - Mil;::~~: v:::.·.:~" Ahali ~aleyanda 1 
Hitler askeri teşkiUihnın reisi, 

sosyalist belediye azasını 
öldUrdU 

Lebistanın. Dınzig serbest şehrini iş

gal etmek ı:ısan·urur.dı olduğuna , Al
manyanın böyle b ir ~eye tıh:ımmü l et· 
miyeceğinc d~r çıkan şayiaları, bir kaç 
gün evvel, gelen ıelgra füırl:ı bil dirmiştik. 
nu şayialar, ı litlercilcrin ortalığı k 3nŞtır

mak, hadise çıkarmak m:ıksadın :ı adedi· 
Jirnrdu 

IJun gelen b:r t~lgraf. serbest şehir de 
J liclercilerin asker? te~kll ~c reisinin i~le 
diği mühim bir cin:ıyc t h:ııl i s csin i lı :ıber 

verh or: 
Yarşova, 6 (A.A) - Danzig 

araıisinde bulunan Nitye'de 
Hitlercilerin askeri teıkilitımn 
uisi M. Rundzinski, mahalli be-
lediye meclisi azasından sosyalist 
M. Grun'u rövelverle öldürmüş
tür. Zabıta, caniyi iltica etmiş 

olduiu otelde tevkif etmi~tir. 
Otelde Hitlerciler rüesasından 

bir takım kimselerin ve bilbas.sa 
Rayştag azasından birısinin bu
lanmakta olduğu anlaşılmıştır. 

Bu halde ise, Danzig mc.hafilin~ 
de büyük bir galeyan uyandır-
mıştır. 

Bu mahafil, Hitlercilerin silah 
taşımaları menedildiği takdirde 
bu kabil hadiselerin önüne ge-
çi!ebilece=-,i mü ta leaqmdadır. 

Mese.e tekrar 
Alev eniyor ! 

~Üst tıırafı 1 inci sayfnda j 
malarına ve 20 yataklı hastaha· 
ne sabip!erinin Odaya kaydo'.un
malarına kanunen bir mecburi
yet olamaz. Bizim Odamı:t var
dır, oraya da kayıtlıyız . 

Ticaret Odası ticaret erbabı 

içindir, bir şey alıp satanlar için
dir. Biıim sattığımızsa manevi 
malümallmızdır. Yaridahmız da 
hastalardır. Halbuki hastaların 

borsası yoktur. Doldorlar tüccar 
sayıldığı takdirde avukat ve sair 
mümasil fikir erbabınıa da bu 
sınıfa dahil olmaları icabetmek-
tedir. 

Ticaret Odasının kararında 

hastahaneleri taafıyeye tabi tut
mak ihtiyacını duyması da bizim 
iddiamızın doğruluğunu göster
mektedir. Oda, bu tasfiyeyle 
nastabaneleri ticaret kanununun 
otel, ban ve lokantalar hakkın
daki tarifatına uydurmak istediği 
anlaşılmaktadır. Fakat doğru de
ğildir. Binaenaley kanuni olan 
iddiamız da ısrar edeceğimiz 

muhakkaktır. 

Camgözlü 
Şerir hakkında 

(~d kıymetli polis memurumu· 
zu öldürdükten sonra gebertilen 
esrarengiı caninin Estonyalı 
Liblik olup olmadığına dair işi

tilen rivayetlerden bahsedilmişti. 
Tıbbı adli işleri do'ttorları let
kikatlan neticesinde polisin 
edindiği kanaatin doğru ve şe· 
ririn Yülyüs Lüblik olduğuna 
şüphe edilmemesi lazımgeldiğini 
söylemişlerdir. Polis müdürlüğü 
de ortada dönen rivayetleri 
tekzip etmektedir. Dün Polis 
müdürü Ali Riz:ı Beyin imzasiy
le şu teskereyi aldık: 

"Babçek.apı hadisesi esnasın
da maktul düşen şahsın hüviye
ti hakkında alakadar dairelerce 
yapılan tahkikat üzerine merku
mun Estonya tebaasından Yül
yüs Liblik namındaki şahıs ol
duğu kat'i surette taayyün. etmiş 
olduğundan bunun haricinde ri
vayetlere müsteniden yapılan 
neıriyat tekzip olunur efendim.,, 

mütehassıslar getirilecektir ~:~:::ı:!:::::~:: mü~=~:::· v~rgis~ül~~b::~:.a: 
kik etmektir. Bu layıbada bit 

lara hücum edildi bir istisna bulunmaması fı~ ldaı·edeki kırtasiyecilik kaldırılacaktır 
Ankara, 5 (Yakıt) - inhisar idarelerinin tevhidi layihası 

meclise gelmittir. Buna göre inhisarlar bir müdürü umumi ida
resine verilecek, her inhisarm mevcut hu.susi mahiyetteki kısım
larının tevbitten müteessir olmamalarına itina edilecektir. Mer-

Sıhhıye veklll hücumlara içt imaında takarrür ettirildi~ 
cevap verdi Fakat Maliye encümeni baıı if' 

kez ve taşra teşkilatlarının birleştirilmesi sayesinde kadrolarda 
binalarda, masrafta tasarruf temin edilmit olacaktır. Birleşen in
hisariarda terfi tayin aynı suretle olacak, umum müdürlük ka
nunun kabulünden sonra bir müddet lstanbulda kalarak Ankara· 
ya nak !olunacaktır. 

Tevhit bazırandan başlıyarak ve tatbikattoa alınacak netice
lere ve tecrübenin vereceği kanaata 2öre tekarnül ettirilecek
tir. lnhisarların tekemmülü için ecnebi mütehasssıs' ar celbedile
cek, memurnizamnamesi tanzim edilecek ve işletmiye dair tali-

Ankara, 5 (Yakıt) - Büyiik Millet tisnalar yapmak istemektedlt
Meclisi bugün Reis Vekili Hasan Be· Mestla, kazancı günde elli t! 
yin riyasetinde t-OpJanm:ştır. Divanı ruşa inhisar eden kimsele~~ 
muhasebat raporlan hakkındaki :>!>O müvazene vergisi al'1layı dgs~ 
numaralı kararın sekizinci maddesi • bulmaktadır. Sonra, sen~ 
nin tefsiri hakkındaki mazba.tanm muayyen aymda çalışıp dir
müzakeresi esnasında söz alan Refik aylarında işsizliği icap ett~ 
Şevket bey karar na.mı altında çıkan· meslekler vardır. Bu gibi ~ 
]an bazı mukarreratın tatbiki noktai -6 
nazarından hukuki vaziyetlerinin fa. selerin de istisnası düşünülO~ 
yini ıaz.:m geldjğini mecJ.isin divuu ta- Müvazene kanununun iki 

matnameyle inhisarlardaki kırtasiye kaldırılarak faaliyetin asri te
melleri atılacaktır. Müdüriyeti umumiye kadrosu şudur: Müdürü 
umumi şehri 600, iki umum müdür muavini 500, bir umuın müdür 
muavini 400, bir mubasebei umumiye müdürü 400, bir teftit 
müdürii 350, bir hukuk işleri müdürü 350, bir zatişleri müdütü 
250, bir levazım ve sevk müdürü 250, bir istihbarat ve takibat 
müdürü 250, bir istatistik ve neıriyat müdürü 220, bir mcbani 
ve inşaat müdürü 250, bir evrak ve dosya müdürü 150, 
lstanbul ve Jzmirde ihdas edilecek baş müdürler 300, bir mu· 
bayaat komisyonu reisi 300, ve iki azası 250, 1 baş murakip 
400, bir murakip 350. iki murakip 300, dört murakip 250 şer 
lira şehri ücret alacaklardır. Hazirandan itibaren kadro ve teş· 
kilat tevhitleri üzerine tabiatile memurlar açıkta kalacaktır. Bun· 
lar hakkında yapılacak muamele çalıştıkları müddetlere göre ik
rarr.iye ı. abilinden bir şey verilmesi muhtemeldir. 

rafından veriJen kararJarın tefsir ma- için tatbiki düşünülüyordu. ~ 
halli olmadığını işaret ederek tefsir- buki bir senelik müddetin 
lerin hudutıannı tayin etmek zarureti geleceği tahmin edilmektedir. 
bulunduğunu söylemiş ve mevzuu mü- Bazı şirket ve müeasesel 
zakere olan tefsirin ilk f ıkrasınm lm· • memur ve müstahdemlere 
bulünü ve ikinci fıkrasmın · tayyın:nı rileu maaş veya Ucrelerio 
istemiştir. bir kısmının veya hepsinin 

Maliye vekili Abdullahhalik bey, senedatı ve tahvilit veyahut 
tefsiri talep edilen noktanın Divanı erzak vesaire olaraa telfl.'lm'I 
muhasebat tarafından ittihaz ediJmiş edilmesi mümkündür. Bu 

Vergi muafiyetleri kaldırılıyor 
Ankara, 5 (Yakıt) - 10 Haziran 326 tarihli kanunla istisnai 

olarak eshabı imtiyaz bazı vergilerden muaf tutulmaktaydı. Na
fia vekaleti meclise bir teskere iÖndererek imtiyazlı şirketler 
hakkında lldısat vekaletince hazırlanarak mecliıe ıevkedilen la· 
yihanm müzakeresinde nazarı dikkate a!ınm:ı\c liıre vergi muafi
yetlerinin ilgasını bildirmiştir. 

Beynelmllel ticaret ve lktısat mukavele
lerini tetkik müdürlüğü kadrosu 

Ankara, 5 (Vakıt) - lktısat Yekiletine merbut mukavelih 
ticariye tetkik dairesinin kadrosu yerine ikame edilecek olan 
beynelmilel ticaret Ye iktısat mukavelelerini tetkik müdürlüğü 
kadrosunu bütçe encümeni l<abul etmiştir. Kadro şudur: 5 ınci 

.dereceden 1 müdür, 9 uncu dereceden 1 muavin, 15 inci dere
ceden 1 katip. 

Estern kablo şirketinin mukavelesi 
fesedilecek 

Ankara, 5 (Yakıt) Estrn kablo şirketinin Türkiyey:e oian 
mukavelesini feshetmetmek ve başka bir mukavele yapmaic hak
kını hllkfımete veren kanun layihasını bütçe eacümeni kabul ve 

Millet Meclisine sevketmiştir. 
Yeni mukavelede Türkiyede son sistem bir telıiı istasyonu 

yapılması ve en fazla 300 bin lira tutacak olan yeni istasyon be· 
delinin faizsiz ödenmesi esasları vardır. 

bir karara değil, Divanı muha.c;ebat 
raporları hakkında MiJlet Meclisi ka
rarma ait bulunduğunu söylemiştir. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Feh • 
mi bey, en muvafık şeklin tefsiri ka • 
nunu yapana bırakmak olduğunu söy
lemiştir. 

Müteakiben mazbata ~ye konarak 
verilen bir takrirle tefsirin, (Devlet 
mernurJarı maaşatının tevhit ve tea
dülüne dair ka:ıunun 5 inci maddesi
nin mutlak ve umumi hükümleri, mül
hak ve hususi bütçelere dahil bulunan 
maaşlı ve daimi ücretli tedris hnzmet
lerine de şamildir.) şeklindeki birinci 
fıkrası kabul ,.e ikinci fıkrası tayye
diJmiştir. 

Traktör tazminatı hakkındaki 1710 
numaralı kanunun müzakeresi müna· 
5ebetiyle sorulan lilr aü:tle .Ziro.at ve
kili J!amına cevap vere_1ı;Jktis.1t veliili 
Mustafa .,. eref ~y, bidayett {ra -
törleri teşvik için verilen muafiyetle
rin devamında fayda görülmiyerek 
kaldırılması dolayısiyle traktör sahip
lerinin zarar görmemeJeri için tazmi
nat verilmesi muvafık görüldüğü ve 
bu esas daireRinde kabul edilmiş olan 
kanuna istinaden yapılan bir muka· 
veleyle Ziraat bankası nezdinde üç 
milyon liralık bir kredi açıldığmı c;ö:r· 
lemiştir. 

VekiJ bey, beyanatına devam ederek 
bu kredinin kafi gelmemesi dolayı
siyle kanun ahkamının tamamen tat-

ismet Pş. Hz. 
Romaya gidiyor 

'rak&S komisyonu bikini temin için ilaveten r>00 bin lira· 
lık bir salahiyet isteniJdiğin Ut\"e ey-

LAyl hftSl mecliste ıemştir. 
Ankara, 5 (Yakıt) - Takas Evkaf umum müdürlüğü 1931 sene· 

komisyonu teşkili layihası bütçe si bütçesinin muhtelif fasıl ve madde-
Ust tarafı 1 inci sayfada! encümeninde tetkik edilerek be- leri arasında 16 bin liralık münakale 

lifados, San Giorgio, Strongilio, yeti umumiyeye sevkedilmiftir. yapılmasr ve 40 bin liralık munz.am 
Kucumbura ilahi .... ~ibi küçük adacık· tahsisat verilmesi ~taliye ve Nafia 
Iar dn ltalyada kalmaktadır. Mezkur Bir Fransız gemisi bütçeleri arasında 127 bin liralık nıü-
daire dahilinde bulunan bu küçük '.:l • nakale yapılması hakkındaki kanun 

Dün limaoııa Fransız donan-
dacıklardan başka olarak da San Gi- . l . Jayilıalan kabul olunmucı.tur. 

maaına mensup bir ge'llı ge mış ~ orgio, Arho, Dragonera, Roshypsly, d Kendi hesabına tahsil yaparak Tıp 
Ye Selimiye önünde emirlemiş-Strongilio adaları üzerinde de keza fakültesinden neş'et edecek olanların 

Italyan hakimiyeti tanınmıştır. TJu tir Gemi mürettebata vapurdan mecburi hizmetlerinin lağvı hakkında.-
muknelenameyle tahdit edilmiş olan l d' ki kanunun müzakeresi münasebetiy-

rıkarak şehri gezmiş er ı. 
hududun iki tarafında kalan adacık· ~':k============== le tekmil kazalarda mevcut sıhhiye 
larla Kayalar isimleri zikredilmiş ğini de ortaya çıkarmıştrr. teşkilatı hakkında sorulan bir suale 
olsun, olmasın bulundukarı mıntaka Hükumet reisinin bizzat izah etti- cevaben Sıhhiye vekili Refik bey, mev
hangi hükumetin hal<imiyeti altınday- ği gibi. 928 nisanı Milano mülakatla· cut 400 kazadan üç yüzünden hiik\ı -
sa o hükumete ait olmaları da tckar - rı diye maruf olan temastan esnasın- met tabibi ve mütebaki 100 kazanın da 
rür etmi~tir. Ayni mukaveleyJe ta • da ltalya tarafından takip olunan si- ekserisinde belediye doktoru bulundu
rafeyn karasuları da tahdit edilmiş - yasetin şarki Bahrisefit için ne büyük ğunu söylemiştir. 
tir. iyilikler tevlit ettiğini ve Türkiyeyle Vekil bey, Tıp Talebe Yurdu etra-

Ru Mukaveleyi arazi noktai n:ıza · Yunanistan arasındaki manevi sükun fındaki neşriyata dair sorulan suale 
rından bir ehemmiyeti mahsusayı haiz ve yaklaşmanın tahassülüne ne su • karşı izahat ,·ererek vak'anın inzi!>ati 
olması itibariyle değil, Türkiycyle retle hizmet ettiğini meclise yeniden bir hadise olduğunu 16 talebenin ihraç 
olan münasebatımızın ne kadar sami- tahattür ettirmiye bile lüzum görmü - edildiğini söyJemiştir. 

aynen vaki olacak tediyatıD 

verginin dairei şümulline gi 
si lüzumlu görülüyor. Hükil 
meclise tevdi ettiği llyibada 
esası sara ha ten zikretmiştir. 

Layihada aile neztlerinde r.11rl 
tahdem olan ahçı hizmetçi ".lı 
bahçıvan gibi ecirler aldıkl• 
istihkaklarının mikdarlarını 
sen ve pulsuz bir beyanname 
maliye tahsil şubesine bildir 
mecbur tutulmuşlardır. Ü 
mikdarlarmı noksan haber 
renler hakkında, kanununun 
kümleri dairesinde muamele 
nacaktır. 

Bina ar vergisi 
tayiliası 

Maliye encümeni 1 
yıhada tadilAt yap 

Ankara, 5 - Maliye encü 
buhran vergisinin bina ira 
vergisine de teşmili hakkında 
yıbanın tetkikini bitirmit ve il 
yıbayı bütçe encümeni tetk~ 
başlamıştır. Maliye encür.11~ 
layıbada mühim bazı tadillt Y 
mıştır. 

Encümen, bir meskenin .......: 
siyon şeklinde olmamak ıiJ.! 
gerek kısmen ve gerek tam;;lll'f'i 
ic"r edilse bile mahiyeti ~ 
yesini değiştiremiyeceği ve ~ 
ennleh akar meyanına iİrc~~ 
ceği kanaatine vasıl olmUf 
bu vazıyette bulunan meske 
dahi tenzilattan i.stifade eto 
muvafık görerek maddeye 
göre büküm koymuştur. 

Diğer taraftan da milte• 
binaları olan bir şahıın Y 
meskeni meskenler hakkıo 
vergi nisbetine tabi tutu 
üzere diğerleri hakkında ~ 
gibi muamele olunmasını t~ 
ederek liyihada ona g6re ta 
yapmıştır. 

mi hir dostluk esasl dairesinde cere. yorum. Italyanın •dostane teşriki Bursa mebusu Rüştü bey, doktor- sunun k~mandanı kont A.-.ı~ll 
yan e-ttiğini sarih bir surette gösterdi- mesaisi piyasaJarımıı.r ,.e bizim tica • lara karşı hücum et. miş ve bu meyan- Ç t .. 1 U t" 
-· d d 1 -· f k v 1 k d k . . . . k .. .t es er om f ur. gın en o ayı zikretmegı muva ı · retimizi doğrudan dogruya a a ·adar a aıanç 'ergısı \ermeme ıçın c • .......................................... . 
gördüm. Bu dostluktur ki, iki hükii- eden bu havalide siyasi bir hükiin te· şehbüste bulunduklarını, Istanbulda lışur. Türkiyede çocuk ,·efiyatı f 
met arasındaki tehlikeli bir mahiyeti minine hizmet etmiştir. hin küsür doktor bulunmasına muka • geçmem:ştir. Ve her sene binde 
haiz oJmamakJa beraber, gene pek na- Yalnıı bu ayın 1.'> inden ~onra Tür·! bil imzalarda doktor bulunmarlığını nisbetinde bir nüfus tezıyl.\dü vat 
zik oJan bu hususun Türk mukavele· kiye Raşn~kili 1sınet Paşayla hariciye 1 söylemiş ve eczahanelere yapcldığı gi- bu rnüsbettir,. 
namesi beynelmilel müzakerat.ta !tal- nkm Te,·fik Rüştü reycfer.dl.ıin pek i bi doktorların da nüfusa nisbetle tev- Sıhhi hizmetler hakkındaki 
yanın hüsnii niyet göstermekte oldu· k.ymetli misafirlerimiz oJ:ıcaklarını ziini istemiş ve ço~uk vefiyatımn tek- cevaben de bu fikrin tetkikine v 
ğunu bir kere daha isbat ettiği gibi a- şimdiden ~;1e haher yermekle bahtiya-f zipleıe rağmen tahmin edilen miktaıın de sekiz senedenberi de,·am e 
lftkadar olanlar tarafa1dan evvelce r.ın. 1 fev\;inde olduğunu söylemiştir. doktor !arın kazanç vergisini kıl 
tekarrUr ettirilmiş fikirlerle ortaya .. Buradaki .ika~etleri ~~sında her Sıhhiye Vekili Refik Bey, çocuk \'e· deği l, tarzı cibayetinin ıslahı ti 

~ıkmamak ,.e bir itilafa müncer ol • ık1 memlcketın sıyasi ve iktisadi saha· füatı etrıfındalci iddialara cevap \"ererek bulunmuş o!duldarını söylemiştir 
mak için gayretler tevhit edilmek ]ardaki faaliyetleri üzerinde pek mü:ıı- rt~mi~tır ki : Kanunun birinci müzakeresi 
şartiyle hiç bir müzakerenin gayri k:t· mir oJan noktainazar teatisine devam Bu 1-ürsüden bir defa daha iln.n ede· olunmu,tur. l\lcclis cumartesi tOP 
bili iktiham müşkülat arzederniyece- edeceğiz.,, lim ki, mevzuu babsolan rakamlar )'an- (üzere içtimaa nihayet vermi§dr• 
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Şeker, kahve, döviz Ve Düoşchrl ve müzeleri 

3 - V AKIT 6 MAYIS l 9~':. __.... 

1 Vilayet iskAn müdürlüğünde faaliyet 1 

t k 1 1 . gezdiler a as mese e eri Evvelki gün şehrimize geleu 

bı ~r kaç güodenberi lstanbu:un 
b ~:elif semtlerindeki küçük 
Y:kıı alJ~rda şeker fiatları çok 
fırı elrnış ve 60 kuruşa kadar 

Romanya ve Yugoslavya kraliçe
leri hazeratı dün sabah refakat· 
terinde mihmandarları hanımlar 
olduğu halde Ayasofya ve Ka· 
riye camilerini ziyaret e;tmişler, 
öğle yemeğini Robcr Kolej ikin
ci müdürü Mr. Hentington'un 
kız kardeşi Mm. Beymen Hen· 
tington'un evinde yemişll!!rdir. 
Yemekte Yugoslav ve Romen 
sefaretleri erkanı da hazır bu 
lunmuşlardır. 

Mübadillere istihkak bonolarının 
dağıtılmasına başlandı 

ylllışt~r. 
t ffuaptıgımız tahkikattan bu te· 
be un ağızdan ağıza do!aşan 
hzı Şayiaların mahsulü bulundu· 
ş k anlaşılmaktadır. Dün borsada 
z e er muamelatı normal bir va-
11Yetteydi. Piyasanın şeker fiat. 
37~ 1şudur: Alpullu şekerleri 
§ek a ~8,5 arasında ve ecnebi 

erlerıyse 40 5 la 42 lira ara· 
sında m J ' •• - t•· e· tak uame e gormuş ur. ır 
bı ıı:n fayialarla fiatları yükselt-
}' ek istiyenler hakkında takibat 
k apılttıası için lazım gelen ma
't allllara müracaatlar yapılmıştır. 
k'alrıız şurası da şayanı kayıttır 
l~r AlpulJu faprikasımn stok mal
t> 

1 Yava, yavaş bitmektedir. 

.. _ Mayıs ve Haziran ıçm üç 
buçuk milyon kilolu'< kadar ye· 
niden şeker kontenjanı veriyoruz. 
Şeker ve kahveyi memlekette 
bol bol satabilmek ve mukabi· 
memleketten döviz çıkarmama~ 
için tütün ve bunun benzerleri 
ile n. übadele esasına müstenit 
bizimle anlaşmıya hazır fabrika 
ve müesseseler vardır. Böyle bir 
neticeyi elde etmek için tetkikat 
yapıyoruz. Başvekil paşanın av
detinden sonra bu hususta cezri 
bir karar verilecektir. ,, 

5 numarah kararnamenin 
tatbikine başlandı 

Misafir kraliçeler öğleden son
ra da T opkapı sarayını gezmiş· 
)erdir. 

Feci kazalar 

Muhacirlerin bakiyei istihkak· 
Jarıoı ödemek üzre tertip edilen 
bono!arın Ankaradan geldiğini 
dün yazmıştık. 

Bonolar, defterdarlıktan iskan 
müdürlüğüne gönderilen bir me· 
murun huzuriyle alakadarlara 
dağıhlmıya başlanılmıştır. Düa 
ancak 150 kişi müracaat ederek 
bonolarını almışlardır. Eo"o'.ar üç 
kısımdır. Bir numaralı bonolar 
şimdiye kadar istihkakbrına mu
kabil hiç bir mal alamamış o~an· 
lara verilmektedir. iki numaralı . 
bono, şimdiye kadar ancak istih· 
kaklarımn nısfı nisbetinde mal 
alanlara dağıtılmaktadır. 

Üç numaralı bono, bugüne lrn
dar mallarının dörtte üçü nisbe· 
nisbetinde mal almış bulunanlara 

o 

verilmektedir. Evzeke mal almı, 
o' duğu halde malları istirdat 
edilmiş bulunanlara yüzde be4 
faizli hazine bonoları verilecekse 
de bun!ar henüz Ankaradan gel• 
memi~tir. Maamafilıl bu ay son
larında bu bonoların da dağıtıl· 
maları mu'carrerdir. 

Hükümet tarafından memleke
timizde müzayedeye çıkartılacak 
mübadil emlaki tesbit edilmi,tir 
Bunlar müzayedeye çıkarılınca 
mu:.ıac ir1er bu defa kendilerine 
dağıtılan bono'.ar;a müzayede:erc 
iştirik ederek mal alacaklardır. 

Istanbul vilayeti mülhakatında 
bu kabil emlAkten az vardır. 
Fakat lzmirde 1,5, Samsuilda 2, 
Trabzonda bir, Balıkesir ve Ça
nakkale ve havalisinde üç mil· 
yon liralık emlik vardır. 

ou IIl~ 1 le unasebetle piyasada nazım-0 Vazifesini gören Alpullu ve 
t tak şekerleri bittiği takdirde 
be er fiatının muayyen bir nis· 
t=~le yükseleceği tabiidir. An· 
d . bu tereffu şimdi peraken· 

Beş uumarala kararnamenin 
Cümhuriyet merkez bankasına 

tahmil ettiği işler bankaca ayrı 

bir büro tarafından tedvir olu· 
nacaktır. Şimdiye kadar her 
banka, gümrük makbuzları mu
kabilinde döviz veriyordu. Bu 
kararname bu muameleyi kam
biyo murakabe heyetine vermiş 
bulunmaktadır. Kambiyo mura· 
kabe heyeti dev:et bankasiyle 

Dün Ayvansarayda bir kişinin 
ölümü ve iki kitinin ağır suret
te yaralanrnasıyle biten feci bir 
kaza olmuştur. Mustafa kaptanın 
kazığına Yahya ustanın kayığı 
tamir için çekilmiş. Saat 15 te 
kayığın kalafatma baılanmış fa. 
kat tam bu sırada kayığm da· 
yandığı direkler düşmüş ve bü· 
yük kayık müthiş bir gürültüyle 
altta kalafat yapmakla meşgul 
amelenin üzerine devrilmiştir, 

kaıa çok müthiş olmuf ve ame
leden lbrahim derhal ölmüş Ha· 
Hı ço'.t ağır, Ahmet hafif suret· 
te yaralanmıştır. Yaralılar has
taneye haldmlmış, Müddeiumu
milik hadiseye vazıyet etmiştir. 
Kaza tahkikatına başlanmıştır. 

iki kanlı hadise 
Bir amele metresini bıçaklıyarak öldürdti, 

bir sabıkalı da arkadaşını vurdu 

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

ı-:cılerin yaptıkları gibi 60 ku· temas ederek mevcut dövizler 
ıera Şablacak derece fahiş yük- n:sbetinde ve sırayla kambiyo 

ille olmıyacakhr. 
Al vermektedir. Esasen konsorsi-

tUn dığımız ma:umata göre bü- yom lağvedilmiş ve bu işler 
fi cıban piyasalarında şel<er tamamen Devlet bankasına in-
yaU~rı tedricen yükselmeldedir. tikal etmiş olduğu cihetle ban-
t enı sene rekoltesine kadar bu ka memleketin kambiyo müva-
ktttffularm azami yiizde 20 ye zenesine hakım bir vazıyettedir. 
t~~ar çıkacağı tahmin edilmek- Beş numarah kararnamenin 

l ır. Buna mukabil Rus şeker- 7 nci mAddesi mucibince ecnebi l · 
eri daha ucuz tedarik edilebile· erdır. 
Ctği cihetle şimdiden tüccarla- kambiyo!lu bulunan kimseler Eieyetimiz Berlinde 
tı.... R Dev!et bankasına mu··racaat ede- Klı' · at .. z · A ~ ..... ı~ UŞ..YCJ.dan şeker getitlmek rıng esas ı u erme vru-
0~e~erıai aramaktadır. Bu kabil rek ellerindeki kambiyoları kay· pada muhtelif memleketlerde 

Dün köprü üzerinde iki sabı· 
kalı arasında bir kavga olmuş, 
ve bunlardan Arnavut ısmını 

taşıyan biri arkadaşı Hüseyini 
ağır surette yaralamıştır. Veri· 
len malumata göre hadısenin 

ıebebi bir alacak meselesidir. 
Mecruh hastah.ııneye kaldırılmış· 
Arnavut yakalanmıştır. Polis 
tahkikata başlamıştır. 

§ Dün sabah saat yedi de 
Taksimde bir cinayet olmuştur. 

Cihangirde Uzunyol sokağında 
Remzi Beyin apartımanında ka· 

ılı' Ugu takdirde fiat l arın yüksel- dettirmiye baş'amışlardır. Bu müzakeratta bulunmakta olan 
1Yeceği söy!eniyor. maddeye muhalif olara't• hare- ziraat müsteşara Atıf ve harici UY ku hastalığı 

~ Mayıs ayına mahsus şeker ket edenler hakkında Türk pa- ticaret ofisi müdürü Cemal Bey· Ayasofyada Şimşekliler yur· 
l Ontenjanı tamamen verilmiş bu· rasmı horuma kanunu mucibince ler elyevm Berlinde bulunmak- duoda oturan Galip oğlu Kadir 

11.11 .tıduğıından piyasada şeker az- 250 bin liraya kadar para ceza· tadır. uyku hastalığına tutulmuş ve 
il k ·ı kf Al h ı uyurken yere düşerek ağır su· '· atiyen mevzuu bah;s de- sı verı ece ır. manya üıd'ımeti memleke· y 

Rıld· D b I f rette yaralanmı~tır. aralı has-ır. evlet bankası hükumetimizin timizin mu te i mahsullt ve ip· 
ı ı k l k d y • t'd • d taneye kaldmlmıştrr. GMİrde şiirler ya:uimış f taKSS mu ave esi a te ecegı ı aı meva mı ezcümle hah, tü· 

l k elen haberlere göre mem· her hangi bir dev:etin göstere· tün, fındık, arpa gibi başlıca Bir bina çöktU 

~' htin her tarafmda şeker ve cegı bir bankayla mütekabil maddelerini ithal etmiye muka- Evvelki gün de Lalelide feci 
ltı~ \le azlığı duyulmaktadır. Iz- hesap tutmak suretiyle muamele bil aynı kıymet ve kemiyyette bir inhidam olmuştur : 
laıtde de şeker ve kahve fiat- yapacaktır. Şimdiye kadar ec- muhtelif eşyalar mübadelesi esa.. Fethi Bey caddesinde Cerrah-
tı:' günün mese!esi halini almış- nebi memleketlerden Macar·s· sı etrafında muvaffakiyetli mü- paşa imamı Yusuf Efendi tara· 
l'ıtı. Hatta şairler kahve ihtildi. tanla bir mukavele esası hazır- zakerat cereyan ettiği anlaşıl- fından bir ev yaptmlmaktadır. 
tıı il ait manzumeler bile yaz· lanmıştır. Bu mukavele yakında maktadır. Evvelki ak,am Yusuf Efendi, 

'tlarc:!ır. imza edilerek muamele mevkii· Heyet Berlinden sonra Varşo· usta başı Ali çavuş ve davarcı 

pıcı Pembenin yanında oturan 
25 yaşlarında amele Salih, yedi 
aydan beri beraber yaşadığı 
metresi Saadeti evelden beri 
kısk~nmakta ve aralarında her 
gün kavga olmaktaymış. Dün 
sabah gene bir kavga netice .. 
sinde Salih bıçağını çekmiş ve 
zavallı kadını muhtelif yerlerin· 
den ağır surette yaralamı~tır. 
Bilahare hastaneye kaldırılan 
Saadet, yaralarının tesiriyle ve 
ifade veremeden ölmüştür. Salih 
yakalanmıştır. Tah\tikata baş• 
Janmışbr. ""' 

Bulgar muallimleri 
Bir hafta kadar şehrimize ge• 

lerek Bursa ve Yalovayı da zi• 
yaret eden Bulgar muallimleri 
heyeti bu sabab vapurla V arna• 
ya dönecekle!dir. 

Misafir muallimler dün sabah 
Haydarpaşaya geçerek tıp fa· 
kültesini gezmişler, Çamlıca kız 
orta mektebini ziyaret ederek 
derslerde bulunmuşlardır. 

Şehrimizde bulunan Romen 
'seyyahları da dün sabah otomo-
bille Boğazın Rumeli sahilinde 
bir gezinti yapmışlar, öğleden 
sonra Dolmabahçe sarayını gez .. 
mişlerdir. 

Ş liUkOmetln todblrlerl ne konulacaktır. vaya gidecek ve Lehistan hilkO. · Avni Efendi binanm ikinci ka-
h~._ ~kerin pahalılaşmasına karşı Bu mukavele mucibince Ma- metiyle de mübadele esası üze- tında dururlarken beton kısım Evlenme 

'Cttu... t d k l C · k d k B ._ E l\lerhum Kazım Paşa hemşiresi Dil· tı." -ue te bir~er almaktadır. car milli ban asıy e iimburiyet rme mukavele a te ece tir. azı ansızın ÇÖllmüştür. nkaz altın· 
ll\C b ber I Tanımın haf idesi 1\lel:lhat hanımlı 
fil Ş Ususta lktısat vekili Musta- merkez bankası ara!arinda mu- şimal mem!eketleri heyetin şimal da kalan Ali çavuş ağır surette doı.cor Nuri Ilaydar Beyin akitleri icra 

h~l\ ercf Rey şu beyanatta bu- j kabil hesapJar tutularak ithalat memleketleketlerioi de ziyaret yaralanmıştır. Kaza tahkikatına edilmiştir. Tarafeyne saadetler temenni 

~~ ve ihracat için kambio verecek- etemsini istemişlerdir. bar;lanılmışhr. ederiz. __ ST?l 

.~ E~::..,~~K;~~E~~1~R~~~=~~==!::======~lPPaa,~a~z~a~d~e~S~o~f~ya~yı~. lHta~tililIB~e~y~~İHia~m:dd~i JB~e~y~in~~b~u~i~lt~if~a~U~a~rı~n~ıl~A~n~t~r:ed~e~k~i~m~s~e~le~r~y~o~k~tu~.~. ~a~y~a~k~-
~ Yazan: Yusuf Ziya Leyliyı almışlardı. sofradaki diğer beyler de tastik larınm ucuna basarak yürüdü .• 
:=::::: Şeker Osman etrafına baktı- edince, bütün kızlar, kırk yıUık Kalın, büyük kapınm zincirini 

~efrika : No. 9 

Fak 
k~.. at tam kapıyı açar açmaz, 
lllu" ştı odadan çıkan bir başka 
'' . 1 ._ rıy e karşılaştılar : 

tıt Aaaa ..• Şeker Osman.. Sen 
c""1Yorsun buralarda ayol? .. • 

dı. Ş"ap vermeğe vakit bulama
ı~.. ~~er Osman ismini duyan-
1~/ ırer birer odadan fırlamış-

' etr f ....., a ııu ıarmışlardı. 
Gel iç . k f · G 11 , 1' erı a ır.. e .. ._ l::~. z~manında yakaladık!.. 

Sunı lıunız •armış vallahi !.. 
-hbapı ar, Şeker Osmanm eski 
n"' arıydı: Yağ kralı Hamdi 
ı . ,,, so ~ 
'-'lif ian Uiccarı Cemal Bey , 

~llcıla~ &a~e Nail Bey, top
\>t d b ıırketı müdürü Halil Bey 

.c:.'! a • birkaç k .. 
'ieker ışı .. 

Osrnan, bu çenberin 

O S M A N 
ğı zaman, kendisinin, bu sofra- abpap teklifsizliğile yılışhlar: çıkardı .. Tokmağı çevirdi •• Kanat 
da da yaloaz kaldığını hayretle - Haydi Şeker Osman, bizi ağır ağır açıldı.. Oooob.. Kur-
gördü 1 biraz güldür!.. tutmuştu! 

içinden kurtulmak için çok ça· 
hştı .• Hepsı de yarı sarhoş olan 
bu adamların taşkın neş' esine 
bu gece tahammülü yoktu .. Fa
kat, laf anlıyan nerede?.. O git· 
mek istedikçe öbürleri yemin 
yemin üstüne ediyorlardı: 

- Vallahi bırakmayız .• 
- Bililhi bırakmayız .• 
Ve Şeker Osman, Gümüş 

bastonlu, altın gözlüklü, kürklü 
paltolu rehberin yılışık nazarları 
altında, sarhoş dostlarının omuz
ları fistünde çırpınarak büyük 
salondan içeri girdi.. 

içki masası lahzada kurul
muştu. Kızlar, derhal aralarında 
taksim edildi : Hamdi Bey Sa· 
bahati, Cemal Bey Hicranı, L~tfi 

Şimdi, mezbahadan kaçmış az- Şeker Osman, tokat yemiş bir Şimd i , ince bir çisentiyle ıs· 
gın bir boğa gibi, şu masayı öksüz gibi dudağını bura bura lanan karanlıklar içinde sende· 
devirmek, şu kızıl suratlı, dağı- ağlamamak için, azılı bir külhan liyerek yürüyordu .• Bafının için .. 
nık saçlı sarhof herifleri çiğne- beyi gibi ağız do'.usu küfür et- de acı bir düşünce vardı: De .. 
mek, fU boyalı kanları didikle· memek için dişlerini sıluyordu! mek, herkesin keyfine hizmet 
mek, evin içini biribirine kat· Kızların bu ısrarlarına ara sı· ediien bu evde bile, o, berkesin 
mak istiyordu f ra dostların da sesleri karışı· keyfine hizmet ctmiyc mecbur 

Fakat kimse, onun içindeki yordu: kalmıştı, hal.. 
bu fırtinanın farkında değildi .• - Haydi be Şeker Osman.. Boş gecenin içinden, esmer . 
Yağ krah Hamdi Bey, üstü elmas Nasıldı şu Yabudinio Keremle sarışın yüzler uzanıyor, boyah 
markala kehlibar ağızhğıyle ya· Aslı hikayesi?.. Anlat ta biraz dudaklar ona: 
omdaki kıza Osmar.ı göstererek: gülelim yabul.. - Haydi şeker Osman, bi-a 

- Sabahat, diyordu, sen bu - Amaaan... Aınmada naza biraz güldür! 
doıı:uzu görüyor musun? .• Buna, çektin ha 1.. diye yılışıyordu .• 
adıyle saoayle meşhur şeker O!man Şeker Osman, başların yeni· Şeker Osman, şakakları ım, 
derler •• Öyle maskaradır ki çapkın.. den dumanlandığı, kadehlerin avuçları ateş içinde, karanlık so-
Kel Hasan, Komik Naıit, Dum· tekrar tokuttuğu, kızların bir kaklarda, bir yağmur bulutu gi•ıt 
bullu lsmail bunun yanmda lıalt ağızdan şarkıya başladıkları bir ağiaya ağlaya koımağa baş!ad'-
etmitf karışıklık anında, odadan çıktı.. r !Jit.....O.) 
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Yeni zabitlerimize dün Defterdarhkta: 

Kazanç vergisinden 
mi kaçmak istiyorlar 

diplomaları verildi Y azıldığma göre bazı dllkkin 
sahipleri mensup oldukları ma-

[ Ust tarafı 1 inci sayfada J 

larak gümüş birer ~aat verildi. Ali 
Sait paşa kendilerini hararetle tebrik 
ederek muvaffakiyet temennisinde bu
lundu • Sonra mektep kuman -
danı yeni mezunlarını birer birer ça
ğırdı ve Ali Sait paşa yeni zabitleri
mizi ayn, ayrı tebrik ederek diJ>loma
lannı verdi. 

Diploma alan gençler salonun mu
kabil tarafında bulunan masanın ö • 
aiine geçerek bekliyorlar ve diploma 
alan zabitler yirmi:>; bulunca sağ el · 
lerini, üzerinde bayraklanmız ve si · 
JAhlar bulunan masaya basarak hep 
bir ağızdan şu şekilde sadakat yemini 
ediyorlardı: 

Yemin 
"Hazarda, seferde, karada, deniz . 

de, havada, her zamanda ve her yerde 
milletimize, memlekttimize. vataoımı
za, cümhuriyetimize doğruluk ve mu • 
lıabbetle hizmet, kanunlara, amirleri . 
me itaat edeceğime ve askerlik na . 
musuna, Türk sancağının şanını ca . 
mmdan aziz bilip, icabında vatan, cüm 
huriyet, vazife uğrunda sen seve ca -
nınu feda eyliyeceğime namusum il . 
zerine söz veririm.,. 

llektep kumandanının hitabesi 
Diplomalann hepsi dağıldıktan ve 

tahlif merasm bittikten sonra Harbiye 
lllH!ktebi kumandanı Cemil Tahir bey 
yeni mezunlara hitaben şu nutku söy
ledi: 

- Arkad~larım; sizinle dokuz ay 
beraber çalıştık. Binaenaleyh bu müd
deti mesainin; bana sizin üzerinizde 
vermiş olduğu hak dolayısiyle ve bir 
ağabeylik sıfatiyle sizi candan tebrik 
eder ve gene bu sıfatla size ~on o -
]arak bazı sözler söylemek isterim. 

Harbiye mektebinin siz 87 inci sını
fmdan çddınız. Daha evvel 86 ıncı sı
nıftan 22736 zabit mezun olmuştu. Siz
lerle bu zabitler 2.'l bine iblağ edilmiş 
bulunuyor. 
Arkadaşlar, ,ordumuz çok daha yük

selmiye, çok daha tekamiile muhtac
tir. Her yeni yetişen zabit, kentlisin
den evvel yetişenlerden daha müte
kamil olmıya mecburdur. 

Tarakki esastır. Sizler, bizim se
viyemizde kaldıkça, ordumuz daima 
2 inci seviyeyi muhafaza edecek ve 
binaenaleyh tarakki edemiyecck de • 
mektir. Bunun için sizin bizden cok 
fazla çalışmanız lazımdır. Bunu te
menni ederim. 

Türk zabiti olmakla, Türk mılleti
nin alt va.sıflarmın men.,ei olu.>orsu
nuz. Bu itibarla Türk milletinin 
yüksek vasıflarını üzerlerinizde tecel
li ve izhar ettirmek sizin için mllli bir 
vazifedir. 

Arkadaşlar, sizlere kardeşçe bazı 
nasihattar vermek ve ricalarda bulun
mak isterim : 

BUf'çelerlnlzl iri tanzim ediniz 
Bütçelerinizi çok iyi tanzim ediniz. 

Bütçenize hakim ollamazsaniz, hatta 
şerefiniz dahi tehlikeye girebilir. Kat'
iyen borç etmemelisiniz. Sarfiyatı
ıuzı mevcut paranıza göre tanzim ve 
idare etmeli.~iniz. 

Sonra arkadqlar, hayata atılıyor
sunuz, içinizde ebeveynleri yardıma 
miihtaç olanlar bulunabilirler. Sizi 
yetiştiren ebeveyninize yardrm etmek 
vu:lf enizdir. 

Onlardan alacağınız beddua vic • 
danJannızı tazip edeceği için istikba
l.iniz üzerinde de müessir olacaktll'. 
Meslegln en bUrUk merhalesl 

Mesleğinizin had gayesine varmak 
sizin için hedef ve gaye olmalıdır. 

Mesleğinizin en büyük merhalesi 
bUyük erk!nı harbiye reisliğidir. He
piniz bu yüksek mertebeye gelmek is
temeli ve buna layık olabilmek için 
çalışmalısınız. 

Bunun için de bundan sonra mes
lek smdlannda daima çalışmakhğ'ınız 
ve akademiye girmekliğiniz lbımdır. 

Arkadaşlar, sezilme nihayet verir
ken, smıfınrzda bulunduğu halde ma
alesef ömrü vefa etmediği için bugün 
sizinle birlikte aynı şerefe nail olamr
yan merhum Sabri efendinin hatırası
nı hörmetle anmak isterim. 

Hepinize resmt ve hususi teşebbiis
lerinbde, doğruluğa matuf olan mesa
Cn.lzde munffa.ldyet temenni ederim... 

All S.lt pa,anın hltab•sı 
ıtitea'dbım ordu miifettl§I Ali Salt 

paşa yeni mezunlara hitaben bir nu -
tuk söylüyerek dedi ki: 

"- Genç zabit arkadaşlar, evlatla
rım, bugün pek şerefli bir adım attı
nız. Hakikaten hayatınızın en mühim 
bir dönüm noktasını bugün idrak etli
yor ve büyük Türk ordusunun yüksek 
kumanda heyeti meyanına dahil olu -
yorsun uz.,. 

Ali Sait pa,c;a bundan sonra yeni 
zabitlere nasihatlerde bulunmu~ ve 
nutkunun bir yerinde şunları söyle · 
miştir: 

"- 36 sene evvel ben de diğer arka
daşlarımla birlikte burada yemin e -
derek diplomalarımızı sevinçle, öperek 
almıştık. 

Fakat o zaman sizin gibi yemin et
miyorduk. O zaman müstebit bir hü
kıimdara sadakat göstereceğimize de 
yemin etmiştik.,, 

Nutukl:ırdan sonra bahçede bulu -
nan mızıka lstiklfıl marşrnı çaldıktan 
sonra merasime nihayet verilmiştir. 

Merasimden sonra davetlilere ha . 
zırlanan güzel bir büfeden limonata 
ve pasta ikram edilmiştir. 

Taksime yUrUyU' 
Harbiyedeki merasimden sonra ye

ni zabitlerimiz, mızıka refakatlerinde 
Taksime kadar bir yürüyüş yapmış • 
lar, burada genç bir zabit nutuk söy • 
)emiştir. 

Vakıt; genç zabitlerimizi hararetle 
tebrik ve hayatta muvaffakiyct te -
menni eder. 

Dip ~oma alanlar 
Dün diploma alan genç zabitlerimi

zin isimleri şunlardır: 
İstihkam zabit vekili Süleyman oğ

lu Fuat efendi (birinci), Topçt•, Ali 
oğlu İbrahim Ethem efendi (ikinci), 
Topçu Süleyman Mesrur oğlu Ali Ni
hat efendi (~üncü). 

liye şubelerine müracaat ederek 
terki ticaret ettiklerini bildir
mektedirler, Kazanç kaounu,mali 
seneden evvel terki ticaret eden
lerden vergi ahnmıyacağım em
retmektedir. Bundan baıka mali 
sene girdikten sonra dilkkan 
açanlar da bir sene müddetle 
kazanç vergisinden muaf hrlar. 

Beyannameye tabi olmıyarak 
kazanç vergiıi veren bu kabil 
esnaf hakkıoda deftedarlık tet· 
kikat yapmıştır. Neticede dük
kiolarını kapamak istiyenlerden 
bir kısmıoın bu taleplerinin doğ
ru olduğu, fakat ekseriyetin ver· 
giyi kaçırmak için bu şekilde 
har~ket etmekte oldukları anla
şılmııhr. 

Defterdarlık bu kususta icap 
eden tedbirleri almıştır. 

Orozdlbak mUessesesl 
vergisini ödedi 

Geçen sene, Oıozdibak mü
essesesi hakkmda bazı ihbarlar· 
da bulunulmuş ve cefterdarlık 
da hesap mütehasaısı vasıtas:yle 
bu işi tetkik ettirmişti. Uzun 
uzadıya yapılan tetkikat netice
sinde 31086 lira 40 kuruşun ve
rilmediği sabit olarak bunun 
derhal tediyesi için bu müesse-
seye tebligat yapılmıştır. 

Bu para geçenlerde müesse
senin ikinci direktörü tarafından 
Hocapaıa maliye fUbesine yatı
rılmışbr. Diğer taraftan aynı 
müesseseye 63897 lira daha ver
gi ve ceza tarbedilmişse de bu 
kısım temyiz, itiraz komisyonuna 
sevkedilmiqtir. 

Nişanlanma 
lstihkanı zabit vel:ilteri. Mustafa 

Kenan, Halil Reşat, Rıfat, Mehmet 
Süreyya, Osman Nizamettln, Ahmet 

imar yurdu sahip ve müessisleıinden Fevzi, Şefik, Çahit, Yusuf Kenan, 
Mahmut Necati efendiler. inşaat müteahhidi Emiıı Beyin kerimesi 

.Muhabere zabit vekilleri: Mehmet Müzehher Hanımdendiyle Tıp fakültesi 
tedavi seririyatl ve Farmakodinami mü

Sabahattin, Şevket, İbrahim Ethem, 
Namık Cemal, Ahmet, Fikri, Nazmi derris fmuavini doktor Ahmet Süheyl 
Celal, Mahmut Nevzat, Osman lhsan, Be} in nişanlanma merasimi, dün Emin 
Muhittin Fahri, Ahmet Halil, İsmail Beyin evinde icra olunmuştur. Tarafeyne 
Behçet, Mehmet Bahattin, Şerafettin, kurduktan aile yuvuında uzun v~ me~·-

. • ut hhat. sonsuz saadetler temennı ederız. 
Ahmet Zıyaettın, Mehmet Cema • ......... : ................................................ .. 
lettin, Mustafa Adil, Mehmet Saim, ŞUkrü, Süleyman, Ali, Sadık, lb
Ahmet Osman Nihat, Ahmet (',ahit, / rahim Etem, Ahmet, Mehmet Bür
Mehmet Avni, Fahrettin, Mehmet Şev- hanettin, Seyfettin, Cemalettin, Ah
ki, Hüseyin, Reşat, Ahmet Mes'ut, met Sabit, Saim, Mehmet Reşat, Şe-
Ahmet Sali111t Remzi efendiler. fit<, Rıza, Tevfik, Hikmet, Muzaf-

Piyade zabit vekilleri: fer. Sadi, Bedri, Naci efendiler. 
Ali Hayrettin, Fuat, Mehmet Ce - Levazım zabit vekilleri: 

malettin, Mustafa, Mehmet Xeş' - Necmettin, Mehmet Emin, Bekir, 
et, Bahattin, Ragıp Samih, Bilr - Enver, Ömer Lutfi, Mehmet Niyazi, 
hanettin, Osman, Mehmet Nurettin, Emin, Halit, İbrahim Necati, Ali 
HülQsi, Cevat, Yusuf Fethi, Mehmet Şemsettin, Vahtentin, Mehmet Nev
Adil, Hüseyin Cavit, Mehmet Cemal zat, Mehmet Nirettin, Nüshet, Mu
Mehmet Kemal, Emrullah, llhami, hiddin, Mehmet Enver, Bekir efen
Hamit, Ahmet Refik, Mehmet Sat! - diler. 
hattin, MehrMt Kemalettin, İhsan, Jandarma zabit vekilleri: 
Mehmet Reşat, Mehmet, Hikmet, Meh- Ahmet Necip, İbrahim Nasuhi, lb-
met Reşat, Aptülkadir, lbrahim, Al-nf, rahim, Hüseyin Avni, Ali }~krem, 
Mehmet Fethullah, Tahir, Muzaffer, Adem Fethi, Ahmet Ziya, Ziya, Be
Tahsin, Agah, Sal!hattin, Mustafa kir, Arif, efendiler. 
Şefik, Aptülkadir Esat, Ahmet Salim, Topçu zabit vekilleri: 
Ali Nemi, Muzaffer Salıl.hattin, Ap- İbrahim Etem, Ali Nihat, Ahmet 
tülhalim, Osman Ihsan, Ali Rıza, Ya- Galip, Reşat, Cemal, Mehmet, Se
şar, Orhan, Mustafa Sadık, Hüseyin mih, Fuat, Kamber oğlu Fuat. İs
Adil, İsmail Adil, Ahmet, Hüseyin mail Nevzat, Ali Gallp, Mustafa Ni
Cahit, Şefik, Muzaffer, Cevat, Zıya- hat, Mustafa Sami, Mehmet Hazım, 
etti~ Mehmet Fikri, Behçet, Mehmet Naci, Fahrettin. 
Mithat, Kemal, Reşat, Ahmet Fethi, Ahmet Ziyaettin, Reşat, Ali Vas
Bedri Nuri, İhsan, Hikmet Rüştü, fi, lsmail, LOtfi, Mehmet Muzaffer, 
Ali Vasfi, Ahmet Necati, ~i. Oııman Sadri, Ali Zeki" Mustafa Sami, Ah
Cihat, Ali, Cemalettin, Hurrem, Ap- met Necati, Afif, Rüstem, Mustafa 
tüllah Nuri, İbrahim, Hakkı, Mehmet Remzi, Ali Ekrem, Mehmet Orhan. 
Fahri, Recep, Nedim, Mehmet Raşit, Kemal, Osman Turğut, Ekrem, Ali 
Kamil, Ahmet Ekrem, Halil Sadettin, Melih, Mehmet Re~t, Şevket, Osman, 
Ahmet, Halil Bedü, Vamık, Mehmet Silavi, Yahya, Ekrem, Mustafa, 
Zeki, Mehmet Zeki, Mehmet Hakkı, Hadi, Apti, Mehmet Celalettln, Meh
Orhan, İsmet, Mehmet Salih, f\u. met Allettin, Tahir Behzat, Hüse
rettin, Ali Ata, Ahmet İhsan, Sey- yin Avni, Ziya, Ali Kemal, Halit 
ya, Ziya, Mehmet SaJm, Ahmet Ba- Ziya, Mehmet Hayri, Mehmet Cela
hir, Mehmet Cemal, Hikmet. Ka- lettln, İsmail Reşat, Nihat, Ahmet 
mura.n, Mehmet Salih, Asaf, Halil. Münir, Remzi, HaMn Kadri, Na
Refik, Ali Rrza, Hidayet, Niyazi, mık Kemal, Ahmet Sabahattin, İh· 
Salih, İhsan, Mehmet, İsmail Şekip, san Lutfi, Hasan Basri, Salih Fet
Şirin, Mehmet Faik, Nuri, Cemil, hi, Mehmet Necati, Eyüp Sabri. A
Cemal, Bedrettin, Ahmet, Cihat, rif, Süleyman Sırn, Necdet, Mus
AJi Kemal, Cemil, Mahmut Hilmi, tafa Kamil, Bekir, Mustafa Necmet
Eşref, Ziya, Mustafa Kemal, Şah- tin efendiler. 
si, Aptülmedt, Ebubekir, Mehmet Dün 123 Jandarma zabitimiz de 
Rıza, Ali Hikmet, Zeki, Adnan, tahsillerini ikmal ederek Harbiye 
Ahmet. Fe,ıid.1JP, Alietthı, Cevat, mektebinden mezua olmuşlardır. 

Adli ye Haberleri 

Gedik paşa 
Dün mtidd~iumuml iddiasını serdetti, 

7 Mayısta müdafaalar yapılacak 
Geçen senenin Mayıs ayı için

de bir gece Divanyoluoda bir ci
nayet olmuş, lbrahim isminde bir 
genç üç bıçak vuruşuyle feci bir 
şekilde derhal ölmüştü. Vak'ayı 
mütealup tahkikatı yapan adli
ye, lbrahimin katlind'! suçlu ola
rak Agop, eşkiya Kema., camcı 
Kemal isminde üç kişinin Ağır
cezada muhakemelerine lüzum 
görmüştü. Uzun müddettenberi 
Ağır~eza mahkemesinde görülen 
bu cınayet davası tabkikah kafi 
görülmüş ve dün Müddeiumumi 
iddiasını serdetmiştir. Bir tiyatro 
dönüşü sırasında olan vak'a şöy
le cereyan e' miştir: 

Maktul lbrahim o gece, Ge
dikpaşa tiyalro~una giderek eğ
lenmek stiyordu. Pir hayli su-
boştu. Tıyatroda Muazzez takma 

adını taşıyan Sultana isminde 
bir kadın kanto söylüyordu. lb
rahim içkinin verdiğ'i keyf için
de, Sultanadan "Çarşamba., kan
tosunu söylemesini istemişti. Sul
tananın dostu k!lnduracı Agop 
o sırada tiyatroda bulunuyordu. 
lbrahimio, Sultaoaya karşı dürüşt 
müdabelesi onu sinirlendırmiş, ve 
Sultananıo Çartamba kantosunu 
söylemesine manı olmuştu. Bu 
yiizden Ibrabimle Agop arasında 
kısa süren bir ağız d ılafı olmuştu. 

Bi!abare tiyatrodan çıkılmıştı. 
Agop, arkadaşları eşkiya Ke~al 
ve camcı Kemalle gidi yordu. Ti
yatroda, Aaobun müdahelesini 
hakaret sayan başı içti~i fazla 
rakının tesirile cknnanh ltwahim, 
adım adım arkalarından yürüyor

du. Nihayet belediye önlerinde 
Piyerlofi caddesinde lbrahim ön
de gidenlere yetişti. Kavgaya 
başladılar. Ağız kavgası pek az 
sonra döğüşe döndü ve bir ara· 
hk üç arkadaştan hangisinin kul-

Belediyede: 

Gazi köprUsll 
Şartnamesi üzerinde 

Aradan uzun zaman geçtiği 
halde Gazi köprüslinün mşası 

bili münakasaya konulamamış
tır. Buna da sebep münakasa 
şartnamesinin henüz bitiriıeme
mesidir. 

Encümenle Muhiddin B. ara
sıoda şartnameye ait bazı mad-
deler üzerinde esaslı bir takım 
ihtilaflar olduğu söylenmektedir. 
Sonra . teferıuata ait bazı nok-
talarda da encümen azaları ara
sında fikir ihtilafları vardır. 

Encümen bu hafta tekrar bu 
meseleyle meıgµl olacak ve 
ihtilafların bertaraf edilmesine 
çalışacaktır. 

Ekmeklerin imal 
masraflarında esas 
Daimi encümenin ekmek fiat

larıoı indirmek için tetkikat yap-
tığım ve şimdiye kadarki tetki
katında her şeyden evvel imal 
masrafının azaltılmasına karar 
verildiğini yazmıştık. Bu kararda 
fırmların imaliyeyi 13 çuval ye· 
rine 16,5 çuval üzerinden hesap 
etmeleri de esas olacaktı. Hal
buki alakadarlar encümenin ~u 
neticeye varması üzerine beledi
yeye müracaat ederek bu kara-
rm tatbikindeki imkansızlıkları 
izah etmitlerdir. Bunun üzerine 
daimi encümen, fırınlarm istihsal 
ku:lrei:lerini tetkik etmiye baş
lamıştır. Bu tetkikattan sonra 
imal maırafı kat'i olarak tesbit 
edilecektir. 

Domuz ah1rlar1 
Şişlideki domuz abırlannın 

baıka yere kaldırılmalarına ka· 

landığı kolayce anlaşılamıyan ~ 
bıçak, lbrahimio üç yerine ı•r 
landı ve onu ölü bir halde fflf 
yıktı. 

Müddeiumuminin dünkil iddlr 
sma göre, lbrahimin, maznuolat" 
dan Agop tarafıodan vuruldolf 
ve eşkiya Kemalin katilde kdr.': 
disine yardım ettiği tesbit ohı.,. 
muştur. Katlin Agop tarafında'-: 
işlenildiği hakkında iddia mık~ 
mının istinat ettiği delillerdd 
bir ikisi şudur: 
1- Tıbbı adlinin verdiği fl't. 

porda, maktulün ö.ümüne sebtf 
olan üç bıçak yarasınm bir tek 
alet tarafından açıldığı kaydedil
miştir. Gene aynı raporda ~ 
cerh aletinin bir kunduracı bı~ 
ğına benzediği tasrih o :unmdfi 
tur. Agop, kuoduracıdır. ve 
bıçak ta şüphesiz ona aittir. 

2- Eşkiya Kemal, ~abkelll 
deki isticva binde cürmil Agob 
işlediğini s5ylem ştir. 

3- CaT.cı Kemal, kavga er, 
nasında Agobun elinde parl~ 
bir cismin parıldadığını görmDr 
tür. 

Müdde'.umumi, had ·s~de mal" 
nunlar bak~unda kanuni espa 
muhaffifo mevcut olduğuna 

işaret et niş ve lbrahimio tiya 
rodaki müdahe:esi, takib:le vak 
aya sebebiyet v~rdiğioi anla 

miştır. 

Neticede, Müddeiumumi, Ag 
bun ve eşkiya Kemalin -mevc 
espabl n;u ~1affif e r.azarı itibJr 
alınmak suretile· tecziyelerJ 
camcı Kemalin katilde alik 
görülmediğinden sadece kavga 
iştirakinden dolayı tecziyeler 

istemiştir. Dava, müdefa3 i 
7 Mayıs cumartesi gününe bar 
kılmıştır. 

1 Geleni er gidenler ] 

Muhtelit mübadele komisy-' 
bitaraf murabhaslarından M. A 
dersen Viyanaya gitmiştir. 
Aodersen Viyanada izdi.aç Dl 
rasimi yapıldıktan sonra tekr 
şehrimize gelecektir. ..J 

Bir müddettenberi şehrimi~ 
bdlunan Osmanlı bankası Pal""' 
şubesidirektörü M. Bellet dfll, 
akşam Parise gitmiştir. 

Sofya darülfünun hukuku '111': 
me profesörü Bulgar milli grablll 
reisi profesör Istefao Kirof ~ 
ıehrimize gelmiştir. Yarın ~ 
rülfiinunda Bulgar kanunu ~~ 
sisi ve bu kanunun menşe 
mahiyeti hakkında bir konf----w• 

verecektir. Profesör Paza:::;, 
gilnü bir konferans daha 
cektir.. ,,;,, 

.. ;~·;-;;;i·i;·i·;·;~--b-~~~;· .. i~~· 
mühlet verilmişti. Bu mühlet~ 
zaman evvel bittiği halde P"" 

lar kendilerine gösterilen ye~ 
taşınmamışlardır. -~ 

Ora ahalisi mülkiye m~ 
tişliğine müracaat ederek ti-_ 
yette bulunmuşlardır. Bu ~ 
!arın bu ay içinde nakilleri . ..,... 
tetkikat yapılmaktadır. 

iyi ve bozuk ekmeklef' Jıl 
Ekmeklerin iyisinin hrıo~ 

ve bozuk kısmmm da tabi•~ 
larda satılmakta olduğu baktı' 
da daimi encDmene tikAye ~ 
de bulunulmuştur. EncUmell .ıtl 
hususta tetkikat yapmakta 
buna mani olacak tedbirlet 
mayı düşünmektedir. 

Kadıköy SUrerra sinem• 
Uup;ün 

Sarı odanın esr 
l Iugette ex Duflos. Ronald ~ 

tarafından Fransızca sözlü film. 



Rıisyada Aşk! 
G Yazan: Lul Şarl Ruaye 

enç kadın üst üste altı kupa devirdi, 
kupaları bir hamlede içiyordu 

-4-

B· Bir kfiylU 

8 ~~ tramvaya binmiştik. Kim
~o ıze dikkat bile etmiyordu. 
duknuşnı~d~n ya~yana oturuyor
tra • Kuçuk hır meydanlıkta 
d ~Yaydan indik. Herkes ay
) ın ılc bir caddeye doğru ilerli
~:kdu. Biz de kalabalığa kabla
i~h Yilrüdük. Biraz ileride tez
b~ d ~aşında içki sai:an küçük 

t Ü~kin önünde durduk. 
d ~enç kadın, üstüste altı kupa 
d '"•rdi. Her kupayı bir hamle
ia' İçiyordu. Kaldırım ameleliği 
) lanı susatıyordu galıba. Nilıa
l:et, bir kupa da bana uzattı. 
d ezgabtar, kupayı yıkamadan 
ı,01du~muştu. Maamafih, içkinin 
b 22•h fena değildi. Elma şara-

111• benziyordu. 
tı l' ekrar yola düı:üldük. Bir rıh
h illa gelince sola döndük, bir 
d aylı yürüdQkten sonra genç ka-

bın durdu. Önümüzde bir kulü
e . 

iti yardı. Genç kadın, kapıyı 
) ~- 1Çeriye i'İrdi. Kapıda kilit 
O"tu. 

ka. Durası dört metre murabbaı 
İtı d~r bir yerdi. Duvarda Lenin'
b· hır resmi asılıydı. Eşya olarak 
'-lt trıasa, iki sandalye, ve bir 
~dılc, bir yatak bulunuyordu. 
ti "ara da koyon postu gerilmiş· 
· Genç kadın: dt; Burası, benim yerim değil, 

ı. 

~Filhakika dikkatle bakınca in
btr bir duvarla ayr!lmış başka 
~ ~er fark ettim. Öte tarafta 
,
1 

lr yatak vardı. Fakat başka 
~Yoktu. 

ba tnç kadın yatağa oturdu. 

Rus kadını 
askerlere rastgeldim. Öğleyin, 
Fransa sefaretinde yemekte:ı 
dönerken Kropotkin sokağında 
da bir müfreze askerle kartılaş
bm. 
Akşam üstü, otelden çıkarken 

"ihtilal,, meydanında bir baıka 
müfreze daha gördüm. 

O!gay'la beraber tramvayda 
gidiyoruz. o;ganın kim olduğunu 
sonra anlarsınız. Her geçtiğimiz 
yolda askerlere ras geliyoruz. 
OJga, bu man.,.aradan pek mem-
nun görünmüyordu. 

OJgıı mahzun ve derin bakışla 
bir genç kızdır. O!ga bolşeviz· 
me, masum kızların Allaha inan
dığı ğibi inanıyordu. Pek tabii, 
Olga dinsizdi. Tanışmamızın ilk 
zamanları, gayet masumane ha-
reket ediyorduk ve ona "hem· 
şirem,, diye hitap ediyordum. 
Bu onu pek kızdırıyordu. Zan
nedersem• kendini sinirlendiren 
bu .hitaptan • Va:ı geçmem için 
ne istersem, yapıyordu. 

Olga, altı senedenberi, resmen, 
evlidir. Bana, profesör olan ko-
casına karşı çok büyük börmeti 
olduğunu söyledi. Y almz artık 
ona karşı başka bir temayül 
duymuyor.nuş. Çocukları da yok. 
Boşanmamasının sebebi de bo
şanma hadisesinden nefret ettiği 
içindir. Bu hususta kendisine : 

- Aman, dedim, dikkat et. 
Bu his bir burjüa hissidir. 

- Hayır. Kocam, benim baş
kalarıyle buluştuğumu biliyor. 
Ben de, onun, benden başka 
kadınlarla buluştuğunu biliyo
rum. Bazan, geceleri, dışarda 

Sovyetleri 
Ziyaret 

1 Ust tarafı Birinci sayfada 
askerin önünden ikinci geçişinde, Ka 
zrm paşaya dönüp takdir hissini ifa
de ediyor: 

- Güzel asker[ 
Aynı cümleyi paşanın ağzından İ· 

kinci defa işitiyorum. Askerin hepi -
mizde bıraktığı tesir de öyle-

Istasyon yeni üslfıpta yepyeni bir 
bina. Daha dış tarafları tamamlan -
mamış bile .. Büyük holü örten kub • 
beyi görmek için arkaya doğru başı
nıza tam ufki bir vazıyet vermeniz 
lazım, o kadar yüksek; fakat bu yük-

) sek çatı altında bu geniş hole bizim 
ı Recep beyle Yunus Nadi Beyin ken
ı dileri gibi bir arkadaş daha alarak 

yan yana geçmesine pek de kolay mü· 
saade etmiyen bu kapılan niçin bu 
kadar dar olarak açmışlar? 

K.iyefte üç buçuk saatlik bir ·te -
vakkuf var. Küçük bir program. 14 
buçuğa kadar şehri gezeceğiz, aka -
demileri göreceğiz. 
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Jstanbu} ~ lzmir muhteliti 
bugün karşılaşıyor 

Izmirli misafirlerimiz dün sabah beşte 
şehrimize 2eldiler 

lzmlrlllerle ilk temaslarımıza alt eski bir hat1ra 
Otomobillerimizin dizisi bu yeni 

istasyon binasmın yanında onun ka- İzmirli sporculanmız dün sa- uzun uzadıya anlattığımız tarihi 
d:ır, belki ondan büyük yeni yapıl _ bah erkenden şehrimize gelmiş- maç bugün saat dört buçukta 
makta olan bir fabrika binasının ö • lerdir. Vaktin, ~abahın ilk saat- Taksim stadında yapılacaktır. 
nünden şehre doğruldu. leri olması dolayısiyle miıafirle- Maçı idare için, lımirlilerin 

Ho~ geldiniz levhaları, Türk bay- rimiz lıtanbullu kardeşleri tara- teklifi mucibince, Ankara mm· 
raklarıyle Sovyet bayrakları .. Talimi fından Jayıkı veçbile karşılana- takasına mensup KAmil bey de 
edebiyatın üslubu müzeyyeniyJe söy mamışlardır. istikbal merasimin- şehrimize gelmiştir. 
lemek isterseniz birindeki ay yıldızla de lstanbul mıntakası ~e futbol SUleymanlye - Fenerbahço 
semayı, öbüründeki orak çekiçle arzı erkanı bulunmuşlar ve misafir- Bu maçtan evvel Taksimde 
hatırlıyacak, arzla sema bir k:iinat lere buketler takdim edilmiş- Fener bahçe A - B muhtelitiyle 
teşkil ediyorlar diyeceksiniz. tir. Süleymaniye takımı de karşıla .. 

Geçtiğimiz yolların iki tarafından 
Kiyeflilerin büyük ala.kasıyle takip Gelen oyuncular arasında Iz- şacaktır. Fener takımında AJi-
ediliyoruz. mirin bir kaç maruf oyuncusu, attin beyin de mevki alması çok 

Fen akademisinin merdivenbıin - meseli evvelki hafta milli ta- muhtemeldir. Bu maç da haylı 
den çıkarken işte bir bant daha: "Ok- kımda yer alan Ihsan B. yoktur. enteresan olacaktır. 
rayna darülfünunu Türkiye mümes - Kafileye riyaset eden Adnan B. Zeki B. ne diyor? 
sillerine seıam eder.,, şöyle söylüyor: Muhtelit takım kaptanlığı ya-

Salonda profesör fransızca ve u - - Asil kadromuzdan Nazmi, pacak olan Zeki Bey dün Is tan· 
zunca bir nutuk nrdi. Ak sakallısın- Ihsan, Hakkı ve Lfıtfi el<sik ola- bul - lzmir karşılanmasının çok 
dan gencine varıncıya kadar, şüphe - rak geldik. Bu arkadaşlarımıza heyecan!ı olacağını, antrenör~n 
siz bu müe.c;,.-.esenin uzuvları, hepsi buraya gelmeleri için bulunduk- lzmirin iyi takımlara malik ol· 
burada. Basit giyimleriyle belli ki ları yerlerden izin alamadık. Ta- duğunu söylediğini, bununla be• 
kendilerini ilmin gösterişi se' miyen kımımıza Enois isimli Yunan ta- raber maçın daha kuvvetli ol· 
hakiki varlıgv ına vakfetmişler. İsmet k t d t .. ımına an rene e en an renor duğu muhakkak bulunan lstan-
Paşa nutka gene fransızca, güzel H Ş" k f k t t kt d" er oven re a et e me e ır. bullular tarafından "' kazaoılaca· 
bir cevap verdi. Bu kısa zaman için- I ta b ı .. t ı · d b' · b "" s n u gaLe e erın e ızım u gv mı ümit ettigv ini söyleıniştir. 
de liir iki müzey1e bir iki laboratu -
varın gezilmesini istediler. D°"ôl;şi};o- seyahatimizin, lzmirde lstanbul Bizim takım 

takımanı mutlaka yenmek gayesi Bizim takımın ne suretle 
ruz: Tabiiyat, tabakat müzeleri, mu- h l ld d ı ld' · ası o uğun an, i eri ge ığı sahada yer alacagv mı yazmıştık. 
kavemeti ölçen laboratuvar. Korido -
run sonunda lw...;;kocaman bir mamut şeklinde neşfiyat yapılmıştır. Biz Takım en kuvvetli ihtimale gö-
iskeleti: Bir nehir için bir köprü ola- hiç bir zaman böyle bir iddiada re sabada şu şekilde yer ala· 
bilir ı Baktığınız her yer yeni reji _ bulunmuyoruz, lstanbul mubak- caktır : 
min bilgiye eskisinden çok fazla yt'r kak ki bizden çok daha tecrü- K:ılede : Avni, müdafaada: Burb:ın, 
ayırdığını anlatıyordu. beli ve kıdemlidir. Biz sadece (\.Jitat, muavin hattımla: Cevat. N'ihat, 

Kiyefin fener tarafına gideceğiz. samimi bir müsabaka yapmak Reşat, muhacim hattında : Leblebi, SalA· 
Yollarda hep o kalabalık. Bir balkon· için geldik. battin, Zeki, Fikret. RebH. 
dan genç bir küme ellerinin şakırtı· Takımımız ağlebi ihtimal şu lstanbul muhtelitinin bu su-
lan döküldü. şekilde teşkil edilecektir: retle teşekkülünde çok isabet 

Eskiler şüphesiz saltanatın düş - Fehmi (Altayı, Rıza, Lütfi (Karşıya- buluyoruz ve öyle zannediyoruz 
man Türki-..·esini tanrmıslardı·, -..·eniler ka), Cemil (Alıınordu ), llalil, lbıahim k' b Ü k'' •t it d 

"' ~ "' (K:ırşıyakal, lsmail (Karşıyaka), Sa!t {Al- ı ug n u şeraı a ın a en 
cümhuriyetin dost yüzünü görüyor • nnordu), Fıkrct (Karşıyaka), Ismail ll:ık.- kuvvetli çıkarılabilecek muhtelit 
lar! A k b d ~ · . . . . . . . kı, Namık ( ltınordu). anca u ur •• 

.. Kı~efın baş kılısesını hır tanh Hakem de geldi Samimi ve güzel bir maç te-
muzesı olarak bulduk.. Eh · · t' · d" k'' d · · ı b"t' · . . . . . . emmıye ıoı un u sayımız a mennıs y e yazımızı ı ırıyoruz. 

Oku} ucularımız bilı} orlar ki, Rus- -······················-····----· ... ·-·-....... _ ..... ___ .................................................. . 
tıa da . • . 

İta yanına oturmam ıçın 

~t etti, ıonra fularını çıkardı. 
ta" 119arlak ve yassı yüzllne 
Si!"'en, genç kadın, güzeldi. 
tıtk 'illa yıldızlarının moda ola
C>t bütUn dünyaya yaydıkları 

kaldığı da oluyor, biç sesimi çı
karmıyorum. Bununla beraber, 
mlnen ayrılmıyoruz. Çalışmak . 

yada din ayinleri yasak değil; fakat tarihiyle alakası olan kitaplar, re ·ı masaları üstünde güzel güller ve çi· 
binalar devlet mahdır; bunlardan simler, tablolar buluyoruz. çekler- Şimale gidiyorsunuz diye yü
istediklerini kornünler kirahyabilir • ismet Pa;;a ihtisasını iki cümleyle reğim.ize ürküntü nreu kış, arada sı
Ier; kilise varidatının üzerinde de müzenin hatıra defterine tesbit etti: rada hafif rutubet ve ;a çiseleme ha· 
devletin büyük bir vergi.ı.;i var. Buna ''Bu müzeyi ziyareti istifadeli bul - Jinde görünüp kaçıyor. Seyah:ıtin!iz 

ten · dud il sarı saçları, genif, kalın 
diıl a~Jı ağzı, temiz ve parlak 
~ar~rı, kilçük ve tatlı gözleri 

l( 1• Yaşı belki yirmi. 
bit 0nuşnıuyordu. Ne olduğunu 
d1ıktdiğ-inıiz bir şey bekliyor
bak· Genç kadın, her halde 
()}. •tklarınıdaki arzuyu· okumuş 
~ca k· · k 1 tıın ı, ani bır hare et e ba-

1 tutup kendine çekti. 
il ••• 

•oıı 11 küçük kulübeden çıktıktan 
~11~8 k bir droçkiye binmeseydim, 

"'' kak yolumu bulamazdım. 
uroçk· 

lit, G· ı demek, araba demek-
bi~llı ıderken de bir arabaya 
ı:-,k,;nı lazımdı, diyeceksiniz. 
)il b· Moıkovada bir araba ve· 
~()~t ırk taksi bulmak, Rulet'te 
ttlç b· arlo'da, kazanmak kadar 

ırıeydir. 

l111Yllk OLGA 
b11 •ab postaneye gi .. derken, 
ci~d ab, " Tverskaya ,, cad

tn farkı ıöyliyerek geçen 

için birbirimize ihtiyacımız var. 
Rejim hususunda muayyan fi· 

kirlerimiz var, bunları esaslandır· 
mak için bu tarzda harekete mec
buruz. Esasen tanıdıklarımız bizi, 
nümune olarak, gösterirler. 

Gelelim manabüfibimize ! Olga 
nın askerlerden pek hoşlanma
dığını söylemiştim. Sebebi de 
her askere rasgelişimiı:de, onun
la alay ettiğim içindi. Kendisiy
le seviştiğimiz gündenberi, ona, 
bu hususta takılmaktan vazgeç
tim. Bu sefer, o kızmıya baş-

ladı. 
Bugün, etrafımızda bu kadar 

asker görünce biç olmazsa te
bessüm etmekten kendimi ala
madım. Bu beş altı yüı kadar 
gencin yarısı kadındı. Erkekler 
Rus gömlekleri giymişlerdi. Ka· 
dınların kolları çıplaktı, diz ka
paklarına kadar olan eteklikle
rinden bacaklarının da çıplak 
olduğu görülüyordu. Hepsinin el
lerinde birer tüfek vardı. Kadın 
erkek karışık, muntazam bir su-
rette manga, manga yürüyorlardı. 

(Devam edecek)_ 

tahammiil edenler ıçın kilise dum. Tarü edenlere teşekkür eJe - tamam bir bahar, bir İstanbul baharı, 
kapılan bazı günler açık.. rim.,, fakat - şehirler haricinde - yalnız 

Bir sırttan inerek - bizim tari- Yollarda, yol ağızlarında gene as- toprak renkli bir sahaya düşmüş bir 
himizdeki adıyle Uzi suyunun - tuğ Jcerler ... Kiyef, bu dümdüz mesafeler- bahar içinde geçecek gibi-
yan halini görmekteyiz. Su altında de yerin hakimiyetini de haiz. Şehrin Döndük, i"tasyonun önündeki mey .. 
kalmış bir nehir adası. Gözümüzün yollar.mı yalnız maddi ihtiyaçların danda Leninin yüksekçe bir kaide 
önünde bir deniz manzarası var. Şu- tazyikına ffLbi bırakmamışlar En ço- üstünde bir büstü. Leninin resmi nere 
radan buradan alınmış, eklenml~ ğu lstanbulda Park - Sultanahmet, de yok ki? .. istasyona trenin haıeket 
cümlelerle bunun buraları için pek Ankarada istasyon - Millet nıeyda - zamanından daha erken dönmüşüz. 
de nadir hadiselerden olmadığı anla- nı arasındaki yokuş n ya iniş kadar Aynı askeri merasim ,·e vedalar .. 
şılıyor.. olan bir yolun başına geldiğiniz z:ı . Bu defa ct'bimizdeki ve...sikalan, 

ismet paşaya sordular: Katako - man gözünüz nihayetinde şiirin taşta, her vagonun plfıtformunda nöbt>t bek 
mplar, şu yer altı iı:beleri mi, yoksa toprakta, bayırda tecelli etmiş bir o:~ ]iyen askerlere göstermeden içeriye 
dini müze mi? şayışrnı, bir serinliğini duyuyor. girebiliyoruz. 

ismet Paşa yerin üstünü üstün Kiye( bir milyonluk bir şehir. Uk- ilk sorduğumuz Paşa Hazretlerl-
gördü. Geldik, müzeye girdik. Din - raynanın eski merkezi. Merkez bu nin hanımı nasıl'! Yolculuğun getir 
lerin her çeşidi, her tarikati bir pav- gün llnrkofa alınmış. Bununla bera - diği haCif bir rahatsı zlık kendilerini 
yon, bir camekan, bir kütüphane. Şa- ber burada manzara size metruhiyet Ode!':ıdan beri kompar t:.manda ah -
manhktan başhyarak, Be1gradda ya- yerine yeni inkişaf arzediyor. koydu. Ilu kafileye bir de Ukraynalı 
şıyan patriği bile bütün kostünıleriy· Bu gezintiden sonra bizi Sovyetlerin hekim iltihak etti. Aldığımız h:tlıer 
le burada bir köşeye oturtmuşlar. buraya memur hariciye murahhasla· iyi. Aynı rahatsızlıkla Kiyef ge1.'.nti-

Tesisi din telakkisinin beşer ze • rm:n dairesine getirdiler. sine i ~tirak edemiyen Tevfik Rüştü 
kası üzerinde g~irdiği inkişaf ve be· tık defa Rusyada gördüğüm sak- Beyi de , ·agon restoranında mutat 
şeriyetin tekrLmülünde geçirdiği isti • sı zarflarını bütün buralarda bol neşesi ve cana yakın haliyle görmek· 
hale merhalelerini safha safha 3!;1 - bol bulacaksınız: Ağaçtan kağıt gibi ten müsterihiz. 
yor. insanlar ,·azifesini yapmıya :Jaş yontulup alınmış kurdelalar1a örül - Kiyefi sevdik, severek ayrılıyoruz. 
lıyanlarla vazifesini bitirmiş olanları müş bir sepet ve sepetin üstünde ay. istasyonun yükS<!k katlarında pence
iyi ayırdetmelidir. Yer yüzünde ebe· nı maddeden fiyonga bağ1ar. Bazıla- re aralarında erkekler, kadınlar, yol 
di bir hakikat var: Insanr tabiata ga- n boyanmış. Dasit, fakat zarif ve kenarlanıncia. kadınlar, ~ocuklar, e1 • 
Jip kılmak!.. daimi bir süs. Duranın dini salonun- ]erimizi sallıyoruz, ellerini sallıJOr « 

Müzenin diğer bir katında Türk da da bir yer hazrrlanmış zengin çay Iar, gülümsüyorlar. 
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Gedikpaşada jandarma satınalma 
komisyonundan : 

Kapalı zarfla münakasası yapılan muhtelif numaralardan 
13500 geyim at ve ester nah ile 404700 adet mıha verilen fi
atlar gali görüldüğünden pazarlığa çıkarılmıştır. Pazarlığı 8 - Ma
yıs - 932 pazar illnü saat ondan on bire kadar yapılacaktır. Ta· 
Jiplerin mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1842) 

••••• Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz 

lsnıurlanıu em iseler 2 o liru~un baslar 
hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucazdur. 

lillm•• Eminönü, Kazmirci AH Riza müesşesatı •••1111 
Gedikpaşada jandarma satınalma 

komisvonundan 
Mevcut nümunesi gibi 1200 : 1250 adet kilim pazarlıkla alı· 

naca.dır. Taliplerin 8 - Mayıs - 9~2 pazar günü saat on dörtten 
on beşe kadar komisyona müracaatları. (1838) 

1 Aa. mk. Sa. Al. komisyonu ilanları 1 ---------Kilo Cinsi 
7000 Kilo Sade yağı, 
6000 " Nohut, 
6000 • Yataklık ot. 

11800 " Toz şeker, 
1000 • Zeytin yağı. 
2000 " Gaz yağı. 

Bal:ida cins ve miktarları }azılı 

erzak ve mahrukat ayn ayn olarak 
pa.zarJıkla satın a.tmnc~ıktır. Pazarlı

ğı 9 mayı~ 932 pazartesi günü s11,at 16 
ya kadar Harbiye mektebindeki satın 
alma komisyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin komisyona müracaatlatı. 

(268) (1S63) 

• • • 
Tıbbiye mektebindeki mevcut elek· 

trik motörü Maltepe Piyade atış n.ıek· 
tebine nakil, tamir n yerine ·rnzedil· 
mek suretile işletilmesinin pazarl •ğı 

yapılacaktır. Pazarlığı 9 - 5 - 9:32 
pnzarte~i günü saat 16 ya kadar Har
biye mektebindeki satın alma komis
yonunda icra kılınacaktır. Taliplerin 
görmek Ye izahat almak üzere mezkur 
mahallere miiracaat etmeleri ve pa • 
zarlık için de yevmi me7.kurda vakti 
nıuayycnde komisyona müracantlan. 

(267) (186.2) 

• • * 
Harbiye mektebinin bermucibi ke

şif hamam ve dershaneleri pazar1ıkla 
tamir ettirilecektir. Pazarlığı 7 ma 
yıs 932 cumartesi günü saat 16 ya 
kadar Harbiye mektebindeki sa.ten al
ma komisyonunda icra kılınacaktrr. 

' 

Taliplerin keşif namesini görmek için 
komisyona müracaatları ve pazarlı
ğa iştirak için de yevmi mezkurda l:o 
misyona müracaatları. (266) (1792) 

~BORSA~--
5 Mayıs 932 

Kambiyo 
Frn~ız Frangı 
ı Ingiliz lirası Kr. 
"TJA mul.:ablll noıaı 

... 
.. . 

Llrcc 
Hel~ı 
Orahml 

Is. Cörıııık 

Leva 
~-ıorın 

1\ uron 
c:ııını: 

l'cıeta 

illark 
Zloti 
Pengö 
Le~ 

ı Türk llruı Dlnıır ,. 
\er\•oncç K uru5 

Nukut 

Fransız Frangı 
Dolar 
lngiliz lirası 
Liret 

Borsa 
Alan 
ı\lecidiye 
Banknot 

harici 

Açı:d ı 

~2~6 
7-c, -o { _;:. 

0,47 5<) 5 
~ 22 sr 
3 39 15 

64 :!2 
2 n 4r 

6t zs 
117 2< 

ltı'H 25 
4 n s· 
tı )3 61 
199 M 
4 15 50 
4)2 50 

7956 5' 
27 zs 
IC53 75 

tfiS 
203 
77;) 
2Iô 

1

944 

2~ 

11.apandı 

12 06 
774 
047 5~ 

1.ııs 
3 39 ıı 

C4 .32 
~ n 75 

60 l5 
117 25 

ıt 14 15 
4 )2 5(1 

tı o 1 
IQ9 57 
4 !5 5( 

4 j2 5 

7956 50 
27 18 

" .s 1. 

171 
212 
78."3 
219 

94J 
4J 

234 

1 :.~;:::; Tekinsiz konak! 

RADYO 
'---------Bugün _l ı 

ISTANBUL - 18 den 19 a kadar ara. -
mofon, 19,SO dan 20,SO a kadar aıız. Bedia 
Rlza, Hayri;yt" hanımlar, 20,SO elan 21 4' k!l.· 
dar gramofonla Faust operaaı, !?l dı-n 2Z 
ye kadar Servet ve İnci hanunlar, ıı dl'a 
22,30 a kacbr tango orkestraıu. 

\1YANA (517,Z m. 20 kilovat) - 12.SO 
kon!'ler, 13,40 Tlto Şlpa."run plAklan, l:S 
pl!l.k, 17,S3 konser, 20,25 el\kl dans vu ıar· 
kılar, 2S,33 dn.na. 

HElLSBERG (276,5 m. 75 kilovat) - '7 
jimnastik ,.e muslld, 9,30 ev l<adınlan tı:ln 
jlmna!ıtik, 10 ~rllndMı nakil, 12,30 kon!er, 
14,0S plAk konseri, 1'7,30 Hamburgdan kon 
eer, 19,80 Danı.lgteo nakil. 21,05 opera. 

BOKREŞ (39l,2 m. 16 kilovat) - H 
pllk, 19 konsl!'r, 20 konııer, 22 kuartet, 2%,t:i 

tagannl, 23,05 dans. 
RO:\IA (Hl,2 m • .,75 kilovat) - ıs plllk. 

lS,45 komıer, 18 haber, 18,!5 kon!M'lr, 20,(5-0 
plılk, 21,.ıs konser, 23,55 haber. 

BUDAPEŞTE (530,5 m. 2 SkUO\.'at) -
10,10 konser, 13,05 çlgan mualldsl, 1'7 "'I: 
konM'rl, 20 operet. 22 konser, 2S çlgan mu
slkl!'il, 2! dans. 

MOSKO\'A (1304 m. 100 kUovııt) - 2Z 
den ltlbnrl"n nC§rlyııt, 

\'ARŞOVA (lZ,20 haber, 13,10 kon!M'r, 
H,SJ plAk, 15,ts lı:ı'ber, 17,10 musiki, 111,35 
hafif musiki, 21,15 acnfonik konst'r, %3,hO 

dans. 

Yarın 

VİYANA (51'7.Z m. %0 kilovat) - 12.30 
konser, 10,20 pl~k, 1'7,35 konser, 20.SS ııı

~ano konseri, 21,15 dram, 2S,SO darul. 
HElLSBERO (276,.') m. 73 kllovat) - "1 

jimnastik, 9,30 ev k:ıdıl:ın için jlnm:ıstil~. 
10 Dan:rJgden nakil, 1%,~ konser, 11,Q.'f Ber 
llnden nakll, 21 !'llünlhten nakil, 2S,SO ılans. 

BlJKREŞ. (S9t,% m. 16 kilovat) - 9.15 
haber, ıs plAk, lS,45 kon~r, 18,45 kon9f'r, 
19,13 haber, 2ı muılkl, 21,45 opera. 

BUDAPEŞTE (550,5 m. %S klolvat) -
l 1 klll8<'df' meraslm, 13,05 konıer, 111.80 çl
gan muılklsl, %0,30 operadan nıüdl, Z l çl • 
gnn mu!'>lklııl. 

MOSKOVA (lSOJ m. 100 kilovat) - 21 
den itibaren nl"~rlyat. 

\'ARŞO\'A (1411 m. 168 kilovat) -
1!,20 haber, lS,45 pl6k, 16,50 Lfımbergck'1 

na.kil, 21,15 musiki, 28,10 Cbopln ;coıııerı, 

23,50 danı. 
PARts (1715 m. 75 kilovat) - i,45 

jlıwuuıtlk, 8,f;; nmılkl, 13,SO mu'\lkl, 20 
lllİi,:\h!ıbe, 20, 10 llrnt muı.a1Hbe. 21 edebi 
mliAahabc\ 21,45 konser. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlll hstahklar mutahaasıaı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,.10 dan 5 e) kadar lstan. 
bulda divanyolunda 118 ıwmara!ı hu
susi kabinesinde dahilt L ~talıklan 
muayene ve tedavi eder. 'fi... don: 19' 
tanbul (2. 22.198) 

kır takımlarını yukariki odalarda, 
hah ve seccadeleri mutfakta bul-
dular. 1 

Evin içindeki bütün eşya altüst 
olmu,, destiler, küpler boşalmı~h. 

- 16 - Hane halkı ertesi gün firar et-
Ona dik dik bakarak: 
- Gebereceksin, Apti paşanın 

kanı seni boğacak... İşte şu ~ör
düliün onun evladıdır. Benden o 
çalmak istediğiniz hazineleri ona 
teslim ettim. O sayede el-'Vela 
senden, şi.mdi hasıl intikam alacak 
isek, efendin olan menhus Arna· 
vudu da öyle geberteceğiz. 

Dedi. Kethüda bey, timdi ya
vaı yavaş kendine geliyordu. :~a· 
kin korku onu mahvetmişti. 

Kollarını biraz oynatmıya mu
vaffak olmuştu. 

Ancak karşısında onu korkunç 
nazarları altında ezen ölünün ha
yali, kanını dondurmuştu. 

Mehmet ağa, bir adım daha " ak 
laftı ve: 

- Son dakikan gelmiştir. .\pti 
paşanın intikamını alacağım, ken
di intikamım icin seni ula, asla 
düşünmedim bile. 

Kethüda ağzını aç.mıya vakit ti. 
bulamadan ayaklarından omuzla- Konağın adı "Tekinsiz,, e çık -
rına kadar kethüdayı kalın ?i·,şa· tı. 
ğiyle bir temiz bağladı. Bundan ıonra kimse bu evin 

Ağzını tıkamıştı. Şimdi ark ·ı semtine uğramamı,, ıenelerce bu
üstü yatırdığı kethüdanın kafa\' -a radan gelip geçenler birbirine gir
kocaman yün yastığı bastırdı. mi§ ağaçların araaında yükselen 

Üstüne cıkıp oturdu. Bir müd - konağa ba,ını kaldırıp bakmıya 
det sonra -altında debelenen, a - bile ceıaret edememişti. 
tılan kethiidanın hırıltısı gesilmis- O semtte daima bizden iyilerin 
ti. Artık kethüda ölmüştü. H~r konağı zaptettiğini, gece çok dt>h· 
şeyi yerli yerine koyarak r;c!~:kle- şetli gürültüler i~itildiğini söyler
ri verden kayboldular. lerdi. "Tekinsiz konak,, yavnıt ya

Ertesi gün kethüdanın uyanına- va§ tamamiyle unutulmuştu. 
dığını gören konak halkı, merak Hasbola yolunda bir mU•ademe 
ettiler. Fethiye, yatakta serili bu ötn-

Keyfivet sadrazama arzedildi. ye bakarken, Mehmet ağa kızın 
Kapıyı çilingire açtırdılar. Kethü- müteessir olduğunu zannetmişti. 
danın vefat etmiş olduğu anlaııl- _ Kmm, babanın intikamını 
dı. 

Ertesi akşam kona~ın içinde 
gavrı tabii görültüler işitilmisti. 

Sabahleyin kalktıkları vakit ba-

almıya yemin etmiştim. Bu inti-
kamın başlangıcıdır. Bir kanlı 
Arnavudun din ve devlet uğruna 

* * * Selimiye ve Taş kışla konağı ihti-
yacı için hamam odunu pazarlılda al•· 
nacaktır. İhalesi 10 - 5 - 932 salı ~ü
nü saat 16 da komisyonumuzda ya -
pılacakhr. Taliplerin ~artnamesini 

almak üzere her gün ve pazarlığa iş • 
tirak edeceklerin de vakti muan•ende 
komisyonumuza müracaatları. (2;)7) 

(15G'.!) 
• * • 

K. O. kıt'aları hayvanatı için 24 
ton yulaf müteahhit nam ve hesabına 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 11 -
5 - 932 çarşamba günü saat 16 da 
yapılacaktıır. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün ve pazarlığa i~ -
tirak edeceklerinde yakti muayyenin • 
de komisyonumuza müracaatları. 

(262) (lŞJS) 
• • • 

1 inci K. O. için bin liralık kriple 
maden kömürü pazarlıkla alınacaktır. 
lhaJesi 10 - 5 - 932 salı günü saat l:l 
te yapılacaktır. Şartnamesini gör • 
mek istiyenlerin her gün ve pa1.arhğa 
iştirak edeceklerin de vakti muayye -
ninde komisyonumuza müracaatları. 

(261) (184-~) 

• • • 
Çatalca mfüdahkem mevki kılaatı 

hayvanatı ihtiyacı için 35,000 kilo &r • 
pası aleni münakasa ile alınacaktır. 

İhalesi 26 - :> - 932 pazartesi günü 
saat 1;; te komisyonumuzda yapıla · 
caktır. Taliplerin şartnamesini 31 -
mak üzere her gün ve münakasaytt 
iştirak edeceklerin de vakti muayyen
de komisyonumuza müracaatlan. 

(2:">6) (18;)3) 

• * * 
K .O. ihtiyacı için bak1r edevatı pa

zarlıkla ahnacaktu. ihalesi 11 -- :> 
- 932 çarşamba günü saat 17 de ko • 
misyonumuzda yapılacaktır. Ta • 
lipJerin şartname...-.;ini almak üzere her 
gün ve p:ızarhğa işti~k edeceklerin 
de vakti muayyende komisyonu:nuza 
müracaatları. (255) (1849) 

• * * 
K. O. ve birinci fırka kıtaatı :h!i -

tiyacı için ayrı ayrı şartnamelerle Ye 
pazarlıkla yaş sebze alınacaktır. !ha
lesi 10 - :> - 932 sah günü saat 16.30 
Ja K. O. nun ki ve Fırkanrnki de saat 
17 de komi8yonumuzda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamesini almak tir.ere 
her gün ve pazarlığa iştirak edecekte-

can ve bat koDöUŞ koca bir ve
zirin malına göz dikerek hunu 
nabakkına girmesini affetmek, 
izim kabahat olur. O habisin 
bu hain gören gözü, vuran eliy
di. lıte ben o gözü oydum, bu 
kolu kırdım. Haydi evladım. 

Fethiye, manalı bir tebessüm
le mukabele etti: 

- Amca, beni şu habisin bu 
akıbetine müteessir olmuş mu sa
nıyorsun?.. Sen olmasaydın bile 
ben bunu kendi elimle bof a dım. 
Lakin iş yalnız bununla kalmaya
caktır. Asıl hain, intikamımızd:m 
korksun! 

Mehmet ağayla Fethiye, ko
nağı ağyardan kurtarmcıya ka· 
dar hep cin, peri işlerini göre
rek, geceleri kedi, çakal,kurt ses· 
leri çıkararak nihayet burada 
rahat kalmışlardı. 

Şimdi gizli dairede saklanmıya 
lilzum yoldu. Rahat rahat kona
ğın içinde dolaşabiliyorlardı. 

• • • 
1 inci muhabere alayında ınevet• 

~· 300 araba gübre pazarbkla satılaC bl 
tır. ihalesi 11 - 5 - 932 çarşalll 
günü saat 15 de yapılacaktır. Gübrf' 
yi görmek isteyenlerin 1 inci muha?ır 
re alayına şartnamesini almak ilte 
yenlerin her gün komisyona 'ft P' 
zarlığa iştirak edeceklerin de 'fll~1I 
muayyeninde müracaatları. (263) "' 

• • • cı&411 
Üçüncü muhabere alayırun raratl' 

zondaki elektrik tamiratı pazar1ık1• 
tamir ettirilecektir. ihalesi 9 - 5 • 9-'i' 
pazarte i günü saat 17,.10 komisyoııır 
muzda yapılacaktır. Taliplerin şart 
namesini almak üzere her gün ve 9d 
zarlığa iştirak edeceklerin de va!' 
muayyende komisyonumuza mürt 
caatıarr. (247) (1771) 

• • • 
K. O. kıt'aları hayvanatı çayrrlıııl" 

dınlmak üzere çayır alınacaktır. ! 
halesi 7 - 5 - 932 cumartesi günU 6' 
at 17,5 ta komisyonumuzda yapıla~· 
trr. Şartnamesini görmek istiyenteri' 
her gün ve pazarlığa iştirak edeceklf' 
rin de vakti muayyeninde komisyooO' 
muza müracaatları. (253) (1795) 

* • * 
1 inci fırka kıt'alarınm hayvaJ'ır 

n çayın için çayır alınacaktrr. 11"' 
lesi 7 - 5 - 932 cume.rtesi günil ti' 
at 17 de pazarlıkla komisyonumuıd• 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek ~ 
tiyenlerin her gün ve pazarlığa i~ 
rak edeceklerin de vakti mua'"'·e11i1 

JJ "~ 
de komisyonumuza müracaatları. (Y 

(1794) ' __,./ 

KOCAELi 
Vapur şlrk•Hnden : 
lzmit körfezi \'apur .sür'at posralarıo• 

9 ~layıs Pazartesi gününden itibaren b•t• 
lınacak lstınbul'dan ve lzmitten her giİ11 

vapur hareket ettirilecektir. htanbut'dt11 

Cumartesi, Pazar, Salı ve Çarşamba giill' 
leri saat I 4 tc Pazartesi, Per,embe " 
Cuma günleri saat 9 da Galatı rıhaıvııı· 
dan Ye Izmittcn de Cumartesi, Paııt 
Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günle~ 
saat 7 de Salı \'e Cuma günleri 9. ~ 
hareket ederler. r !er türlü tafsilAt ıçl 
Y cmişce Kocaeli vapur şirketine ve 1;ör' 

fez iskelelerinde acencalıklaı a mür•c;j' 
edilmesi il:ln olunur. Tel 2 2043 ~ 

Beyoğlu ikinci noterliğinden: d 
Beşiktaş Hasfırın caddeaio e 

62 No. h dUkklnda mevcut bet 
berliğe müteallik eıyalardan bit 
seme isabet eden kısmını bu ker: 
mezkur dükkanda ifayi ticare 
eyleyen Ali oğlu Hüseyin efe.0: 

diye katiyen satmış ve bedelı0' 
tamamen almış olduğuıııd~" 
mezkur satışın vilayet gazete••ıe 
usulen ilanını reca ederim efeO
dim. (155) 1 Uakırkö\·ünde Yeni mahılle4 

30 ·No. da KAZl~I _--4 

Apti paşanın RumeJindeki ilr 
yük çiftliklerini, miri için zaptet' 
mişlerdi. Şimdi bunları satıyor' 
lardı. F etiye, Sultan çift iği0' 
kıyamıyordu. Bütün çocuklu~ 
nun geçtiği f:u güzel çiftlii'~ 
her tarafında, o yeıil ormaod•~' 
her ağaç gölgesinde, mavi d~ 
nizin eteklerini öptüğü kudJ , 
sahillerde annesinin hatırası Y'ıs 
şıyordu ve nihayet burada o011 

en tatlı günleri geçmitti. t 

Çiftliği Apti paşanın bötll'ei 

ve muhabbetini kazanmıf ô•~ 
yoldaşlarından Tekirdağlı ô•il' 
oglu Mehmet Ağa almıştı. LI~ 
Apti paşanın kızı veya kib~ ı' 
olarak ortaya çıkmak, göı 16~, 
kendini felakete atmak, deOJ:, 
ti. Bu sebeple bir çare d0f 
mek lazımdı. .:it 

Halbuki Apti pafa, bu r~ 
li~ te hemen hemen münıevf 

1 hayat geçirmişti. 
(Bitmedi) j 
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Devlet Demiryolları ilanlara .. • Mahkeme ve icra ilanları • 
b I' T ernsil Ye müsamere vermek üzre asgari beş kişilik gruplar 

le~ •~de ~eyahat etmek veya beş kişi ücreti vermek şartile Dev· 
r' eııuryollarında seyahat edecek tiyatro ve muıiki beyetle
G1-e mahalli belediye reislikJerinin vesikaları mukabilinde tren 
t cr.~tJerinden % 50 tenzilat icrasına dair D. D. 59 numaralı bir 
lrı e ihdas edilmiıtir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1733) 

p I~aremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 31 kalem demir 
ı:.rçın çivisi, cilah çini, izole tel, Istampa mürekkebi, meıc ka· 

' bakır tel, kurşun, elektrik malzemesi demir çember, flanşlı 
~ana, sabun vesaire gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 9 
le .32 tarihine müsadif pazartesi günü icra kılınacağından talip· 
.:ıı:ı Yevmi mezkurda saat 9 dan 11,30 kadar mağazada isbati 

cut ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin 
llllif~e.dat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümuoe getiril
:~•ı ıcap eden malzeme için parzarhk günü nümunelerinin be· 
' er ıetirilmesi nümunesiz vuku bulacak tekliflerin kabul edil· 
~uour. (1856 

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

l stanbul Dördüncü icra !tlcmur -
luğundan: 

Tamamına 675 lira kıymet takdir 
olunan Bakırköy Büyi.ik Halkalıda 

iki bahçe kariye.si yeni bağçe aiti mev 
kiinde 68 No. lu ve 4a dönüm mikt:ı
rin<laki tarlanın dörtte üç hissesile, 
yine ayni rnmtıkada Eski ağıl ka riye
si yeni kariye civarmda ve tamamı -
na 225 lira kıymet takdir olunan 53 
No. lu 22 dönüm 2 evlek tarlanın 
dörtte üç hissesi, ve yine ayni mıntı
kada Savat kurbinde Halkalı deresi 
mevkiinde ve tamamına 375 lira kıy -
met takdir olunan 71 - 72 No. lu 37 
dönüm 2 evlek tarlanın dörtte üç his 
sesi, ve yine ayni mıntıkada Eski 
mezarlık kurbinde yeni kariye yaki
ninde ve tamamına 30 lira kıymet tak 
dir olunan 4:J No. lu 3 dönüm tarla • 
11m dörtte üç hissesi, ve yine ayni 
mıntrkada Kabatariya bucağı üstün -

Beyoğlu D 
de Küçük Halkalr ve İki telli kariye-

e f t erd arı l g"" J n dan: si yol mevkiinde ve tamamına 42 lira 
kıymet takdir olunan 3:> - 39 No. lu 

Kıymeti 6 dönüm tarlanın dörtte üç hissesi, 
Kirernitçi Hasköy Kalaycı bahçe 20 No. lı ahtap hane 200 L ve yine ayni mıntıkada Kömürcü yo· 

lu kurbinde ve tamamına 120 lira kıy 
,, " 112, 114, 116 No.lı arsa 250 met takdir edilen 48 No. lu 12 do -
,, ,. 7, 9, 11 No. la kalafat yeri 1218 nüm tarlanın dörtte üç hissesi. ve 
" ,, 15 >, 154, 156, 84, 83, 88 No. lı arsa 680 yine ayni mıntıkada Kü!:ük Halkalı 
,. ,, 104, 104 No. lı arsa 150 Köprüsü kurbinde Dere kenaıinda 

~ri Paşa Hasköy 7 No. lı kagir hamam 2000 "' tamamına 120 lira lnymet taktlir 

met takdir edilen 40 - 41 - 39 ~·o, 
lar ile murak.kam n 12 dönüm erazi
Yi havi tasarruf kanununun neşrin -
den evvel rnühdes bir bap har:e maa 
ahır ve halen bir bap haneyi mi.işte -
mil sebze bağçesini!l dörtte üç hbsc
fii ayn ayrı şartnameler ile açık art
tırmaya avzedilmiş olup 21 - :; - 932 
tarihinde şartnameleri dh·anhaneye 
taalik edilerek 11 haziran 932 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 14 ten 
17 ye kadar İstanbul dördüncü frra 
dairesinde açık arttırma iJe satılacak
tır. Arttırmaya iştirak içün yüzde 7 
teminat alınır, müterakim vergiler ile 
belediye resimleri vakıf karesi müş 
teriye aittir. lcra ve İflas kanunu • 
nun 119 inci maddesine tevfiken hak
ları tapu sicillinden ~ahit olmayan 
ipotekli alacaklılar ile diğer alaka -
daranın ve irtifak hak sahiplerinin bu 
haklarını ve hususi ile faiz ve m<'sa
rife dair olan iddialarını ilan tarihin 
den itibaren 20 gün içinde enaki 
müspetelerile bildirmeleri lılzımdir. 

Ak.-.i halde haklan tapu sicille ıi le sa
bit olmayanlar satış bedelinin paylaş 
masindan hariç kaırlar. Alakadarla
rin mezkür maddei kanuniye ahkii -
mına tevfiki hareket etmeleri n daha 
faz.la mahimat almak istiyenlerin 930 
569 dosya No. ~ile memuriyetimiz«.' 
müracaatlari ilan olunur. (2 9) 

H 250 olunan 49 No. lu 10 dönüm 2 evlek 
k~cışaban mektep so!<ak 29 No. Jı hane tarlanın dörtte üç hi~si, ve ayni Istaobul 3 üncü icra memur· 

•remitçi saka çeşmesi 1-3 No. !ı arsa 100 mıntıkada Küçük Halkalı yolunda Sa luğundan: 

ul'tlıyan ipotekli alacaklılar ile diğer ala
kadarnnı n ve irtifak h:ıkkı sahiplcrlnia 
bu hakları nı \."e hususile faiz ve mesa-
rire d:ıir olan idde:ılınnı ilan tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında ena l\ ı miisbl· 
telerle hildirmcleri lazımdır. Ak:;i halde 
hakları tapo siciller ile sabit olmtyanlar 
s:ıtış bedelinin payla şmasından hanç ka· 
lırl:ır. :\ lak ad:ırların icra vr iflas kanu
nunun 119 zuncu maddesi hükmüne 
göre ıe\'fiki h:ırcke t etmeleri ve daha 
fazla malumat almak istiyeıılerin 31 -3986 

' Dosye l\o : lu mcmuriyetimize müracı· 
atleri il:ın olunur. (2884 ı 

Üsküdar hukuk mah kemesinden : 
Kuzguncukta Tosunlu so~<a· 

ğıoda 4 No. lu hanede sakine 
madam Anna tarafından aynı 
hanede sakin Y orgi Nikola Ar
giropulus aleyhine ikame eyle· 
diği bofanma davasından dolayı 
berai lebli~ irsal kılınan dava 
arzıhali su<eti mumaiJeyhin ika
metgabmın meçhuliyeti hasebile 
bila tebliğ iade kılınmış ve 20 
gün zarfından dava barzıbaline 
cevap vermek ve tahkikat ıçın 
tayin o!unan 6-6 -932 pazarteai 
saat 10-30 de mahkemeye gel
mek üzre ilanen tebliğat icrasa-
na karar verilerek bu bapdaki 
davetiye ile dava istidas1 sureti 
mahkeme divanhanesine talik 
edilmiş oldugundan keyfi1•et ğa
zete ile ilan olunur. (2890) ., Hasköy caddesi 108 No. la arsa 100 krzağacı ve kariye mevkiinde ve ta. Tamamına 666 1 lira b ymet taktir 

Arpacami makaracılar 32 No. dükkan Varidat 36 Lira mamına 75 lira kıymet takdir olunan edilen Boğaziç!nde Sarıyeıdc Reşit paşa Istanbul icra Riyasetinden: 
oı ve Hüsevln Ef. sokaklannda atik 44 \'e 

ga rnotoru. 60 - 61 No. lu 7 dönüm 2 evlek tar- mükerrer" 44 cedit 1 •3 5 kalp No: !arlı lstınbulda Mahmut pışa4a Çorapet 
Balada 11 kıt'a gayri menkul esbabının vergiye olan borçla- lanın dörtte üç hissesi, ve };ne ayni murak kam Sulıın Bev11ıt vak rındın ica- hını karşusunda 244 n umaralı mağazada 

tından d 1 b"I ·· d f L d 'l k · 21 4 932 t "b' d mıntıkada Eski Cevizlikte Yeni ağıJ reli ,. 3300 lira "mukabılinde emlAk ıtriyat ve hırda,·n t Ticaretilc müştegil 
11 o ayı 1 muzaye e uruat e ı ece tır. • . arı ın en dere me"kiinde ve tamamına 60 lira 

·S 932 t 'h' k d d 21 "b 1 • ı · 12 5 932 • bankasına 1 inci derecede ipotekli \'C llanna \'e Cemil l\azn\.:iyn nam Kollek-
la 'h·. d arı ıne a a ar gün 1 a eı evve.ıye ve · • kıymet tak<lir edilen 51 No. 1u 6 dö- yekdigerine maklup iki bap hanenin te tif şirketinin lcon ı.urdato tafebile vuku 
. rı ın e 25-5-93l tarihine müsadif pazar günü ibalei kat'ıyeleri nu··m tarlanı .. do""rtte u··ç hı'ssesı·. ve k d'I - ı ı ı .. rrıamı •'.'ı · artırmaya vaz e ı mış o up bulan müracaatı üzerine lcra :li ı ın an tet-
ı~ra edileceğinden talip olanların 11

, 07,5 pey akçelerilc Beyoğlu yine ayni mıntıkada Çirçirderc n • Sa 11 5 932 tanhinde şartname divanhaneye kik ıt neticesin de konkurdato tıleQin in 
l[aı d 31!.1) il talik edtJerelc 29 5· 932 tarihine müsadif 
b 

aıı i are heyetine mücaatları ve fazla malümat talebinde kız.ağacı mevkiinde tamamına uo ra nazarı iticar: alınmasını ve icra .,.e iflAs 
UI k 62 67 N 1 Pazar günü saat 1-j den 16 kadar Istan-
Unanların da Beyo~fo kazası teflerdarlığma müracaatları ilin ıymet takdir olunan - 0

• u bul 3 üncü icra dairesinde açık arttırma kanununun 2:"8 279 uncu tr.addcleri mu-
~lu~ur. (1541) 36 dönüm tarlanın dörtte üç Mssesi, ile satılncakur. Amııma 2 incidir. ı inci cibince Borçluya iki :ı y mühlet \'erilme-
~ ve yine ayni mıntıkada Savat Kur · arttırmasında (J(()() ) lirayı talip çıkmış sine \ 'c Gabtada Ömer abit hanında a-

J andar ma satınaf ma kom is VOOUOdan: binde kariye aiti mevkiinde ve tama· bu kere en çok arturanın üstünde bırı- vuk ıt Bürhanettiıı Tahsi n beyin Komscr 
N mına 45 lira kıymet takdir edilen 16 lolaca~ tır. A ı tırmaya iştirak için °/

0 
7 tayinine ve işbu mühletin ilanı ile bcra-

ümunesine göre 23JO • 2500 adet ekmek torbası pazarlıkla N<!.. lu 4 dönüm 2 evlek tarlanın dört- teminat üçesi alın ır. l\lütera kim vergiler her icıa ,.e iflas daireleri ,.e tapu sicil 
.•!anacaktır. Taliplerin 8 Mayıs 932 p azaf günii ~;ıat on beşten te ü~ his_ı:;esi, ve yine kariyei mezkur ile belediye resimleri \'akıf icaıelcri müş · memurluklarına blldirilrqe~rıe karar \'c-

' fJrı altıya kadar komis yona mütacaa tları ( 1839) . dçruninde n tamamına 68:> lira kıy- teriye niı t i r. Hakları tapo sıcillerilc s:ıbif rilrniş olduğu ilAn olunHr· {28~5) 

·-----------·-~--·-·~------------------------------------------------------
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!e~i. Osmanlı devleti harbe Aimanların şark ve garp cephesinde sıkıt· 
'Rı bir zamanda girmişti. Hube girişi zamanı muvaffık değildi. 

il\ Çanakalede dünyanın en kuvvetli donanmaları, Türk asker ve ku· 
•ndanları önünde mağlup oldu. 

Harbin başında Sofyada ateıemiliter olan kaymakam Mustafa Ke • 
~Bey, orduda vazife istedi. Tekirdağmda teşekkül edecek mevhum bir 
~~- aya kumandan tayin edildi. Mustafa Kemal Bey bu fırkayı bir anda 
) llkernınel bir hale getirdi. (19 uncu fırka) Anafartalar muharebesini 
lı~Patak Osmanlı payıtahtını kurtanm, İtilaf devletlerini Çanakale ö • 
i~·nd~ ınağlup eden, Rusyanın İtilaf devletleriyle Boğazlar vasıtasiyle 
tal 1'-lıne mini olarak Rus kıtalarmın techizatsızlıktan ricatlarına sebep 

•n Mustafa Kemal Beydi. 
. Çana.kalede muvaffak olan Mustafa Kemal Bey, Rusların i§gal 

~l! olduğu (Mu§) u (Bitlis) i Rus ordusunu mağlup ederek geri aldı. 
e bu istikametlerden düşmanın Anadolu içlerine ilerlemesine mani oldu. 

ttt· . Erzrumda Enver Paşa hrafından idare edilen ordu perişan edil .. 
)! 

1~1 • Suriyede Cemal Paşa ordusu da büyük bir hezimete uğramıştı. 
le\l •ki kumandanın sebep oldukları felaketler, sonuna kadar telafi edi· 
~,7edi, Buna mukabil büyük kurtarı~ı Mustafa Kemal paşa, büyük mu • 
~u!'kıyetlerine za~ime ~l~rak ~uı:iyede parçalanmış orduyu . J:Ialebe 
~ati affakıyetle çekh. lnhılale mc1.nı oldu. Halep cenubunda lngılız ıü • 

fırkası vardı. Ve onu takviye eden kuvvetleri mağlup etti. 
ı,., . Ordu ve ona temel olan Tiirk milleti, dört sene muktedir kumandan• 
terd~aresinde oldukça dünyaya hayret verecek mukavecmt ve kudret gös· 

ı. 

lerd Ordu yalnız ana vatanda değil, Galiçya, Romanya gibi uzak cephe • 
h e nıüttefiklerin "imdadına koştu. Ve kan akıtarak mertlik icaplarını 
le t:· Bu suretle ordunun en mühim kuvvetleri uzak cephelerde ve hariç• 
titr r~an edildi. Çünkü Osmanlı karargahı umumisi Almanların emri 
~nda gibiydi. Almanlarsa, yalnız kendi maksatlarını temin etmiye ba· 
içi orla.rdı. Kanal ve Sarıkamış faciaları da Alman maksatlarına hizmet 

11 Yap11ınıt hareketlerdi. 
llu Osnıanlı devleti, 4 milyona. yakın asker topladı. Bir buçuk milyonu• 
llu ~helerde bulundurabildi harp esnannd~ki zayiat, bir buçuk mily<>"' 
du. lrnu!tur. Bu ordu, Türk tarihinin en büyük, en muntazam bir or .. 

tı idi. 

4hnanlaran hillfet fikrinden istifade arzusu : 

liF,d Büyük harpte Almanlar müttefikleri Sul~amn hilafet 11f atından is .. 
c:t,. e etnıek istediler. Halife, beyannameler neşretti ve İslamları cihada 
~e~; etti. Fakat Hint, Cezayir, Tunus gibi Fransa ve lngiltereye tabi 
fet• tketlerin uleması, gene din namına bunlara cevaplar verdiler ve 
''-ara fetvalarla mukabele ettiler. Hintli, Tunuslu, Cezayirli müslü .. 
ettfter .. kerler, hiç bir dini ıstırap duymadan hilafet cephesine tecavüZ' 
ttldiİ· . ~alta halifeye tecavüz edenlerin başında peygamberin soyundan 

Bnı ıddia eden Mekke şerifi ve oğulları vardı. 
Unlarla anlatılıyor ki, hilaf et fıkri müalümanların hayatında teıir-
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li bir ıey değildir. Hatta muzırdır. 

- Sevr muahedesi 

itilaf devletleriyle sultanın murahhasları arasında muahede Paris cİ• 
yarında (Sevr) k:asabasında imzalandı. (10 ağustos 1920) 

· Sevr muahedeaine Mondros mütarekesi takaddüm etmişti. (30 le~ .. 
rinievvel 1918) 

Bu mütareke mucibince, itilaf devletlerinin lstanbulu işgal etme • 
lerini, mühim askeri mevzileri tutmalarına sultan hükumeti rıza göster • 
mişti. Bu vaziyet içinde memleketi ellerine almış olduklarını zanneden İ• 
tilaf devletleri, muahedeyi istedikleri gibi imla ettirmişlerdi. Bu muahe· 
deye göre, Osmanlı devleti, İstanbul ve civarındaki köylere ve Anadolu· 
nun bir kısmına inhisar ediyordu. Boğazlar, bir komisyonun emrine ve
riliyor, İzmir ve havalisi Yunanlılara terkediliyor. Kürdistan denilen 
Türk vilayetlerine muhtariyet veriliyordu. 

Müstakil bir Ermenistan teşkil edilmişti. Şarki Trakya, Yunanista· 
na bahtediliyordu. Tunus, Suriye ve Franıaya, Irak, Kıbrıs, Mısır, Hi • 
cnz lngiltereye, T rablus, on iki ada, Rados ltalyaya terkediliyordu. 

Taksimden geri kalan kısımdaki Osmanlı devleti de müstakil değil • 
di. Silahtan tecrit edilmitti. Devletlerin mali kontrolu altına konulmuştu. 
Muahedeyi imzahyan altıncı Mehmet (Vahdettin) Osmanlı devletinin 
müstakil mevcudiyetinin ortadan kalktığını kabul ediyordu. 

Osmanlı devleti, resmen değilse de filen inkıraz bulmuştu. Osman· 
lı paditahınm kabul ettiği muahedeye, Türk milleti hiç bir kıymet vermi· 
yordu. Sultanın da Türkiye üzerinde hiçbir hüküm ve nüfuzu yoktu. Bu· 
nun içindir ki, Osmanlı imparatorluğu münkariz olduğu halde, Türk mil• 
Jeti ve Türk devleti yaşamıştır. 

Onu yaıatan, vaktiyle imparatorluğu istilalardan kurtarmıya çala • 
ıan, Gazi Mustafa Kemaldir. 

lnhllll ve inkıraz devrinin hUkUmdarları ı 

Bu devrin padi§ahları şunlardır: 
111 üncü Selim, iV üncü Mustafa, Abdülmecit, Abdülaziz, il inci 

Abdülhamit, Vinci Mehmet, VI mcı Mehmet. 



Mühim IIAn 
• 

AnkaraSergisindelpekiş Kumaşları 
Türk Anonim Elektrik fl~ 
Şu !'On zamanlarda, bir taJall al' 

landıncı lar, başka mtlşterllerdell • 
dıkları makbuzlar mukablliad~ 
cihan hanım müşterilerimize .... -

~////////-'/-'-'-'/-'11111-'1-'lll.l'll,ll-'l'lllllllA 

~ 
~ 1932 ilk bahar ~ . 
~ ve yaz mevsı-

~ minin ince krep modasıdır. Bir 
~ krep ki, hiç bir Hanımefendi, bununla 
~ yeni bir elbise yapmak zevkinden, ken-
~ dini asla mahrum edemez. ,. 
~ ~ 
~_,/l.1'11111111111-'-'11'1-'-'/////l/1-"1/-'''"'-''""A 

Kumaş kenarında 

İPEKİŞ markası 
Güzellik - ve 

Sağlamlık garantisidir 

caat ederek para istediklerinf, -' 
nin dikkatine arzederlz. 

Makbuzlar, müşterilerimbıln 

suret te adreslerini ihtiva ettilflllflllll' 
memurlarımızın, her talepte ib • 
mecbur oldukları, cari sene için ... 
teber hüviyet varakalanm hAınil M' 
Junduklarınr hatırlatınz. 

Şirket, mevzuu b:ıhsolan do~~ 
cılann efalinden hiç menUyet .....
edemiyeceğinden, kendilerine ~ 
edilen makbuzlara fevkallde ~--& 
etmelerini ve memurlardan h...,... 
varakalarınrn iraesi talebinde .,.,.. • 

malannı müşterilerden rica ~ 
.Müşteriler, şirket namına ta)diJtt 
ta bulunmıya selahiyeti olauyan -
seler karşısında bulunduklan -"" 
polise müracaat etmeHdirler. 

r-YAKIT 
Adres: lstanbul Ankara cıddd 

Vakıt yurdu. 
Telefon: YaZt işleri 2.4379 tt 

2.3872 idare 24370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt. 

Abone şartlara: 
l 3 6 12 AJiı' 

OPUS krepinde de bu marka vardır. Çiinkil: 
- Duhilde 150 400 750 1400 Kllfllf 

f lariçte - 800 l 450 2700 .,. 

IUln 1;artlar1mız: 
J::::)~ x ı:e I ek x ş ' f...-,dir ı ".: ·: · ... .;'_ ~ 

•• •• Istanbul ve Ankara 
Satış mağazaları ZI Mayıs Cumartesi gunu 

açılıyor 

- Resmi 
Sann 10 Kş. 
Santim• 20 ~ 25 

KUçUk illin !&rtlanmız ' 
ı ~ .j 4 I·IO Defıb" 

30 50 65 7 5 100 Kurut 
A- Abonelerimizin her Uç arb-

. ... .. . . 
~ • • • t • ı • .. . • • • • 

Gedikpaıada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Gdikpaşada jandarma satınalma 
komisyonundan 

3 ~ için bir defa meccanendir . 
H - 4 satın geçen illnt.nn fazlı 
satın için 5 kuruş zammolonnr, 

Mevcut nümunesine iÖre 550 : 600 adet arka çantası pazar
lıkla ahnacaktır. Taliplerin 8 Mayıs 932 pazar gilnü saat on 
altıdan on yediye kadar komisyona müracaatları. (1840) 

Mevcut nümunesine göre 1750: 1800 adet yerli matara 
pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 8 Mayıs 932 pazar günü saat 
on yediden on sekize kadar komisyona ml\cacaatları. (1841) 

V AKIT Matbaul 
Sahibi: :Mehmet Asım. 11m11mf 

nesriynt müdürü: Refik Ahmıt 

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

iV 
Yeni zaman : 1453 - 1789 

Orta zamanla yeni zaman arasındaki fark 

İıtanbulun Türkler tarafından zaptıyle orta zaman tarihi nihayet 
buluyor (1453). Bu devirle Fransa ihtilali arasında geçen zamana 1789 
yeni zaman denir. ~ 

:Yeni zaman, devlet, fikir, san' at, iktısat, ilim telakkisi itibariyle or• 
ta zamandan farklıdır. 

Orta zamanda Avrupada hakim olan derebeylikti. Yeni zaman dev• 
Jeti merkezi bazı kırallıklar halini almıştır. 

Orta za.manda devlet dini mahiyeti haizdi. Yeni zaman devleti, la• 
ik bir devlet olmak için hamleler yapmııtır. 

Orta zamanda ilim, iakoliıtik bir mahiyette idi. Yeni zamanda müs· 
pet ilim teessüs etmiye batlamıtbr. Orta zamanda ikbsadi hayat, kiliıe 
kanunlarının nüfuzu altındaydı. Toprakla meşgul olanlar, ancak kendi • 
lerinin muhtaç oldukları ıeyleri tedarik ederlerdi. Yeni zamanda iktı • 
sadi faaliyetin emtiayı pazara aevkelmek teklinde olduğu görülüyor. 

Orta zamanda hayata sahi şövalye ile, kendini taaavvufa verınit (ve• 
li) ler, (Sen) ler, dervişler; tariki d ünyalar hükmederdi. 

Bunlar sadece müatehliktiler. Halbuki yeni zamanda ortaya çıkan 
inıan, müstahııldır. Orta zamanda §Övalye vardı. Yeni zamanda onun 
yerini kavalye aldı. ("") 

Orta zamanda derebeyinin (Burg) unun köteıine sığınan burjuvalar, 
bir ııruf olarak teıekküle başlabışlardır. 

Orta zamanda mübadele, ancak bir ıehirde olurken, yeni zamanda 

(•) Şövalye, sade döğüşen adamdı, kavalye, bir saray adamuiır. Mükemmel 
binicidir. i yi askerdir. Diplomat olmaınnı bilir. Cenaaver, talôkatlidir. Ve bütü11 
vaallannda calUik yoktur. 
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Fakat bunlardan müspet neticeler elde edilemedi. 
Bilhaasa mali itlerde istikraz siyaseti faiz yükünü daha çok ajJrlar 

brdı. 

Fırkalar ı 

İkinci meşrutiyet devrinde iki fırka vardı. Biri Türk Osmanhlardall 
mürekkep olan (ittihat ve terakki) diğeri, daha çok gayrı Türk unaurlart 
ihtiva eden (İtilaf ve hürriyet) fırkasıydı. Bunlann arasındaki mücadeı. 
çok tiddetli oldu. Ordu da siyaaete karııbrılıyordu. 

lstiklil davalar1 : 

ikinci metrutiyet meclisi mebusanınm münakaşaları ka'Yimler a " 
raunda da aksini gösterdi. Ermeni, arap, arnavut isyanlan vakıa butt • 
rıldıysa da Osmanlı devletinin yerine, Osmanlı camiasından ayrılmak. 
müstakil devlet kurmak istiyen milletlerin temayülleri göze çarpıyordu. 

-11ürk milliyeti fikri ve ittihadı terakki --

Balkan harbinden sonra ittihat ve terakki milliyet fikrine lu7met ._. 
rir gibi oldu. Ondan evvel Osmanlıcılıkta karar kılmııtı. Ma•mafih, it' 
tihat ve terakki tam milliyetçi değildi. Çünkü zaman, zaman iılimcılıkta" 
istifade ediyor, kah İslamcı, kah türkçülüğe yakın, kah Osmanhcıhk ıip' 
seti takip ediyordu. 

ittihat ve terakki cemiyetinde, son devrine kadar cemiyeti idare r 
den merkez meclislerinde rum, ermeni, yahudi, arap, ulah u alar ..Z " 
dr. 

İttihat ve terakki din siyasetinde vuzuhsuzdu. Bazan laikçe hareke& " 
ler yapardı, hazan da en koyu halk taassubunu okfıyacak irtical hare • 
ketlerde bulunurdu. 

Laik temayüllerine rağmen şeyhülislam nazırlar arasındaydı. Ka • 
nunların mevcudiyeti yanında fetvanın da kıymeti vardı. Bu itlerde ele 1 ' 
darei maslahat taraftarıydı. 

idare başındakilere gelince, ilmi malumat sahibi olmaktan ai7.&d• ~ 
meli bilgilere sahiptiler. 

- Cihan harbi -

Meşrutiyetin ilanında Genç Türkler İngiliz ve Fransız taraftadtl' 
ettiler. Reval mülakatı neticeleri tatbik edilmedi. Fakat Ballmn....,.. 
binde Osmanlı devletinin düımanlan Fransa ve İngiltere taraf 
himaye ediliyordu. 

1914 de cihan harbi başladı. Karadenizde Osmanlı ve Raa .... _....,.. 
malan arasında vukua gelen bir hadise Oamanlı devletini harbe 


