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Sayısı S Kuruı 

z Moıkovadaa Kırı•a Hareket itti 
-----~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• ltalya Tlrldye • 
~~~--------~~~-eli' l~Jya hariciye nazırı M. Gran-

ııuı bir kaç gün evel Mebuıan 
~.~!•inde söylediği siyasi nutuk, 
~ dünya meseleleri noktai na
~ııdan ehemmiyeti haiz olduğu 
) d.r, İtalyanın tarki Akdeniz si
llı~ti, bilhasıa Türkiyeyle ltalya 
L....._Uııaaebab itibariyle de huıuıi bir 
"""YIJıet ve mahiyettedir. 
• Türk - İtalya dostluğunun ba

: olan vasfı iptida iki memleket 
ti asında her türlü suitefehhüm ih
.._~llerinin bertaraf edilmPıiyle 
~aması, sonra tedricen inkiıaf 
lco ak bu dostluk hududunun 
~fu memleketlere kadar sirayet 
el lf olması, nihayet samimiyet 
c~eceainin de zaman geçtikçe bir 
~ daha kuvvet ve kıymet kes· 
~it bulunmasıdır. 
.a_ ffakikati halde Türk - ltalyan 
~tluğunun bqlangıcı olan birin
: (Milino) mülakatından evvel 
L~ Türkiyeyle ltalya arasında her 
-.nai mühim ihtilaf ve anlatama
:-zlık yoktu; fakat iki memle1ı:e-
ll mütekabil münaaebatı yaban· 
~ lllemleketlerden daima ıüpheli 
~ hava içinde görülüyordu; bir 
tiiıı bu halin fili ihtilaf tevlit cde
~li fikri bazı ecnebi .memleketler 
~&İttikçe kuvvet buluyordu. Bun
~ da tabii olarak turada, bura· 
~ iıtif ade etmek istiyenlere te-.aa· 
"'lf ediliyordu. 
l: (Milino) mülakatı bu şüpheli 
~•ayı izale etti, Türk - İtal~n 
~ııaaebatı beynelmilel siyaset ıa
~mda da bir tetevvüt noktası de 

bilakis bir ıulh ve ıükiın ami-
ittd~i!'!ı-:11ı:~~. Hatta it lnı 
b. ~iraz ıonra İtalyanın yüksek 
~et reisi M. Muaaolini o za -
~ Türkiyeyle Yunanistan ara • 
~· mevcut olna ve hakiki bir 
~luk teeuüaüne mini tetkil e • 
~ ihtilafli meselelerin halli için 
~e mudahaleıini eıirgemiye· 
'7 kadar hayırhahlıkta ileriye 

gitti. Bu suretle bqlıyan Türk -
Yunan doıtluk müzakeratı da ni· 
hayet muvaffakiyetle neticelen· 
di. 

İtalya hariciye nazın M. Gran· 
di'nin ıon büyük nutkundan öğre
niyoruz ki, bu doıt memleket ri 
cali Türkiyeyle Yunaniıtan aruın· 
da nasıl doslukteıiıine hizmet için 
çalıtmışlarsa, timdi de Y unaniı • 
tanla Bulgaristan arasında ihti • 
laflı meseleleri bertaraf etmek için 
dostane tavassutta bulunmıya !<a· 
rar vermit bulunuvorlar • Hiç 
şüphe etmeyiz ki, f talyan dost• 
larımızın bu kararlan yalan bir 
zamanda güzel ıemereıini verecek 
tir. Balkanların cenupta Yunan 
- Bulgar dostluğu da bir emri '\'a• 
ki haline girecektir. Bundan son 
ra ıarki Akdeniz ıulannda Türid· 
yeyle ltalya -Yunanistan ve Bul
garistan devletleri arumda doıt· 
luk münaaebatı belli bqlı bir ıulh 
ve müvazene amili olacaktır. 

Türk - İtalyan doıtluğunun 
Y unaniıtan dudutlarını aıtiktan 
ıonra timdi de Bulgaristan dudut· 
lanna gelmit bulunduğunu, bu ıu· 
retle dostluk ıahaaırun gittikçe 
nasıl geniılemekte olduiunu gös· 
terirken, bu doıtluiun kıymet 
ve kuvvet itibariyle bir taraftan 
da derinleıtiğini biraz evvel kay· 
detmittik • M. Grandi, bu nokta• 
yı mevzuu bahia nutkunda çok 
güzel izah etmif, Anadolu sahil· 
!eriyle Kaıtellorizo adası aratın• 
daki kayalık ve adacıklann aidi
yeti hakkındaki ilıtilifın her iki ta 
rafça hakem mahlcemeaine haYa• 
le edilmitken, bilahare bu mahke
menin kararına hacet kalmaksızın 
doğrudan doğruya doıtane bir te· 
kilde halledildiğini ifade ederek 
sözlerine tarihi bir kıymet veren 
bir de miaal göıtermittir. 

Görülüyor ki, bet on gün için· 
Memhet Asım 

[ AJt tarafı 2 inci sayfada ] 

lstanbul Erkek Lisesi Talebesi 

tel lata.bal Erkek~ lisesi taleb;;;nden hlr gnrap clGn matbaamıza 
, erek makine dairesini, mllrettipbaneyi gezmitlerdir. Talebe -:;c:a bir garetenin ·ne tekilde hazırlandığı hakkında verilen 
M 6111ab dikkatle dinlemifler ve bu hazırhklann bir kısmını 
bı r~Oılerdir. Resmimiz matbaamın ziyaret eden genç mektep-
~ Ye muallimlerini g&steriyor. 

~danadaki muhakemede 
Müddeiumumi 155 haydudun 

idamını talep etti 
'~dana, 8 ( Huıuıi muhabirimizden ) - iki sene evvel Airı 
~ nda i~yan eden ıakilerin mubakemeaine uzun mtiddettenberi 
~ ~ edılmekte idi. Şakilerin muhakemesi bugtın bitti. Mllddei
l- lllı lSS maznunun idamını, bir kısmının da ceza kanununun 

uncu maddesine tevfikan tecziyesini iatedi • Muhakeme 
bıcla. • 

Heyetimiz Çarsambaya sehrimizd 
Hariciye vekilimiz ecnebi gazetecilere 

beyanatta bulundu: Siyasetimiz açıktır 
Gazetemiz müdürünün gönderdiği hususi mektuplar 

iç sayf alarımızd&dır 

Bapeldlhals Kual ont-- ..ıım -.e lhtb•ı ı •• ı ıadi 
[ ismet Pş. Hz.nln yınmcla tJtrinof yoldaf, Bumda ltec:ep 
ve Hakin Tank Beyler g~r0n6yor J 

Moekon, 8 (A. ~) - Ba§vekil Js- yet t.yraklarfyle tezyin edilmiş ve e ·ı saat 2' te Tilrk mDU llllJ1l .,. bitin 
met Pqa Hazretlenyle, Terlik Rflştil lektriklerle donaDllU§b. Katar, tam hazirunun he.J.eeanh ana, n (Horra) 
Beyefendi, ref akatlerlnde bulunan dl- -- ~ · 
ğer zevat ve Ttlrldyenin Moekova se
firi Hüseyin Ragıp Beyle Sovyet Rus
ya'nm Ttlridye elçilll M. Sourltz yol
dq eenaplan, din eeee Jı.us119[ tren
le SrTUtopola hareket etmiflerdir. 

M. Litvinoff, SOTyet haridye halk 
komiserliği Yiiklek memurları, Tas a
jall8I1lın mtlmessill S"88toıpola ka
dar İsmet Pap Hazretlerine refakat 
etmektedirler. -' 

M. Molutof, Krestlneky, Karahan, 
Stononiakov ile Alman)'&, İtalya ve 
han aefirleri, heyeti .Uferanm cllier 
azalan, harp ihtilAli mectisl azasın -
dan M. F.gorov, Sovyet iktisadi tqek
kiiller zim&mdarlan, Scrvyet harfd • 
ye halk komi8erliği erlim ile dlfer 
halk komiserlikleri ytlıksek memar • 
lan ve matbuat ıntimel!l8illeri ismet 
Pap. Hazretlerinden istuyoncla mil· 
saade almışlar ve veda eylemişler -
dlr. _ __ B_•..:•_ve_il_n_ım_ız_ı_n_M_o_•_k_o_v_• ••~•halinden bir lnhba 

istasyon çiçekler ve Tiim - Sov • Akialerı nidalan arasmda hareket •fmlttb'· 

Slnaslnln Ayaspaşa
dakl mezarı Dstftne 
apartman yapmışlar! 

flnaalnln ruhu - &allllımdi 
m•denlıeU o kadar sever• 
dlm ki , IHdUkten sonra da 
ruh•m '8dolaun dire me•n· 
m• latan• apartman ppblarl 

İsmet Paşa Hazretlerf7le TevfilC 
Şlnasf 'nlD mezarı Rüştü Beyefendi ve refakatlerinde ba .. 
MDBkof muharebesinde ,ehit düı - lunan diğer zevat Kmm'dan Ttirkiy.,. 

müı adsız bir babayla Eıma Hanım ===(=L=ü=tf=e=n=ı=a=y=fa=gı==~===)=m 
iaminde uyanık ve ileri ruhlu bir a- en büyük diifman ve bu mlllete taa
nanın oğlu olan lbrahim Şinasiyi ıubun en büyük dert olduğunu Ufc 
kim tanımaz? ıöyliyendir: 

lıml, edebiyat tarihinde (ilk mü • Olmot imana ._P bir 1U1ulmu l1Jd 

ceddit) diye anılan bu büyük ad~. Şinaai, yalnız kendi memleketintla 
yalnız bir edebiyat muceddidi değU • teceddüt bayrağım Uk açan adam 
dir. değU, Franaa ihtUdlinde, Panteonwa 

Şinaai, Avrupa.da tahıil etmi~ ilk kubbesine de cıinıhuriyt>t bayrağını 
ıivU talebedir. ŞiMtJi, ilk baımuhar • Uk çeken ateıli gençtir. 
rirdir. Şinaai Uk türkçe piyea gazan- Ye nihayeı Şinaai, edebiyat ve lfı; 
dır. şinaBi, ıaltanat ve hilafet uğl"U· san cephesinde de, Abdülhak Hdmi. • 
na fedayı can edilen bir devirde (Va- din dediği gibi, mucUler icat eden bir. 
tan ve millet uğruna) Uk yemin e • müceddittir: 1 
dendir. Şinaai, rei8icümhur tabirini Geldi senden 't'kude macıltlert 
Uk kullanandır: I ıte bu ŞinainLn, AyaPGfQdakf 

Eya ehalu fazlın relalcumlnll'll mezan üıtüne. • • Bir türbe de6U, bir. 
Şinasi, padişah ilılanını Uk redde· kubbe değU, bir kitabe değil, bir heli' 

dendir. Şi1UJ1i, medeniyetin bir din kel değU, bir apartman yapılnuı •• • 
olduğuna ilk inanan ve reıul kclıme- Acaba, Goethe'nin yüziincil sen-" 
•ini din haricinde Uk yazandır: ni tebcU ~ ihtilaller tertip eder& 

Acıcp midir medenlyyet reeull1 clenae aı:uıa gayreUi kadirıinaalanmınn haber& 
Vücodtl maclzln eyler taauubu tahzlr var nu1. 
Şinaai, bu memlekete taauubun Yuauf Zira_' 



ye ;::t~~:e::::!:·r heyeti sovyet ı oahın 1 T 1 1 B b&l'I& 1 ı Türkiye • ltaly 
mili! iktüıadiyatmı tefcrrüatiyle tet - ve • gr a a r lia$m&kalcmizdcn mabut 
kik için Sovyet Rusya'da kalmı§lar - ·"-•.ri•c•1 .. __________________________ ~--------- de Ruıyadan avdet ederek • 

dır F d k• L • Baıvekili M. Muııolini'yi 
~evflk RD,tU Beyin sBzlerl . ransa a ım enıngratta için Romaya gidecek olaJI 

Pata Hazretlerinin seyahati 
Moskova, 8 - Hariciye vekili Tev- 8 kili f i 1 f güzel bir hava icinde vuku 

fik Rüştü Bey, Lırk ecnebi, on yerli Reı· C!ı· cu·· mhur olacak?. aş ve m z n ra caktır. Bu .aeyah~t zaten iki 
razeteciye Rusya seyahati hakkında i:1J ettiği DUtkUD metni leket arasında mevcut olan 
uzun beyanatta buJunmuılardır. Moskovn, 8 (A .A.) - Tas ajan~ı luk münaıebatını bir kat dah• 

BiJhassa Fransız muhabirler, bari- M. Dumer'Jn cenaze merasimi hazırlanıyor bildiriyor: tıracaktır. 
dye vekilimize bir çok sualler sor · Leningradda verilen ziyafet esua - Ve nihayet tarkl Akdeııis. 
dııardır. Tevfik RUştti Bey, bUtiln Paris, s (A. A.) - Pazartesi R'Ü·ı M. BrUalnr, Almanyaaın tuiyet - sında Leningrad Sovyet Reisi M. l{a • Jarında huri olan ve tün ıeÇ 
suallere cevap vermiş ''e ez cümle de- nünden itibaren M. Doumer'in n&a§ı lerini telgrafla iblağ eylemiştir. datzkiyle İsmet Pa!-8 Hazretleri ara • biraz daha geniıliyen ve ku.,. 
mistir ki : Elysee sarayında teşhir ·edilecek ve Almanyada bütün resmi müe5tse"at sında teati edilen ve dün hülasusı bil- ten bu dostluk havuı med 

- Her ~ey, Ba§'·ekilfmlzfn bflh:ıssa Paris halkı sah ,.e ~arşambcı günleri bayraklarını yarıya kadar indirmiştir. dirilen nutukların metni ben·ec;;ıia- aleminin ıulh ve ıükUnuna da 
tidir: · 'nk' fi ~ Leningrad'da irad ettikleri nutukdıt cenazenin önünde geçit resmi yapa- Londrada bütün şehir M. Doume· rıca yem ı •ta ar verece...-• 

mevcuttur. caktır. rin veratı münasebetiyle hasıl olan ıs- M. Kadatıki nutkunda demi.,. tir ıd: Mehmet A 
S • • b 1 t Alav persembe aünü sabahı Elysee- tırabını alenen göstermektedir. Yarı- 1.eningradı ziyaretinizden müte • 

ovyet rıcalıyle vuku u an ~mas " • • nllit memnuni)·etimi izhar etmekle 
T unanın su!a 
Al~alıyor 

Dtal d • ıı hi bi k den hareketle Notre Dame kilisesine ya kadar indirllmi§ olan reemi mües-ve m eamız a gız ç r ~ey 0 • sizi şehrimizin, umumi, sınat \'e ilmi 
nuşm:ıdık. Direktif tenrnslnra c!e,·:ım ve oradan da Pantheon'a gideceKtir. seııeler bayrakJanndan I?aşka bir ~ok 
cdeceği7_ M. Tardiyö nutkunu Pantheon ka- otel ve bankalar da siyah tülJerle ör- mahfelleri namına selimlamıt <'hı -

Ce · k pısının takı altında irat eyliyecek ve ı tülü, Fransız bayraklaıı çekmişler· yorum. 
mıyeti Akvama ar§ı nzıyctimiz 'fopraklarımızın üzerinde ikameti . 

b 1 d ki ·b'd' R ı bundan M>nra kıtaat ge(lt resmi yapa- dir. eyannamem z e gı 1 ır. us arın - nizin, sulhün muhafazasında nıüs:\\'i Sof ya, 8 (V akıt) - Vidi 
gelen haberlere ıöre, Tuna 2 
timetre kadar alçalmııtır. 
tehdit eden tehlike henüz be 
edilmt-.miıtir. Viyanadan, 
nihayetinde ıularm yeniden 
ıeleceği bildirilmektedir. Bil 
ber tehakkuk ettili taktirde 
nin mühim bir kumı ıu al~ 
lacağı muhakkaktır. Vicl" 
içinde kalan evlerden ia 
civarında 80 ev ç8kmüttür. 

bize a~trkları sekiz milyon dolarJık caktır · M. Dumerl kim l•tlhllf edecek? derecede alakadar olan iki millet ara-
Katll Gourgouloff hakkında tah - Parla, 8 (A. A.) - Mebusan ve ft -uediyi biz tayin ettik. So,·yetler, t . 'd smdaki dostluğun resanet peyda tt • .. ___ .._ kikata Lvon'da, sviçre'de, Bedın e yan mecliıleri mahafiJinde, riyaseti 

fuluını da verebilirlerdi. mesine hizmet edeceğine kaniim, Bu n bilhassa uzunca müddet ikamet et- cUmhur için yapılacak intihabatın mil-
YunanJatan ve BuJgaristanJa bir tiği Prague'da devam edilecektir. Jf ittifak ve vahdet mahiyetini Kl!'la- da, her iki Cümhuriyetin iktısalJi ,.c 

blok tefkll edileceği haberleri yalan- İstintak hlkimi, yarm Monako'dan 8lnı temenni eder ıörUnmektedtr. harsi münasebetlerinin müstakbil re -
4lır. gelml§ bulanan katlUn zevcesini din· Filhakika, bir çok mebuslar, ayan aaneti için biı· teminat olacaktır.,. 

llyeeektlr. Bütün temap mahalleri meellal nlal M. Albert Lebrun'Un Buna cevaben lsmet Pa,a Ha.zret -
M. Doumer'in cenaze merasimi lilnU na.mzetllttnl koymur . huauıunda çok lerinln irad ettikleri nutkun metni 

lam et P,. Hz. ile blrll kte 
ı.....ı Pap HazretJerlyJe birlikte 

a11n 25 inde Romada buJuaacaftmızı 
unnedlJOrum. 

Snyetlerln umlmiyetlne meftu • 
nmn. Glrdllttlm bttyük terakkiyi 
817lemek mıcbarlyetlndeylm. Vazı • 
f ımfs maftffaktyetle neticelendi. dl • 
,-eblllrlm. 

T•• •J•nS1nın tebllll 
Moakon. 8 (A. A.) - Tas ajansı 

blldlri70r: 
TlrldJe Bqveldlf lamet Pap Haz. 

retlerlylı hariciye veldli Tevfik RUt-
tl .Beyefendf, Ruyada ikameUerJ 
tsnanncla Savyet hlldlmetlnin en sa
Wılyettar mümnafllerlyJe müteaddit 
mfll&katlar yapmıılardır. 

lkl htlk6metfn birbiri nezdindeld 
l .iyük elçileri bu mflllkatlarda hanr 
bulunuyorlardı. 

Ba mülikatlar, sureti mahsasada 
Sblhnf ft do.tane bir mahiyet alnu§ 
ve ild t•mm doirudan dofru)·a mU
nuehetlerfne mfltealltk olduğu kadar 
ftd memleketi allkadar eden bf r ~ok 
beJ119lallıl meeelelerin de senit bir 
arette tetkikine haUn verilmiştir. 

&lıadb'e kadar tatbik •dlhnit oba 
... 11111"1 -S •,...uma tamamen 
... ..._, .,. dlltr taraftan beyaelml· 
Jel vuiJeU lauıra n am-ı aalla 1ne
ulllala h tefrlld m.UJ'f 7alıus ••· 
.., .. dlllJ, utta satflet.ek saru-

fttlal •• bdr l»al11114alaa• •lplıe
..,. "lalt elaa tam bir Mktal nazar 
llMdld bJ ...... apv. 

h mtlkll ... ı.te Tldd7e1118ov· "* s.,dmt dmhr17etler luaadı 
............ "llbt ........ t 
_.,._ .__. llir dikkat atfebllt-
tlr. 

Ttık allaflrlerlmbin So.,et Ra• 
,... lk&at, nafta ve ilim aahalarm· 

lt7a full7ettne daha Jakmdan 
ftJuf olmalan, bir $Ok vak'alarda 
eldata slbl, Hd .. mhket.in kaqı
.... halandaklan a111I nev'lden me

'*'lllleJer uuıada mevcut mflşabehetl 

Ye bll ...ıade de daha'*' ve mtlauuh' 
bir temama ameli olarak •imkn oldu· 
,_. ılltermi1e ıntlaade bahis ol
mqtur. 

Ba ameli temas, tenmiye edecek 
tedWrler tberinde bir prensip itlJA -
tıaa Yanllmf ve bu maksatla Snvyet 
-tl&tıadu asri cihular atta a • 
1 ü isen So9"t htlkGmeti tara • 
fJHaa 1 111111• dolarlık u1Un vadeli 
bir kredi açılmlftır. Bu kredi sene-
lik taladtlerle lf7& olarak lkhn,.cek • 
tir. 

İıld memleket arasındaki harsı ra
bı&alana takvlJeel ve bilhaaY ilim 
mieaeHlerl aruında daha ea11h ve 
.ülla dotnıdan doğnı7a mitbacleleler 
,.,.ımuı ayni derecede f aideli girill-
•lfUlr· 

Jloü•ftt 8 _. He,.ı 11 - 5 - 932 
.. lsta•INlla nnakfa. TetlAlerlal 
-. ... -. hat, Taluda. S. 
:rlt, ._., bmn, Dmll. Allettln, 
8eüet Beyler '-rada OD gtia dalla 
lllllatlardır. 

kapalı olacaktır. •rar etmltlerdlr. ben·eçhi atidir: 
lnglltere ••nwınd• metem Mumaileyh, henüz cevabını verıııe- "Bu kadar yüksek ve mümtaz bir 

Londra, 8 (A. A.) - Kral. M. Doa- mittir. Maamaflh, busiin teklifi ka- cemiyet içinde söz söylemek benim i . 
mer1n vetatı münasebet11ıe sarayda bal etmesine ıat1ur edneeett kanaau ç1n büyük bir zevk ve bilhaua saadet Evkaf avukattan 
bir hafta müddetle matem tutulması- izhar oluamaktıuhr. verici bir fırsat oJduiu kadar müş • 
nı emretmiftir. Mtltevaffa reisin ee- T•rdlJB kablneel küldür de• Bu vaziyetlerde insanı Verilecek aldat 
naze merutmlnde İngiltere kralı, lh· Part., 8 CA. A.) - Mebuun mecll· mqvaffak.iyete çıkaran yalnız '"' tek Ankara. (J {Yakıt) - E 
tlmal verlldltine ıöre, veliaht prena alnln -nlden •-dldl --·da -isi bir yol vardır. Bu yol, düşUnr~i • UdO IO"'n k ti r 

J'"' ._,,. _,._ n ni açıkça 8ÖyJemesİDİ bilmektir. Jh • Umum m r 5U aftl a a 
de Galleı tarafmdan yahut mtlfariinl· eUmhuran naclbnl vefatı netlenlade tlmal, lizlerimde eksiJdikler bulacak verilecek aidat JAyihua me 
leyhln biraderlerinden birlei tarafın • Frauada hldJe olan vaziyet meırutl 91nız. Fakat, sözlerim daima tam bir geldi. Bu avukatlara f'fkaf 
daa temsil edilecektir. noktal naanlaa fevkallde bir vazi-
Bovret Rusranın Franu hU· yettir hakikatle meşbu olacaktır, binde intaç edecekleri da 

kGmeUne tezlreUerl • Odesadan Baltık denizine kadar im· için kıymeti muayyen •e m 
M-kova, 8 ( .... A.) - M. Lltriaoff, Sah ılnll lntihap edlleeek olan r. e- üdat td•n bu -'- k itt'h t v... A F F b "' _..ayı geçer en 1 n o!an meselelerde yUzde b- a 

M. Doamerln vefatı mUnuebetfyle ı.tclmhur, ellıı: aare'an birden are arazisinin yalnız bir tm.1111 de,iil, -... 
Sovyet Rusya hlik6metl namma, Fran lltlmlnden ve Gulnfr Feralr'in isti • ayni zamanda dünyanın en mühim verilec:k, tecaYDzGn men'i, m 
sanın Moskova aeflrl :&t Dejean'a ta- furndan sonra olduca slbi derhal bir parçasını geçmiş oldum. Bu me- run tahliyesi meHleleriade 
ztyetlerinl beyan etmlttir. ftdfeelne mflbqeret edecıektlr. saf e üzerinde bize kaqı ıösterilen ha· lecek aidat her ne suretle o 

Parla, 8 (A. A.) - Sovyet Rusya Binaenaleyh, mbtat uulUne tevil- kiki tezahürleri Zftkle kaydettim. Bil· aa o~aun ondan ııaiJ, ,az 1 
sefiri dUn Beaajon Jıutahaaealne git- kan hemen ertal sllntı Baıvekil Tar· tiiJI arkadaşlarım bu kanaate samimi- dan )·ukan olmıyacaktır. 
mi• ve fev-kallde mUtehavyiç ve hil· diyö kabinenin müşterek istifasını ye. -'le ı-tlrak e"--'·tedirler n-~ı y J ,,_. • ... - • .a~ -··-.............. , _____ ...., .... 
zünUi. olarak dönmilftür. Dl relalelmhura taktim edecektir. zl1aretlerde protokol lea.bı yerine .se • utht bir dtlşt!needfr. Do.tl91 

Sabahleyin, Sovyet sefareti müşte- Reisicümhurun bu baptaki kararı tirildiğf vakit her iki taraf ta :nut:ıt cak menfaat bftllkltrl nı mi 
prı, M. Tardlyö'ye beyanı taziyet ey. ~ok nazik bir karar olacaktır. Bu hu· veçhiyle memnun kalırlar. Bizim itimat üzerinde teeutle edebilir. 
·ıemlf ve kendisine ıual 10ran bir ga. ıuı&a bir ~ok hal çareleri kanuna mu- bu çok huau.I olan kabul· tarzımıdın Bizim dostıutumaz banan 
zeted;re: "Bu kadar ahmakça nı p· tabik ıfbi cöriiamekteclir. tebariiz ettirmek iatecUtim bir 117 ''ar- bir misalidir. 
yanı nefret bir tarzda yapılmIŞ olan Miiatafi Bqnıldlia itlerin temtl • dır: Bu da, birbirimizle olan temasla· Tlrldyeye dindtltilm vakit 
bir cJaayet hakkında sefirin ne tarzda yeti cereyanı için vekllete memur • • nmızda yekdlğerlmlze kartı rmtermit bir ecnebi selir de, )ana milli 
beyanı mtitalea etmesini fstlyonu· dllmeaf mfimkllndttr. olduğumuı emniyet ve itimattrr. ver lsmet Papya, S~t 
nuz.,, demiştir. Reı.tclmhurun vazifesiyle iftipl • Söylenmi~e deler ~ad ~lr .nokta da· faaliyeti hakkında ne d .... d 

Nefret we umumi metem dm ~l ... if bulunan iL Tardlyö • ha vardır, bu tezahurat hıuıyatımrzın IOr&eak olana, ona ıu nntle 
Parla, 8 (A. A.) - Benebl hlJdlm- 11 tekrar iktidar makammı ~dl •r • bfitlln fllmal ve mlnuiyle •e tam kıy- nreeetlm: 

darlar ve devletler reialeriaden Elyaee ıe..I bnklnı da nl"br. metlerlyle anlqılmıı baludutun11 _ So1'7et1ercle tatb• e411ea 
1&r&J1Da tazfyetnameler plmekte ber- Tllrld~enl11 taalfeUerl parlak bir aurette llt.t etmektedir. blslmkl •etDdlr. rakat; ba, 
devamdır. M. Oamerln ,efan dotay11tle Gazi Lenfnl'flld tehrl bizi S&vyet Raa • rejimin en mahirane ve en • 

M. Mauollnl, İtalya harfeiye nazı· Hz. Madam Dumere, Mecltı Reisi Kt· 1anm çok btiyUk lllm ve IHm muht • bir tanda tatbik •cm.it •I 
n M. Grandi, Amerika harld11 nazın zım Pa.- tyan ve mcb'asaa meclisleri t171e temua seçlrdL A111I samanda taktir etmektea ......... 
M. Sthuon, phHn telıraflar ~mit- rtruedne, BatvetlJeı ""'11 Refik ve bl• So971t slmamdarlamaıa her tUr • 
Jerdlr. Hartdye Vekaleti Vetnı Şatrtt Kıya 18 lfkll aJmda •~'at •• lime aUet • ne!~.: bqb .::.::-t*D 

ltal7a •lkhllU, read deftir tize- Beyler de M. Tardlyö ve Fransa bırfd· tlderl btl)1lk ehemmiyeti slnbHmek lacaktı amaı 
rlHeld baynklarm J&fl1& kadar çe- ye nızınna Tart mllletlnln samtmf taıl· fınat:nıı da verdi. So•)'etler fttflla • 0 

• 
kll..-ı .. retmlftlr. ylderlnl bddlrmltdr. dr, Nsılupu Wdlr edebllıaek fına. Alll dlaleJldlerla; ....... 

&au bal4••u lllmlerl ve IUm m8. il• vulle 1-1 ..nı Wr ..... 

Bedeli naktT layihasının tetkiki 
Bütçe encümenince ikmal edilerek 

ruznameye alındı 
Ankara, 8 CV akıt) - Bedeli 

nıkttnin 250 liraya indirilmesi 
hakkındaki ılyibayı bltçe enen. 
meni tethik Ye ikmal etti. Ve 
IAyiba ruznameye abadı. Enci· 
men bedeli nakttyl aynen kabul 
etti, yalmz ikinci takılti vermi· 
yenlerin ilk taluitlerinin iade 
edilmemesi ve muvazaf hizmeti· 
nio devam etmesi kararlaıtmlda. 

932 niunanda top:anan 600 
lira veya yar11101 verenlerin f u· 
la Yerdikleri miktar iade edile
cektir... Encamen 932 nisanı zar• 
f:nda bedel vereceklerin bedel· 
terinin kanunun mer'iyetindeo 45 
gün zarfında kabuJOnO kararlaı
brmııtır . 
Vaktinde ••kerHI• icabet et• 

mlJenler hekkaade ne 
pgllacek? 

Ankara 8 ~Vakit)- Milll Ml
dafa a veklleti Mecliae bir layi
ha aevketti. Yoklamaın11 yapbr· 
mayan we daTete icabet etmiyenle
re iki milli ukerlik 7apbnlmakta 

idi. La11bay slre Taktiade icabet 
etmiyenler, dopmlulanndın Dk 
ıe•k kafilesinden itibar• reç 
plclilderi ber fiba içi• 50 laİnlf 
caa wereceklerclir. Yahu ilk 
yoklamumı yaphrmıı olanlar
dan ceza IS, ilk yoldamaaıaı 
yapbrmamıı olanlardan 30 liradan 
qatı olmıyacakbr. Geç luılınaa 
mlddet ae kadar olaraa olım 
ceaa mıktan 200 lirayı geçmi· 
yecektir. Cezaya m•tahak olup 
ta kaaa hizmet iddiuıada bula· 
nanlana luaa hizmet iddialuı na· 
zarı dikkate alınmaz, cezaJI 
naktl haklar refedilmek t•rtiyle 
•ra ıakeri olarlar. 

Yalnız 35 J&flDI doldarmuı ve 
pçİrmİf olanlar inıaat v~ ıa
irede istihdam o!maacaklarchr. 
Bu llyiba kan•lyet kapettiktea 
IODra hllea iki milli ceaa fl
realer de bakiye .ekellefiJet 
cezalan lcln c••JI naktt er
mek aanUyle terbia ecWecelderclir. 

-ı.rl71e iftihar etmekte haklıdır. kOne ko711Wfhar. B8fb '* 
~ mahltlylı daha ilk tema • hrada ..,......... ..... -•u itibaren vuffelerlncle ma • kona ..... • 1111 aattl 
ftlfak ol•UJ ten " aetell luaalar dala• 111ler, Mla vlWat .,. 
al'UllHI& bal11ndgpmu intibamı ha· maUldlr. Bter '- tanda 
•I ettir. SoV)'et lttlhacbnaa 4Jter .,. 70nua, 1Mr, bealm her ,_.. 
hlrlerl lnabnmumlar. &unu ll)'le- retle konqmak ......... 
mb't mechram ld, ı..tnırad tPkıla1p mıa illetin " kati ••-
10111 lurlade blrlaclllll lruandıtı rf· nim ltla tuUk etmekte • 
bl, ıu. 10111 berin .. de ilk ..ıta si- atnltlm " be1aattaa 
rllmeldecllr. Sise• tarzda .az IÖJ· ne vardır?. Sadelik ..... 
!emekle nımz tthrinfzin kalplerlmizlı tir Şimdiye kadar kendi ilen 
ne kadar t.lılr etllılf oldapnu 111 • bir l&lll&a tekatp ........ ye 
lımeJi delil, fakat nı bllhaua ıeae 1 takip ettlll• b• .. Mdrla 
ıizia vuıtanııla So97etlerle Kemalist l laabbetlertnlsl k11a1m11 • 
Ttlrtd7e aramdaki blyiik dostJuiup · zannedlJoram. 
daha fazla vila'at ve sellbet k•nt • NuMetbüsi daha fula 
meai arzuaanda bulunduğu ifade et • etmek lltemem. lhtlaaa..-, 
mek iıterim. limeyle teW. etleeetlm: B 

Bu sizler, yalnız ba aof ranın ~t.·a • tıfrmız temulardaa dola)'I ,. 
fına ıo,ıaamrı olan ve birbirlerin1 an- henieJL lleJD•l•ilel • 
lamak bhlllyetlnde buhman insanlar de doetlaklar eotran illUJ'lf 
taralıından işitilecek deflldfr, bQtln terek menfaatlere ve banlad 
dünya tarafından dayalaeaktır: itti - yen dfter '1alller teb .. J ...... 
liyetperver 1'ürkiyeyle Bolşevik Rus • mu •ilam olarlar. 
ya arasmdald dostluk arrnnın atzrm - Tllrldye ve So97etler 
dan işitilmesini istiyorum. Bu 11r, doetlak 18tlkrar ve .. taaedlll 
~k basittir ve 12 senedenbert o?dgp lufan NUHll tefldl ede• 1ıll 
slbl basUa de mtltebbfl itimat Ha • den alıyor. Bmtıds ki. 
rl.Dı •tlelilea bulunmaktadır. Bls:er, eo.,..tler tal U.411ertae 
blriririmlsia lyilltbıl ı.&iJ'Ol'lls. Bil dosthlla ..._ J...aie 
mukabele her iki taraf, dMt ve kolllfll dır. 
memleketlerimizde, yaptıfımıs şeyleri Bunan sfbl TlddJe .. 
brl buluyoruz.. Doetlufa pklllerln olana olsun Sovyd d..a .. 
alaenst herine tem etmek istemek kaDladı ~-

• 
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ltH.;11iıill ~ ~-O_il_· -•~•-•~1-B_a_b_e ______ r_I e_r_l _ __.ll_r.--T---ıca~re_t-.-kt-.sa._.ı 
Meml k ı· Adliyede: Komünistler Belediyede: 

'f e ke 1 Muharriri~ Rejisör 
!:' a~ıma .• Arasındaki dava 
ı:.rzıncan Muharrir Ahmet Hidayet Be} 
l• tarafından Darülbedayi rejisörü 
lflillla~sınıı bir bina yapacak5ınız, Ertuğrul Muhsin Bey nleyhine açı- 1 

K ınübendlssiniı köprü kuracaksınız. lan hakaret davası Sultan AhmeJ ) 
tltıı ııUuıcığınız malzemeyi birer, birer Sulh cezasınca salahiyet noktasın
•iııı ''<:-ksınız. taşın nev'inl, kirecin cin- dan vazife harici görü)müı, Asli
tıl~eÇt:enronun ınctancdni, demirin e· ye Ceza mahkemesine havale edil- 1 

J.' ablllyetinl hesıp erfecelcsinlz. miştir. 
'te. •kıt bu kadarı Ufi değil, temel •· Kayıtl21rı deOl,tlren memur 
ter~~z toprağın şeklini, manzarasın\ mahkemede 

Dlln adliyeye veril
diler, bir kişi daha 

yakalandı 

~Yı n~ fuıunu, busunu hülAsa her şeyi Evhaf kayıtlarını tahrif ederek 
bir ~b~nız ki, temelin! ••tığınız. bina ihtilası yapmakla maznun memur· 
1•eırı1 d bır heyelAnla bir bışkasıııın lir· larından Şerafettin Halil Efendi-
11tıa k .. Oğru yürüyü,·ernıcsin, kurduğu· nin davasına ~ün Ağır Ceza'da 
lıdındOPrünün bir gün bir isknmbil kA· baılar.mıştır. Muhakeme şahitle- • 
ttlna ;~ Jıpılmış bir kule gibi çöktü · rin getirilmesi için başka güne br 
•üçu~ rrnık inemezseniz köprünün '°n rakılmıttır. 
be; ._ ~ıvatasından, esen rüıgira kadar 

Y"'Yt hesap edecekslnir,, Lef atan bahkçı ceza gördU 
• • • Zehra Hanım isminde bir kadı· 

bıJi~er gün etrdımızd3n bir iM ~el i na tecavüzde bulunan balıkçı mus 
bıttıe e nızırlyc ç.tı l rısı işidıyoruı. On taf anın muhakemesine dün üçün
hina ı_tıurabbJı ataz;i üzerinde yapılacak cü cezada. intaç edilmiş, Mustafa 
htsablçı1n n~ büyük, ne de bol teferruat ahı ay hapis caza.siyle mahkuır. Kol"'tUnlst!er adliyeye götU- ı 

1 Sterı,._ ı t 1 F' o.ımuş ur. rU IUrken 
ı.~ 1 •lcı_ t ~u 766 bin kilometre muı ab- Yedi k ka k .. ıe 1 rhakQı çlda çıaı Komünistlik propagw andası yap· 
li}le nış itteki \"atının yeni bir mima· ma m o u ı ki d d ] · · 
ÖlçQ Ortaya ı:ıkmnı bahsinde elimizdeki . tı arın ~~ o ayı polısçe yakaln· 
ltlf ladecc laftır. Akıl gerçi hulvı de· Yenı kaçakçılık kanununun nan 20 kıtı di.in öğleden sonra ad-

tn lrts . 
1
• • meriyete girmediji ;ıamanda rakı ! )iyeye teslim ediJmiıı.lerdir. 

'ib· trı e ıne aldımı dunyayı istediği k 1 l kl d J ) :.-' kese b' .. a"'.ll'.a c:ç .. ı ığı yaptı arın ~n ° ayı Bunlar arasında ~oför Halit ve dıık .r. •çer. Hayal elinizde bulun· hk k 1 -s 1 ç.ı Lı db 
1 

uçuncu ceza ma emc:lıne sev e· ımail Hakkı tu"tu··n amelesı·nden 
jLe n erg n .ı-eçtlği yollar size b;r f V d L ' 1 ,11 ardı .. d dilen Sara, Yaıe , ar nra, aza- Haydar baba Davı"t ve Hasan ..ı~ 
ktt lı .. ı ar küçük ~özlikebllir. Fa- k l R f 1 ı u ... ul 

1 
ri, Fuat, Harila oı i e ai e Ha- vardır. ı 

re b·• Y•y a tabınlannır. yerden bir met· h k 1 · d b' · ·ı ı· 1 e haulınaını r.. nı~ın .mu a eme. erı ~n . ıtırı· On gün evvel yakalanan diğer 
''nd1 ı. r .~.. . m. ı~, bırer ay hapıı ve yı~mı beş.er yedi komünbtin iıtiçvapları yedin 

ha 1 a amı-.ua. kendı ruhumuzda ci- l hk- d l 
01 

rık· ar hnlkedebili riı. Fakat bu cihanlar ıra para cezasına ma um e ı · ci istintak dairesince yapılmakta-
ıkltte b' b mi§lerdir. dır. Bunların arkada~larından o-

tı ızc r küçük kıı' übe b.le ya· :r 

11 
trno: Hm& bir kırık pencerenin C3mı- Limon kerahnın muhake• lup bir müddettenberi aranılan 
1 hıfe tamire kifa\et etmez. m3ai bit\i tayyareci Cemal de yakalaıımıj· 

~ • • Limon tacirlerinden "Diyaman- tır · 
N. · d ı da·,, Efend1"n1·n Gu"mrük' ba• mu"du··. Komünist Mahmut Celalettin -

.ı. ..7.atı\•c en evvc memleketi vakın· -s 
""ll ()Jj ~ b j rüyetindeki sekizinci ihti .. as mah- nin muhakemesine dün ağır ceza 
Old u~u ~ i, bfr roıogı :;f rlı16ın l .. d h f d"I . . 

Ul11 gioi ,;or .neliyi ı kemesinde cereyan eden kaçakçı- a i. i olarak devam e ı mıştır. 
1' ' lık mahkemesi dün nihayet bul- Polis yeniden bazı kimseler hak -

•"'- ıışıy . e , ıopuJtıyle. esen rüzgariyle, k ..ı h l ı•cı ı ı 
1 

mu~, avukatlar mu··dafaalaı·ını ·m~a ta kikata devam etme tle .. 
\' C, U \'\'anı \' e. me}'VJSıyla İnS301Vla '! 1 

1 
~ğurnu) la. Ölümüyle, ~aza~cı ·la ~i- yapmışlardır. Karar bugün verile· dir_. -------------

{ mtnulı ız. cektir. iki lira rüşvet! 
~'' ·• L~ • ç-1re~i ' ·er ,·er memleketi fi· 

llıt • 
"" m h:ılll tetklklcrdlr. 

!\ . ked tıp •ancmlzdc bu cins C!erlcr ne 
r a 1.dır 

~I 81 ha~s• müsbl't ilim usullerirle ya· 
b 

1
"'•s o~anları hemen yok denecek bir 

• dt!dir 

ll !ı ılrıcan valisi Ali Kemali Ueyin F:r· 
ba"can adlı bir eseri Endncıın hakkında 
t, n~ bir haylı mahalli malOmıt verdi. 
tl)~ıncanın düşüntn, olrny:ın ve yazan 

11 eserinde hakikaten muvaffaktır 
)~AH Ktmali Beyin eseri mcnılekeıi 
'bır •l'ldan tanımak lııtiyenler için güıcl 

rehberdir. 
lan trıtncan cinsinden e~erlerin ço~alma-

1 ll'lenınuniyetle arzu ederiz. 
Sadri Etem 

t)oO seyyah geliyor 
(1 Ö~ümüzdeki hafta zarfında 
~ıya) iıimli vapurla ıehrimize 
~ leyYah gelecektir. 

tez 

Gümrükteki 
Hırsızlıklar 

Bn21 gümrük anbarlarında ya
pılan ve füıerinden seneler geçtiğj 
için failleri haklr.,ında emareler bu· 
luna.mıyan ıirknt f aHleri hakkında 
lazım gelen tahkikata ba§Janroış
tır. 

Bu tahkikat gümrük anharlann 
da bir çok kırık, dökük sandıkla-
rın miihteviyatından çalınmış e~
yalarm teıbitine yardım etmekte
dir • Gümrük anbarma alman q
yaJarın zarl!fu !Üpheyi davet etti· 
ği taktirde bir zabıt varakası tu
tulmak lazım gelmekte olduğun
dan mühteviyatı noksan olan san· 
dıklar için zabıt varakası tutulup 
tutulmadığı müfettiıler tarafından 
ehemmiyetle tetkik olunma~ta
dır. 

!>EKER 
!ıeii'I 

Yazanı Yuauf Ziya 

--< 
Tefrika : No. 12 OSMAN 

tlıı~-tiretinin beyaz saçlı ba
' .. eaen kara düt~nceleri, Os
tell· tezer gibi olmuftu .. Onu te-

l etınek ihtiyacını duydu: 
~ d Bahçede ütüdüm galiba, Ni
OltGııı~·di .. Biraz kırıklığım var .. 

V \l ııkıca örtüver ! 
ili ~cevap beklemeden gözleri· 
.._ el d\l, mahrem dütünccleri
~ı -hn&k için ayak seslerinin u-

1 -.ınaaını bekledi •• 
~, linıba ıöndü .• Oda kapısı 
~ f dı • • Bahçede, taze yaprak
l°llld ••ıldatan hafif bahar rüzgi· 
~ batka ıeı yok .. 

var • • Şeker Osman, dermansız 
vücudunu bastonuna yükliyerek, 
yüzünde zoraki bir gülümıemeyle 
onlara doğru ağır, ağır yürüyor .• . 

Kalbi o kadar çarpıyordu ki, 
hayalin burasında durdu.. Tek
rar onunla göz göze gelmek, tek
rar onun ae3ini duymak . . Buna 
tahammül edebilecek miydi aca
ba? 

Avuçlarının ate!i artıyor, ~a • 
kaklarının damarları hızlı hızlı 
vuruyordu .. 

Uyuyabilmek için gözlerini 
yumdu, yorgana büründü ve sağ
dan ıola döndü. 

Evvelki gün iki lira rüşvet :ılır· 
ken Maliye müfettişleri taraf mdan 
cürmü methut halinde yakalanan 
gümrük muayene memurunun va
zifesine nihayet verilmi~tir. Me
mur gümrük ve inhisarlar vekale
tine müracaat ederek mühbirin bir 
cürüm tazi ettiğini bildirmiş ve 
tahkikatın ona göre icrasını rica 
etmi~tir. 

Verem sanatoryomu cuma 
gUnu açılacak 

Hilaliahmer tarafından Er~n· 
köyünde tesis edilen verem sana· 
toryumu, önümüzdeki cuma günü 
saat on be,te merasimle açılac.lk
tır. 

Şimdiden sanatoryomda yat • 
mnk üzere on be! kişi müracaat 
etmiştir. Bu hastalar muayene e -
dildikten sonra kendilerine birer 
yatak tahsis edilecektir. Hastalar
dan günde 275 kuruş alın:ıcak .. 
tır. 

rar sağdan sola döndü, döndü, 
döndü, durmadan döndü .. Artık, 
yastık yükselt geliyor, yorgan ağır 
basıyor, y&tak vücuduna batıy-0r
du .• 

Uzakta bir saat caldı .. Bir kö
pek havladı .. Sonrwa, sabah ezcını 
okundu .• Sebze arabaları, ~ütçü 
beygirleri geçti .• Bahçelercle ho
rozlar güne!i selamladılar .. Kapı 
Jar açılıp kapandı .. Yollarda ayak 
sesleri çoğaldı .. 

llk trenin düdüğü öttü ve perde 
kenarından, günün ııığı, halının 
üstüne bir sırma şerit çekti: Sabah 
olmu,tu,. 

Ondan sonra, sırayla, iki gün İ· 
ki gece böyle geçti •• Arasıra. ur 
ku göz kapaklarına asılıyordu. 

Fakat tam İçi süzülürken, fe· 
nerJeri canavar gözü gibi yanan 
bir otomobil üzerine doğru koşu
yor, onu, dalmak istediği uykudan 
uyandırıyordu .. 

Belediye sulh bAktmi 
Galatada oturacak 

Belediye cezalarına bakacak 
olan müstakil Sulh hakimliğine 
Betiktaı Sulh hakimi Kemal Hay
ri Bey tayin edilmiıtir. Hakinılik 
Galata nahiye müdürlüğü binasın
da ifayi vazife edecektir. Bir müd· 
det sonra ıehrin diğer iki yeı-inde 
de iki hakimlik daha teşkil oluna· 
caktır. 

Nisan içinde 
ikinci on beş gilnlilk 

ihracatımız 

HAmlt B. Ankaraya gitti 
Belediye reisi muavinlerinden 

Hamit Bey dün ak§nmki trenle 
Ankaraya gitmi~tir. 

Hamit Bey, belediye memurla
rının tekaütlüğü hakkındaki ka
nun layihasının mecliste müzake· 
resi esnasında hazır bulunacak, i
cap ederse izahat verecektir. Bun· 
dan başka belediyeye ait diğer iş· 
Jer hakkında da dahiliye vekale
tiyle temas edecektir. 

Elektrik şirketi mUdUrU 
Elektrik şirketi müdürü M. 

Hansesiyle iki mühendis dün be
lediyeye gelerek fen heyeti müdü
rü Ziya Beyle görüı.mü§lerdiı·. Bu 
görüımede Erenköy ve civarına 
elektrik verilmesi meselesiyle di
ğer itler mevzuu bahsolmuştur. 

Sokaklar sulanacak 
Belediye her sene olduğu gibi 

hu sene de tehrin birinci ve ikin
ci derecedeki ıokaklarıru sulata· 
caktır. Şimdiden buna ait hazırlık
lara batlanmııtır. Temizlik ~şle· 
rinde kulJanı)an Arozozlarla itfa
iyeden alınacak Arazozlar her gün 
muntazaman sokakları suluyacak· 
lardır. 

Ağustostan sonra yeniden te -
mizlik itleri için dört kamyon a -
lınacaktır. Bundan sonra arabalar 
eskidikçe yeniden araba yapılmı • 
yacaktır. kamyon alınacaktır. 

Çiçek sergisi ay nihayetinde 
açıhyor 

Ziraat odaaı idare heyeti dün 
bir içtima yapmı§, bu ay nihaye
tinde açılacak olan çiçekçilik ser· 
gisi hazırlıkları etrafında görüşül
müştür. Sergide çiçek te!hir et· 
mek için §İmdiden 25 müessese 
yer almı~tır. -----Seyrlsefaln mUdUrU 

Seyriıef ain müdürü Sadullah 
Bey, Yalova.ya gitmiştir. Yalovada 
yaz mevsimi için yapılmakta olan 
hazırlıkları tetkik edecektir. 

21 mayıstan itibaren Y a)ovaya 
günde iki vapur gidecektir. 

Yakında Kadıköy, Haydarpaşa 
tarif esi de tren saatlerine göre de
ği,ecektir. __ ..., __ 
Krrallçeler bugUn gldlyorlar 

Romanya ve Yuğoslavya krali
çeleri dün Sakarya motoriyle Os
küdara geç.mitler, Çamlıca tepesi· 
ne gitmiılerdir. Kraliçeler buqün 
Re.manya vapuriyle Köstenceye 
gideceklerdir. 

ra, genç kız, şefkatin en tatlı se
siyle sordu: 

- Ağabey .. Büyük bir rahat· 
sızlık geçirdin .. Sinirlerin zayıf .. 
Eğer, yarın gelecek misafirler se· 
ni yoracaksa, ben onları karşıla
yım . . Sen, bütün gün yatağında 
kal .. Emin ol, onlan, seni nıer.l
nun edecek kadar oyalarım .. 

Şeker Osman, boynunu biiktü, 
hem~iresinin dost ve temiz yüzüne 
baktı .. O anda, içinden· - Sesi· 
ni kendi duyduğu - bir hıçkırık 
kopmuştu: 

- Sen, ne İyi kızsın Nimet, de
di .. Sen ne iyisin kardesim •.• 

Ve başını onun göğıÜne bırakı
verdi .• Bu göğüste, çocukken, an
nesinin göğsünde duyduğu koku, 
annesinin f!Öğsünde duyduğu sı

caklık vardı .. 
Şeker Osman, bu kardeş göğ

sünde, o ana kokusunu ve o ana 
sıcaklığını duyarak, rahat rahat, 
kana kana, uzun uzun ağladı .•• 

Nisan ayının ikinci on beş gU• 
nü için Türkiye ihracatını gilm• 
rükler istatistik müdüriyeti teı• 

bit etmiştir. Bu istatistiğe gört 
ihracat ra!<amı 1,783,316 lira 
kıymetir1ded ır. 

Martın ikinci on beş gllnil zar
fındaki ihracat 1,830,834 liradır. 
Aradaki mukayese Nisanın ikind 
on beş gününde ihracaho 47,518 
lira noksan olduğunu gö:lleriyor. 

Euna !lebep olarak gllmrllk 
istatictik müdüriyeti bayram ta• 
tilini ve faaliyetsizliğini gl5ıter• 
mektedir. 
N;sanın ikinci on beş günilniin 

ihracatı şudur: 
19,789 lira kıymetinde ko1un 

ve keçi 427,835 liralık yumurta 
3,354 liralık deri 43,352 liralık 
kürk 3270 liralık yün, 2146 li· 
ralık tiftik 21188 liralık halı, 
68950 liralık arpa 271,866 lirahk 
üzüm. 

5251 lirahk incir, 206,993 lira• 
lık kabuksuz fındık, 2063 liralık 
pamuk tohumu, 32635 liralık 
zeytinyağı, 336,628 lirahk tü• 
tün, 63,747 liralık palamut, 25,· 
473 liralık palamut hulasası, 
141,147 liralık afyon, 94,011 li• 
ralık pamuk, 13,658 liralık ma· 
den kömürü. 

Martın son on beş gününe 
göre ihracatımızın tezayüt ettiği 
kalemler .şunlardm Yumurta mar• 
tın ıon on bet gllnll içinde 411,· 
245 liralık olarak ihraç edildiği 
halde nisanda 427 ,845 lirahk ih· 
racat vuku bulmuştur, Üzümde 
33,000 lira kadar bir tezayüt 
görülmektedir. Tütün ihracatı 
80,000 afyon ibracab 113,000 
fındık ihracatı da 154,000 lira 
bir fazlalık göstermektedir. Ba· 
na mukabil av derileri ihraca• 
tından 124,000 arpadan 27,000 
zeytin yağı ihracatından 21,000 
pamuktan 136,000 maden köm6-
rü ihracatından 122,000 lirahk 
noksan vardır. 

UzUm ve incir mUsl•h•ll• 
lerlne t.vslyeler 

Almanya piyasalar1nda üzüm 
ve incir)crimizin diier memle• 
ketler mabsulltiyle rekabet ede
bilmesi için ittihazı lbım gelen 
tedbirler hakkında Hamburt 
konsolosumuz ziraat vckiletine 
bir rapor göndermiştir. Bu ra• 
porda tavsiye edilen tedbirler 
şunlardır: 

1 - Yeni tesis edilecek bağ
( T,ütlcn sayfayı çcviriniı!J. 

yunbağını itinayla bağladı •• Sof· 
ra için, bahçeden kendi eliyle ıül• 
ler topladı, demetler yaptı • • Bir 
kaç kere mutfağa girip çıktı •• 

Nimet, artık her teyi anlar gibi 
olmuştu .• Kadın kalbi, öyle hu· 
sas bir barometredir ki, en kiiçüK 
hava değitmelerini itaret eder •• 

Kardetini memnun gör.mel( I• 
çin, o da elinden geldiği kadar ça• 
)ışıyor, küçük salondaki vazolarm 
çiçeklerini değiştiriyor, yemek o- . 
daırnr, üzenerek, zevk ile süslü· 
yordu .• 

Saat on bire doğru, Oımamn 
tela§ı büsbütün artmıştı. Bir yerde 
oturamıyordu •• 

Bugün, dünya ons daha güzel 
görünmiye batlamıştı .• 

Kıştan bahara cıkan ağaçlar gİ• 
bi, damarlarında taze bir hayatm 
usaresi dolattığını hissediyordu • 

ı_.. İçİJad Osman, gözleri karanlık
t'll ~anarak dütünüyor: Y :ı.· 
,.. • • Dalı ba, öbür gün perıem-
~ a öbür ıün? •• Cuma! .. 

~y Pnıın önünde bir otomobil 
hl; 1cı:' ~ lç~nde, ceylan baitqh 

' Yıır kafalı bir oğlan 

Ne mümkün ••• Deminki hayal, 
oto.mobil, Fehamet, Cemal •. Hep
ıi birer birer, göz kapaklariyle göz 
bebekleri arasında dolafıyorlar, o· 
nu uyutmuyorlardı .. 

Tekrar soldan saia döndü, tek· 

Perşembe gecesi, Nimet, munis 
bir kedi sokulganlığiyle Osmanın 
dizleri dibine oturdu. Kısa ci.1mlc
lerle bir hayli konuştular •• Son-

Ertesi sabah erkenden kalkmıs
tı. Kendini, bugün daha canlı, d;. 
ha ne,'eli hiaaediyordu .. Tra~ ol· 
du, en sevdiği elbiseleri giydi, bo-j 

Biraz sonra, bütün hazırlıklan 
bitiren Nimet te gelip yanına otur
muştu . • Şimdi, büyük bir ağacın 
taze yaprakları altında, iki karde§, 
konuşmaktan korkarak, kartı kar
§ıya susuyorlardı .. 

(Bitmedi), 



Poliste: 
1 Rusyada Aşkf 

Yazan: Lul Şarl Ruaye 

Dilnyanın kısa etek rekorunu hiç şüphesiz 
Rus kadınları kazanırlar ! 

iki evle bir tiltlln Canlı bir insan , gökten 
Dört yangın 

deposu yandı .. atılacak! .. yer yuzune 
-7 

D\?,ı öğleden ıonra saat ikide 
Galatada Arap camii arkasında 
uncu Şakir Efendinin evinden 
yangın çıkmış ve Şakir Efendinin 
eviyle yanındaki ev yanmıştır. 
Yapılan tahkikata göre, yangın o
cağın parlamasından çıkmıştır. 

Mermi içinde bulunduğıa halde tayyare
den yere atılacak adam, in Traoum'dur 

Evvelki gece sabaha karşı da 
Betiktaşta Yalı çıkmazında Hacı 
Remzi ve Hamit Beylere ait Cüm
huriyet ismindeki tütün derosun
da yautpn çıkmış, itfaiyenin za· 
manmda yetişmesine rağmen de
po tamamen yanmıştn . Depoda 
126,533 kilo tütün bulunuyordu. 
Yanan tütünler MaJ.- Haym siğor
ta şirketine 115,000 liraya ıiğorta
lı olduğu gibi, Selanik bankasına 

Tayyarecilik tarihinde ilk de
fa olarak yakında canlı bir in
san bir tayyare tarafından, bir 
mermi İçinde bulundUJU halde 
yer yüzüne atılacaktır. 

Bu şekilde atılacak olan adam 
gök yüzündee paraşutlarla yer 
yüzüne atılan ve bu yüzden ~a
yatıoı müthiş muhahralara ma
ruz bırakan Jon Tranum'dur. 

Bu zatın yeni giri~eceği ma
cerada en çok korktuğu şey, 
hükumetin bu soıı derece tehli · 

.. da 90,000 liraya rehinde bu
lunmaktadır. Yangının neden çık· 
tığı henüz belli değildir. Ma'\· 
mafih elektrik tellerinin kun- keli maceraya mi.:s .. ade etme-

Merminin içinde irtifaları g3r 
teren aletler bulunacağı için Mi•
ter Tranum merminin içinden ne 
zaman çıkacağını tayin ed~bilt' 
cektir. 

Maceradaki en tehlikeli nokt• 
merminin içinden sıyrılmaktacbr: 

n tak yapmış olmasına ihtimal ve- mesidir. Maamafih onun bir ça· 
erslerini takip edebilmesi ıçın Tabıı iki kişiden fazla hasta gelir· rilmektedir. Zabıta kastolup ol- resini bularak buglinlerde tec- • "' • 

mensup olduğu "So.yet,, teşki- se, fazlası ayakta duruyordu. Mu madığı noktasından tahkikatını rübeyi yapması bekleniyor. 

Fakat T ranumua bu ·hareketi 
muv:tff akıyetle yapması beklell~ 
yor. Kendisi korku nedir, biloı~· 
yen, itidalini katiycn kaybetoıl" 
yen ve şimdiye kadar 1400 ket" 
re paraşut kullanan bir adanıdıt• 
Tayyareciliğin bu vadisinde oo• 
tefevvuk eden bir kimse yoktur• 

lltı, ailesinden ayrılmasını fote· ayeneyi de herkes seyredebiliyc.·- Bu müthiş macera lngiltered• 
miş. Valya: du. Ben gittiğim zaman iki kadın derbn~neşGtiramlaet~~:İÇru. buk·C".ular ~ad- Mister Tranum'un içine gireceği hazırlanırken Almanyada da da· 

B d d. b d h d s d :.::: mermi hazırlanmıştır. Al.ır.:ıinyon-
- u, e ı, umumi ir te · asta var ı. or um: desinde Cafer çavu•un kahvesin- ha başka bir macera haıırlaD .. 

b• d' l h"b" f D k k h tala k k "1: dan yapılan bu merminin ucu, ır ı, ma sa ı ı sını mı, mem- - eme ere as r, er e den yangın çıkmış, kahve kısmen maktadır. 
lekette idareci bir vaZlyete sok- doktorları tercih ediyorlar? yandıg~ı halde söndürülmü•tür. sello!oittendir. lkı' Alman mu""hendı"sı· olan Het 

k · · ı k V 1 ··1d·· Y Bu sayede kendisi merminin mama ıçın, on arın çocu !arının aya gu u: Bundan ba .. ka Fatihte Çama• 
d lf F k t d d . M k d :s • • d h · · ·· b"l 1 ·t· Wiokler!e Rodo'.f Nebel ayrı a1 .. 

arü ünuna girmes menedilmiş· - a a ' e ı, os ova a er- tırcı sakağında Nazım Bey apart- ıçın en arıcı gore ı ece" ır. 
ti. Fakat, rüştünü tspat etmiş kek doktordan fazla kadın doktor manının damında, dama dökül- Altı kadem m:unluğunda o~an rı ra~;etler inşa eta:ekte ve buO" 
olan gençler, ailelerinden ayrıl· var· Zira meslek fazla para ka- mek üzere zift kaynatılırken yan- mermıoın içine, M·ster Tra- larla muazzam birer maceraY' 

k · l d f zandırıyor. gın çıkmııtsa da sirayet etmeden ' ..ı v k T atılmak istemektedirler. ma şartıy e, arül ünundaki Muayene bittikten sonra Vnlya "1: num un vücuou sıgaca tır. ra- ılİ 
dersleri takıp edebilirdi. gidip ellerini yıkadı. Sonra oturup söndürülmüştür. num merminin içine girdikten Laboıat&1ar1arıoda ses~ ve g: 

- Demek, Valya, sen de ailen- yemek yedik ve geceyi, muayene Zorla gUzelllk 1 sonra mermi bir tayyareye ası· çalışmakta olan bu iki ,oüheO-
d ld Trabzonlu izzet isminde bir d' · A d A "k bİf en ayrı ın · • sedirinin üstünde geçirdim. lacak. ve onun ucu ileriye ısın vı upa an merı aya . 

- Bunu bizzat babaM tavsiye · KISA ETEK REKORU deniz a.melesi Galatada umumha- d T 4000 raketle aitmek, hem de bir ilı• u· M k neci Aleksandrayı zorla dost tuta· o~ru olacaktır. ayyar, ' & 

e 1• os ovada bütün erkekler kas- k 5000, kadem yükseldikten sonra saatte gitmek istiyorlar.. Bunlar 
Valya, şimdi, bir hastanede· ket giyerler. Buraya geldiğimin rak 7>arasını yemek istemiş, a-

günde altı saat çalışıyor. Aylığı, ertesi günü başımdan yumu~ak dm, buna razı olmayınca, umum- tayyareci mermiyi salvirecek ve rokette mektuplar da buiundlf' 
iki yüz Rubledir. Bazı amele:cr şapkayı attım, seyahat kasketimi haneye taarruz etmiş, önüne gelen mermi yere doğru inecektir. racaklardır. 
ondan daha çok para alıyor. Yal-, geçirdim. kadını dövmüştür. bu "canlı mermi,, saatte 400, Raketlerin Avrupadan Amerr 
ya kazancını arttırmak için hususi Kadınların saçları kısadır. Baf· SataştıQı için 500 mil süratle yuvarlanacak ve kaya bir iki saatte varması ha' 
.1astalar da kabul ediyor. · larına ya bir (bere) koyuyodar, Büyük adada oturan Kadirle 2000 kademlik bir mesafe kat- rikulade bir hadise o!acakbr. 

- Bu, yaaak değil mi? yahut ta renkli bir mendil bagwlı- Fatma kendilerine sataşan Cemal T · · Bu ı"kı" mu·hendı's tecru .. beleriol Mustafayı ıokak ortasında fena ettiği zaman ronum mermınıo 
- Hayır. Şimdilik yasak değil. yorlar, ve onda dokuzunun kısa · · d k" b' d .. v d k k yapmaya başlamışlardır. H•t 

B'd k H k halde döğmü•lerdir. ıçın e ı ır ugmeye o unara .. 
ı ayette yasa tı. ususi do tor- çorapları var . Uzun çorap bil' lüks Y luğa müsae.de yoktu. tür. Karısını ıa1rmı•! merminin iı;ioden çıkacak b; r sa- Winkler'in ilk yaptığı tecrübe' 
- Demek bizim memlekette '>l· Etekler,diz kapakları geçmi • Galatada oturan İtalyan tab'a· niye. so,n!a bir: p~~~.şü!ü. ~ça~ak lerde saniyede 948 kadem sür'-' 

duğu gibi... yorlar. Bu bir moda .meselesinden sından Alber ıarho, olmu,, kendi- yer yüzüne sağ, salim ınecektir. temin edilmiştir. ~ 
-Hayır.ffiz,hükfimd~me- z~ade,i~ıs~m~e~s~~. H~ sineyemekhaurlamzyara~ ka~ =~~~~~-~~~~~~~~=,~~~Ç~~~~~k~~~~,~~ 

murlarıyız. İstediği zaman bükü - kadına beş metre kumaş veriliyor, önünde, komtularından Sofiya Demiry?lları ıd~reslnd.~ tasarru 1p~8 1 ar • 
met bizi başka bir şehre göndere - kadınlar da bu beş metreden iki ile sohbete dalan karısı Melkoyu ~ erılen m~lumat.a .gore, Devlet 
bilir. Günde altı :;ant VC\zifemi elbise yapmanın yolunu buluyor • muhtelif yerlerinden ısırarak ya- demıryo!ları ıdaresını~ Hayd~~
yaptıktan sonra hususi tedaviler lar . Bunun icin dünyanın kısa e • ralamıştır . Alber polisçe yakalan- paşadakı matbaası hazırandan ıtı· 
de bulabilirim. tek rekoru Moskovadadır. mıştır. haren lağvedilecektir. 

V 1 ' · ===========.=. =.==. = .. == idarenin tabı işleri, Devlet mat-

Kaoadada 33 kadın' 
ceza verildi 

Nelson, 8 (A.A) - Çıp'akl•' 
cem yetine mensup 33 kadın d•' 
ha üçer sene hapse maht<ud' 
olmuJlur. 

a ya mn evıne gitti.~. Burası Umumi bahçelerde, tramvay • parkın. sonuna.kadar. sur~~l~yor • baasında yaptırılacaktır. Bundan 
vaktile zengin bir adamın eviy - larda, insan mütemadiyen çıplak lar . Nıhayet bırdenbıre donuyor - baska idaredeki yeni tarifler ara· 
mit • Valya'nın odası, dört metre bacak seyredebilir . Bu man7.ara • 1 k 1 • ar,. artı aşıyoruz • ı.ında her sene memurlara ve 
murabbaı bir yer .. Bir köıede bir dan bıkanlar var mı bilmem? O k d 'k' · ·· ld"l D Ç v ız an.~ ısı .gu~e 1 ~r · . a • ailelerine verilmekte olan prim u-

Dün müddeiumumi. umuos' 
yollar üzerinde çıplak olar•~ 
dolaşmaktan vazgeçmelerini alı; 

aedir var. Yanındaki dolapta dok- Fakat ben gözlerimi oradan a - ha dogrusu gozlerı guzeldı. Mışel sulünün de kaldırılması mühte-
torluk aletleri • Bir masa . bir se- yıramıyordum. vakit kaybetmeden üçüncü k1zı meldir 
maver . iki sandalye · · Burası hem Hiç bir kadının elinde bir çan- - en çirkinini - bir kenara çc - ---·---------
intizar, hem de muayene odasıydı. ta görmedim . Deri, pek pahalıdır. kip kolağına bir ıeyler söylüyor . Evkat umum mUdUrU takdirde uzun müddet hapse " 

hatta nefi cezasrna mahküm o~~ 
caklarını ihtar etmiye geld11

19 zaman çıplak kadınlar yenide 
keodilerıni teşhir · ediyorlardı. . 

larla incirliklerin fenni şerait da
hilinde yetiştirilmesinin temini. 

2 - Mevcut bağ ve incirlik
lerde mahsulün keyfiyet ve ke
miyetine tesir edecek bakım 
usullerine çok dihkat o'.unması, 

3 - Toprağın gübre ihtiyacı
nın muntazaman temfoi, 

4 - Hasadın tanıimi, kuru 
üzüm ve incirlerin talebe muva
fık bir şekilde hazırlanması. 

lstihaal masraflarının azaltıl
ma111 için de şu tedbirler tavsiye 
edilmektedir: 

1 - Yeni tesis edilecek bağ 
ve incirliklerden asgari bir za
man zarfındn mahıul alınmıya 
başlanması, 

2 - Yukarıda zikredilen ve 
mahsulün kemiyet ve keyfiyetine 
tesir icra eden tesis, bakım ve 
saire gibi işlerin en ucuz ve se-
mereli şekillerinin tesbitiyle bun
lann tamamen tatbiki. 

Mersinde lstlhsallt 
Mersin ticaret odası, Mersin 

Ye havalisinin portakal, manda
lina ve limon istihsalitım şu su
retle tesbit etmiştir : 

1931 senesinde 5,600,000 por
takal, 1,700,000 mandalina •e 
100,000 limon 

Merlin pertakal. limon ve man
.talinalannın tamamı memleket 

Jçinde sarf ve istiblik edilmiıtir. 

Buna mukabil ebadı 30~60 santim Ne konuştuklarını duymadım. - Evkaf umu.m müdürü Rüştü 
kadar ve deriye benzer bir n _sne- hoş duysaydım anhyamıyacakhm Bey berayi tedavi şehrimize gel-
den mamul küçük bavullar var. ya - Amma zavallı, yavrucuğun miştir. 1 

Bu itibarla, kadınlar, daimi arkasına bakmadan gidişini görün Bulgar misafirlerimi~ -~ittiler 
surette seyahat ediyormuş gibi ~ö- ce, vaziyeti anladım · Sonra, dos- On gün evvel şehrımıze gel
rünüyorlar . Bu küçük bavulları, tum öteki iki kıza dönerek amira- miş olan llulgaryalı misafirler dün 1 
Rus kadınları daima yanlarında ne bir sesle derdimizi anlattı. Kız- ı 1 l · · · 1 d" ı 
taşıdıkları için, garip bir manza - lardan biri~ini koluna, adeta lor- mem e <el erme gıtmı~ er ır. 

.. Bu kadınlardan baz•ları haP ~ 
sanede ko .:alarma iltıhak etoıe 
istemişlerse de tevkif edilmelJJİf 
Jerciir 

ra hasıl oluyor. Bir gün, büyük o- la, taktı, gene yürümiye ba~ladtk. mu? · 
telde, bir aile ile yemek yiyor- llerledikçe elektrikler azalıyordu. - Ona şiddetle (Ya Haçu), .Jlatbaamrza ''"/f'n (··erler: J 
duk. Aile reisi kadın hürmet- Şimdi, uzaktan gelen musiki, (İsciyorum) dersin, o da itaat e- 81 Jt ... b... Je g~P.l 
lice bavulunu yanına koymuş- hoş nağmele~ getiriyordu. der. r umur oy ,. 
tu. Biraz sonra açtı, içinden men· Nehirden serin bir ıırıltı yük- Mişel, vazifesinin nihayet bul-. Kıyetli şair ranık ~afiz Bey erı ~~ 
dilini çıkardı. Şöyle içine bir göz seliyor, bu ağır yaz geçesinin ko- duğuna kani olarak yerine gidi pi zel ~iirlcrini hi · am ı toplıyarak ,ı· 
attım, para çantası, iki kitap, bir kularını hafifletiyordu. oturdu . iıimle ve büyük bir cilt halınde ııeş~,ıı 
sürü gazete, bir ayna, bir dudak Konuş.muyorum, ruaça (Seni Haydi biz de öyle yapalım. Ça- miştir. Suhulet kütüphanf'si ıarnfııı ıı 
boyamak için "kırmızı,, vardı. seviyorum) demesini bilmiyor de- re yok. Oturuyoruz. Pariste öğ- h:ısunlan kiuıp, edebiyat lıi'•üphan{~ıı 

b 
için muhim bir kaznnçtır l'aruk N• 1 .~ 

KRUNISKI PARK'DA AŞK ğilim. Fakat bunu söylesem her rendiğim tek tük rusçayla İrşey- .. . . 1 b ,.eıOI' 
DE~SI halde yerinde olmıyacak, sadece ler söylemiye çabalıyorum. Fa- şıır mecmuasının ırıtışarını ın er oır} 

Mişel yeni dostumdur. Beraber kızın elini 11karak tumbul koluna kat Paristeki hocam, eıki rejim- ~~~nekt~rayranların:ı bir müjde ver 
yemek yedik. Üstüne de bir kaç doğru çıkıyorum. . den bir ihtiyar mualliıpdi. Bana 
Kafkas tarabı yuvarladık. Stop!. Mişel duruyor. Şimdi a- ancak şunları öğretmi~ti: 

Şarap arkadaıımın biraz kanı- ğaçlıklar arasında ve küçük bir - "ismin ne,, , "Kac yaşında-
nı harekete getirdi, galiba ki, ya- meydandayız. Ayaklarımız yumu- sın,,? "Sevimlisin,, , "Güzel saçla
nımızdan geçen kadınlara garip, şak çimenleri çiğniyor. Ba,ımızın rın var,,, "ienin de güzel koku
garip bakıyor. üstünde ağaçların delik sema.sın- yor,, , "Tatlı bakışlarJ'll var., "Pek 

işte karşıdan elele tutuşmuş üç dan, yıldızların parıldadığı görü· tabii, nihayet., , "Seviyorum.,, 
kız geliyor. Mişel, bana onların lüyor. Sözlerime. kızın verdiği ctv~.>
göğüslerini, ve çıplak bacaklarını Mişel arkadaıiyle yere oturu- lardan sadece isminin Nataaa ol
gösteriyor. Kartılaşzyoruz, geçi· yor. Sonra, bizim ayakta durdu- duğunu anlıyabildim. Sonr~ sor-
yoruz. Mişel dönüp: ğumuzu görünce kalkıp yaklaıı- du: 

- Sağlam makineler, diyor. yor, beni bir kenara alarak: - Demek rusça biliyorsun? 
Mişel beni geriye çevirip, sü • - Ne yazık, diyor, senin kız ne -Pek az. 

rüklüyor. Galiba bu makinele • almanca, ne İngiliz çe, ne de fran- Bir müddet sustuk. Ne yapayım 
rin beş senelik planı ıağlam bir sız~a konu,uyor. Senin Fransalı diye düşünüyorum. Fazla dü~iin
surette tatbik edip edemiyeceğini bir voldaı olduğunu söyledim. mek de lüzumsuzdu. Mişelin yap-

.. (Derxrm ~dece.'ı:tir.) 

anlamak istiyor • Haydi . tığı· gibi yapmak münasip olacak-
Kı7.lan takip ediyoruz. Bizi, - Eee böyle hemencecik olur tı • 

va,amak yolu dlıı 
Verem mücadele cemiyeti tarıfıll 111 

neşredilmekte olan aylık ''Yaş:ımat ,·o 811 
nıecmu:ı ının son sayısı çıkn.ışur. Mr 
sayısıylc üçüncü çılı;ış yılını bitiren 11~· 
düncü yılına giren mecmuanın yıl dOsi1' 
münü kurlul:ır ve karilerimize t•' 
ederiz. ~ 
Kadıköy SUreyya sinem••'" 

Büyük: gala müsamere 111• 

Gaston Leroux'nun meşhur rorn•ll 
dan iktibas edilen tJ 

Sarı odanın esr~.0reıı 
Huget ex Duflos Rol•~~ 

__...-u:ı eıı 
J 2 l\'lavıs 932 Persembedcn ıtı 

. ' ... 
Siyahlı Kadının Kok" .... 

1·oıııY Hugeue ex Duflos - Ronald 
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[ S?.vy::tteri Ziyaret : . 4 ! lngiliz ordusunda mania 
l Mayıs gunu Kızıl ordunun mehıp atlıyan motosikletler 

ve müthiş resmi geçidi 
'rtırk sefarethanesindeki balo - inkıU\p mtlzesinl ziyaret 

içinde otomobille dolaşılan fabrika - Fraksız, 
slmoklnstz balo ve kadın tuvaletleri 

G•zetecl terimiz Klıerte matbuat kulUbDnden çıkarken 
[)h Moskova, ı Mayıs "' 

... . un gece bizim büyilk elçili· ilk mektup :n ıiyafeti, ziyafetten sonra da 
' ~ilesi Yardı. Ziyafette yetmişe ismet Pş. Hz. )eriyle birlikte 
~ 111 davetli bulunuyordu. Kö- ıeyabat etmekte olan gazete-
't ~ kırmızı bir ay yıldızla biraz miz mildOril Hakkı Tarık ee. 
t 

1
ilda Türkiye cumhuriyeti yin seyahat intıbalarını bildi-

~zi basılmıı ve bu ikisini yıl- ren, ikinci, üçüncü mektupla-
b• arla dolu bir zemine asmış rını evvelki gün ve dün der· 
h it Y~mek listesi, sofranın ilk cetmiştik. Dördüncü mektubu 
ı.:uııyetlerinden biriydi. Son bu sütunlarda okuyorauouz. 
llQ Uıiycti de şekerlemeler ara· Postada geciken ilk mektubu 
etı!• Hacıbekir lokumları ikram da bugün altıncı sayfamızda 

ek oluyordu. Diklfat ettim: karilerimize takdim ediyoruz. 
hl Aramızda bulunan Rus' davet- ... _..._ __________ ..._. 

e~r lokuma bizden fazla iltifat temsil ve telkin olunuyor. Reji
t~ti· Galiba daha memleket has- me inanmış bir kadının ahtkıo 

. başlamamıştı. fakat musır tafsilitı. O söyle· 
b lif'r noktasanda Hüseyin Ragı· mek istiyor, biz ayrılmak istiyo-

ı:ı n 'ht' .. t "1 · ce ı ımamını ve mus eşar 
l' t:baıet Cevat beyin burada 
e~k kadınlığını pek iyi temsil 
~ tn hanımının evsahibi olarak ta 
M '•tlileri teshir eden nezahetini 
it tdGğilmüz bu gece bu ncş' eli 
oı!;nu erken terketmek bir günah 
tt~~ fakat bakınız şu prog-

8·. 
~ız perşembe sabahı on bire 
le . ru Moskovaya geldikti. Ôğ· 

' 111 bil' h . . Is: ~ ıyorsunuz, ar1cıye o-
)e nin eYinde yemek yedik ki 
)e ltıekten kalkış dördü buldu, 
~e~t~n sonra lzvestiye idare
~- eaıoı gezdik, yedide Krem 
)otd ıecesine gittik. Molotof 
ı.a, •tın ziyafeti ve suvaresi. Cu. 
9,lQ lababı kaçta kalkabilirdik. 
~da Ampo otomobil fab
hir f 111~ gittik, bir kısmını diğer 
't •rıka içinde ve makineler 
~ "(d~ otomobille dolaştığımız 
de ~ıka ziyaretinden saat iki
ttıç l~ninin hususi ziyafetine 

b Yetışebilmiştik. 
~,~ı .buçuğa kadar ıüren bu 
,..,,1etın bazı intıbalarını bundan 
~ Jazdım Bu bususi olduğu 
~ ~ ehemmiyeti de hususi o
' ıY•fetten Moskovanın - bi
~d ~lediyeye muadil • Sovye• 
~ ~1 Çayda, çaydan . Litvino
~ '1 Yafctinde bulunduk; gece 
'illetd0•kova operasındaki tem
~tea· e:·· Temsili lzvestiya ga -
~t•t'llın bir sürprizi takip etti; 
~deı rodan Moskovanan "Gü· 
~il .. er,, kıımı otel Nasyo nal aa-
~ ilde b' ~1 .. C1l"tld ır gece eg entasıne ça-
~i'ı ~ En erken yatanı mız ya-

C.. Çte bulabildi. 
lt d 111•rteai sabahı, yani dün 
~ i'~~~kılip müzesini ziyaret 

lillliı/z... Rus amele ve köylü 
·~e 111 tarihini maddelerle 
d:~ ren bı' .. S . 
~iıaa· r muessese. on gır-

cl d~1 
1 
salonda asıl inkılabın 

e 'dü 0 •n. makineleşme, istifa
llaeıı lazım bir ma baretle 

ruz. 
Dikkat ediniz : ilk amele ga· 

zetesini altmış sene evvel bas-
mışlar ! Ve altmış sene sonra 
160 milyondan fazla bir köylü 
ve amele kitlesi içinde bu ibtilil 
ve inkılip adamları kapitalist· 
namına hemen koparılmadık bat 
bırakmadıkları halde, hail inkı
libı nüfusun onda birinden faz
lasana emanet edemiyorlar 1 

Müzeden çıktık : Kızıl ordu 
evinde diktatörlüğilr. en sevilmiı 
simalarından biri, Harbiye ko· 
miaeri Voroşilof yoldaıın diln de 
bahsettiğim bllyilk ziyafeti var. 
Ondan sonra askeri milze ve at 
koşulan. 

işte bizim biiyilk elçiliğin ziya
feti böyle bir günün akıamına 

geliyordu. Onun için ziyafet sa· 
ati yedi iken dantliler ancak 
sekizde tamamlanabildiler. 

Biz hep fıraklıyız. Molotof yol· 
daş siyah ceket, siyah pantalon 
GıtUnde yumuşak yaka. Maliye 
komiseri mutat çizmesi ve yakası 
kapah baki ceketiyle ittirak 
ediyor. Biz kıyafetimizle en var· 
laklı günlerin müsavatam temsil 
ediyoruz; SoYyet adamları bu 
varlığa varmadan, kitlenin haki
ki hayatına uygun bir kıyafetten 
ötesine geçmek istemiyorlar. 

Beynelmilel büyilk münasebet
lerden hemen tecerrüt halinde 
oluşları da bunun belli başlı bir 
sebebi. Doğrusunu söyliyeyim: 
içim bizimkini az çok sun'i bu· 
luyor. Bununla beraber gZSrü
yorum ki kadanlar, giyiniş nok
taı1ndao her yerde aynı tema
yüldedirler: Meıeli madam Bo· 
diyeni en kibar bir Avrupa sa-
lonunda bile dikkati muhakkak 
celbedebilir. 

• • • 
Bu mektubun maksadı bize 

Rus ikramanın ve Türk dostlu· 
ğunuu zevkmı tattıran bu ziya· 

' tafsilAtını Yermek değildir· 
,.cibiri ardınca, hepsinde bulu· 
narak Tilrk heyetine gZSsterilerı 
bilyOk bilaoü kabulün tilkraoım 
ifade etm~k için uykumuzdan 
ayırdığımız zamanların çokluğunu 
a6ylemek istiyorum. Bu ıerait 
altında V akıt karilerine bu gZS. 
riltleri bilUin tafsilitiyle takip etti· 

rebilmek içini bu gezişleri yapma-
mak lizımdı 1 Bilmem o zaman da 
bir fey yazalabilr miydi? Bu ge-
ceki suvarede artık sevıili doı· 
tumun milsamahaaanı ıica ede
bilirdim; bununla beraber ikinci 
bir büyük sebep de bize daha 
gOndilzden: "Yarın sekizde oto-
mobile bini Kumandası var,, de
nilmeaiydi. 

• • • 
Filvaki daha geceden ortalık 

bana tenhalaşıyor gibi geliyordu. 
Moskova bugün en az Oç mil· 

yonun şehri... Hüylik bir kıımı 
ne kadar erken yatmak mecbu
riydinde kalmış yeya ne kadar 
umumi eğlenti yerlerine kulüp 
geceleri ikame edilmiş olurs:ı 
olsun gene bulunduğumuz otelin 
merkezi bizi bu bllyük ıebrin 
her hangi bir aaatinde gene bir 
sokak kalabalığıyla karşılaştmı-

bilir. 1 Mayıs galiba takvimde dciil, 
bu tarihin Sovyetler merkezin
deki fevkaladeliğile de başlamıo 
olacak. 

Üç ~ndnr hep 1 mayıs hazır
lıklarını görDyoruz. Fakat bu 
hazırlıklarda öyle manasız bir 
israf yok. Süs olarak asılan her 
levhada ya bir Bolşevik ıiarı, 
ya bir muvaffakıyetin raltkamla 
nisbetle ifadesi yaZlh, Resim, iki 
resimden biri, ya Lenin ya lıta· 
lin. Her resimde bir mecburiyet
ten değil, tahsi bir zeYk ve ala-
kanın bariz ilzüntüsünü nakşo
lunmut bulursunuz. Le::nininki 
bazı' büyük binalann çatııarına 
doğru tabii bir cesamette ko-
nulmuş, Pravda gibi müessese
lerde de elektrik ampullerile re· 
smoluouyor. Kızıl meydanda, 
bez üzerine yapılıp mezan kar-
ıısındaki binaya konulan resim 
bu dZSrt katlı binanın zeminde 
yere baamı11 ve ta çatısına kadar 
yilkaelmittir. Moıkovada bir tek 
renk var : Kırmızı. Otelimizin 
öoil bu gOn baılanan metrepoli· 
ten inıasına dair bOyük tersi· 
matla dolu: Metrepoliten batla· 
n biitOn ıehrin altını yeryer dola
şacak. 

ln,aabn her ıeoe 11 kilomet· 
resini itletmiye açması yeni pla
nın Yaitlerindendir. Bugün Mos
kova, heyeti umumiyesiyle, vazi-
fe alanların mllşterek malı, bir 
fabrika halinde. Şehir artık istiap 
haddini almif, Şimdiki karar da-
ha fazla bnyntmemek için... Bu 
ıehirde 1 Mayıs zannetmeyiniz 
Ye zannetmesinler ki bir tatil 
ffinOdUr. Hayır, 1 Mayıs Bolşe
vik idaresinin umumi bir heup, 
bir imtihan günüdür. 

Fabrikayı, toprağı tufeylilerden 
alan amele ve köylii ıeçen bir 
sene içinde bu kendi kendini 

idarede vazifesini yapmış mı? Ade
ta hissolunuyor ki bunu büyült
mek bir geçim meselesi olduğu 
kadar da bir izzeti nefis mese· 
lesidir. izzeti nefsin tatminini 
berşeyin üstünde görüyorlar. 1 
Mayıs blltiln Moskova, belki bü
tiln Sovyetler bu imtihanı veri· 
yorlar. Asıl tatil yarınl Galiba 
bu yıldan itibaren 2 Mayıs tatil 
oluyor; dün mesai yalının son 

Bir kaç gün evvel Londrada 
yapılan askeri bir tecrübe esna
sında lngilizler askeri otomobil
lerle hareket eden kıt' alarım 
telsiz vasıtaaiyle idare ettiler. 
Otomobilli kıt' al ara aesle kom3n· 

Ja vermiye imkin bulunmadı· 
ğandan komandan otomobiline 
bir mürsele merkezi konmuş, 
her otomobilde bir abezeyle teç
hiz edildiği için bütün otomobil-
ler bir anda kumandayı alarak 
istenilen harl!ketleri yapmıştı. 
Otoınobilli kıt'aların bu şekilde 
emir alarak aldıkları emirleri 
infaz etmeleri bir yeniliktir. 

günüydü. Bugün hesap verilmiş
tir; yarın dinlenilecek. Sovyetler 
en büyük bayramlarını muvaffa
kıyetli bir hesapta buluyorlar. 
Akıllıca bir görüş!.. 

* * • 
Kızıl meydana altmış yetmiş 

metre ea, bin metreye yakın bir 
boy veriniz. Leninin lıabri bu 
meydanı ortalıy\)r Meydan ye
niden açıldıktan ve bu mezar 
yapıldıktan sonra bu hale geti
rilmiş. 

Ben "sekizde otomobile bin!,, 
kumandaaam almak için iki saat 
evvel uyanmışım. Pencereyi açıp 
balkona çıktım: Bugün aşağıdan 
eli zenbilli, sepetli k:ıfıleler g~ç
miyor ve t>e~demiyor. Caddele-
rin caddelerle telaki noktaları 
bazubentli kimseler tarafandan 
alınmış. 

Y anmdaki cadde de boydan 
boya bir tank alayı... Benim bu 
gördüğüm yüz elli kadar; geçi
yorlar, Kızal meydandaki geçit 
resmi için mevzilerini almıra gi
~iyorlar. 

Bir müddet sonra koridoru 
dinliyorum. Kuvvetli adımlarla 
uşak kapıları vu~up duruyor. 

Bir tarafta komşum Yunus Na
di bey, öbür tarafta Yozgat 
meb'usu Tahsin Bey. Recep Bey· 
le Ali beyde bu sır3dalar Nadi 
beyin odasına girdiğim zaman 
anladım ki saati üç çeyrek geri 
kalmışhr. Bir acele, bir acele 
Türk kolonisi ' holde toplandı. 

Ve sekizde otomobile bini ku
mandasını verecegı söyl~nen 
Broun yoldaşan timdi biz inme
sini bekliyoruz. Nihayet tamam
landık, çıktık ... 

Otomobillerimizde birer yafta 
var. Otelin önü yo~un iki tara
fından da birer ip!e kesilmiş, yaf
talar kolaylık gösteriyor. 

ls~et pkşayla Tevfik Rüştü 
beyin kafilesine biz ve L\tvinof 
iştirak ederek Kızıl meydana 
geldiğimiz zaman dokuza çeyrek 
vardı meydan baştan başa dolu. 
Yalnaz Len inin mezarı ön ünden bir 
otuz metre kadar geçit ayrılma~. ilk 
defa olarak mezara bitişik bir 
noktada ismet paşa için yapılan 
hususi bir tribüne çıkıyoruz. Si
nemalar, fotograflar daha biz 
meydana girmekle beraber işle
miye başladı . 

Saat dokuz. Asırlık kilisenin 
saat kulesinden gelen çan ıes· 

Bu esnada görülen yenilikler
den biri de askeri motosikletle• 
rin maniaları atlamak için havayl 
yükıelmeleri ve maniayı aıt ık· 
tan sonra tekrar yere inmeleri• 
dir. 

- -

Bu askert motosikletlerden 
sekizi tecrübeye iıtirak etmifler- / 
dir. Bunlar saatta 40 mil sllr• ı 
atle hareket etmekte icabmcla 
havaya yedi kadem yfikaelerek 
40 kadem kadar atlamaktadar. 
Moteıikletlerin manialan bu te
kilde atlamalan da askeri yenilik-

1 

lerden biridir. 

leri... lstalin, Kalenin, Molotof 
ve bütün icra komiserleri ••• Meza• 
rın terasana çıktılar. ismet Pı. JI 
oradan sellmlıyorlar. Vorofilol 
at üzerinde göründil. Tekmil ha
beri 1 Her kıt'a annnde durdu
ğu göri!lüyor, selimlaıtaklanm 
biri kıaa, ikincisi uzun ve uğultu 
halinde akseden sedadan anbyo
ruı. Bu teftit bir çeyrek saat 
ailrdü ve merasim aym terasa 
çıkıp tadyo mürsilesi önilnde yer 
alan Voroşilofun her Uç kelime
den birini sağa, birini ıola, &çun
cüsünü de karııya hitap eder ... 
rette ıZSylediği uzun nutukla bq
ladı. Hoparlör bize nutku kar
ııdan aksettirerek iki defa din
letiyordu. 

T eslihatın terkinden, Cenene 
konferansından aıkere mal6mat 
veriyor. Biz sillbları biisblltGD 
barakmıya taraftaraz diyorlar; fa• 
kat bu oluncaya kadar kuYYe
timizi nakhyacağız ve arttıracağız. 

Karıımızdaki bilyük binanm 
cephesinde Rusça, lngilizce, Fran
sızca Çince " Zafer taarrazlan 
yapım!,, Jivbalarıl 

Nutuk bitiyor, geçit reami bq
layor. Üç saat. Mot8rleıtirilmiı 1 

her tilrlü teçhizatiyle muntazam, : 
mtlkemmel bir asker. Ytızlerce • 
tayyarenin geçişi için aıağıdaa 

yukarıya alkıt yolladık. ismet Pf. 
daha ilk defa Odeaada ifade 
ettiği takdiri burada bir kere 
daha kuvvetlendirerek Tevfik 
Rüştü beye tekrar ediyor.Mo!otof, 
geçit resminden sonra da Voro
şilof, Paşama yamna geldi: Pa• 
şanın hararetli tebrikleri •• 

Sonra gençler teıkilAtı, sonra 
amele ve k6ylü kitlesi... Batla 
meydanın enince gelen kafileler 
akıyor. Arada her kafile için bir 
şiar, yszıyla, resimle, rakamla 
bir fikir, bir hesap ki meydana 
vektiyJe Kızılmeydan adı veril
memiş olsaydı da bugün bu bay
reklar, bu şiarlarla burası bugün 
tamamen Ktzılmeydao olmut 
olurdu. 

Kronzenin mezarı önünden 
hürrnetli bir tahatturla geçiyoruz. 
Kulenin büyük kapısıdan Krem• 
line girerken bir kere daha d&
nüp bakıyorum: 

Yakup Kadrinin dediği gibiı 
- Y olga akıyor! 

hakkı tardı 
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Sovyetleri ziyaret : Hakkı Tarık Beyin 
Odesada 

ilk mektubu 
Karadenizde yolculuk ve 
Odesa, 26 Nisan 193~ 

Nereden başlamalı? 
lımet paşayı uzun zaman kap

tan güYertesinc bağlıyan son teş
Jİ hevecanlarınızdan mı? 

lıtanbuldan ayrılıpta Boğazda 
geçirdiğimiz geceden mit 

Grusiyanın ilk intibalarmdan, 
yulculuk bahislerinden, münaka
ıatarından mı? Tıftik meseleleri
mizden, sanayi işlerim!zden mi? 

Huylu huyunu gösterir: Dün 
bfitün gün, bütün gece kaf lenin 
yarısmı kamaralar hapseden Ka
radenizin yaramaz, sert çehre
sinden, deniz tutanlardan veya 
ayakta kalanlardan mı? 

Karı~u duymasın, vapurdaki 
kadın tayfanın bir varmış bir 
yokmuş gibi babıini edan evli 
erkekten mi? 

Odesaya yakıaşmazdan, ilk 
karşılayıcılarla tanışmazClao, rıb

bma ayak basma ve askeri se
lamlarımızdan mı? 

Bu gece yarısma kadar misa
firi olacağımız bu otelin balkon
ları önüne yayıhp serilen şu eski 
Hocabey sisli manzarasına ka
rışıp giden ecdat hahraJarından
mı? 

Yoksa yolculuğun mutat aşina
lık çümlelerini allıyarak resmi 
bir ziyaret heyeti azasının söy
lemesini beklediğiniz ana işler
den mi? 

Bana öyle geliyor ki bir az 
"havayi,, konuşs:ım siı daha hoş
Janacaksımz. 

• • • 
Doğrusu, ben yalnız başıma 

gelseydim ve ne kadar tabam
mülii olursa olsun hali v11purnn 
aarsmlJsını duyduğum başım la 
kendi kendime kalsaydım bu 
pencereleri açıp biraz kendi
mi dinlenmiye terkedeceğim 

bir saatte elbet daha ihmalci 
olurdum dersem bu itirafımı söy
liyenin samimiliğine vermelis:niz. 

Öbür gazeteci arkadaşlar da. 
işte yanımdaki masada gözlüğü
nü takıp - evvet, ben yazarken 
ço!<. zaman gözlüğümü çıkarırım. 
o yazarken çok zaman gözlilğü
DÜ takar - gözlüğünü takıp ça· 
lışan Mahmut Bey de pek farkh 
vaziyetle olaıasa gerek. Bakmız, 
Falih, Yakup, yemege kadar 
otelde kalmadansa yakın cadde
lerde bir dolaşmayı tercih etti
ler; faka~ muhakkak öbürleri 
Odesadan ilk postayı, ilk tesa
düfi postayı boş göndermemiş 

olmak için kendi kö~elerindedirler: 
Herkes, daha vapurun güver· 
fesinde Odesa istikbalcilerini 
beklerken, göz ucumla farket· 
tim ki, Selim küçük salo
nun koytu bir yerine oturup ya· 
ıısımn son satırlarını kimseye 
iÖ•termeden tamamlamak hele
canı içindedir. Halbuki... Vala 
aktamdan çekilip otururken, ge
zerken küçük deftere kaydettiği 
kelimelerden sutünlar inşa etti! 
Deniz herkeıl bir türlü tutmaz 
mı? bir arkadaşın müşahedesi
ne göre bazısmın çenesi baz•· 
ıma · da keşki deniz tutaca
jına dilini tutsaydı didirtiyor. 
Iıte denizin gazetecileri tutuşu 
da böyle •. 

* • * 
latanbuldan ayrılacağımız gün

lerde orasını sarsan fırtına, yağ
mur, soğu" her yolculuğumda 
sadakatle bir kere yokladığım 
tak.imi bana ıene endiıe için· 
ete habr1atmııtı : 

Sitte-i ıeYirl Memleketimin ih
tiyarlan tevekkeli Sitte-i ıevir, 

kapıyı çevir! demezler. Hiç bir 
şey söylemiyenler diyarında tah
minle söylenenler de bir kıymet
tir; bu takvim daha başka bir 
şey : işte insan zekasının, kim 
bilir kaç yüz asır hemen aynı 
merhalelerde buluşup tanıştığı 

ve "bir burçtan bir burca geçme,, 
diye işaret ettiği bu sinirli do
ğum, intikal günleri ta;n eski 
Rumi Nisanın sekizinde gene 
yolumuzun Ostüne çıkmadı mı? 

Daha lstanbul limanında yük
sek hanların damlarına kadar 
dizi dizi etrafı dolduran bemşeri 
aelamlarmı aldıktan, Jimamn. ka
yıkçıların bir ço~< sandallarla 
birlikte Grusiyayı kucaklayan 
kolları arasından kalın düdük
lerle sıyrılıp ayrıldıktan, son bir 
motör de E laziz meb'usu Tabsın 
beye bezik arkadaşı Y akup Kadri 
bey hesabına üç vido! işaretini 

verdikten sonra başıma Karade
niz yolcultıklarının tecrübesini 
topladım: Hava nasıl? 

Ben Giresun meb'usuyum am
ma Karadenizi meb'uı olduktan 
sonra gördüm: Tirebo!udao Gire· 
suna geçmek için yol bulamaya
rak geçirdiğim üç dört mubasa· 
ra günü bana öğretmişti ki ha
vanın gelişini anlamak için gü· 
neşin, ayın doğuş ve batış za
manlarına d ikkat etmelidir. Göz-

lerinizi tam o sırada bu iki değirmi 
parf ak çehreye dikiniz: Onun 
rengi. etrafı, denize batarken 
ufu~< hattınm durgunluğu, oynak
lığı, kaynaklığı bu uzak dilini 
bilmediğimiz alemden gelen rad
yo mevceleri gibi yanımızdan 

~eJip geçecek misafirlerin tabi
a tini söylüyecektir. 1 akaların 
ambarında gaz kukusuyla yüre· 
ğim bulanır kan kaptanlarıo gö· 
zünden ve dilinden kapabildiğim 
işte bu kadar! 

Fakat ne çare! Benim yarınki 
havayı anlamam için güneşin sa
kin sakin önümde soyunup de
nize girmesi lazımdı! Bizim ar· 
kada bıraktığımız ufuksa deniz 
değil, denizin eteklerine sürun
düğü güzel fatanbul sırtlar1dır. 

Bu gemicilik bilgisi işe yarama
dı. Gördük ki Sitte - i sevir, haki
katen kapıyı çevirdi! 

... • * 
Grusiya vapurunun Rusyada 

yapılan yeni gemilerden biri ol
duğunu söylemişlerdi. Bu söz 
yalan değil yanlış! Gemi Rusya· 
da yapılan gemilerden biri am
ma Ruslarm kendi tezgahlarında 
buna benzer yaptığı gemilerden 
biri ve onların bir nümunesi ••• 
Bu gemi Alman yapısıdır. Ge
miyi işleten motörleri de Kurup 
fabrikalarından alınmış. Biribiri
ne halkalanan üç daireyle bir 
satırlık Almanca yazıyı bir pirinç 
lavha üstünde goruyorsnnuz. 
5000 tonluk bir rakam size yep 
yeni bir gemide birçok şeyler, 

birçok kamaralar, salonlar ara· 
tır. Hayır, bu öyle değil. içimiz
de - refikalariyle beraber olan 
başvekil paşayla hariciye vekili 
müstesna - tek kamara alan iki 
yolcu var: Recep beyle Ali bey •• 
Ben Mabmulla, Yunuı Nadi Fa
lih Rıfkiyle, Ruşen Yakupla, Va
la Ziya Muslahattin beyle bera
ber . Ha, bir de kafileye gider 
aya ~ iltihak eden Selim Ragıp · 
var ki kendi ifadesinden anladı
ğıma göre bu teferrüdünü bir 
.. yes,, e borçludur! Her şey vapu
run yeni yapı olduğuna şahit: 
Evveli tavaolar : lhsaa B. , ta-

lim ve terbiye dairesı reisi, za
rif bir tebessümle Ruşene de
di ki: 

"Sana bir başka taban, başka 
tavan Jazımdıf,, 

Hakikaten öyledir o kadar ba
sık.. Yeni mimarinin bariz husu
siyetleri lüzumundan fazla boş 

yer buakmamak. Vapurun enin
den değil de katından istifade 
etm;şler. Merdiven, bir merdiven, 
bir merdiven daha, bir merdiven 
daha! Kaptan köprüsüne çık-

rr.ak V AKIT yurdunda benim 
daireme çıkmakla bir! 

Boğaziçinde geçen il~~ gece 
yolculuğun en rahat, en neş' eli 
gecesi oldu: 

Saatlerimizi vapura ayar ede
rek bir saat ileriye a1dık. sekizde 
bize yemek verdiler. Yemek scı-
1 onuna girince yan yana konul-
muş iki büyük kırmızı bayrağın 
karşı tarafı kapladığını görüyor
sunuz. üstünde yaldızlı harf.erle 
kırmızı üzerinde: "Türkçe dost 
Türkiye mümessillerine samimi 
selam,, ibaresi, bu=ılarm tam or· 
tasında Leninin bir yağlı boya 
tablosu var. 

Bütün asli siciyelerile Lenin 
burada... iki küçük kubbesile 
bir kulecik teıkil eden bo!<ka 
takımı açık kitaplar ve not def
terleri üstüne asılmış bir prova 
nushasında Lenin bütün bir dik
kat, bütün bir düşünce ... 

Leninin saiına bizim Gazimi
zin, soluna komünist fırkası icra 
kom tesi reisi Stalinin resmi, 
Meclis reisimiz Kazım paşanın 

resmi, Sovyet devletinin reisi 
Kalenin resmiyle karşılıklı dl!ru
yor. Işte Sovyct idaresindeki 
esas teşkilat farkı Sovyet Cum

huriyetinde henuz hükumet ve 
devlet fırkadan sonra gelıyor. 
Bizim ismet paşanın resmi on· 
ların bulunduğu, Tevfık Rüştü 
beyle Litvinofunki yan yana, 
Moskovada kendıJeri selimla
nacalc yüksek idare adamlarım 
şimdiden burada görüp sevmiye 
başlıyoruz. 

Yemek salonuna kooulan ayrı 
ayrı masalarda Rus ve Türk 
dostlar yer aldılar. Bizim talii
mize Gazinin resmi önündeki 
sofra düştü. Soriç yoldaşın kuv · 
vetli heceleri ismet paşa ile 
Hariciye vekilini ve arkadaşlarıni 
resmen selamladı. 

kusların yemek bahsinde ıark
h olduğunu söyliyenlerin isabe
tine ismet Pş. nın bu hususi 
seyahatinde vapurun verdiği ilk 
yemek menüsü ve menünün maddi 
ndis eserleri iik kuvvetli sabit ..• 
Evveli su üstüne iki üç Rusça 
111m. kelime belJedik : Voda, 
narzan, borjom. F a1ih Rıfkınm 
biribirini kovalıyan nükteleriyle, 

daima tamime kaçan hükümleriyle 
bu ilk sofranın cemiyetli hali, ne 
yazık, ilk ve son o~du: Ertesi 
glln öğle ve akşam yemeğinin 

kuvvetli cazibesine müsbet cevap 
veren kaç kişydi ? Suriç yoldaş 
gazetecilerin ayakta durdukla
rına iyi dikkat etmişti. Ayakta 
kaJanlaım başı ismet Paşa da 
Ankarada vekili Refik beyle ar
kadatlarıodan telsizle gelen se
lam telgrafına arkadaşlar tamam 
olunca cevap veririz diye bu 
eksikliği ima etti. Tahmin edi· 
yorum: içinizden "ya sen,, diyor
sunuz. 

Doıtlarıma haber vereyim ki 
ben adını taşıdığım memlekete 
yakışır bir mukavemet gösterdim. 
Arkadaşlardan yalnız Mahmut 
beyle Selim daranamadı: Mab
mut bey uzun Marsilya seyaha-

geçen 
tinin dalgalı günlerinde kendine 
hiç bir şey olmadığını söyliyerek 
müvazene temin etmek istiyor· 
du. Ali bey, Recep bey, Remzi 
bey, Ziya Muslahattin bey ka-
maralarında kalaniardandır. Ha
nımlardan en çok mukavemeti 
sarsılan Tevfik Rüştü Beyin kız1, 
Emel hanım. yalnız bütün yolcu
lar içinde bu pek gözde büyü
tülmemek lazım gelen fırtınalı 
giinün en belli ba~lı mağlabu 

Hasan Vasfi beydir, Hariciyede 
birinci şube umum müdürü, eski 
müsteşar. Vapurun sallanmaya Di
yet ettiğini anlayınca kamaraya 
kapanmış. Odesaya vakınlaştığı
mızı haber veren Profile krova
zoru yanımıza geldiği zaman 
salonda görünmüştür. 

Rivayetler o merkezdedir ki 
Hasan Vasfi bey bu gece yarı
sında başlayacak o!an tren yol
cu iuğunda da gene bövle başını 
yastığa koyacak, Perşembe sa
bahı onda Moskovaya girer1.ten 
kalkacaktır. 

* • • 
Prüftiye kravazör ile çiseliyen 

bir hava içinde karşılaştık. Gü
vertede sıralanan asker b11şveki
limizi yüksek sesle selamladı. 
N:ıkil vasıtası küçüldükçe dalga
lar büyüyordu. O da zaafla eğ
lenen bir mevcudiyet, bir kuv
vettir, evveli bir sinematograf 
getirdi. ikincisiyle biz m aziz ve 
büyük elçimiz Hüseyin Ragıp, 
onunla beraber Ukranya hüku
meti azasindan ve merkezleri Uk
ranyadaki mürahbası, hariciye 
nezaretinin şark işleri şefi, mat
buat müdürü, konsolosumuz gel· 
diler. ince, zay,f, y~şil gözlü bir 
geı:ıç, kitaptan öğrenilmiş, TUrk
çe edasiyle lsmet paşaya hoş 
geldiniz diyen cümle!eri tercü
me etti. Kalyokof yoldaş: 

Moskovada Türkçe öğrenmiş, 
Arabistanda çalışmış, Ankarada 
uzua müddet bulunmuş fırkası
nın sevimli bir t ipi: 

Gözlerimizde büyük teşrifatın 
sıkıcı çenberini değil samimiye· 
tin yumuşak gezintilerini duyu
yoruz. Odesadan öteye ait prog· 
ram nedir? lstanbula ilk mektup 
ları nasıl yoltarız? Bu Türkçe 
konuşan kim? Bu gözlüklü bu 
uzun boy:u esmer neci? 

Takdimler, teşekkürler ... Ode
sa rıhtımına yanaştı{:;ımızı gör
düm. Büyük yüksek bir tak ve 
onun önünde arkasında, iki ya-
nında ~ebir mümessilleri, asker, 
başı _bozuk, büyük bir kalaba· 
lık takta Türkçe bir ibare daha: 
Sefa geldiniz. 

ismet paşa askeri galiba mer
habanın Rusçasiyle selamladı ve 
aynca kurulan bir tribünden pi-
yade, süvari, bahriye Kızı :ordu 
askerinin geçit resmini dikkat ve 
muntazam kıt'alar görmüş büyük 

· bir kumandanın bariz beşaşetiyle 
temaşa etti. 
Şu nazarların Üzerlerindeki 

uzun ve an'ancvi kaputu sıyırıp 
alınız: Anadolu çocuklannın iyi 
bir askere yakışır temiz ruhuyla 
hemen hemen iştirak halinde 
bulursunuz. 

• * • 
Telgraflardan bizim burada 

Londra oteline getirildiğimizi 
öğrenmişsinızdir ? Büyük temiz 
bir otel ve şüphesiz Odesanın 

güzeltiklerıni en fazla toplaya
bilen bir yerinde. Her sokak ba-
şında gördüğümüz neferlerden 
kapıdan başhyarak otelin her 
katmda da ikişeri iki tarafa 
bakmıyacak kadar kuvvetli bir 
zaptı rabıt edasiyle heyete 
daimi ıeJam halin.de. Otel yeni 

günler 
ve görüşümde yanılmıyor 

Odesada müstesna olarak 
yanmış. icabı olarak belediy 

Evvet, milsteına olarak •.. 
bugün Odesada Bolşevik 1 
lium fabrikasına, büyük kil 
hanelerine, matbuat kulilbC 
gazetecilere verilen çaya 
gelirken yaptığımız bir kaç d 

lik gezinti yü;: mıl içinde 
imperatorluğun dört bet b 
şehrinden biri olmak fevkalı 
liğini kazanan bu şehir ban 
nalarının, sokaklarımn diliyle 
nu da söylemiştir ki burası 1 
yada bizim Edirnemi~in, Bai 
ristanda Varnanın talime 
yan betbabtlardan biridir. 
cümle:Odesa Ukranyanan Ed 

Odesa tüphesiz zengi 
hususi malikanesi olmakta 
kıp ta yeni bir idarenin it 
ce ve bütün teferruatiyle h 
o\ması için biraz zaman k 
mak lüzum ve ihtiyacından 
teessir olmamış değildir; a 
bunun günahını şu ve bu 
reye atmamalı! Odesa asıl b 
hinterlandını kaybettiği i 
ki Karadeniz Odesa gibi m 
bir beldesini ihya etmek 
yeni baştan enerji sarfe 
mecburiyetinde kalıyor. 

Mektubumu bir türlü 
miyorum. ilk satırı otelde ya 
bu kelimeleri Odesa tiyatr 
da başvekilimizin locası ar 
da aziz dostumun keşfetti 
yere çel<ilerek yazıyorum. 

yef,, te postaya vereceğim 
rada 1 Mayıstan evvel 
yoktur diyorlar. Bu hesaba 
mektubun gazetede çıkm 

bizim varışımız arasında ço 
saf e kalmayacak •• 

Tiyatrodayız.. Bq sıra J 
ve bütün parter dolu. Bu 
gündüzün yol kenarlarında 
lamp bizi merakla süzen 
manasiyle kızılbaş dedir 
kızd çatmalı, meşin cake 
dınlarla gocuklu, kasketli e 
ler midir? .. Olmamak için 
yok! Hepsi temiz giyinmif, 
katen maharetle idare o 
sahne karşısında iç.ten gel 
san' at vecdi içindeler ... 
aralarmda dost, şefkatli çi 
Calet Hindistan ihtililini 
riyor. Muhakkak muvaffa 
san'at eseri! 

Buraya şehrin verdiği 
ziyafetten çıkarak geldik. 
ca daha erken gelec 
Tiyatroda paşa locada g 
görünmez çalınan marıl 
hararetli alkışlar beklendi 
anlattı · Perdenin yukarııın 
şehrin heı:uen her yarinde 
mış "Safa geldiniz!" lavh 

Saat 23 buçuk. Balete 
larımızı yuJlayor, istasyo 
liyoruz: Kapısmdan batla 
iki taraflı asker 
istasyonun boşluğundan b 
heybete varan binası il• 
gene elektrikle aydınlatıl 
"Sefa geldiniz!,, levbasıl 
kendi kendime "Sefa buld 
ideal dünyası!,, dtyoruaı. 
24 ü beş geçiyor: işte Jsaı 
şayia heyeti alan busu• 
müzika ve askerlerle ıel&aıl 

Moskovaya gidiyoruz. 
tanzim edilmiş bir yolculu 
lağıma ismet paşanın dOll 
ki ziyafette yükselen ta 
aksediyor. Bizim Moıko•• 
derken düşündükleriaıiı 
seıdel 

hakkı t 



Gedikpaşada Jandarma Satın 
alına Komısyonundan: 

EUi ili yetmiş adet maa sikke tavla halabnın pazarlığı 11-Ma-

1'1-932 Çal'falllba günü saat ondan on bire kadar yapılacaktır. 
Taliplerin nilmune ve ıartnameyi görmek üzere her gün ve pa

larbia iıtirak için mezkür günUn muayyen saatlerinde komisyo-

~ •Bracaatlan. (1906) 

20.gOn milddetle mUzayedeye vazolu
ll6n dtlkkAn : 

lıtanbul Evkat Müdürlügünden : 
?~it No. sı • Cinsi 

,:yu,. ille Topçu- :i26 Dükktn 
.. caddesi 

Müddeti icar 
Bir sene 

Ecri misil 
25-il! :iO 

S.ltda evsafı muharrer dükkAn (8-5-932) tarihinden itibaren (28 5. 9321 ta 
llhhıe hdar yirmi gün müddetle müzayedeye \'azedılmiştir. ihalesi (28· 5 932) 
CUıaartesı günü aut ı 16 da) yapılacaktır. Mez.kOr gün \·e saate kadar lstanbu\ 
~f Müdiriyetinde Mülhak Vakıflar kalemine müracaatları. H903ı --------iLAN 
ita 11 - ' - 1932 tarihinde tescil \ ' e i- ~-S-E_V_R_l_S_E_F_A_i_N __ 

tdflen mukavele mucibince hali 
ilertyeye vaz edilen lstanbulda l\Iar- Merkezi idaresi Galata koprülı~ı B 2623 

P•~ıarda 38 _ 40 numaralı mağa- Sub: /\, ~Irkecl l\lülı ürdar zade ifan 22640 

lada Şatom Fresko ve mahtumlan ti-1 lzmlr ·Pire· lskenderlye 
"'-thanesinden alacaklı olan zevatın 
•laeakıarmı kaydettirmek üzere evrak 
\'t .__ı._ 

po•ta•ı 

(Ege) 10 Mayıs Salı 11 de 
·-at llzhnesini müstashiben tas-
~ Galata rıhtımından kalkar. 

lllemurlanndan Avukat lsak Fe-, 
~"- Beyin Gala tada Hürriyet ha:un-t.. 1, 7, 8, numaralı dairesine pazar-

1 ._.. Ç31"§8.mba, cumartesi günleri sa
lt dirtten altıya kadar müracaat et-1 

~ri •e kayit muamelesine 20 mayıs 
;;:!. tarihinde nihayet nrlleceği ve bu 

• 111ten sonra vaki olacak müra{":ı:ıt
lann nazara alınmıyacağı al!kadara
•na lbalQmu olmak üzere ilan olunur. 

(2!110) 

Trabzon postası 

(Ankara) 11 Mayıs Çarşam

ba 18 de Galata rıhtımından 
kalkar. 

Kaphcalarda Valde hamamı 

bir sene ıçıo müzayede ile 

1 

1 

1 

Takvi m "I 
Pazariesi Sah \ 

9 mayıa 10 mayıs 

3 Muharrem 4M uharrem 
GUn doğuşu 4,50 4,48 
GUn batışı 19,13 19,15 
Sabah namazı 4,42 4,40 
Öğle " 12,1 0 12,10 
! kindi .. 

16.05 16,06 
Akşam " 19,13 19,14 
Yatsı " 20.59 2 1,02 
t msak .. 2 ~ 1 2,47 
YıJm geçen \ 129 130 

GUnlerl 1 
YıJm kalan l 2.37 236 

GUnlcr1. 

' L 
HA\'A - DUn sır.aklık derttesl a7.ıımi t'l , 

asgarl 10 de receydi. Bugün ha,·a açık ola· 
cak, rU:ı:gilr ;sarktım csc-cektlr. 

ı.---- R A DY0-
... 1 ----- B~gün -' 

lSTANBUL - 18 d«'n 19 a kadar .,.ramo·ı 
t on, J9,30 dan. 20,80 ıı k:ıdar Cennet İı:ınwı 
Yesari Asım Bryln lştlrfıklllc saz. a jans 

hnbcrlerl \ e sant il;)nrı ; 20,SO da n :! ! t ' l:n· 
d:ır g ramofonla A lda operası 21 de.JJ 22 c 
kadar Bcllmı Hanımın lştlrllklyle sa:ı:, 22 den 
22.SO a kadar ork t"stm. 

VİYANA (61'7,2 m. 20 kilo\"at) - 1'?,SO 
konser, Jıl plı\k, l8 konS<'r, 21,45 muMikl, 2~ 
15 konser. 

HElLSilEl:G (276,5 m. 75 kllovut) - 7 
jimnastik, 9,30 C \" lcndmla r için Jimnn<ıtil<, 

1'7,80 konııer, 20,80 kontıer. 2S lın~r. 
BtllUtEŞ (S9t,ı m. ıs ldlont) - ıs 

pl&k, is konser, 20,SO openıd:ın ToskJI ope
rası. 

ROMA (441,2 m. 75 kllont) - 18,SO 
konM>r ses ve musllıl, 21 hııbcr, 2'! lrnmıer, 
28 moda, 28.ıo k onser. 

BUDAPEŞTE (650,5 m. 2S kllo\ııt) -
10,15 konser, 18,05 plAk. 20,10 keman lrnn
ıwrl, 21,20 orkcstrıı konseri, 28 Tsgnn mu -
r.lklsl. 

MOSKO\'A (ISOt m. 100 kllo\-nt) - ft ,SO 
dan 22,55 c kad!ır ncşrlynt. 

7 - VAKiT 9 MAYIS 1932 ... 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara da Y enişehirde Havuz başmd:ıki zabıta abidesi 

inşaatı mukavelename tarihinden itibaren (Altı ay) zarhnda 
ikmal edilmek üzere ve kapalı zarf usu!ile 25 - 4 - 932 tarihinden 
16 - 5 • 932 pazartesi tarihine kadar (20) gün müddetle münaka· 
saya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı fennt ve itibarı malilerini ispat 
edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak isti
yenlerin: 

A - Tek lif cdecelderi fi atın ° o 7 buçuğuna Vilayet idarei 
Huıusiyesi hesabına bankaya tn·di ettiklerine dair makbuz 
senedini veya milli bankalardan birinin teminat mektubunu yahut 
milli esham mukabili Muhasebei Hususiyeden alınacak ilmühaberi 
ibraz etmeleri llzımdır. 

B - Münakasaya Jiskal bir parçada 50UOO liralık bir bina 
inşaatını oıuvaffakıyetle ikmal etmiş olduklarım ve bu gibi uart 
vücude getirebilecek tcşkilah bulunduğunu ispat edenler kabul 
edilecektir. Y edlerindeki iktidar ve ehliyeti fenniye vesikalanm 
yevmi ihaleden en az 8 gün evvel Vilayet Başmühendisliğine gös• 
tererek münakesaya dahil olabileceklerine dair bir ehliyeti fenniye 
vesikası almalar1 ve yahut ellerindeki vesikanın üzerine şerh ver .. 
meleri iktiza edu. Bu fiç şartı tamamen haiz olmayanların müna
kasaya iştirakleri şayanı kabul oJmıyacağından teklif zarflan açd
mıyarak kendilerine iade edilecektir. 

3 - Münakasaya evrakı keşfiye ve ıeraiti mabsusasma tevfi
kan icra edilecektir. 

4- Talipler 661 No. münakasa ve ihale kanununun onuncu 
maddesi mucibince ihzar edecekleri kapah urfı 16-5-932 tarih 
ve pazartesi günü saat 15 e kadar Vilayet daimi encDmeDİ rem. 
Jiğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

5- Münakasa 16-5-932 tarih ve pazartesi gann Ankara Vt
!ayeti Daimi encümeninde yapılacaktır. 

6- Evrakı keıfiye Ye projeyi görmek veya daha ziyade ma
lumat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti Nafia Baımll
hendisliğine veya Encümeni daimi kalemine milracaatlan ilb 
olunur. 

7- Projeler, ıartnameler ve buna ait sair evrakı ketflye 
ldarei Hususiye veznesine on lira tevdi edilerek Vilayet Nafia 
Başmübcndisliiinden alınabilir. ( 1676) Bau talillede Şalom Frt!sko ve kiralanacaktır. ihale 12-5-932 

11fllatJunıarı ıirketi likidatörü /sak saat 16. Teminat % 1 O. 
~~ ______________________ ... , 

t 
\'ARŞOVA (lılll m. 158 kllovnt) -

ıs,ıo plAk, 16,50 ı>IAk, 16,IS5 konırer, 21,1:; 
konlf!r, 22,liO piyano ı,onscrl, 28,50 danM. 

Yarın Satıhk Hurda Kalorifer Aksamı 
EmfnDnO Mal MUdUrlUğDnden: 

. 
\'İYAXA (517,'! m. 20 kllo, ·at) - 12.so 

-~-----•-s_t_a __ n_b __ u_ı __ s __ e_ı_e __ d_ı_y_e_s __ • ___ ı_ıa __ n_ı_a __ r_• ______ f 
Çırçır yangın yerinde dülger zade maballesınde 35,05 mtlro 

•r .. teminat 31,5 lira Galatada yolcu zade mahallesinde 75,60 
llletro kulei zemin mahalli teminat 28,5 Yukarıda yazılı mahaller 
bilınUzayed:! aabJacaktır. Talip olanJar tafsilat a lmak için her 
'!il11 Levazım Müdürlüğüne ve ıbale günü. olan 30·) ·932 Paıar-

k onser - J S,40 JtıJI Glası-r l<onscrl - 15 plAk 
- 16,20 taı;anni - 18,05 plAk k ons1:rl -
18,815 orkestrn - 2J k on!lt'r - 21,1515 ı11trkı -
U,:U konıwr. 

HETLSBERG (Z18,5 m. 7:S kilovat) - '? 
Jlmn:ı!ltlk , ·e musiki - 9,SO e\· kadınlan tı:tıı 

j imnastll< - l2,J5 D:ını.ig'drn nııl ;ll - l ~.30 

k Ôns('r - 17,S-0 ltonsrr - 21 Brrlin' den na· 
kU - 21.s;s Offenbr.l'lı> bir opereti . 

Asan atika müzesinde mevcut hurda kalorifer aksamile de
mirler 75 Jira muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulile 
satılacaktır. ihalesi 23-Mayıs-932 Pazartesi saat 11 de Emin6nll 
Mal Müdürlüğünde yapılacaktır .. (1708) 

Ett gtsnn ae temınat makbuz vey• mektubu ;ıe nat on beşe ka
dı, Daimi EneOmene müracaat etmelidirler. t1915) 

Sarıyer 1\1 almüdürliiÇJünden: 
Blı'"KREŞ ~1,2 m. 16 kllovııt) - 13 

pl!ık - 18 kon~r - 20,<IO plAk - 21 ııenfö

nlk k onser - 22,15 senfonik konser - :!3 
Romıın:rıı ha\·aıan. 

Sıra No.sı Semti S: Cins ve müıtemilih Sahibi evYelinin - ------615 Boyacıköy Yeni iki ahır ve bir Mino oğlu 
Yorgi Fatih Belediye Müdiriyet.nden: Elvanzade mahallesinin Hoca 

Y •k11p sokağında 36 No. lı belediye mah dükk in kiraya verile
tetinden taliplerin 29-5-932 tarihine miisadif pazar günü saat 
14 te Daire encümenine lüzumu müracaatları. ( 1909) 

.ROllA (-&n,2 m. 7~ kilo\·at) - J3 ııüılc 

- 13,45 musik i w tagannl - 18,SO kon!lt>r 

Balta limam mahalle mutbak 

- %1,4~ oda muıılklsl - 2S konser. 

icarı Sabıkı 

Bir seneliği 
L. 
100 

Bakırköyünde cevizlik mahallesinde vapur iskelesi caddesinde •e Y eıilkCSyde lstanbul caddesinde vaki deniz hamamları icarı 
lS Mayıs 932 tarihinden 5 Haziran 932 tarihine kadar yirmi 
IGn müddetle müzayedeye vazedilmiıtir. Müzayedeye iştirak et
llaelc iıtiyenler bedeli sabıkanın yüzde yedi bu~uğu nisbetinde 
telllinat akçesi vermeğe ve ihaleyi milteakıp bu teminatı yüzde 
OQ beıe ibllğa mecburdurlar. Talip olanlarm şartnameyi görmek 
•• Pey ıUrmek üzere Bak1rl<öy belediyesine müracaatları ilin 
olunur. (1913) 

Bt:DAPEŞTE (~50,5 m. ıs kilovat) -
J0,13 konsrr - IS,O.'i Ba bla.)kO konseri -
18,15 orkestra kol15('rl - 20,30 koııı.er -
!2,SO çogıın muııllı: lsl - %S,SO orke.!ıtrıı kon
IK"rl. 

MOSKOVA (lSO.I m. 100 kllO\"at) - r. .:ıo 
dan 22,55 e kadar neıtrlyat.. 

\'ARŞO\'.A (Hll m. llS8 kilovat) - 13,10 
plAk - 18,Sii !lt'nfoııfk konser - 20,5{) OJl"rft 
- !!,80 Romanya M'firlnln nutku sonr.ı mu· 
siki - !S,80 ba~rler - %4,40 danıı. 

Balada cins ve evsafı yazılı olan Boyacıköyünde Balta lima
nında iki ahır ve bir mutbak iki sene müddetle bedeli icar pe
şinen istifa edilmek üzere müzayedeye vaz edilmit ve 2l-S-932 
tarihinde saat 14 te ihale edileceğinden taliplerin yevmi mezkür
da müzayede komisyonuna müracaatları. 

Beher metro murabbaına bir lira kıymet konulan Fatih yan
"" Y~rinde Hekim oilu Ali paşa mahallesinde 48, 52 metro 
llatarabbaı arsa aatılmak Ozere mUzayede müddeti bir hafta tem· 
dit 

P .\RlS (172l m. 711 kllo\"at) - 1,15 ]lın· 
llAlltlk - 8,45 mwılkl - 20 tiyatro haberleri 
- !0,16 aan"at musııhabeJerl - 21 varyt•k' 
- !1,45 k onSf'r - 22,80 kon11er. 

--=========-, __ z_A_v_ı L_E_R __ J 

Afyonkara hisar Vilayeti Nafıa 
başmühendisliğinden: 

•dilmiş ve 16-5-932 pazartesi günü ihalesinin icrası mukar· 
l'tt bulunmu, olduğundan talip olanlar 4 liralık teminat makbuz 
bdTı'ı mektubile ıaat on bete kadar Encümene müracaat etme

! er. (1912) 

Galata İthalat gümrilğUnden almış 
olduğumuz 132 lira 7 kuruş ve 166820 
num, depozita makpuzu zayi ettiğimiz
den yenisi çıkacağından ~skisinin hük
mü yoktur. (2909) 

Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilan edilen 
Afyon sandıklı yolundaki (12685) lira bedeli keşifli kara direk 
köprüsü tamiratına teklıf edilen fiatlar haddi layık görülmediiin
deu 15-5-932 T. de saat 15 de ihale edilmek üzere temdit edil
diği ve talip olacakların Hakimiyeti Milliye ve Vakıt gazetele
rinin 3-4-932 tarihli nüshalarındaki şerait dairesinde mürecaatlan 

\'•&an: ......... _ ..... ,., Tekinsiz konak 
GiJzel San'atlar Akademisi. ilin o'unur. ( 1754 

sanda titreşen ağaları çağırtmı~ - tepel; n;emif .. Bir hayli aavaı ol-• 
tf. duğu anlaşılıyor. Kulakları elle -

- Bu gece dört yoldqın kum - rinden fırlamıt··· Oakünleri, geçe • 
kapı semtinde titlenmiş olduğu Ortada dalaş olmak gerek! 
rivayet ediliyor. Doğru mu? leri düşmüş .. Bundan bir kavğa ol-

... - 19 - Yoldaılar kalıbı dinlendir • duğu anlaşılıyor. · 
~ ,._nları alan ahır Ufağına Alekapısında mitler. Ortalarda homurtu çoğal .. - Acaba bu işi kimler etti ki? 
'-• :ıelen tenbihi ver~kten ~on- Halice bakan genit bir pencere- dı.. Elbette bunu edeni bulmak - Bu iş, Riayadan umulmaz. 
t.-rı ıı~~rda oyulmuı bır kovuğa nin önündeki erkan minderine ku- gerek, diyorlar. Ortada bir Sipahi dnlaşı olmak 
tt.:'!'ttirılen isli bir kandille ay- rulmuı oturan ağanın karıı:anda Yeniçeri ağası, iri gözlerini aç· aerek ! .. 
~lllQ b k l d baı halife, ocak katibi, baı çorba- t Ağa, tavanı titreten sesiyle gür-llt, lf ası ta.anı o aya '· ledı" .. 
-..,_ 11 Meh t İ ı · t cı duruyor, Kethüda Bey de yanda - Bunlar kışladan izinsiz nere ~ me a a, yorgun uk an - Bire, siz her i~te bir Sip~hi llQılf F h ki minderde diz çökmüş oturuyoı·- ye çıkmıılar? Biz akşam divanın- ~ 
~ et iyeyi, uyuklar buldu. d da hiç bir yoldaşın dışarda kalma- külahı görürsünüz ... Şu Sipahileri 

L .. : 'ıt cı. nııa acele tedarik ettiği u • ld masının tembih etmedik mi?. Go·· _ de ad~;m yerine korsunuz. Dört ~ l. Ağ~, pala bıyıklarını knnı ah- ld b. d 1 ....... uır Yemeg" i yediler. Fethiye resin, emirlerimiz nice tutulur'! yo aşı ır en tepelemek Sipahi -~, yor, başmdaki kocaman kavuğu, 
lllıı.... ~ • dalmııtı. Mehmet ag· a ka· Elbette bu emri vermekten bir i erin haddi mi? 
~ .... d alnını yukarı a•ag" ı kaldırarak, oy· k H · 1 d B Q ...- ıaa uzandı. ~ ma sadımız vardı. epsı ön erine bakıyor u. u 
"-L' tlln devam eden yolculuk natıyordu. Bu belalar, eözümiiz dinleım1e· sırada ağa kapıcısı içeri girmişti. 

~'lttaı Hepsi önüne bakıyordu. Ağa • diği icin gelir. Sağ elini göğsünün üstüne koya -
~ z geçti ve nihayet Gazi nın bu ıabah ters taraftan kalktığı - Kumkapı meyhanelerinden rak, nazinen niyazı üzere selam 
~:~ misafiri olan yaldızlı anlatılıyordu. çıkınca yokuş başına varmadan verip durdu. Ağa, sordu: 
...... ~ e •ianın izıabı llzerine Daha ilk adımda gök gürültü - bu iş olmuş.. Böcek başı, işin ar· - Ne istiyorsun? S ~ftliğin teme1SükO Fethi· ıüne benziyen korkunç sesiyle di • dına dütmüt, elbette bir ip ucu - Altmıtıncı orta çorbacısile bö 

al etti. vanhaneyi. titretmif, timdi karşı • yakalamııtır. Yoldaılar, ansizm cek başı duhule izin talebinJedir-

ler. 
- Gelsinler! 
İçeriye girenler, boyun kesere1' 

erkan üzere el kavufturup munta• 
zır oldular: 

- Hayrola, ağalar .• Hoş gel· 
diniz! 

- Ağamıza haber iletiriz. Ak· 
ıamki işin izini bulduk. 

Ağa yerinden doğrularak bö • 
cek ba,ıya sordu: 

- Naaıl iştir? bunu edeni ya -
kaladımz mı? 

- Ağam, bu iıi j~liyen delika~ 
h buraya kendisi gelmit .• İki sa • 
attenberi hu::!:urunuza çıkmak iç.in 
kapı önünde bekliyor. 

- Nasıl delikanlı, dört yoldaşı 
bir delikanlı mı ahrete g5ndP.rmiş? 

- Bunda şüphe yok. Vak'anın 
geçtiği yerdeki ev sahiplerini birer 
birer söylettim. Anlattıklanna ha· 
kalırsa, insanın inanmıyacağı g( li
yor. 

(Bitm~di) 

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

'~ Tarih El Kitabı 
'' 

Yazımıza Yarınki Sayımızda Devam Edeceğiz 
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-ısm-orıoiHİ ·eıfüSHiekrum2·ctiif ü.~öö' -~B~-ıor-fK~~~·iI~~ı:J,. 
hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucazdur. il .ıa.ı. ı[I 

•••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı 10 defası yüz kuruştur~ 

FESHANE 
Mamulatı Fabaakası 

YENi ~nı~iY~l 8ft]~li: fmlftk ~1üZMVH~~~i 
Artnrma 
hıdeli 

2000 

h~sııp 

No. 

Kat'i karar ilanı 
Mcrhuno.tın cins ve ncv'llı mevki 

ve müştemilatı 

7483 Fındıklıda Fatmahatun mahalle~in• 
de Beytülmalcı sokağında eski 2 ve 
yeni 28 - 30 numaralı iki yüz on 
beş arşın arsa üzerinde ahşap üç 
katta on bir oda üç sofa iki taşlık 
bir salon iki mutfak odun ve kCi
mür lük iki arşın çatı arası ve kırk 
ar~ın arsa üzerinde iki kurnalı ha· 
mam banyo mahalli ve yüz doksan 
beş arşın bahçeyi ve derüninde ca• 
ri nısaf masura suyun üç rübu his· 
sesini havi iki kısımdan ibaret bir 
hanenin tamamı. 

5000 5182 Arnavutköyünde Birinci cadde so
kağında eski 114 ve yeni 112 nu• 
maralı iki yüz yetmiş arşın arsa Ü• 
zerinde bir katı kargir üç katı ah· 
fap olmak üzere dört katta ddr· 
dü kücük olmak üzere on iki 
oda iki sofa bir salon bir gf>zin· 
ti mahalli bir mermer taşlık bir 
mutfak bir koridor bir kömürlük 
ve odunluk (ikinci kattan itibn· 
ren şahnış vardır, üstü balkondur 
ve hanenin hariç kapısının iki 
tarafa da iki kapısı vardır.) ve 
yüz yirmi beş ar§ın bahçeyi ha· 
vi bir hanenin tamam .• 

3000 5077 Galatada Bereketzade mahal1esın· 
de yüksek kaldırım sokağında es· 
ki ve yeni 64 numaralı yüz 
yirmi arşın arsa üzerinde kargir 
dahili ahşap dört katta üstün-
de on iki oda (odaların biri 
ıof adan müfrez ve üçü ufak· 
tır.) üç çatı odası iki sofa Jİr 
mutfak bir kuyu bir sarnıç ve 
on üç arşın aydınlığı ve altın· 
da bir dükkam ve dükkanın al-

Borçlan un 
iJml 

Behiye H. 

Sallhattfo B. 

tında bir. bodrumu havi odalarmCidaviçyanKirkor 
tamamı. (bir ufak dükkan daha ya-Ef. ve Mm. Mer· 
pılmıştır.). yem Cideviçyao 

19405 5201 Galatada Sultan Beyazit mahalle
sinde Kılıçalipaşa mahallesinde 
caddesinde eski 88 - 90 - 92 -
94 • 96 ve yeni 102 • 104 - 106 - 108 
- 110 numaralı bin üç yüz otuz ye
di arşın arsa üzerinde kargir beş 
katta birinci katında dördü Kılıç
ali caddesinde biri Sitefransez So· 
kağında ikisi arkadaki aralıkta di· 
ğerleri Pasajda olmak üzere oıı bes 
dükkam dükkanların ikisinin ü· 
zerinde birer oda birinin üzerin~e 
de bir sofa ve birinden geçme ikı o
dası üst katları apartman şek "inde 
kullanılır. ikinci katta on bir o• 
da biri dört diğeri iki oda bir 
ıofa bir mutfak bir halalı iki Jai• 
re (apartmanın pasajdan beş basa• 
makla çıkılır) üçüncü katta (dör
dü üç odalı üçü dört odalı bir 
sofa bir hala bir mutfaklı yedi 
dairedir) dördüncü katta ikisi 
beşer odalı uçu uçer, üçü dör 
der odalı birer sofa birer mut
fak birer hala sekiz daire üst 
katta biri iki, üçü dört, dördü 
üç odalı birer daraça birer hala 
birer sofa, birer mutfağı havi se
kiz daire üst katta biri iki, :jçü 
dört, dördü üc odalı birer da· 
raça birer hali birer sofa bi· 
rer mutfağı havi sekiz daireyi ve 
dokuz yüz ·otuz dört arşın pasa.t ve 
aralık mahlini havi Loit han nami· 
le maruf bir hanın msıf hissesi. Aptüllatif B. 

Yuliarı'da cin ve nev'ile mevki ve müıtemilatı yazılı emvali ,ayri 
menkule icra kılman aleni müzayede neticesinde hizalarında gösteri· 
len bede1lerle müşterileri üzeı ne takarrür etmiş ise de mezkur hedef· 
ler haddi layıkında görülmediğinden tekrar on beş gün müddetle il.in 
edilmelerine karar verilmiş ve 30 mayıs 932 tarihine müsadif p.:ı ! \ ·

tesi günü arttırma bedelleri hadd;. layıkmda görüldüğü takdirde kat'i 
kararlarının çekilmesi takc::-rür eylemiş olduğundan yevmi mezkUrde 
aaat on dörtten on he, buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat ey· 
lemeleri lüzumu ilan olunur. (1902). 

Devlet Demlryolları ilanları 

Temsil Ye müsamere vermek üzre asgari bet kişilik gruplar 
halinde seyahat etmek veya beş kişi ücreti vermek şartile Dev
let Demiryollarında seyahat edecek tiyatro ve musiki heyetle-
.,_ r=halli belediye r~isliklerinin vesikaları mukabilinde tren 
iicetlerioden % 50 tenzilat icrasına d"ir D. D. 59 numaralı bir 
tarife ihdas edilmiştir. 

Fazla tafsilat için istaayonıara müracaat edılmetidir. (1733} 

Acele sabhk iki ev - Yeni 
inşa edilmiş kArgir altı oda, birer mut· 
fak, banyo, kuyu. terkos, hıvagazı, elek· 
trikli, bahçeli haneler satılık tır. 

Sül eymıniyedı Kanuni medrese so· 
kığında 1 numarada Recep ustaya mü· 
racaatlan . 

~ıınııı~ını~ııoo~nımı~~ıınııı~ı 
1 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan., 

Tekirdağ krtaatı hayvanatırun ihti 
yacı için 63,500 kilo arpa aleni suret 
te münakasaya konmuştur. ihalesi 18 
Mayıs 932 çarşamba günü saat 16 da 
dır. Taliplerin şartnameyi görmek ü
zere her gün münakasaya iştirak ede 
ceklerin de teminat ve teklif mektup 
larile vakti muayyende Çorluda sa -
tınalma komisyonuna müracaatl:ırr. 
(228) (1643) 

• • • 
Çorlu'da bulunan kıtaat hayvana • 

tr ihtiyacı için 160,000 kilo arpa kapa 
1t zarf usolile münakasaya konmuş -
tur. İhalesi 18 mayıs 932 çarşam!Ja 
günü saat U tedir. 

Taliplerin şartnamesini görmek Ü· 

zere her gün münakasaya iştirak ede 
ceklerinde teminat ve teklif mektU?· 
larıyle vakti muayyende Çorlu satı -
nalma komisyonuna müracaatları. 

(229) (1644) 
• • • 

K. O. nakliye taburunda mevcut1 
67 kalem köhne malzemenin lhalesi 1 
9 - 5 - 932 pazartesi günü saat 15,30 
da komisyonumuzda yaprlacaktır. Ta
liplerin şartnamesini almak üzere her 
gün pazarlığa iştirak edeceklerin de 
ve eşyayi görmek isteyenler de nakli
ye taburuna ve vakti muayyende ko
misyonumuza müracaatlar.r. (259) 

(1848) 

• • • 
K. O. ihtiyacı için Baktr edentı 

pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 
11-5-932 çarşamba günü sa.at ı;;,30 
da komisyonumuzda yapılacaktır. 'fa· 
tiplerin şartnamesini almak üzere her 
gUn ve pazaTlrğ11, · ~tirak edeceklcrin 

de vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (267) (1891) 

Fatihte Fethiyede KAtip 1\'luslahat
tin mahallesinde Kör oğlu sokağında 
19 numaralı hanede mukim iken el -
yevm ikametkahr meçhul olan Meh -
met efendiye: 

lstanbul 4 üncü icra memurluğun
dan: 

Refia hanıma borcunuzdan dolayı 
mahcuz ve temamın.a 4165 lira kıymet 
taktir edilen Fethiyede Ki.tip 'Musla
hattin mahallesinde Kör oğlu soka
ğında eski 1 rnükerre yeni 19 numara
lı hanedeki 57947 hisse itibariyle 467·17 
hif.;seniz açık artırmaya vaz edilmiş o· 
lup 2 - 5 - 932 tarihinde şartnamesi 
divanhaneye talile edilerek 28 - 5 -
932 tarihine mUsıadif cumartesi günü 
saat 14 den 17 ye kadar dairemizde 
açık artırma ile satılacağı ve artırma
nın ikinci olup birinci artırmasında 

1000 liraya talibi çıkmış ve bu kere en 
çok artrranın üzerinde bırakılacağı i
kinci açık artırma ilanı tebliğ maka· 
mma kaim olmak üzere 932 - 69 dos· 
ya numarasiyle tarafınıza ilanen teb
liğ olunur. (2905) 

r-Y AKIT 
Adres: lstanbul Ankara caddesı 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt. 

==== 
Abone şartlar1: 

ı :~ b 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 

IAn fJB rtlar1mız: 
---....-.--~~-Hesml Hususi 
Saun 10 K' 12,50 Kş. 
Santim• 20 .. 25 

KUçUk illin şartlar1mız: 
ı 'i. .1 4 1 · l O Defalı 

130 50 65 7 5 100 Kuruş 
A- Abonelerimızin her üç nylı · 

3 ğı için bir defa meccanendir 
B - 4 satın geçen ilAnlann fazla 
saun için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

neşri,r.at müdürü: Refik Ahmet 

ÇIK Ti 
Yerli pardesllliik ~ Metrosu 390 kuruşa 

Memleket mahsulü tiftik ile karışık olanları da mevcuttr. 
Halis yünden mamul nefis kumaşları 

Vatana ve kesenize hizmet maksadiJe arayınız· 
Satış yeri: lstanbul, Beyoilu, Ankara' da 

Yerli Mallar . Pazarı 
-~~~~~~~~~~~~~~_:_~~~~~..:..::.:::.:..=.::=:.::::.::..:.--~ 

kereste ve • 
cevız ağacı 

Eminönü Malmüdürlüğündeo : 
Muhammen bedeli Cinsi Mahfuz bulunduğu me•ki 

Lira Kuruş 
5 00 beher metro 468 parça lstaobul ithalat gümrüğO 

ambarında 
27 50 

kereste mik'abı 
Ceviz kütüğü Polis Müdiriyetinio eski 

binası bahçesinde. 
Yukarda cins ve muhammen kıymetleri yazılı kereste ve ce· 

viz kütüğü açık arttırma usulile satılacaktır. ihalesi 29-Mayıs-932 
pazar günü saat 11 de yapılacaiındao tafsilat ve satın almalı 
istiyenlerin Eminönü malmüdürli.ğüne müracaatları. (1872) . .................. ~ 

Türk 

lerinin en 

büyük vazifesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu VE 
Muktesit 

Ohalde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

Bi~ ftllUll 

•••••••••.. ,, 

lstanbul Gümrük mu haf aza rnLJı 
dür~üğünden; 

1 - Gümrük RomorkürlerioeF enni keıfi üzerine pazarlıkla P"' 
rojötör (Işıldak) alınacaktır. .

1 2 - Taliplerin keşfini tetkik ve yüzde yedi buçuk teminatları 1 

beraber 9-Mayıs- pazartesi günü saat 15 t .. Müdüriyette buf'11f' 
maları. ( 1888) 


