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Tlrklye ve 
Cemiyeti Akvam 

TOrkiyenin Cemiyeti akvam 
lllecliaine iştirak için davet edi
leceği ve bu davetin hilkumet 
tarafından memnuniyetle kabul 
olunacağı hakkıoda Anadolu 
ajansının verdiği haber malum
dur. Bu haber bazı muhitlerde 
birden bire inan1lmaz bir hadise 
ıibi göründü. Fakat hakiki va
llycti bilenler için böyle değil
dir. Netekim bu haber geçen 
lene Yunan Başvekili mösyö 
Veneziloının Romanyadan mem
leketine dönerken lstanbulda 
te•akkuf ederek burada bulunan 
8aşnkil lımet paşa hazretleriyle 
IÖrüıdüğil sıralarda da işitilmiş
ti. Hatta Türkiye Cemiyeti ak
••ına girdiği takdirde Yunanis
tan •c Bulgaristanla birlcıilerek 
Cemiyette münavebeyle daimi 
birer aza bulundurula bileceği 
bile mcvzubabsolmuşlu. 

Cemiyeti akvamın teşeklıülü
lle aaik olan maksat her şeyden 
evvel beynelmilel sulh ve müsa-
lernetin muhafazasıdır. Röyle gü
lel bir maksat için çahşan her 
hangi bir müesseseye Türkiye 
gibi harici siyaseti sadece sulh 
hedefine mUteveccih olan bir 
lbemleketin elinden geldiği kadar 
llıGzaberet etmesi pek tabiidir. 
oı .. olsa Türkiyenin Cemiyeti 
•kvam meclisine girmesi için .., 

mani olabilecek ıey kendisinin 
müzakeresine iştirak edemiye
ceği her hangi bir meclis kara· 
riyle mali veya askeri bir feda
karlığı icabeden bir vazife ifası· 
na bir gün mecbur olup olmıya· 
cağı mütalaası ola bilir. Bu nok
ta üzerinde Türkiyenin endişesi 
tatmin edildiği gün ortada biç 
bir mesele kalma~ış demektir. 
Cemiyeti akvamın bu günkü teş· 
kilat mzamnamesi bu endişeyi 

bertaraf etmiye tamamiyle müsa
ittir. 

Esasen Lozan muahadesinin 
imzasından sonra Türkiye Cemi
yeti akvam meclisine resmen 

· girmemekle beraber gerek tah· 
didi teslihat meselesinde, gerek 
diğer bazı beynelmilel işlerde 
Cenevreye murahhaslar gönde
rerek cemiyetin mesaisine iştirak 
etmiştir. Binaenaleyh Cemiyeti 
akvam meclisi tarafından bir da
vet vukuu ve bu davetin Türkiye 
ıarafıodan kabulü bu mesai iş
tira~ini doğrudan doğruya Tür
kiyeyi alakadar etmiyen beynel
milel İf sahalarına da teşmil et
miş olacaklar. 

Bununla beraber Cemiyeti ak
vam meclisinde müzakere edilen 
bir takım meseleler vardır H 

Mehmet Asım 
( Alttar:ıft 2 inci sayfamızda l 

ilacartakımıebafındaki 
dedikodu J>i miyor ! 

ı: 81rblrlerine zıt olan i-. .alarda balunan 
•del'llaron reisi: HamdlEmlnB. Mıntaka reisi: OrhanB. 

Şehrimizde bugün ikinci maçını yapacak Macar takımınıo milli 
t.kıın olmadığına dair mıntakamn tebliği üzerine çıkan'karııık va
IİJet dlln deblltiln hararetini muhafaza etmiştir.Mıntakada,fedaras
Yonda noktai nazarlannda ısrar etmekte, iki taraf da şayanı dik
icat •özler siSylemektedirler. Bu husustaki ve buiilnkn maç hak-

......_"-daki yazımızı beıinci sayfamızda bulacaksımz. 

Yunanlı 
Sanatkir 
. Şehrimize geldiğini haber ver

dıt· . 
•mız, Yunan güzellik kıraliçe-

le · d .. rıaı en Mml Diplarakunun ye· 
leni reuaın Mml Taliya Dipla-
talcu dn b. h . . . . k b un ır mu arrırımızı a-

uJ ederek seyahatinde maksadı 
•e i t•b atı n ı. alarını anlatmıştır. San'-
•• e bır aık izdivacı yaptığım 
lllQ u 

Y Yeıı bu kadın sanatkann 
aaııe .. 
1-.ıc nnı altıncı sahifemizde bu-

llnız. Resmimiz sanatkarı 
lleteri1or. 

Mcu. 1 anaua Dlpıarak11 

23Nisan 
MllltHAklmlyet 
bayramı yarın 

Yarın 23 Nisandu. 23 Niaan 
büyük Türk tarihinin en mühim 
dönüm yerlerinden biridir. Bil
yük hıtrpten sonra padiphlık 
idaresi altında can vermek 
veya esir ve zelil olmak de
recelerine gelen Türk milleti 
1336 senesinin 2~: Nisanında bli· 
yük rehberin işareti, kurtarıcı, 
toplayıcı, ve yaratıcı kudretile 
saltanat idaresinin denaetlerine 
karşı gelmiş, Anadolunun uzak 
köşesinde Büyük Millet Meclisi 
toplanmış ve yeni Türk devleti
nin temeH, milli hakimiyetin te
meli dılmııtır. Bu günkü hilr ve 
milstekil Cumhuriyete olaşan bü
yük kurtuluş kavğası 23 Nisanda 
Anadoluda kurulan yeni Türk 
devletinin eseridir. 

Yarın şehrimiz halk evinde 
saat beşde büyllk bir ictima 
yapılarak bu mubarek gtiniln 
hatırası taziz edilecektir. Mera
sime ıehir bandosu tarafından 
istiklal marşının çahomaa• sure
tiyle başlanılacaktır. Milli hikı
miyetin nasıl elde edildiği ve ilk 
mücadele fOnleri hakkında nu• 
tuklar söylenilecek, Vatan sev· 
j'isini terennüm eden şiirler in
tad olunacaktır. 

Y ann bütün devlet daireleri 
ve mektepler tatildir. 

23 Nisan çocuk haftasının da 
baılantıcı olduğu için yann ev· 
velcede yazdığımız gibi meml~ 
ketin her tarafında çocuk 'en
liklerine ve çocuk fikrinin pro-

·pağandasına baılaoacaktır. 
Yarın gece Milli Hakimiyet 

oayramı mOnuebetiyTe Cümliu
riyet Halk fırkası lstanbul idare 
heyeti reisi Cevdet Kerim bey 
tarafından farka merkezinde bir 
balo verilecektir. 

Yeni yazılarımız 

Şeker Osman •• 
Bu nefl• Milli romana 
yakında baflıyacağız 

Yazan : Yusuf zı,a - --- -Bugiln 

Akvam cemlretı malt komi
tesinin Yunan,Bulger,Macar, 
Avusturya m•llrelerl hak· 
kında verdill mUhlm rapor 

4 üncü 11yfamızda 

Akialer: 

Baş ve ayak 
- Gene mi mağlübi11et ! .. 
- Yazıklar olsun! .. 
- Milli f ormauı koruyalım! .. 
Bütün bu homurtular, kuvvetli bir 

Türk takımı zayii bir Macar takımına 
yenUdiği içindir-

Diişünilyorum: Acaba. futbol ta -
kunı teşkil eder gibi, birer Uim, birer 
san'at takımı teıkU etmek mümkün ol 
sa da. uzak ve yakın lromflllann Uim ı 
ve san' at takımlariyle bir edebiyat ma
çı, bir resim maçı, bir tababet maçı,l 
bir hukuk maçı, yapsak, alacağımız ne· 
ticeler, Taksim ıtadyumundaki utan• 
dıncı neticelerden daha nu parlak o • 
lur? 

Yeni Türk vatam, on senedir, her 
mevsimde yeni çiçekler açan, yeni 
mahıullcr veren tıll8ımlı bir toprak ol
du. Bu yeni vatan için, garp, her ay 
bir eser neıredigor. Biz ne yapıyo • 
ruz? .. lnkıldbın felsefe.ini hangi ôli -
mlmlz yazdı?.. Sakarymun destanını 
hangfşairfmiz çağırdı? .. Kurtuluı har 
binin hik4yesinl hangi romancımız an
lattı?.. istiklal marflnın notasını han 
gl bestekannuz hanrladı? .. 

Başlarımızın, mağlubiyetini alfet • 
mediği ayaklanndan ne farkı var? .. 

Yusuf Zir• 

V AKIT 1932 kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınız. 

ilk mektep talebesinden: 
50 tanesini getirene 1inci sınıf 

60 " " 2 " 
90 " " 3 " 

210 " " 4 - 5 " 
kitaptan idare rarafından hedİ\'e t!dilir 

-= 
Sayısı 5 Kurut 

Şimdi Rusları arkasından 
götüren İş aşkıdır 

çekip 

Türk hükfıme· 
tinin muhterem 
reısının büyük 
komşu memleke
ti ziyareti dola-
yııiyle efkarı u
mumiye şimale 

tevecciih etmir 
bulunmaktadır. 

(Yakıt) kendi 
hususi tetkikleri 
gelinceye kadar 
şimal komşumuz 

hakkında, en sa
lahiyetli kalem
lerin yazdıkları 
en yeni tetkik 
ıabifelerinden is
tifade imkanını 
buldu. Bizim için 
hemen hemed 
esrarla bir ilem ~i$1iWiİiliiiİ 

- -hükmnnde bulu- dugUnkU yazımızda mevzu edllen umumi 
nan bOyllk kom· ı,çı evlerinde• birisi 
şumuzun yeni bayat tarzını, bu sabrlar okundukça, okuyucularımı· 
zın i'azlerinde ve muhakemelerinde inkişaf edecektir. Dün bu t .t• 
kik makalelerinin birincisini takdim etmiştik. ikinci makaleyi de 
bugOo beıinci sahifemizde bulacaksınız. Bu makalelerin cevap 
verdiği suallerin bir kısmı şunlardır: 

aoı,evlzm nedir ? Sovyetlzm nedir ? aoı,evlkllkte alle 
hayati? Bolşevikler çocuk dU,urmeyl neden •uç saymıyorlar? 
Bc. ı,evlklerde mUlklyet ve Miras var mı ? Boı,evlklerde 
maarif? Heklmllk, be, senelik 11••ır•m nasddtrı 

Hahamın oğlu hiyane
netinde yalnız değildir! 
Parlste aleyhimizde çalışan saltanatçı 

yahudtnln arkasında kimler var ? 
Memleket haricinde Cüm.huriyeti-ı 

ml.z aleyhinde çalışan vatan hainleri 
araında bazı yahudUerin de bulundu 
ğu, bunlardan Necati Rifat maakesi 
altında saklana Albert Hayonun 
kim olduğunu ve na&ıl yetiftiğini dün 
kü sagınuzda yazmış ve Alber Hayo
nu bu faaliyete sevkeden ıebeplerden 
bahşetmiştik. 

Ôğrendifimize göre, Alber 
Hayon bu işte yalnız değildir. 

(Necati Rifat) ismiyle Pariste 
aleyhimizde tabriklt yapan bu 
yahudinin arkasında Türkiyeye 
girmek hakkını kaybetmiş bir 
takım yahudi aileleri bulunmak
tadır. 

Filhakika Tilrkiye haricinde 
tabiiyetten iıkat edilmiş er
- 0niler olduğu gibi ( 1041) 

:Sır mUddet~beri §ebrimlZde IDhiaar ldo.
relerlnde ve defterdarlıkta tetUıler yapan 
Maliye mUfetUperi dUn saat on be§te tutun 
inhl.sar idaresinde Maliye tetUı heyeti reL."1 
ve gümrükler vekAleU mtıateıan Adil Beyin 
riyasetinde toplanmıılardır. 

Maliye mtıate,,arı All Rlza Beyin de bu -
lwıduğU bu wnu.ml toplanmada mutettl§l'.lr 

numaralı kanun mucibince TOrk 
tabiiyetinden çıkanlmış bir takım 
yabudiler de vardır. 

Bunlar milli mllcadelede mem• 
leket haricinde kalarak bilihara 
avdet arzusunu göıtermiyen, ec
nebi pasaportu ile firar eden 
veya dOtmanla teşriki mesai 
etmiş olan kimselerdir ki adet• 
leri dokuz kişi kadar vardır. 
Bunların bir kısmı bllyük servet 
sahibi değilse de diğer bir kıs· 
mı zengindir. Bazılannın da Tllr• 
kiyede emlaki kalmıştır. Türk 
tabiiyetinden iskat edilmiş olan 
kimseler tabii olarak memlekette 
mülkiyet hakkını da kaybettik-
leri için bunların bırakhklan 
mallarda emvali metruke arasina 

(Lütfen ıagfagı ~evlriniz) 

de bazı talimat vermlftlr. MUfettlşler bu • 

radaki tettl§lerl bltlrdikten sonra mensup ol• 

duklan mmtakalara gideceklerdir. Umumi 

bir tefti§ turnesi ıılmdillk mevzuu bahta de • 
ğlldir. 

Reamimiz dUnkU toplantıda abpııftır, 



~ 2 - VAKiT 22 Nisan 1932 ... .-.-..-.-----------------------------

i:!:!:~!::!!!1:t [::~:: 1 Te~ral B!l!erl!J~I 1 
Türkiye ve 
Cemiyeti akvaın 

lngillz ve Fransız noktal na• tES • d 
zarları mUzakere edildi Yunanıstan a 
Cenevre, 21 (A. (A.) - Tahdidi te.s- vaziyet. [ Başmalı::alcmizdcn mabı:ı.t] 

doğrudan doğruya Tilrkiyeyi afi" 
kadar etmiş gibi g5rünme~8 

beraber haddi zatında birio içtll 
çok mühimdir. Meseli Cemiyeti 
akvam meclisi kendisinden ıııall 
müzaheret istiyen Yunanistanlı 
Bulgaristanın son günlerde "'• 
zıyetini tetkik ettikten sonra bıJ 
memleketlere bazı taniyelerde 
bulunmuş, bu arada bilhassa 
Yunaniıtanla Bulgaristanın ara• 
Jarında iktııadi bir anlaıma te.tİ.9 
etmelerini teklif etmiştir. 

lihat konferansı umumt komisyonun -
da M. Pol Bonbur, silah kuvvetlerlnin 
keyfiyet itibarlyJe tahdid . esasının ka· 
bulüne dair olan İngiliz teldifi hak • 
kındaki Fransız noktai nazarını izalı 
etmiştir. 

Harici borçlar için umumi moratorJyum ilôn edilmesi muhtemel 
görülüyor. Mebusan intihabatı, Eylülde nisbi temsil 

usulile yapılacaktır 

Fran§I~ g~ myrahhası1 şimdikj ~c" Atin~ 21 (Hususi Yırnan!§tan mu- M. VenizeJos, rahatsız bulunan ha- Kıra1iyct~i muhalefet fırknsr, in • 
kil dahilinde büyük Britanya karar habirimizden) - :vapurun gecikme · riciye nazırı .M, Mihalakopulos eYin • tihabatın mutlnk ekseriyet usuliyle 
5Uretine iştirak edemiycceğini beyan 
etmiş ve şöyle derni~tir: 

- Heyeti muralıhasamız. ıkonf cran 
sa yaptığı tekliflerde Cemiyeti Ak • 
\'am emrine tahsis edilen beynelmilel 
kuYvetlerden bir knsmının hususi bir 
kuvvet mahiyetine malik olmasını ile
risürmü§tür. 

Bnzılnrı silahlan tahrip etmek is . 
temckte, diğerleri - kf Fransa bunla
ra. dahildir - bu silahlann Cemiyeti 
Akvam emrine tahsisini istemekte • 
dirler. 

Fransa, kendi tekliflerinde Cemi • 
yeti Ak\"amı tak"·iye cdebflecek bir 
mahiyet görmektedir. Binndice Fran
sız heyeti murahhasası, Cencvrr mil • 
<'ssesesini tnk\•iye ir.\kanrnı selbeden 
bir knrar süretini aynen kabul etmek· 
ten çckinmehtedir. demiştir. 

lng11iz ve Frenaız beşveklllerl 
Cenevrede 

Cenevre, 21 (A. A.) - l\f. Mnkdo • 
naldla M. Tardiyö, buraya gelmişler • 
dlr. 

•························•································· 
girmiştir. Hatta bu suretle milli 
hudut haricinde kalarak Türkiye 
ye o:vdetleri memnu o'an kimse
ler nrnsında bazı meşhur yahudi 
dlelerine mensup olanlar bulun· 

maktadır. N~tekim Fresko, Blu

mental, Salti, Arditi, AriyeJ, 
Gelbendorf ailelerine mensup 
ldnıseJerin bu suretle hariçte ka· 

fon!::ır arasında bulunduğu söy· 
Jenmekteciir. Türk tabiiyetinden 
iskat edildikleri için Türkiyede 
bıra ~ctıtdarı eın!~k l;zerİnGe ta· 
sarruf hakkım da koybetmi~ ol n 

bir loıını un lu yıahudilerin 
mcmlelu~lte B'llYQ vubı bulaca!< 
bir idHre tebeddUliyJc es~i mal
laruıı\ y"nid n 'ahlp olnbll ctk· 
lerioi düşün~ükleri ve sırf bu 
maksatla el altından yü2eHilik
lerin, sakat saltanat dö1~üntüle
rinin, T aşnak lrnruil'!cilerioin tah
rik atma iştirak ettikleri rivayet 
edilmektedir. 

Halbuki şimdiye kadar şark 
Yahudilerinin mensu;> oldu!darı 
(Sefardin) cemiyeti yüıelliliklerden 
Mehmet Aliyle hempalarmın 1 ürk 
demokrat fırkası namiyle teşkil 
ettikleri f"sat teşl<ilatiyle Yahu
ailerin asla münasebeti olamıya· 
cağı hakkında teminat veriyordu. 
Eğer F ransadnki Yahudi cemaat· 
Jeriyle bunlann münasebeti ta
hakkuk ederse bu teminatın hi
lafana bir vazıyet mevcut olduğu 
an!aşılmıi olacaktır. 

Vakıa 'f ürk iyede bulunan Ya
hudi'erle hariçle görülen Yahudi 
trıhrikıl.ta oracmda bir münasebet 
bulunduğu iddia edilemez. ~u 
kadar vor ld hariçte bu:unan 
Yahudilerin Türkiye cümhuriycti 
aleyhinde s·aıematik surette ya
pacakları siyasi tahrikatın ister 
istemez Türkiye dahilindeki Y ~
hudiler ilzerinde aksi teslr uyıın-

• dırmamasına iın~dn yoktur. 

Onun için Pariste Necati Ri
fat namiylc meydana çıkan Ya
hudiyJe buna müzaharet eC:en 
Yahudilerin tahrikatı yalnız Tür
ldye cümhuriyeti aleyhinde bir 
hareket olarak te!ikki edilemez. 
Bu tahrikat aynı zamanda Tür· 
kiyede oturan Yahudilerin em· 
niyet ve rahatları aleyhine ter· 
tip edilmi~ bir ıuiknst hareketi 
olarak telikki edilmek zaruridir. 

sinden dolayı, M. Venizelos ancak diin de ziyaret etmiş ''e intihabat mesele • icrası hususunda israr ediyor. 
sabah Ceneneden gelebilmiş, Pirede Si hakkında görilsmüş1erdir. Hatta intlliabat i~in nisbi temsil 
nazırlar tarafından karşılanmıştır. l\1. 1\I. Venizelos, hariciye nazırının usulü kabul edildiği takdirde, intiha. 
Yenizelos, IH~ndislyle görüşen gazete• yanından çıkarken ayan ve mebusan hatıl iştirak etmemek ve müstenkif 

cilere yarın beyanat vereceğini söyle- intihnbatmın ihep birlikte Ti eylülde kalmak tasavvurundadır. Maarnafih, 
miştir. yapılacağını söylemiştir. Ii'akat mu-

M. Vnizclosun harici borçlar için hnlefet fırkaları itiraz ettikleri tak • 
umumi rnorat-0ryum ilan etmek fik · dirde kısmt ayan intihabatı ha7.iran • 
rinde olduğu söyJenilmcl~tedir. Bun • da yapılacaktır. 

kıraliyetçiler henüz kat'i bir karar 
vermiş değillerdir. Krr:ıliyetçilcrin bu 

hususta ileri sürdükleri noktai nazar, 

dan başka, Yunanistanın altın mikya- M. Venizelos, mebusan intihabatı • nisbi temsil usulüniin kuvvetli bir 
sını terketmesi de çok mühtemel gö • nın nlsbi temsil usuliyle yapılaca • hükumet teşkilini temin edemiyeccği 
rülliyor. ğını sözlerine ilrıve etmiştir. merkezindedir. 

Karargfth kuracak 
yer arayormuş ı 

Ankara beledlyesinin 
yaptırdığı evler 

Hakkında meclise bir kanun 
teklif edildi 

Ankara, 21 (Yakıt) - 38 mebus 

ingilterede 
Mali vaziyetin ıslahı 

için alınacaktedblrJer 
Londra, 21 (A. A.) - Maliye naz:• Varşova, 21 (A. A.) - Bir kaç za • 

mandunberj Hitlcrin erkanı harbiyesi
ni Dantzig serbest şehrinde toplamak 

ta olduğuna dair Berlin ve Varşovada 

şayialar vardır. 

l\leclise bir kanun layihası teklif et • rı kambiyoların mfuaYBeştirilmesi san 
mişlerdir. Teklif şudur: dığı ihd:ı.s edilir edilmez ilk muamele-

Devlet tarafından muhtelif kanun- nin sekiz milyon lirayı gcçmiyen bir 

Varşovnnın miisevi gazetelerinden 

biri olan "Le Moment,, Dantzig şeh · 
rinln serl>est bir şehir olduğunu, fa • 

lmt scrbe:::t bir devlet olmadığını ya • 

Iarla ikraz edilen parayla Ankara be- paranın kaldırılmasını Ye bu paranın 
1edlyesi tarafından yapılarak S ve ı:> lngiliı lirasının sükutü dolayısiylc lr.-

z:yor. 

sene için taksitlerle satılan evlerin iş
liyen faizleri taksitlere zam suretiyle 

emlak kıymetinin yüzde kırk ikisini 
bulduğundan bugünkü şerait dairesin-

de bu taksitlerin ödenmesi çok gUç • Fasih emrtne rağmen 
Berlin, 21 (A. A.) _ Hükumet ta- Jeştiğinde:ı bu gibi emlak taksit faiz

lerinin affedilmt?Si istenmektedir. rafı:ıdnn verilmiş olan fesih emri hi-
liifına Nazisler gece gizli içtimalar 
aktetmişlerdir. Yeniden bir takım 

vesaik Ye harp levazimi mfü;adere e • 

Nuri bey meclise 
il ti hak etti 

dilmiştir. Bu ''esikalar, Bitlerin hU· M il 1 dU kU 1 ti d b . . . . , • ec s n n ç maın a a:ıı:ı 
kfımetın emırlerıne ınkıyat etmek nı • kanunlar mUzakere edlldi 
yetinde olmadığını, bilakis hiicum kı • 

gil~re hanka.sının ağustos nyındnn 

lıeri almış olduğu kredilerde nğramış 
bulunduğu uırarJarr tel:ifiye hasre -

dilmesini teklif edecektir. 

Londra borsaGındeld vaziyet 
Londra, 21 (A. A.) - Dün kamb!· 

yo piyasasında lngiliz lirasında bir 
nebze inhitat kaydediliyordu. lngi -
liz Ji~ası 9:l,:l frank \'e 3,76 !l • 4 dolar 

olarak tescil edilmişti. Bu zaaf u • 

mumiyetle yüksek fiyat üzerinden o -
yun oynamakta olan borsacıların sa • 

tışta b"lun.m.l!!!ır· tf ilmektedir. 

Malum olduğu üzere Cemiyeti 
akvam meclisi tarafından yapılıtı 
bu teklif Türkiyenin bu iki yakııl 
komşu arnsmda ötedenberi ta• 
haldrnkunu çok arza ettiği bit 
siyasetten başka bir ııey değil• 
dir. Ve çok memnuniyetle görü• 
yoruz ki c~miycti aknm mec• 
lis'nin bu tavıiyesi gerek Yuna• 
nistanda, gerek Bulgari•tand• 
ümit verici bir tesir husule ge• 
lirmiştir. Bu itibarla bugünlerde 
Bulgariıtanla Yunanistan arasın• 

da anlaşma müzakerelerinin baş
lamasına ve bu müzakerelerill 
iyi neticeler Yermesinc intizat 
edilmektedir. 

Tabm!n edilebilir ki Yuoanis• 
tanla Bulgaristan arasında vuktl 
bulacak anlatma Türkiycnin öte• 
denbcri düşündüğü Tilrkiye • 
Yunanistan • Bulgaristan itilafı• 
nın husulünü emri vaki halinO 
getirebilir. 

Ve bu suretle üç devlet er:.• 
sında vuku bu!acak itilaf un:um

bir Balkan ittihadına g!dcce ; 
kuvvelJi bir esas leikil edebi!::. 

Mehmet ~!:ıım 

IngHtere - llusy,Ot 

tautını hafif surette tadil edilmi fiC· 
kilde muhnfaııırn çııh r.ln!\tn olduğu-

Ankara, 21 (Vakıt) - B. M. l\lec- Lordlar kemarasrnf!o bfr mt.. 
Upnlar, lngiliz lirası üzcırinden ngka•a Qldu 

lisi bugiin Reis Kazim Paşa Hazret • nıun ..... 1 .. :vnpılmllilll" bir nl"bct cln • 

nu göstermeldedir. 
.......... " ~-- " " J,.ondrn. 21 (~. A,) - lılrıl! ':r= "' 

lerinin riyasetinde toplanmıştır. Ga · hı"lı"ndc mr.nı' olmak için ''Ücude "'e • dl t 
.. b So,·yet münasebntı hııkkrndtı L:)r :.: ziantep mebusluğuna intihap edilen .1 

Hariciye ve Dalılllye 
Vekilleri Ankarada 

tirilecek ı:-.o milyouhık ~ormnyıı ı.ıo y hnmıırsındıı dUn bir münllluıerı ~çıl' 
Nuri Beyin tahlifi icra edi!miş Ye a • Ja,_.:,ı·u]e lnn1lll .. Iı'rasının bundan .. n,.. ' 

""" .r .. .. -· mışt?. Lord Lloyd, ve dtfrcr 1J:r ç:ı • 
ğıliar hakkındaki kanunun birinci ra tcrcffü etmesinin ihtimali olmadı • 

lordlar, göstermiş olduğu müs:ımalı' 

Ankara, 21 (Valut) - Hariciye Ye· 
kili Tevfik Rüştü, dahiliye vekili 

Şükrü Kaya Beyler bu sabah geldi • 
ler. İstasyonda vekiller, sefirler, me • 
buslar ve hükumet erkanı tarafından 

karşılandılar. 

maddesinin tadili, posta, telgraf ' 'e • k · b ı ktad lar ,.lali ·c 
gına anı u unma ır ' • •T ) si:raseti ve ticari teshilat hUkt1me!~ 

telefon merkez müdürü ,.e baş me • b t bb"' ü l" haf' 
nazırının u e~ us ma 1 mn 1 • hatırlatarak resmi münasebetleri kc~· 

murlarının idareye muhtes binalarda lin tasYibine mazhar olmaktadır. 
mese bile hiç olmaz.sa buğ<Iay ve ke ' 
reste gibi ucuz fiatli eşyanın ln3Ut::' 
reyi istila etmemesi için ithnlfıt tz~' 
rine bir memnuniyet resmi koyınasıııl 
istemişler Ye halin yalnız lnglıtere)İ 
değil hatta Kanada n Arjantin g!ti 

başka memlektleri de zarara soktuiC' 
nu söylemişlerdir. 

Tevfik Rü~tü fiey Gazi Hazretleri· 
ne arzı tazımat eyledi, lsmet Paşayı 

da ziyaret etti. 

Dünkü vekiller 
Heyeti içtimaı 

ücretsiz ikametlerine dair kanun lil • 
yihalarının ikinci mü1.akereleri yapı • 
larak kabul olunmuştur. Meclis pa • 
zartesi günü toplanacaktır. 

lrlanda mebusları 

lnglfö.: krahna sadakat yemini 
etmtyecekler 

I.,ondra, 21 (Türkiş) - Yeni intl • 

hap eclilen İrlanda parlamentosu llk 
Ankara, 21 (Ynkıt) - Vekiller he- içtirnaında Dö Valera tarafından me

yeti bugün sant 18 de toplanarak ha • basların Ingiliz kırahna karşı şimdi -
riciye vekilinin seyahati hakkında nr
diği izahati dinledi ve müteakiben bi · 
rikrniş e\Takı müzakere etti. 

ye kadar ''ermek mecburiyetinde bu • 
lundukhrı sadakat yemininin ilgası 

hakkında vaki olan takriri birinci o • 
konuşunda Jrnbul etmiştir, Sabık hü • 

Gaip balıkçılar kumet n şimdiki muhalefet fırkası 
İzmir, 21 (Vakıt) - Urla ch·nrın- hu hu~usta İngiliz hlik<tm~tiyle müza

dn balık a\"lamıya giden ve dönmiyen keratta bulunulması hal,kında bir tak
üç balıkçıdan iliisi ölü, birisi diri ola- rir Yereceğini bt'yan etmiştir. 

rak bulunmuştur. 

lzmlrde kahve buhranı 
lzmir, 21 (Vakıt) - Piyasada kah

ve yoktur. Bu \'l\Zıyet karşısında tica4 

ret müdürüycti, mayis kontenjanında 
çıkacak kahveleri hlk perkende sttır· 

mıyn kara ''ermiştir. 

Yugoslav kabines1nde tadilat 
yapılacak 

BeJgrat, 21 (A. A.) - I\abinede ta• 

lzmlr bavalfslnde 
Dolu ve kar 

İzmir~ 21 (Vnkıt) - Dün ak~m 
İzmir ve ciYarrna t~lu yağını~ Ye bnğ
lara mühim sayılacak derecede zarar 

yapmıştır. Dugün de kar yağmı~tır. 
Havalar ftdetil k:şı andınyor. 

Bir katil yakalandı 
dfüıt yapılması muhakkaktır. lzmir, 21 (Vakıt) - Ödemiş cina-

Nnfia \'e orman nazırı, M. Marin • yeti faillerinden Antalyalı AJi neza • 
koviç tarafından tesis edilen fırkaya 

intisap etmek istemediklerinden isti -
falarını vermişlerdir. istifalarının 

kabulü muhtemeldir. 

retaneden kaçmış, Salihlide yalrnlan -
mıştır. Bir zeytin ağacı dibine göm • 

düğU gasbedilmiş altınlar meydana 
çıkarıldı. - ' 

MIUlno sergisinde 
TUrk pavvonu acıldı 

Milano, 21 (A. A.) - Kıral, bura-

da açılan sergiyi gezip görmek üzere 
!\Iilanoya gelmiştir. Kıra!, sergide 
vikude getirilen İtalyan ve ecnebi pa
viyonlarmı itinalı bir surette tetkik 
ettikten sonra sergiden ayrılmış re 

ak~am üzeri şehir belediyesi tarafın
dan yapılan muhtelif binaları gezmi~u 

tir. 
MiJano sergisinde tertip edilen 

Türk paviyonu, mahalli hükürnet me · 
murları ve bir çok Türk ve ltalym\ 

şahsiyetleri hazır bulundukları hal • 
de açılmıştır. 

Japonyanın harp masrafı 
Tokyo, 21 (A. A.) - Harbiye ne · 

zaretiyle Japon hazinesi nrasında hru 
zirandan geçen mart ayına lrndar 
Şanghay ve l\fnnçuri askeri hareka • 
tının istilzam etmiş olduğu mesnrifa • 
ta teknbill edebilmek üzere 205 milyon 
yenlik bir istikrazın ııktl için müzake
rat icrasına baş!anm13-

Muliye makamntı takviye kıtaatı 
sc,•kiyatınm mücip olduğu öbür giin 
toplanacak olan Diyet meclisinin fev
kalade içtimaındnn ev,·el bu me'"elc 
hakkında bir karar verilmiş olncnktır. 

Yeni sistemde bir tayyare 
lfApmek için 

Derlin, 21 (A. A.) - Urnumt harp 
esnasında muhtelif tipte harp tayya -
releri yapmış olan MUnlhli mühendis 
Ellison, bilhassa insan km-ı.·etiyle 

taltrip edilebilecek yeni sistemde bir 
tayyare yapmıya çnlı~maktadır. 

IHlkumet namına cevap veren 1\1' 
Sno\'den. nıütaleaları reddetmiş ,·~ 
meseleyi tamamen ticari noktai naz~' 
d::ın mütalea etmek l!ızrm geldiğiıtl 
söylemiştir. 

Sulh için bllhasso 
çalışanlar 

Fransız bnş vekili M. Tardfftlı 
Fransız gaıetelcrir.e beyanatında şlSY' 
le demiştir 

- Cihan sulhünü taln·iye eden fi 
tnmnmiyle sulh ve salah pren~iplerir 
le hareket eden ve bilnetice sulhpcr' 
Yer tanınan zevattan bilhn~s:ı şunl•tf 
tanıyorum: Çelmslornkya hariciye rı~ 
zırı 1\1. Bencs, Türkiye hariciye vekili 

Tevfik Hü:;ıtü Bey, Yunan baş \'e"il 

l\f. V cnizelos Ye ben .. 

Hızh giden şoförler şiddeti• 
cezaland1rılacak 

Otomobillerin son güolerd• 
9ehir dahilinde pek seri gittik• 
Jeri naıarı dikkate alınmıf .,, 
dün kaymakamlıklara yeni bit 
tamim yapılmıfhr. Bu taoıiaıd• 
evvelce t~sbit edi!en haddtll 
hazla giden ~oförlerin şiddeti• 
tecziye edilmeleri bildirilmittir•. 
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limanında Kontenjan Balta 

Değişiyor 
[)evıetlerle yeni mu
kaveleler yapıyoruz 

AYrupa memleketlerinin he
aıen ekserisinde tatbik edil

:~~t~ olan kontenjan usulünün 
u eKobil ve beyneJmileJ menfe-

;~arı ihlal etm~kte olduğu gö-
u erek bu usulün yerine yeni 
~e büıbütün başka mahiyette 
l azı usuller tatbik edilmiye baş
d•tıınıştır. Tatbikat sahasında 
•ha ınüaait neticeler verdiği 

ar.ılaşılan bu usule(Klering Kom
~Osiıyon) denilmektedir. 
. aber aldığımıza göre Hükumeti 

~ızde bu yeni sistem hakkmda tetki 
katta bulunmuş vebu usulün tatbiki 
ararlaştırılmıştır. iktisat vekale-
~ icabeden tedbirleri almakla 

erader elyevm Avrupada bulu
~an Ziraat vekaleti müsteşarı 
d~ıf Ye harici ticaret ofisi mü
d rü Cemal beylerı, muhtelif 
k tvletlerle bu yeni usule tevfi· 
~o yapılacak mukavelelerin 

~uzakereıine memur etmiştir. 
eyet macaristanla çok müsait 

b~ nıUtekabit şeraite müstenit 
ır nıukavele esası hazırlamıt, 

Je.koslovakyayla da aynı esasat 
l'aıresinde mUzakernta girişmiş-
ır. 

d ~emleketimiz de doğrudan 
h ogruya alakadar bulunan bazı 
d ükumetler de bu sistem dahilin-
e nıüzakerata girişmek arzusu-

111u sröstermiılerdir. Bu cümleden 
0• arak f elemenk hüküm eti hari
_cıye vekAleti va11tasile Avrupa-
da bulunan heyetin Labiye ka
dar ıeyabatanın temdidini rica 
et~iı ve aynı esasat dairesinde 
ruzakerata ..iltlş_mi e amade 
ulunduğunu bildirmiştir. 
Kahve yok mu? 

l Bu ay için gümrükten 350 çu-
al kahve çıkarıldığı halde piya-

~.da. kahYe buhranı baş gC"ster· 
h 1flır. Ticaret müdiriyeti bu 
Qa~branın sebebi hakk1nda ebem
l' 1Yetle tahkikata baılamışhr. 
0Plancı tliccorlar gümrükten 

:•lcardıkJarı malları temamile ve 
,••hhut ettilcleri fiat üzerinden 
attıklarım söylemektedirler. 

Bir çlfllğe taarruz 
Edenler yakalandı 

Balta limanında Emine hanım
la Rıza beye ait çifliğe geçen 
giin beş müsellah ~ahıs taarruz 
edere Rıza efendiyi ağır surette 
dövmüşler, para istemişlerdir. 
Jandarma tarafından yapı'an tah· 
kikat neticesinde Laz Ahmet, 
Ahmtt, Laz Ismail iıruinde üç 
kişi yakalanmışlardır. 

Ayasofya camllndeki 
Mozaikler 

Ayasofya camiindeki tarihi 
mozaiklerin meydana çıkarılması 
için ıehrimize gelen Amerikamn 
Boıton şehri Bizans enstitüsü 
direktörü Mr. Wıthemoare, cami 
duvarlarının araştırmadan evvel
ki vazıyetiin tesbit etmek üzere 
fotograflar aldırdıktan sonra iki 
gün ev\•el asıl araştırma işine 
başlamıştır. 

Mr. Withemoare timdi camiin 
methalinde ve '•Nartheıi" deni
len kısmın bir tarafıoda bulunan 
defineyi temizlemektedir: 

Bu definenin üstünde bulunan 
dört kubbeden mürekkep kııım· 
da alhn mozaikli çiçek tezyinatı 
vardır. Bu kubbelerin yan ta
raflarıoda da aynı tek.ilde tez
yinat bulunuyor. Mr. withemoare 
bu mozaiklerin nisbeten iyi mu
hafaza edilmiş bulunduğunu söy
mektedir. 

Milli müreler mimarı Macit 
bey araştırma işine m5zemiz na
mına nezaret etmekte ve Ame
rikalı direktörle birlikte çalış

maktadır. 

Yanin; yapan bir memur 
cezelandarıldı 

Beykoz şubesi muhasebecisi 
tanzifat ve tenvirat resir.&ılerini 

defterine yazmıyarak bazı mü· 
kelleflerden bu veı ginin iki defa 
tahsiline sebep olmuştur. Bu yüz-
den muhasebeci Hulki bey 
ş:mdilik bir kaç yevmiyesinin 
kat'i sureti'e cezalandırılmıştır. 
Badema bu gibi yanhşlıkları ya· 
panlar çolıc ağır ıurette cezalan· 
dırılacaklardır. 

lranın kontenjan llstesı 
ed~ir sene için tanzim ve teshil 
d 1 en Iran kontenjan Jistesi o-
t:Ya gelmiştir. Ticaret odası lis· 
l!ı IJJlinderecabndan tüccarları-

··ı;;;ğ;;~·;•H'bi~HOO;~;·~·~HOO~~·;·d~;••Hbi;·· 

vagon arpa 864 çuval iç fındık 
173 çuval kabuklu fındık 42 
balya pamuk 15 balya tiftik 
gelmiştir. 

ti~1.ı alAkadar eden kısımları ik
of aı ederek bu hususta alakası 

an tUccarlara tamim etmiştir. 
'{).. Bu§day piyasası 

\ta Unkii buğday müvaridatı 35 
~~ Ayrıca 1200 çuval 

Şikago bu~day 5,70 kuruş 
Anvers arpa 7,50 kuruştur. 
Buğday son günlerde 10 ita 

15 para düşmüşiür. 

Tekinsiz Konak 
-2 

b Bir kAğıt üzerine sonları birbirine 
r:~zlyen bir çok kafiyeli kelimeler sı·• 
1 ar .•. Sonra bunlara göre ''ezinli laf· 
~r Uydurur ve artık rastgelene bu ipi 
d Pı Yok rn!ınanı s.erlerı okur durur-u. 

rıı nu akşam gene bir pot kıracağı . 
tlt~nlıyan arkadnşla.rı kendisini ikaz 

1 l'r · Ltıkin bostancı oğlu edalı, 
rrı.t~ duirur hir ta\·urla aşıkların hulun -
dt u lamfa doğru yürUyerek baş se • 

re- kuru1d u. 
ttıbl'ahUn uzattığı kehlibar başlıklı 
ırı Uıla ~kcrek flŞık Sndainin muam. 

1 IUıırıı fstihuıtı bir ednyla vüksek ses· 
• oku.n • 

tn.tı h uya bnşladr. Sortanın şu kfü;. 
dtı illi Aşık Sadafyj sinirlendiriyor· 

y 
bakı a.n~ndakileri il.şık Sadainin yan 
n~~n an kızdığını anlamışlardı. 
lUr n.cı Oflunun kolunu dürttüler. 

llllina.sebetaizliğe ııa~uz kalaca -

ğını söylediler. Lakin bostancı oğ • 
lunun kalın kafası böyle şeylere in -
tikal etmekten uzaktı. Muammanın 
bir yerinde: 

Hiida ayırmasın ııralı mü11takımde11 
Din ve der:let yolunda can vcrnler • 

deniz. 
Gibi bir şey vardı. Bostancı oğlu 

bunu okuduğu vakit yüksek sesle 
- Sıratı müstakim, Cenn-eti fıH\yn 

ulaştıran köprüdür. Bu mevzii tü -
hemde onun zikri acap neye gerek · 
miş? 

Demesin mi?. 
Deminilen beti sinirlenen ~şık Sa • 

dai elindeki saza hiddetle bir mızrap 
vurdu. Gür ,.e !talın sesiyle bostan -
er oğlunu maskaraya ~eviren deyişi 
ortaya attı: 

Behey bostancı dem vurma maarif 
dezgahindan, 

Senin mctltettiğin karpuzu ben 
keatim kabak çıktı, 

M k h . Konseri 
Fazlı bey os ·ova seya atı Ko:onya yüksek musiki mek· 

Vali muavini 
Terfi ediyor 

Sovyel vapuru bu 
sobalı geliyor 

Başvekil l.imet paşa hazretle
riyle Rusya ya gidecek olan hey· 
etimizin diğer azalarını odesaya 
götürmek üzere Sovyet hü· 
kümeti tarafından tahs's 
edilen Gruzia vapuru bu sabah 
limanımıza ge!ecektir. 2700 ton 
hacminde o!an Gruıia vapuru 
1931 senesi içinde Sovyet tez· 
gahlarında inşa edilmiş yeni bir 
posta gcmisicJir. 

Şark vilayetlerinde çalışan bi
rinci umumi müfettişlik mülkiye 
baş müşaviri Mümtaz beyin Kon· 
ya valiliğine ve lstanbul vali 
muavini Fazlı beyin terfian mü
şavirliğe tayin edilmek üzere ol
dukları söylenilmektedir. Bu ara
da Beyoğlu kaymakamı Sedat 
Aziz beyin vali muavinliğine, 

belediye mektupçusu Haluk Ni
hat beyin de Beyoğlu kayma· 
kamlığma nakil ve terfi ettirile
cekleri kaydedilmiştir. 

Bu şayialar arasında Fazh be
yin terfiine muhakkak nazarıyla 
bakılmaktadır. Diğerleri için he
nüz kat'i karar safhasına girmiş 
bir vazıyet yoktur. Sedat veya 
Haluk beylerden birinin umumi 
emniyet işleri müdür muavin!i· 
ğine tayin edilmeleri de mevzuu 
babs olmaktadır. Fazlı bey bi
rinci umumi mUfettişlik mülkiye 
baş müşavirliğine tayin edildiği 
takdirde inhilAl edecek olan Is
tanbul vali muavinliğine polis 
müdürü Ali Rıza beyin getiril
mesi ihtimali de ileri sürlilmek
tedir. 

ihtisas mahkemele
rinde görülen da\"'alor 

Bu şayialar etrafında maluma
tını soran bir mubarririmize vali 
mu:ıvini Fazlı bey şunları söyle-
miştir: 

Dükkanında 643 defter kaçak 
sıgara kaadı bulunmaldan, Uzun 
çarııda doğramacı Mehmet ve 
bunları dükkana bırakmaktan 
suçlu berber Mehmet Nuri efen-
dilerin dün Dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde muhakemelerine 
başlanılmıştır. Mehmet; dükki· 
nanı kapadığı sırada Mebmet 
Nurinin elinde bir sepetle yanı· 
na geldiğini ve yumurta sepeti
nin Bartından kain biraderi Nu 
riye gönderilmiş olduğunu söy
lediğini, ve dUkkôna bırakıp git. 
tiğini anlatmış, ertesi gün me
murlar sepet içinde kaçak kaat-
1arı meydana çıkardıkları zaman 
hayret ve şaşkınlıktan bayıldığı
nı da ilave etmiştir. Berber Nu
ri, aepeti diikkana kendisinin •· - Ban:ı henüz bir teklif y:ıpılm:ı· 

dı. Bu şayiıılıır hakkında ne hususi, ne 
resmi malılmatım yoktur. Ben de me· 
seleyi sizin gibi gazetelerden öğrendim .,, 

bırakmadığım,zalen dükkanı ve sa· 
hibini de bilmediğini söylemiştir. 

Gümüş para 
Basılacak 
Cümhurıyet merkez bankası 

21 mayısta heyeti umumiyesini 
fevkalade içtimaa davet etmiştir. 
Bu içtimada nizamnamnin bazı 
maddelerinde mühim tadilat ya
pılacaktır. Mevzuu bahis tadila
tın en mühimmi dokuzuncu mad· 
de Ü2 erindedir. Bu madde şu 
şekli alacaktır: 

"Şu kadar ki altın veya altına 
kabili tahvil döviz şeklindeki 
devirlerden mütevellit mevduat 
birer liralık evrakı nakdiye ye· 
rine ikame edilmek ve piyasadan 
az mikdarda birer liralık evrakı 
nakdiye çekilmek ve itfa olun
mak maksadiyle tedavüle vaze
dilecek mahdut mikdarda gü
müş meskükatıu imali içini lazım 
olan mübayaa ve da'rp masarifi 
caizdir.,, 

bundan bankanın gümüş mes· 
kiikit çıkaracağı anlaşılmaktadır. 

Yalan laflarla kürsüde şu halkı 
korkutup durmn, 

Sıratı miiıtakim arzcttiğin çıl:maz 
sakak çıktı. 

Şimdi kah"·cnin içi bu deyişle ye • 
Tinden oynamıştı. 

Bostancı oğlu hiddetlendi. Ayağa 
Kalkara.I( aşık Sadainin üzerine yürü· 
dü: 

- Bire kAfir, sen ne cüretkarlrk 
gö.c;terirsin. Sıratı mtistakim!e istihza 
senin ne haddine ... Şer'i mübin mu • 
cibince kellei bi devletin gaitan ol • 
mak gerek, 

Aşık Sadai derhal cevap vermişti: 
- Burası er meydanıdrr. Söz ehli 

bizim başımız; üstünde yer eyler. Siz 
~er'i mübinin vekili menahı değilsiniz. 1 
Fuzuli !etTa istaTrna mfına gerekmez.

1 Ötede bu söılerden l1iç birini an -
lamıynn yeniçeriler yalnız bostancı 
oğlunun kıyafetine bakark: 

- Ülema kişidir. Elbette bir sürcü 
lisan oldu ki hu ilim ehli fetvasından 
söz eder. 

Du arada kulağı kesiğin sesi işi • 
tlldi Ye yalnıı gürliyen seclasiyle kal . 
m:ıdı; bostnncı oğlu bir demir krs • 
kaç gibi koltuklarından tutan iki km·ı 

Maznun doğramacı Mehmet, 
Mehmet Nurinin sepeti dükka
nına bıraktığmı gören bazı şa

hısların şahit sıfatiyle dinlenil
melerini istemiş ve malıkemeyc, 
tavlacı Osman usta, kömürcü 
Şerafeddin, kahveci acem Hü
seyin, seyyar satıcı Süleymarım 
isimlerini vermİftİr. 

Mahkeme, gösterilen bu şahit-
lerle beraber zabıt varakasında 
imzaları bulunan memurların da 
dinlenilmek üzere celperine ve 
muhakemenin 4 mayısa bırakıl-
masına karar vermiştir. 

• • • 
Kaçak sigara kiadı satmak

tan suçlu Hayrettin ve Hayert· 
tine sıgara kaadı sattırmaktan 

maznun Ismailin muhakemeleri 
dün Dokuzuncu ihtisas mahke
mes!nde görülmliştür. 

17 yaşla:-ında bulunan maznun 
Hayrettin, bir gün memurlerin 
şüphesini davet etmiş ve bu şüp
he üzerine aranılmı~tır. Bu sıra· 
da ceplerinde dört defter knçaıc 

vetli kolun arasında kendisini ı;okağrn 
ortasına boylu boyuna yumrlanmı:. 

buldu. 
Biraz sonra kuhYc de eski harare • 

tini bulmuştu. Aşık Sadainin yirmı 
gündenbcri meşhur kördüğür.1 gibi ~· 
sılı duran muammasını nihayet aşık 

Seyri çözmüştü. 
Bu gece kulnğı deliğin neşesine pa

yan yoktu. 
l\:ahve dolup başalmış, ~ubuklar, 

miimessek şerbetler, kahveler, e!iŞj bo· 
zalar birbirini takip etm~ \·e nihayet 
munma ~annğı beş on defa dolup bo •

1 
şalmıştı. 

Kahveden yflrnn yavaş yavaş çe • 
kilmişti. Aşıklar, tabiler lcah,·enin 
üstündeki odalarına gitmişlerdi. 

Artık gece yarısı olmuştu. Deli 
Mehmetle, Knrabulut Hüseyin, Sazlı 
dereli Sipahi Aliş, Akduman oğlu 1 • 
hiş dayi yerlerinde kalmıştı. Orta • 
hkta kimse yoktu. 

Dördü de uzun abalarını kartal 
lrnnndı arkalarına atarak kahveden 1 

cıktılar. Zen lbrahim paşa malrnlle • ı 
;indeki h.~mnmın önüne ~e.l~iler. Ha . 
mamın cumlc kapısına bıtışık pence .

1 reye fasılalı bir surette üç defa vur • 
1 

tebi mezunlarından Celile Enis 
hanım tarafından br.ıgün saat on 
beş buçukla Galatasaray lısesi 
merasim salonunda bir şan kon
seri veriJecektir. Celile Enis ha-
nım garp musikisinin yüksek tis· 
tat !arının eserlerini tnganni ede
cektir. Almanyada yüksek musi
ki tahsili göa müş o~an bu güzide 
genç hanımın ilk konseri mühim 
b·r san'at hadisesi te;kil ede· 
cektır. 

Tarihi evıcak ! 
Bulgaristandan iade edilen ta· 

rihi evrak dün de gümrükten 
çıkarılamamıştır. Giirurük idaresi 
bu evrakın resme tabi olduğunu 
iddia etmekte ve tarife muci· 
b;nce resim istemektedir. Ur-akı 
tesellüm edecek olan MüzP'ida· 
resiyise asarı atika olan bu ev-
rakm gümrük resmine tabi tu
tulamıyacağını ileri sürmektedir. 
Söylendiğine göre mesele veka
lete bildirilmiş, vekalet de güm-
riiğ_ün iddiasını haklı bulmuştur. 

Dığer taraftan müze idaresi 
tahsisatı olmadığından gümrük 
resmini veremiyeceğinden evra
kın daha uzun müddet gümrük 
ambarinrında kalacağı anlaşıl
maktadır. 

Kfiğıth::ıneye gidon şose 
Beledıyecin Karaağaçtaki mü

essesatrndan Kağıthaneye giden 
şosenin yeniden inşası münnka
snya km ulmuştur. 

sıgara kfü:dı ve birde yazı def
teri bu!unmuştur. Bulunan cep 
defteri teHdk edildiği zaman, 
hunun kaçak s'gara kaadı satış

larının hes:ıpları tutulan ufak bir 
yevmiye defteri olduğu anlaşıl

mıştır. 

Bu suretle küçük maznunun öte
denberi kaçak sigara lciadı sattığı 
anlaşılmış, kendisine kaçak kaat 
sattırdığını iddia ettiği hacı lsmail
le birli~te ihtisas mahkemesine 
verilmiştir. 

Hayrettin dün mahkemede 
cürmünü inkar etmiş, üzerin:le 
bulunan dört defter sigara kaa
dını içmek maksadiyle üzerinde 
bulundurduğunu iddia etm:ştir • 

Reis küçük maznuna bu!unan 
hesap deftarini hntırlatmış fal<at 
Hayrettin biiyUk bir soğukkanlı
lıkla şu cevabı vermiştir. 

- Ben onları yazı öğrenmek 

için ydzdım ... 
Neticede mahkeme, yaşıoı na

zarı itibare a!arak Hayrettinin 
üç ay haps"ne ve clirmü .sab!t 
o!amadığı için lsmailin beratına 

karar vermiştir. 

dular. Derhal kapı açıldL J{endileri 
nı karşılı) an kambur, çelimsiz, beli 
ne be)azlı, kırmızılı bir peştamal bü ., 
rünmü> nntır kılıklı cılız bir adamdı. 

Aliş ağanın bir suali üzerine: 
- Hepsi hazırdır nğn ... Göbek ta -

şında sizi bcldiyor. 
Dördü de lcahl'eden çıktıkları va • 

kit arkalarında bir gölge peyda ol 
muştu. Du,·ar k<?nnrından süzülerek, 
l\apı nralnrına !:inerek, yerlerde sürii 
nerek hunlnrı ta.kip ediyordu. 

Kulnğı kesikle arkadaşları hama 
ma girdikten sonra o da randaki kiil 
hanın tepesine tırmandı. 

Hamum kübbcsine bitişik qüz n~ 
lrnrşuıı lu perv~zdan kubbenin üstüne 
çıktı. !(uşağından çıkardığı uzun<" 
bir lrnnçerin demir sapiyle hamamın 
tepe camınn kuwetle ,·urdu, bir deli 
açtı. Delikten hamamın buğusu çıkı 
yordu. Bir mü-ddct bir şey göremedi. 
Yavaş yavnş alışan nnzarr aşağıdak 
cümbüş sofrasını görmüştü. 

Göbek taşında dört kişi soyunuk 0 
turuyorlardı. .Ayakta fotalara bü 
rünmüş dört kadın bunlara duldur 
dukları harda~darı sunuyor, sonra bi 
r.henk ba~lıyordu. 

(Bitmedi) 
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Cenıiyeti akva11ı mali koınitesinitı mühim bir raporu ---Takvim -- • Kalpte ııae Tefrik•• 

64 Avusturya, Bulgar, Yu
nan ve Macar maliyeleri 

Cumo Cumarteal 
22 nı .. n 23 nisan 

16 Zilhicce 17 Zilhicce 
GUn doğu§u 5,11 5,10 
GUn bab§ı 18,56 18,55 
Sabah namazı 5,11 5,10 
Öğle " 12,12 12,10 

Lartigle Sonya bu olan bitene 
tamamen llkaytmıt iİbi birbir
lerine bakarak gülümıiyorlardı. 

Nakleden ı I~ 

den çıkmak istiyen fakat b~ 
ceferinde camla karıılqan bit 
sineğin vızılbsı bile duyuluyord• 
Herkes heyecandan 1ararmlfll
Nibayet Patris bir Ork gibi İJI" 
liyen ve havayı sarsan bir sesi-:= 

-2- lkindi .. 16 00 I 6,00 
Cemlgeti akvam mali kıomiteıinin 

Avuaturga Macaristan, Bulgarlatan 
ve Yunaniatamn mali vaziyetleri hak
la.nda verdiği mühim raporun neşrine 
dibikü nüshamızda ba,lamıftık. Rapo
run neırlne devam ediyoruz: 

Hamisen: Bu muavenetin her
hangi bir hükümete tahsisi, o 
hükQmet milli bankasının ve umu
mi maliyesinin hilınil idnresini 
zıman altına almak için cemiyeti 
akvam meclisinin irae edecej'i 
tedabirin mezk6r hükümetçe ka
buliyle mukayyit olacaktır. 

Cemiyeti akvam ile hariçten 
bir muavenet gören devletler 
atuında daimi ve sıkı bir teş
riki meıai temin olunmalıdır. 

Komite ıerian faaliyete geçil
meai Uizumu kat'isini tekrar işa
ret etmektedir. 

7- Eğer terakkiyat ·komite
nin göıterdiği veçbile- ani ve 
ileride tahakkuk eden amiHere ta
alluk ediyorıa komitenin alaka
dar olduğu memleketler için hususi 
bir ehemmiyeti olan bir sabada 
fili bir teıebbUse girişilmiş de-
mektir. · 

Geçen Kanunusani raporunda, 
mali komite vasati Avrupada 
komfU olsun olmaoan devletler 
arasında kabil olduğu kadar 
çabuk, ve muhtelif memleketle
rin ticari imkinlorına tevafuk 
eden normal bir esas Uzerine, 
daha sıkı iktısadi milnaısebat te
ılı etmelidir. Ticari milbadele
lere yapılacak takyidat sermaye 
hareketleriyle kabili telif değil
dir. Harpten sonraki devrede 
kredi esasları piyacaların müfrit 
bir "kompartimantaj,, ı netice
'tinde zayıflamıştır. Komite bu 
meıelenin beynelmilel mesail ara
•ında ilk plana getiri;miş olma· 
11ndan dolayı beyanı mabzuziyet 
eder. Bu baptn takip edilecek 
siyasetin tafsil~tını tetkik ken
diıine taalluk etmez fakat bu 
mOnaaebatın umumi bir salah 
noktai nazarından haiz olduğu 
ehemmiyeti ayrıca kayıt ve işa
ret eder. 

Komite bundan baQka mecliıe 
fU noktayı ioaret .. etmek ister: 
.M&stakbel Ye luzumu mıkdarı 
nufusa malik olmakla beraber 
teknik maldmatı bulunan ve doğ
rudan doiruya siyasi merbutiye
ti olmayıp alakadar muhtelif hil
ktmetlerin emniyetini kazanmıt 
olan bir • ıahsiyetin Cemiyeti ak
Tam tarafından g6ıterildiği tak· 
dirde bu nevi projelerin tanzimi 
feTkalade kulaylaıa bilir. intihap 
edilen bu tahaiyet projenin mu
fUAI bir surette tanzimine ta
kaddllm edecek teknik milzaic:e
lerere ve mllnakaıalara bir kaç 
ay muavenette buluna bilir. 
Umumi mahiyette bir mesele 

A - Komitenin bakk\nda ba
zı mlltalaat ıerdine lilzum gör-
dilill umumi mahiyette diğer 
bir mesele vardır malum olduğu 
vechile Macar hükumeti Maca
ri•tanm barice karıı olan taah· 
h&dabnın kısmı azamını ifa mu
amelesini durdurduiu zaman 
evvela 1924 Macar istikrazını 
vikayeye karar verdi. 

Bazı mahafilde moratorrnm un mali 
komitenin teşebbüsü üzerine. illn edildiği 
zannırun mevcut bulunduğu hissediliyor. 
Hatitat bam başkadır. Macar hükQmeti 
bo karin komitenin reyini almadan itti
haz etmişdr. Maamafih komite Ununu 
anide kabul ettiği raporda bu karan 
bilahare takbihe lüzum görmedi H.U 
bamda bir çok devletler maalesef hırict 
borçlannın bir .kısmını tediyeyi talik 
mecburiıcdndt .kaldığmdan, komite bu 

mesele hakkında tatbik edilebilecek bazı 
umumi prensipler hakkında noktai na
zar tesbitine lüzum görm~tür. 

Akşam " 18 56 18,55 
YataI • 20,35 20,33 
İmsak .. 3,20 3,18 
Yılın geçen } 

111 110 
Günleri 

Yılın kalan } 
Günleri 

255 254 

Komite evvel! şunu beyan eder ki, 
kendi müt:ıl4asınc:ı tediyatı talile :kararını 
böylece iıtihaz eden memleket büyük 
bir mes'uliyet deruhte eder ve kredisiyle 
şerdine devamlı bir halel ~etirir. Bundan 
maada t:ı:ı.hhüdatın ademi ifası gayet 
mühir.ı bir harekettir. HAVA - Boctıa r1lzclr poyrazdan e.e-

cıek, bava eluıeriyetle açık olaeaktır. Yağ· 

Diğer cihetten. muayyen vari- mur muhtameı defllcllr. 

datla karşılaqbrılmış iıtikrazlarla Dlln 11ıcaklık en fazla 7, en az 8 dereceycll. 

ancak umumi bir imtiyazdan is- RADYO 
tifade eden istikrazlar arasında- 1 :J 
ki bariz fark istisn:ı edildiği tak- '---------Bugiin 
dirde filin zımanın, filin zıman- tSTANBUL -

18 
deo 

19 
:r.a kadar gra-

mofon 19.SO dan 20,SO :r.a kadar Bedia Rıza 

dan daha iyi veya daha az İ) i ı1ıuınnm ı.ttıraklle &az. 20,30 c1eo ıı e kadar 
olduğunu temin etmek güçtür. gramofonla Kavalerta Buatlkan operası. zı 
Aynı zamanda bir dayinin diğe. den 22ye kadar Senet Bannnm lttlraklle 
rinden müsait bir muamele gör· saz. 22 den 22.so :r.a kadar tango orkeetraın. 

VİYANA - Saat 17 konser, 18,15 ecnfl-

mek iddiasında bulunması da bllcrtn eeyrtlııeter taUmatnameaı, 19,15 Sa
meşküktür. at lfaretl, bava raponı, H,15 koıuıer, 21,U 

Şu halde komite meseleyi hal- Gece oeertyatı ve hava raporu, zz Danı için 

lede~ mukavele ıeraiti fıkdanı mwı:·lLSBEBG _ 19,45 kantolar-20,SO ko 

halinde, ecnebiye karşı olan ta- medya-21,15 Yt'nl ruı muıılklal-21,15 Bavn 

abbiidotını icra edememek ıztı- rapora, bavadllı neşriyatı. 
rarında bulunan hükümetin icra BOMA -

19.&0 pamofoa pWdan-t0,45 
Grafln Marla-MtuıabalJe...Havadlı 091rlyatı. 

etmiyeceği taahhütleri seçerken BUDAPEŞTE - Saat 18.SO • Gramoton-

memleketinin menafiinden ve do- plAklan-Vertha, Mlgnan, Fauat operalarm

layısiyle dayinlerinin menafii elan p&rçaJar. 

müıterekesinden ilham almalıdır. ~~ k~t 19,10 ıasmue-20 piyano 

Hilkdmet b6yle bir karar alırken 20,40 Labobcm ve Toeka operalarmdan par 

milli kredisinin icabatiyle tica- oalar. zz HOsalıabe-n,15 Korlar. 
• b" lUOSKOVA - 20 Gazete bavadl!llerl-L&-

retinı ımaye etmek lüzumunu nlnln dolum günü mtlnalıebetlyle zz _ 4 
hissetmeli ve bu ticareti himayeyi 1870 Lenin geceıt1 almanca '"' frarıaızca aı 
mümkün kılan mali münasebatıo manca konferans. 

arasında mizanı müsavi tutma- VABŞOVA - Saat 19.15 &Tamofon-H,45 

Franoysa mütemadiyen Kontu 
tetkikle meıguldii. istintak hl
kimi Patrise bitap ederek: 

- Kalkınız, dedi. T evkifiniı
den sonra yaptığınız cinayetleri 
itiraf ettiniz, fakat çalınan kasa-
larla feriki cürümleriniz hakkın
da malümat vermekten istinkif 
ettiniz. Bu hususta bizi tenvir 
etmenizi istiyoruz. ÇUnkli ifade
lerinizin nihayetinde ancak bir 
hafta sonra hakikati bütiln tefer
ruatiyle söyliyeceğinizi vaddet
miştiniz. Buyurunuz, bir hafta 
geçti, timdi sizi bekliyoruz. 

ihtiyar, beyaz sakallı Patris, 
timdi artık eski Patrise benze
miyordu. Kanburu doğrulmuıtu. 
Boyu eskisinden iki misliymiş gibi 
görilnüyor, gözlerinden alevleı· 
fııkmyordu. F ranoy ıaıırmıştı. 
lbtiyann arzettiii bu manzarayı 
o, bir defa da kendisinin eskiden 
bir çok vekilharçlar kullandığını 
itiraf ettiii zaman g6rmllftü.Sa
londa çıt yoktu. O kadar tam 
bir ıilkdt vardı ki, bir pencere-

BORSA 
21 Nisan 932 c--A .. çı-ıd_ı _K_•.;.p..,•n_d_• _. 

Kambiyo 
F msız Frangı 
ı lngiliz lirası Kr. 
M T l.. muta bili Dola . . Liret 

radyo plAkJan H,45-Badyo gazeteleri 21) 

Jıdır. Mualkl muhasebe, 20,13 konser, 20,15 Bet- .. 
Belıtı 
Drahmi 

la. Frank Komitenin dU,Uncesl boven a1ntonı. 20,50 Damı mmk•u .. 

Yarın .. Bu:ıdnn ııonra komitenin tah
minine göre bir çok ahvalde 
kısa vadeyle kırcdi 3çanların kat'i 
bir tesviye kabul etn:eleri müte
kaddim bir .. konıuUdaayoıı., a 
tevakkuf eder. Bu koooalitlas-

VİYANA - lS - saat lpreU.. Bava ra~ • 
ponı. Öyle raponı. 13110 - Koaııer 11,U - • .. 
Ur - Gramofon plA.klan, 16,'3 - Konfe- .. • 

Leva 
Florin 
Kuron 
~lllnıt 
Peıeta 

Mart 
Zloti 
Ptbf<' 
Lev yon kısa vadeli lurediler açıhr

ken nazarı itibare ahnmııtı. 
Komitenin dü~üncesi şudur: 

Uzun vadeli istikrnzl3r tedaville 
THedilirken tasavvur edebildiği 
bütün kanuni kefnletlere ve bey
delmilel en yüksek siyasi ve 
mali mesnetlere maliktir •. Bun-
ların tedavüle vaz'ı bir memle
ketin beynelmilel himaye altında 
tekrar imarı esasını ekseriya te
min etmiıtir. Bu vadelerin kıy
meti dü~ilrülmiye terkedildiği 
zaman konsolidasyon ihtimalitı 
m abada bir surette az.lır. Ve 
diğer borçların " ıerek uzun 
vadeli gerek kısa vadeli 
olsun ,, kat'i teaviyesi güç-
lqir. Uzun vadeli iotikrarlar ile
ride bilyük mütkülit tevlit ede
ceklerclir. Sallb hareketini temin 
için beynelmilel bir faaliyet 
katiyea lhım ve pek milmkOn
dür. BütOn dayinlerin menfaati 
bu noktada teıriki mesaiyi icap 
ettirir. 

l'Ul9, 18,115 - Damı moıdkau, lt,10 - MUU • • 
ıuı-r, W.10 - Orkeetra 21,M ..J Aktam - • 
raporu, ız,05 - ~ Monııert. .. . 
HEİLSBERG - 18,40 konfenuuı, TllrkJ. .. • 

yenin yeni iktisadi bayab, 19,10 - MUU mu 1 TDrk lirası Uloar 
Çervoocç 1\ uruş lllkl, ZO - Şen g'ece, BerUndeıı nakO -

Damı mıulkuı. 

BOMA - 11,SO - Teranlm ft mubtelit 
maalka, 18,20 - İtalyan eeb1rlerl öserlne 
mmabebe, 19 - Muhtelif ha'fadlaler, l'r&
mofon plAklan, Z0,46 - Opera parçalan ba· 
vadlsler. 
BUDAPEŞTE - 18,!0 - Salon örkestra 

konaeri, 17.2.5 - Macar halk prkdan, 18,SO 
- R. Wagnerln "Dle Walktlrle., opereti. 

OSLO - 16,18 - Konııer, 18,30 - Milli 
lDUslka, 19,30 - Londradan Norveç izcilere 
nutuk, H,15 - Orkelltra konaerl, U - Damı 

Nukut 
Fransız Frangı 
Dolar 
lngiliz lirası 
Liret 

Borsa harici 
Alon 

1 

924 
Mecidiye ı -o 
Banknot 2 

muslkaaı. 

MOSKOVA - 18 - Radyo nf!frlyatı, 17 - ·------------•ı Qttçı radyo pzete.a, ıo - Almanca'"' tacı- Beyollu 
11ıçe konfel'&lld Birinci •719 ve Odncı tn- Fransız tiyatrosunda 
temaayonal. 
VARŞOVA - 1'1.!5 - Kon11er, 18,so Mu- Ra,lt Rıza Tiyatrosu 

aJka. 19,!5 - Gramofon plaklan, 19,45 _ Pazar 24 nisan, akşam 21,30 da 
Baclyo sazete.1, ıo - Musahabe, 20,15 _ Mile ELENA HALKUSI iştir4t. ile BiR 
Komer, 21,55 - Tefrika. ıı.ıo _ Cbapln GECE ve BiR HAYAT piyes 3 perde. 
koo!er, ft,40 _ Badyo cuet.ıesı, 20,50 _ Yazın: Yunan edibi Spiros Melas. 

Damı moslkaaL Kadıköy SUreyya sinemasında 
rinde icra edeceği mühim akis- (Alber Pregan) ve (Anebel· 
leri bilmektedir. Alikadar dev- la) tarafından temsil edilen (Baskın) 

Fransızca sözlü ve şarkılı. 

letlerin de bunu ibate ettiklerine 
kanidir. Bu hareket o memleket- ER~~~E~~ T!y~~~!uıu 
lerin kredisini sarsacak ve bay• Bu aktam 

ıiyetlerine halel getirecek mabi- saat 21,30 da 
yettedir. Bir çok mesai senesin- Kadıköy 
de iktisap edilen düyununu Süreyya 
muntazaman tediye şöhreti kay- salonunda 

bolduktan sonra bu töbretin Hanımlar 
tekrar iadesi gayet göçtür. Za- Terzihanesi 
manın mlifkillab her ne olursa vodvll 3 perde 

- Ben katil değilim, deci~ 
Bir saniye içinde salonda bit 
karışıklık oldu. Sonra polis br 
fiyesi Larşe biddetl~.JlY•ğ• lr~ 
kar:ık Patrisin Uzerine yOrndl 
ve dişlerini gıcırdatarak : 

- Bunak herif, diye bağırdı. 
Bizicle alaymı edivorsun, bit 
haftadan beri bu sözleri s5yle
mek içb mi bizi alakoydun? Ak 
;;imdi mıhyorum ne apt:almıtıJO: 
Bu alça!< herif şeriki cürümlerİJll 
kaç:r::ı::lk için bize böyle biı 
oyun 07nadı. F akzt, bunun ce
zasını pek ağır olarak çekecek'" 
ab. 

Larşe hiddetinden okadar k&ı 
pörmüştü ki, bir :ı:ı kendini ta'" 
mamen kaybetti ve kendisial 
polis lıar:ıkolunda zannederek 
Potrisi döğmek üzere elini kal
dırdı. Fakat o anda bir ıdt 
billur gibi ibenktar ve aakill 
bir ses: 

- Mösyö Lar9e, diyordu. Ker 
dinize geliniz, esa~en Patriai• 
~özleri temame;;ı doğrudur. 

Lnrşe birdenbire döndü. He
nüz temamiyle kendini loplıya• 
m:ıdığı için acı bir seıle: 

- Siı kimsiniz, Madam? dedi. 
Ve ne ııfatla ••• 

Fakat Elena, onun cilmlesinİ 
bitirmesİlie müsaade etmeden: 

- Bea mi kf mim, dedi, bell 
Elena Gregoroma, Kontes Kaı
telmeyranın, yani Röno Lui Al• 
ber Kastelmeyra'nın dul zeyce
siyim. 

Salonda mllthiş bir hayret, hir 
bomba gibi patlamııtı. Kont 
ayaia kallnmt kekeliyordu.. 

- Bu liimn kaçırmış olmalı •• 
Evet, muhakkak kaçırmıt olmalL. 

Fakat Elena onu dinlemedeo 
sözlerine devam ediyordu .• 

- Ben, tekrar ediyorum, bu 
adam tarafından GOrciıtanda 
katledilmiı olan Reno Lui Alber 
Ka:ıtelmeyran'ın dul zevcesiyim. 
Bu adamın asıl ismi de Adolf 
Buroöldür.Maktul Kontun evra• 
kmı alarak ve amcası Markinin 
körlü~nden istifade ederek za• 
vallı Kontun yerine geçmiştir. 

Kastelmeyran kaykırıyordu. 
- Hakikaten çıldırdı. Fakat 

ben, daha fazlasına tahammlll 
edemem. Esasen amcam 1Dp!ıe• 
siı çabamın altında bana yapdan 
bu hakarete müsaade etmiy~ 
cektir. Bense bu kadının çılgın• 

lığı sabit olup salondan çıkarıl
madan buraya avdet etmiyece
ğim. 

Hakikaten Kont bu sözleri 
s<sylerken kaçmıya yaklaımıt ve 
elini tokmağa koymuıtu bite ... 
Franoy elini uzatarak haykırdı. 

- Jandarma.. Bu herifi dııart 
çıkarmayın1z .. Görmilyot muıunu~ 
ki kaçmak iıtiyor? Sen de Adoıf 
Burnöl cinayetlerinin hesabıol 
vermeden bordan bir adım di• 
şara çıkamazaınf. 

Kont, vahşi bir hayvan gibi 

Hükümetin kredisinde aalih 
faaliyetinin istinat edebileceği 
bir unsuru muhafaza IDzumu ka'
tisi unutulmıyarak, hükimetlerin 
ticari krediyi muhafaza etme
lerinin fevkallde llzım olduğuna 
komitece hükmedilmektedir. Çtin
kil her memleketin tediye kabi
liyeti harici ticaretiyle tev'em 
olarak filiyat gösterir. Bundan 
baıka komitenin tahminine sıöre 
kredisini muhafaza etmek istiyen 
her hilktimetin hazine tarafından 
tedavllle çıkarılmıı kısa vadeli 
bonolar ıeniaine devam etmesi 
menafii icabatındandır. 

olıun, komitenin ooktainazarınca Nakili: Mahmut Yesari bey. 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

uluyordu. (Bitmedi) 

Bazı ahwalde 
9 - Komite raporunun husu

si memleketlere milteallik aksa
mında görilleceği vechile, bazı 
ahvalde harici dUyunun bir mild
det için tahfifine lüzum ıörmüı
ti1r. Fakat bu hareketin ati Oze-

bu mütkülat kısmen taahhüde 
ademi riayeti icabettirmit oldu- • M E l E K 't a E L H A M R A 
gw undan alakadar devletler evlevi- !! e ii 
yetle ve kendi menfaatleri için vlk· 5 Sinemanın yeni mahbubu H 
tinde tediye eder namusklr med- İ TALL11'LLAH H 
yunlar sıfabnı tekrar iktisabe !İ i! 

SINEMASINDA 
Mevsimin harikası olan 

HANRY GARAT• nın 
çahıma!ı ve borç taksitlerini Iİ BANKHEAD H 
muntazaman tesviyeçareıini bul- =ı G.. h :: Ne Sevimli 
mabdırtar. 1=1

1 una tın H 
Ancak b6ylece milbadelelerini il (it est cbarmınt) U (Mon P~ .. he) 11 canlandırabilirler. Ve iktisadi H . . ! filminin bilyük m.ıvaffaloyeti 

bünyelerinin esasında bulunmuş i· Heyecanla fılmmde li devam ediyor. Tenzilltlı mati-
olan mali teahilitı tekrar elde lf Tenıilitlı matine saat 11 de ; ne saat 10,45 te 
ederler. Bu m~li .teıbillt istik- 1ı 114 veten: p ARAMOUNT' un alikabah halihazır dllo"• 
balde de kendllerıne lizım ola- !: f :1 

caktır. ii havadiılerı ile Zengin Sesli Varyeteler 
~ Devam edecek - ___ • •ı••s= & ...... •=••=•=;==nm-n:•=--:rm:=m ----•·uı,==:::mamm•_.,,. 



Son Bir Tetkik 1 
~---:~-==--=-====-----
Bolşevik aleminde! 

- Yazan: Kontes Karolyi -

Şimdi bütün Rusları arkasından çekip 
götüren iş aşkıdır •• 

'•çire hörmet - Tevrat'ın dediOI - Mesken bahsi - NUfus 
niçin artar, 81Um nlçlnleksllir ?-Apartman kiraları -

Hususi mUlklyet 

G .. 1 sel ~ erden pazar; halbuki kim-
t erın durup dinlendiği yok. Mü~ 
;nadi bir çalııma. Bunun sırrı 
ı....~ada \jır haftanın günlerinin 
~ indirilmesi ve işleme hususun 
'fQ a ~U&yYen takımlar teşkil edil~ 
eaı olduğunu öğrendim. 

'fQ Ruayada olduğu kadar hiç bir 
ne etnlektte çalışılmaz; sonra ge
h Ruayada olduğu gibi işçilerin 
otd !'in beşte birinin istirahatte 

Ugu baıka bir yer yoktur. 
Anıele beş günde bir beyaz esw :•Plan üzerinde biılüzları, elleri 

ı::ıniz olduğu halde Hars park
d ı...da, müzelerde, spor yerlerin
~ uulunurlar. Bu suretle fabrika-
1..•!.Jaaıluız itler. Bazı mağazalar 
~ gece açıktır, yani bunlar da 
))•tün gece itler. Sabahın ikisinde 
ır berbere uğrıyabilirıiniz. Ke

z. lokantalar için kapanmak yok
~· Hangi sokağa sapıa.m çekiç, 
~a sesleri ve kamyonlara atı
d taşlarm çıkardığı gürültüyü 
llYUyonnn. Moskovanm her ta
~~~a bir taraftan parlCe tatları 
&öl\uluyor, bir taraftan asfalt dö
kniyor. 

Bugünkü Rusyada herkes bir 
rlııına nöbetine tutulmuş bir halw 
'Lı~· En kazançlı it el itleri oldu
~undan umumen buna atılınmak· 

d1r. 
Son senelerde mühendislik, mi

ııı-rJık gibi fikri itler de artan bu 
l'ağbete mazhar olmaktadır. 

Ecnebi fen memurları, mühen
~İıleri her memleketten ziyade 

\layada para kazanmaktadır. Fa
~t, aaıl imtiyaz daima İşçi sınıfın· 
"4Ulır. Ameleye herkes hörmet 
•~t~rir, eskiden zadegan neyse, 
f~ amele o dur, yani Rusyanın 
'-ıl ıımfıdır. Bu bir nevi müsa
!.'J'ızhk olsa da onlardan alına
~ nimetin azami haddini almak 
~Ilı bu yegi.ne yoldur. Guya mem 
elrette tevratın §U suresi tatbik 
eclilmiıtir: 

Ayaklar baş olacaktır. 
1_.Eiki zadegan ve rühban sınıfı 
"ÇIJl de, vaktiyle fıkaraya peşkeş 
~!'ilen öbür dünyanın nimetleri 
""'11İs olunmuıtur. 

Muharrirlerin, artistlerin, res
~lann kazancı ameleden Üç 
~e fazladır; fakat bunlarda a
~leye nisbetle mevki itibarile 

ilci safta bulunur. 
d Şimdi umum Ruslan arkasın • 
'it an çekip götüren it atkı, bütün 
~lara heyecan veren daha ça -
d , daha iyi it çıkarmak iptili.sı-

11'. 

taı SPorcular da büyük teşvik gör
O}dktedir. Fakat Çarlar devrinde 
t uiu gibi artık isyan yolu yok
dllr; artık gizli gizli bomba yapıl
..:,.ıı yoktur; artık tahrip sayfası 

1~anmış, imar, ihya kitapları a
S•111111tır. 
Ilı 'Vera Zasuliç ve Necayef za
rı anları geçti; artık çatı arala -
ı·İd~ki odalarında genç mektep-
1 el'ln hükumet aleyhine propa-
fil:;~a tertipleri, halkı kazanmak 
"' ıyle gizli kağıtlar basıp da ~ 
1ıtınaJc modaları kalktı. 
l' Cünün mümeyyiz vasıfları ha
'llıt.ket, yaratmak, urak çekiç, har
ı- an ınakinesi ve çimento gibi ke-
l'fltelerde hüli.sa olunabilir. 
lıteaken bahsi : 
~--i . nkiraz bulan Rus imparatôrhi-

a:dıe~irlerinin ana caddelerinde 
Yiilc eıan~, zengin tüccarlara, bü
r-ıı fabrıkatörlere ait geniş, f e
S f' odaları hi.vi konaklar vardı. 
~b ıJ, hakir halk tabakası tabaka 
~e aka bu caddelerden mütemadi
ı_.1n ~aklatan ücra kö, elere çe • 
IQ ını, .. 
~Uız ' ~ıgınmıılardı. Bunlar ha-
Pi ' zıyasız, susuz, mecrasız bu 
~ Yerlerde ağılda koyun gibi üst 
llineh~tururlardı. Moskova ahalisi· 

ıç değilıe bir rub'u bu yer al· 

Bir kuş bakışı : 2 
tlarında, izbelerde, nihayet ka
dın erkek çoluk çocuk bir bucakta 
tutulabilen bir odacıkta yaşarlar
dı. Bütün şehir ahalisinin nihayet 
yüzde 1 Si umum emlaki tasarruf e 
diyordu. 918 ihtilali bumüsavataız 
lığı defedecek bir yol aradı. Kıy
meti 10,000 rubleden - yani 60,000 
franktan • fazla tutan evleri bir 
kanunla millete mal etti. Büyük 
şehirler civarında sıhhi, mükem
mel bir çok evcikler yapılmasını 
teşvik ve bunların mutedil şart
larla kiralanmasına müsaade et
ti. Yani Rusyada kimsenin evi bar 
kı yoktur sözünün manası herke
sin evi barkı, hiç olmazsa sihhi 
birer dairesi olmasına çalışılmak
tan galet bulundu. 

Şehirler sekenesinin adedi baş 
döndürücü bir süratle artmakta
dır. Harpten evvel Moskova nüfu· 
su 1,500,000 di, bugün 2,800,000 
dir. 926 danberi tezayüt nisbeti 
yüzde ~5,5 tur. 

Aynı tezayüt Leningrad'ta yüz
de 38.1, Ural-Sverdlovsk'un pa
yitahtı • yüzde 74,3 tür. IIah ilah .. 

Ahalinin de mütemadiyen inşa
atta bulunmasına rağmen hükfr
metin herkesi sihhi meskenlerde 
oturtmak üzere yalnız 1931 de ih~ 
tiyar ettiği masraf bi.- milyar yüz 
milyon rubleyi geçmiştir, - altı 
milyar altı yüz milyon frank -. 
1932 senesinde yapılacak sihhi 
meskenler masrafı için bütçeye 
konulan para bir ,milyar altı yüz 
milyon rubledir. Moskovada yeni
den yeniye yapılan bu nevi evlere 
500,000 kişi, 200,000 kişi eski hu· 
susi konaklara yerleştirilmiştir. 

ı-. · Bu sa'ray ve konaklardan ez
tocümle 2250 metre murabbaı üze• 
rine bina edilmiş olan Kuşinde 
vak.tile 15 kişi otururdu; bugün 
buraya ferih f uhur 300 kişi yer• 
leştirilmiştir. 

Meskenlerin sihhi şeraite tevfi
ki, iş saatlerinin tahammül haddi
ne indi:-ilmesi fakir sınıflarda ö· 
lüm vukuatını 14 senede yarı ya· 
rrya dütecek derecede azaltmıştır. 

Bugün meskenlerde nüfus ba
şına 5.5 metre murabbalık bir yer 
tahsis olunabiliyor; fakat birinci 
bet senelik proğram nihayetinde 
bunn 6.5 metre murabbaına ve 
ikinci pilan 12 metre muarbbaına 
çıkaracaktır. Yeni evler yapılm 1.

sında evvela amele istifade edi
yor. Avrupanın Garp memleketle· 
rinde fazla kazanan bir amele 
ailesine kendisinden az kazanan· 
dan daha pahalı ve binaenaleyh 
daha rahat bir apartman tutabilir. 
Yeni Rusyada böyle şey yoktur. 
Ayni apartmana az kazanan ame
le az para verecektir, yani apart• 
man kiraları oturacak kimsenin 
gündeliğinin yüzde şu kadarı o
larak taayyün eder. Mesela bir a
mele ayda 300 ruble kazanıyor ve 
mesela 30 ruble kira veriyorsa ay
da 150 ruble kazanan amele ora
da oturduğu zaman 15 ruble kira 
veri. Buna mukabil senede 60,000 
ruble alan bir muharri aynı apart
mana çok daha fazla bir kira ve.· 
rır. 

Meskenler umumi surette kıı~ 
men belediyenindir, kısmen koo
peratif bir esasa tabidir. Bu ikinci 
sınıf meskenler kıymeti 12,000 
rubleye kadar olup hükUmet tara
fından 60 sene için açılan kredi
lerle yapılır. her apartmanda aza
mi beş oda bulunur. Kira, taksit 
ile ödenir. Ödenen miktar o daire
nin muayyen bedelini tutunca o 
daire oturanın olur ; kendi hususi 
malı olur, fakat onu kiraya ver· 
mek yahut satmak hakkı yoktur. 
Fakat karısına, yahut çocuklarına 
devredebilir. Karısı ve çocuğu yok 
sa ölii.müyle daire hükumetin olur. 
Böyle hususi mülkiyet çok az ol
makla beraber bunun tam bir kO"' 

S - VAKiT 22 Nisan 1932 ~ 

Yeni Amerika 
Sefiri geliyor 
Mr.Greevun yerine Amerika· 

mn Ankara sefirliğine tayin edi· 
len Mr. Charle H. Sberril 14 
mayısta şehrimize gelecek ve 
ertesi günü itimat~amesini tak
dim etmek üzere Ankaraya gi
decektir. Sefir şimdi Pariste 

EJJt#ti Sta8 Rft;(ld 
Macar takımı B milli 

takımı değildir! 
bulunmaktadır. Hararetli dedikodular, beyanatlar ve 
münizm akidesine muhale~~~ mey tebliğler dün akşama kadar devam etti 
dandadır, fakat Sovyet mudıranı· 
nın bir kuvveti de itte buradadır; iki tarAf da .iddiasında ısrar ediyor 
hadisatın zaruretleri karş111nda e· - -- -
ğilip bükülmez, meram anlamaz 
olmaktan çıkarlar, nazariyeye eıir 
kalmıyarak, hayatın icababm da 
teshil ederler. Bu kooperatif ev· 
lerinde kira belediye evlerininkin· 
den ve harp evvelki konaklara ait 
kiralardan tabiatile daha pahalı· 
dır. Mesela ayda 600 ruble kaza
nan bir aile beş odalı bir apart
mana aylık kira olarak: 

Bir Koo(M'~tlt evinde '%0 - 100 
Bir Belf'dJyc ('\'inde 60 - '%0 
F.skl Jmnııklarda bir dairede tO - l50 

ruble verir. Yolda simon arme 
at nalı teklinde, uzun balkonlu 
taraçalı, büyük bir bina gördüm: 
Önünde büyük bir bahçe, çimenler 
?z~rinde çocuklar cıvıldıyor. Bir 
ışçı kadın bakındığımı ve ecnebi 
olduğumu görerek binayı gezdir
meği teklif etti. Hem geziyoruz, 
h~ anlatıyor: Bina 929da bitmif. 
lçınde 1500 ki!i oturuyor. Müşte
rek mutbakları ve lokantaları var. 
Fakat yemeğini kendi yapmak is
tiyenler için de ayrı bir mutbak 
dairesi yapılmı§, apartmanlar iki 
veya üç odalı. Çatıda dut ve gü
neş banyoları hazır. Binadan ay
n bir taraf ta bulunan bir tephir
hanede herkesin çamaşırları ma
kinalarla yıkamyor. Rehberim kow 
casiyla ve annesile beraber otur
duğu güzel döteli dayalı iki od:ı
lık apartmanını mağrurane göıte· 
riyor ve Rus amelesinin böyle gü
zel bir meıken ıahibi olması akıl 
ve hayalinden geçerıniydi diyor, 
• Su,' tenvir, elektrik, gaz ve tes

hin dahil olarak apartmanın kira· 
sı 26 ruble. Kendisi ve kocası Ce"' 
man 300 ruble kazanıyor. Öğlele
ri üçer, aktamları ikiıer kaptan 
mürekkep yemekleri için ayda yir 
mi beşer ruble veriyorlar. Bu su
retle kiralarını ve yiyip içme mas
raflarım verdikten sonra cepleri
ne de 199 ruble kalıyor. 

Bina dahilinde umum için bir 
kütüphane, bir mütalea salonu a
ra sıra oyunlar oynanan bir ti;at
ro var, çocukları, kadınları bir çok 
fena hastalıklardan vikayeye ma
tuf hastalıkların nasıl geldiğini 
tahribatm 9ekillerini ve usulsüz co 
cuk düıürmenin mucip olduiu 
türlü türlü tehlikeleri gösteren mu
sattah, .mücessem levhalar, kabart
ma resimler, izahnameleri havi bir 
müze var. Aym muhit içinde ço
cuk bakım yurdu, çocuk bahçeleri, 
hasta çocuklara mahsus sanator· 
yum da düşünülmüş, yapılmııtır. 
Sosyalist bir devlet ülkesinde is
tikbalin meskenleri hep bu ve bu
na bt!nzer tekilde olacağı görülü
yor. 

Böyle Binaların adedi henüz 
pek az, fakat bir taraftan yapıl
makta. 

Bazı komünlerde kırmızı tuğ
ladan bu kabil yirmi kadar yeni 
bina var. Yedi senelik mektebi, 
dispanseri, amele klübü, mahalle
nin çocuk bahçesi, kooparatifi 
hepsi tamam. 

Memleketin bütün büyük sanayi 
şehirlerinde, en güzelleri bilhassa 
Harkof'ta, Baku' da olmak üzere 
böyle ameleye mahsus malikant:· 
leri var. 

Petrol merkezi olan feyyaz Ba
ku şehrinin geniş, müzeyyen cad
delerind~ bu kabil elli kadar mü
kemmel bina vardır ki, bunlar da 
40,000 kiş i iskan edilmiş bulun· 
.maktadır. Bakunun hinaları ve iç
timai, harai müesseseleri Rusyanın 
bütün diğer şehir!erine faiktir. 
Bir şehrin refahı icin bes senelik 
p~oğr~mın tatbikindeki -kabiliyet 
hır mıyar olmaktadır. Baku bu pi
lanı yalmz iki senede tahakkuk 
ettirmittir. 

'(Sonu yann) 

Uedlkoduları mucip olan Macar takımı 
[ Köşelerde iki genç takımımızı takviye için lzmirden 
ça~ınlan ve gelen Sait ve Ihsan Beylerdir ] 

Dün şehrimizde bulunan Ma- şamamazlığın tasavvuru gayrı kabildir. 
car takımının milli bir takım lıtanbul mıntıkasının bu tebli ği serapa 
olmadığına dair Istanbul futbol yalandır. Bu maçlann .. Milli maç,, oldu
mıntakasının gönderdigw i dikkate ğunıı dair federasyonun elinde IAzım ge-

len bütün vesaik vardı r. 
değer tebliği ve protestoyu yaz· Spor teşkilAtını anarşiye düşürecek 
mış ve mıntakanın edindiği ka- olan bu hareketi federasyonumuz mer
naat eğer yerindeyse bu işin kezi umuminin nazarı ıtlaına arzedecek 
cidden hazin ve acınacak bir ve bunun hesabını rnracakur.,. 
Taııyet ihdas ettiğini işaret et- Macar takımının millt formayla oy· 
mittik. namaması hakkında şu izahat veriliyor; 

D Macar forması da bizimki gibi beyaz 
Ün bu şayanı dikkat hadise üzerine kırmızı dır. Bu suretle iki ıakım 

bütlin hararetini muhafaza et- aynı formayla oyn:ırsa hakemin oyunca· 
miş, muhtelif safhalar geçirmiş, ları ayırmasına imkAn yoktur. İkinci 
de~ikodular almış yürümüş ve maçta M:ıc:ırlar mili! formayla takımımız 
futbol federasyonu bir tebliğ yeşil forma} la sııh:ıyıı çıkacaktır 
göndermiştir : Orhan bey ne diyor? 

21 nisan tarihini taşıyan bu Diğer taraftan mıntaka reisi 
tebliğ aynen şudur : Orhan beyin de söyJedikleri şun· 

lardar: 'Jstanbulda bulunan takımımızın [\]a. 
caristanın profesyonel (B) takımı oldu- - Bizim milli takım kadrosu 
ğunu ve Macar federasyonuyla Türk fe- aşağı yukarı malumdur. Faraza 
deras.1onu arasındaki mutabakata \'e bev- Ni!ıat, Zeki, Rebii, şu ve bu .• 
nelmilel federasyonun müsaadesine te~- Bunlar bu takımda olmazlarsa 
fikan müsabakalann iki müntahip millt bu takım da milli takım olmaz. 
takım arasında yapılmakta bulunduğu 
görülen lüzum üzerine il:ln ederiz.,, Macar takımının vazıyeti de böy• 

Bu tebliğ Macar kafile reisiyle ledir. 
federasyon reisimizin imzasını Pazar günü oyniyan takımda 
taıımaktadır. Macar millii takımının ne A ne 

de B. takımına mensup tek 
Derhal kaydedelim ki bu teb· 

liğı okuduktan sonra da kendi· 
mizi lüzumu kadar tatmin edil
miş bulmedık. 

ÇıkardıGımız mana 
Tebliğden anladığımız mini 

şudur: 

Gelen takım evvelce ilin edi
len, Mac&r B milli takımı değil· 
dir. Sadece bir profesyonel B 
takımıdır. Bununla beraber Ma
car federasyonu bu takımın ya· 
pacağı müsabakyı bir milli takım 
müsabakası olarak kabul ediyor. 

Çıkardığımız bu manayı ihlal 
edecek yeni bir hadise çıkmazsa 
bu vazıyet lstanbul mıntakası
nın tebliğını ve görüşünü kısmen 
haklı çıkarmaktadır. Çünkü mın
taka gelen takımın aşağı yukarı 
deYşirme bir takım olduğunu 
iddia ve Macar B milli takımı 
olmadığını işaret etmişti. Filha
kika gelen takım yukarki tebliğa 
göre de Macar B milJi takımı 
değildir ve laalettayin bir Ma
car takımıdır. 

H8dlselerln aklslerl 

Bunu böyle işaretten sonra 
dığer fasıllara geçelim. Dün ha
dise şehrimizde çok mühim bir 
tesir bırakmış ve muhtelif dedi 
kodular almış yürümüştü. 

Bir sabah refikimiz federasyon 
reisinin mıntakamn tebliği karşı
sında şu sözleri söylediğini ya
yordu: 

Spor teşlı:i!Au içinde bu kadar anla-

oyuncu yoktur. 
Tahkik ettik ve bilhassa Ma· 

carların kendileri de: 
- Biz milli takım değiliz de

diler. 
Kafile reisi de: 
Bunlar milli takıma namzet· 

tirler. Sekiz on sene sonra belki 
içlerinden bazıları milli takıma 

alınabilirler, dedi. 
iddia edildiği gibi şahsı bir 

iğbirar meselesi yoktur. F ederas· 
yon reisiyle 25 senelik arkada· 
şız. Hepsi hörmet ettiğimiz ar• 
kadaşlardır. Bununla beraber bu 
arkadaşlak hakikati gizlememize 
bir sebep olamaz. 

Macar gazeteleri 
Diğer taraftan Macar sefare

tinde tercüman olan, mıntakanın 
ikinci katibi Saffet bey de ha· 
dise hakkında şöyle söylemiştir: 

- Efendim Macaristanın spor 
işleriyle en fazla uğraşan gaze• 
tesi "Maciyar Hussak,, dır. Bu 
gazetenin şehrimize gelen Macar 
takımı hakkında yazdığı maka
lede verdiği malumat şudur: 

"Bugün öğleden ıonrıı Peşteden Is· 
tanbula bir muhtelit gidiyor. Bu takım 
(3 - Ker) Çişbek, (Somak) ve (Nemzeti) 
kulüplerine mensup oyunculardan mü
rekkeptir. Bu takım Türkiye milli takı
mıy a ~ki maç l ap:ıcak. sonra Bıılgaris
tana gıdeıek Sofya muhtelitiy!e oynıya· 
cak. Bu sabah Viyanadnn geler, gazeteler 
bu tak ımın Macar pıofesyonel mitil ta
.1.ımı olduğunu yazıyorlar. Buna hayret 

( Lutfen sayfayı çeviriniz). 
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Ekmek fiatlarının artı- e~;~i:::~ ıokanta Yunan san'atkirı 
Belediyenin umuma mahsus 

rllmasl dogw ru deg"' ı·ıdı·r '· ucuz bir lokanta açacağı hakkm-
da bir takım yazılar yazılmıflı. 
Dün yaptığımiz tahkikata göre 

Beykoz çayırının belediyece istimlAk edilip bu Jokanta hakkmda verilen ha· 

balkın tenezzilhilne tahsisi kararlaştırıidı herler yanhştır. 
FHvaki belediye, bir lokanta 

lstanbul umumi meclisi dUn Dairoi encUmen azasından Avni açmak için yeni iktisat müdürü· 
reis vekili Saadettin Ferit beyin bey ı6z aldı: nün teşebbUsiyle yeni sene büt-
riyasetinde toplanmıştır. Azadan - Ekmek 11arbı gerçi daimi çesine bir mikdar para koymuı-
bazılarının mezuniyetleri kabul encUmence yapılıyor, fakat lktı- tur. Ancak bu teklıf Meclis ta-
edi!dikten sonra Etem izzet bey sat müdürJüğünün tetkiklerine rafından kabul edilirse açılacak 
tarafından verilen takrir okun- ibtina ettiriliyor. Ekmek fiyatların- olan lokanta münhasıran bele-
muıtur. Takrirde .. Bursa-Yalova daki galat vaziyet bizim de dik- diye memurlarına ait olacaktır. 
yolunun gayrı kabili mürur oJdu- katımızı celbetti. Sorduk, ciddi Ucuz fiatla yemek verecek olan 
ğu bilmünasebe ml!ıahede edil- tetkilte ibtina etmediiini lokantanın umuma teşmili bele-
miıtir, halbuki bu yolun inşacı· gl>rdük. Muhittin bey efendide diye mnhafilince temamiyle ım-
DID bayla zaman evvel müteah· hadiseye ehemmiyetle allkadar kinıız gl>rülmektedir. 
bide havale edildiii i;iti!di, in- oldular esaslı tetkikat yapılıyor. 
ıaahna henOz niçin baılanılma- Biz znbire borsasındaki satıı· 
dıtının izahı rica o'unur,, deni· lar üzerinden hareketler ·yapı· 
liyordu. yorduk. Iıtanbulun iıtihlAk nok-

Daimi encilmen azasından Av- tasından ihtiyacile, yani aarfet-
ni bey bu takririn pek haklı bir mesi Jizım gelen mıkdarla borsa 
ıuali ihtiva ettiğini söyledi, iO· satış mıkdarları arasındaki fark 
lun dokuz kilocetrm:unun müte- dikkatımızı celbetti. Bunu bize 
ahhide ihale edildiğini, müteah- izah edemediler lktısat müdü-
hidia hayh ıauıan geçtiği halde r6müz yeni geldi, onun için tet-
İfe başlaa>adığı kaymakamın ti· kik etmek üzere istimahl etti; 
kjyetleriaden anlaşılmam üzerine kabul ettik. Bu takriri müstace-
tqebbQsatta bulunulduğunu ve liyet kaydile makama tevdi ede-
takririn müstaceliyet kaydiyle lim. önümüzdeki celsede izahat 
makııma havale edilmesinin mu- versinler. 
vafık olncağını iltıve etti. Bu su- Cevdet Kerim bey -. y aloız 
retJe kabul edildi. Silini · kaza- bu izahat sadece tenviri mahi-
sında bazı mahallelerin irtibatı-

yette olmasın, ayoı zamanda 
nın değiştirilmesi hakkındaki tes-
kere mülkiye encümen!ne havale tedbiri esaslarla karşımıza gel-

sinler. 
edildi. Darülaceze ve konıerva-
tuar bütçelerine konulan tahıi- Takririn bu temenniyle maka-
aattan Merkez backaaına tefrik ma tevdi muvafık görüldü • 
edilecek para hakkındaki Daimi Geçen celı:ıede Beykoz çaym-
encUmen teskereleri bütçe encü• nın beJediyece alınıp halkın te-

nezzühüne tahsis o!unması tekmenin0 gönderildi, 
Oolarm bUkmO ve kimyevi lif edilmişti. Belediye reis mua-

evaafının tayini hakkında bele- vini Nuri Bey bu hususta iza
hat verdi: 

diye zabıtası talimatnamesindeki _ Araya bayram girmesine 
.J78 inci maddenın tetkikine dnir 

rağmen tetkikatta bulunduk-
daimi encllmen mazbatası iktrsat Çayırın yOz kırk, yiiz elli dönllm-
encllmenine havale edildi. Sıhhi Jü!l yerı emlak bankasının elin. 
maaraflar fasıllarına munzam tah- dedir. Buramn beher dönümüne 
siaat ilavesine ve bütçede müna· elli Jira kıymet konLJlmuştur. 
kale yapılmasına dair bütçe en- Bankaca buranın satılma J,iararı 
cümeoi mazbataları muvafık gö· henüz tekemmül etmemiştir.Bın-
rüldü. ka çayırı değil, çayırın otunu 

Galip Bahtiyar beyin bir tak· 7 mayısta ihale ediyor. 
riri okundu: Takrirde son giln- Çayırın istimliki mak&mca da 
)erde ekmek fiatımn elli para muvafık görQl!lyor. Şimdi para-
yDkseldiği, bu tereffüün tabii mız yoktur, fakat müstaceltyetde 
olmadığı, narhın arttırılmasını yoktur. Haziran bütçesine o su-
mucip bir sebep bulunmadığı rt:tle tahsi~at konulsun. istimlaki 
·sayleoiyor, buna rağmen ekmek hakkındıt da makama salihiyet 
narhının niçin yükseltildiği soru- veri!ria, alırız. 
luyordu. Cevdet Kerim Bey - Ben de 

Galip Bahtiyar bey takriri başka bir münasebetle emlik 
hakkında şifahen de izahat Yer- bankası müdüriyle gl>rüıtüm. 
di, 2 Nisandnn 14 Niıana kadar· 
ki un fiatlarına ait tetkiki neti- Halkın, beldenin menfeatine ait 
ceıini sl>y)edi, 72 lik çuvallıırın bir işte takdir edilen kıymet 
vasati fiatının 548 kuruş oldu- üzerinden müzayedesiz de devir 
uğnu, un fiatlarındaki ehemmi- yapılnbilir, dedi · Binaenaleyh 
yetıiı farkın ekmek fiııtlarınm müzayedeyi beklemeğc lUzum 
elli para yilkıelmesine sebep ola- yoktur. Eu esac üzerinden alın-
mıyacağını iJive etti. ması için te:ıebbücatta bulunulsun. 

Belediye reiı muavini Nuri B. Çayırın istimi.iki hakkında ma-
narhm daimi encümen tarafından kama salahiyet verilmesi ve ye-
lconu!duğuDu, bu hu:.us hakkın- ni bütçeye tahsisat konulması 
da iktısat müdürlüğünce de tet- kararlaştırıldı. 
kikat yapılmakta olduğun, onun Önümüzdeki çarşamba günü 
için ancak gelecek celsede jza- ııaat on dörtte toplanmak üzere 
bat verilebileceğini ısöyledi. içtimna nihayet verildi. 

ve teessüf ediyoruz. Çünkü Yazıyet hiç 
te böyle değildir. Profesyonel futbol 
birliğinden bu seyahat hakkında bizi 
tenvir etmelerini istedik. Dedilerki : 

- Türkler ve Bulgarlarla karşılaşa· 

cık olan takım "Çito Va Vogatot., ıakı
mıdır. Bu takımda millr takımımızın ne 
(A) ne de (B) gruolınna mensup veya 
bu gruplardı bir kere olsun oynamış 

tek oyuncu yoktur. Türkiyeyc giden ta· 
kım acemi gençlerden mürekkeptir. Bun· 
lar Peşte acemi gençleri ıırıısındıı bile 
birinci sınıfı mensup addedilemezler. 
Binıenaley bu federasyonu böyle bir ta· 
kımm seyAhatine müsa:ıde ettiği için 
protesto ederiz. Bu gençler hariçte Ma· 
car futbolü için fena bir propagandıı 
yapacaklardır. ESAsen "Çito Va Vogatot,. 
ıceml genç!er muhteliti demektir . .,, 

itte Macar 9t>0r gazetesinic 
yazdığı makale maalesef budur." 

~e mecC,urlyetlerl var? 
Safvet Bev. federasyonun dün-

kü faaliyeti habkında da şöyle 

demektedir: 
- Hamdi Emin Bey telgraf 

çektiler. Vaziyeti kurtarmak için 
meşğul olabilir. Bundan maluma
tım yok bildiğimiz şey bGtun 
Macar gazetelerinin giden takı
mm milli olmadığını yazmalarıdır. 
Bu gazetelerin bunu yazmaya ne 
mecburiyetleri var? 

Ded~koc;tular 

Dedikoculara gelince, mmta
kanın tebliği üzerine alakadar-
ların dün Macar . kafile reisini 
bir tebliğ neşrine ikna ettikleri, 
gelen takım bittabi "milli for .. 
ma,, yı beraberinde getirmediği 

için derhal kendilerine burada ı 
Macar milli takımı forması dik· 

GeQenler, gidenler 

lngiltercnin Sofya sefiri Sir 
Philips Vaterloo bir kaç gün 
kalmak üzere tehrimize gelmiş, 
lngiliz sefiri Sir Clark'e misafir 
olmuıtur. Şehrin görülmiye de
ğer yerlerini gezen sefir evvelki 
gün Darülfünunu da ziyaret et· 
miştir. Cumarteıi günü tekrar 
Sofyaya dönecektir. 

§Irak blik6metinin lniiltereden 
satın aldığı Oç tayyareden mü· 
rekkep bir filo lngilterede tay· 
yarecilik tahsillerini biti!'en Iraklı 
pilotların idareeinde olaraf, pa· 
zar gnnn Londradan ıehrimize 
gelmiş ve e•velki gün Bağdada 
hareket etmiştir. 

tirildiği s5yleniyordu. Alikadar
lardan bir zat şöyle diyordu : 

- Hamdi Emin bey sabahki 
beyanatında elinde kifi vesaik 
olduğucu söylüyordu. Halbuki 
dikkat ediniz size gl>nderilen ve-
sika mahiyetindeki teblığ dünkD 
tarihi taşıyor. Bunun luymcti o
lurmu öteki vesikalar nerede ?!. 

Federasyonun talebi 
Bir taraftan öğrendiiiml~e gö

re federasyon mıntakaya dOn şu 
tebliii göndermiştir: 

Bugünkü gazetelerde mıntal,anmn 
Macar profesyonel ( B) millr takımının 
ılelAde bir takım olduğu ve sair husu· 
satı muhtevi olaralt ve hiç bir s:ılAh i yet 
vazıyet! olmadığı halde hil4fı hakikat bir 
tebliğ neşrettl#'i görülmüştür. Golen ta· 
kımın ~lncar profesyonel IB) milll takı· 

mı olduğunu se!Ahiyeti resmiye ve niza
miyeyi hRiz bulunan federasyonumuz 
size tebliğ eder \'c neşriyatı vakıanın 
ıızamt 24 sa~t zarfında tekzibini ve 4ksi 
takdirde bu karan verenler ha kkında ni· 
zamr takibat icra olunacığı:u beyan ey· 
leriz efendim 

Bu tebliğ üzerine mmtakamn 
ne ympacaj'ıoı öğrenmek istedik 
fakat mıntakada kimseyi bula
madık. 

Netice 
BütOn bu sözlerden sonra ne· 

tice ilk sl>ılerimizi teyit etmek-
tedir. Gelen takım Macaristanın 
A - B milli takımı deiildir. ikin· 
ci bi mubtelitidir. 

Kendilerine federasyonları mil
li maç yapmak salahiyetini ver
miıtir. Faka bu vazı yeti kurta-
ramaz ve kendi kendimize,gelen 
takımı halka Macar milli takımı 
dive g6stermiye hak verdirenıez 
zannediyoruz. 

bugUnkU maç 
Bugün Macar takımı Takıim 

de ikinci maçını yapacaktır. h
mirden çaiırıiao Sait ve Ihsan 
Beyler dun gelmişlerdir. Nihat 
Beyin müdafiliğe Ihaan Beyin 
merkez muavinliğe, Sait Beyin de 
sol içe alınarak takımda tadilit 
yapilması ihtimali ku•vetlidir. Bu 
takdirde Fıkret Bey sol muavin 
oynayacaktır. 

bir teblll daha 
Dün gece geç vakıt federas· 

yon ajans vasıtasiyJe uzun bir 
tebliğ daha göndermiştir. Bunda 
hülaaeten gelen takımın Maca
riıtanıo reami profsiyonel ikinci 
milli takımı olduğunu Macar 
profsiyonel futbol federaayonu
nunda tasdik ettiği ve mıntaka 
heyeti hakkında takibata teteb
bils edildiği bildirilmektedir. 

Mel. Thalia Diplaraku ile bir mülaka 
Genç Yunan kadını, ben san'atla bir 

aşk izdivacı yaptım, diyor 
Mel. Thalia Diplar?\u adlı 

bir Yunanlı kadın ressamının 
şehrimize geldiğini yazmıttık. 

Yunanistanın en tanınmış ailele
rinden birine mensup olan Mel. 
Diplarku henüz genç olmasına 
rağmen sanat aleminde kendisine 
bilyük bir şöhret temin etmif, 
Avrupanın bir çok şehirlerinde 
teıhir ettiği eserlerinden takdir
le bahsedilmiştir. 

Dlin oturduğu Perapalas ote
Jindekendisini ziyuet eden birmu
barrimizc Matmazel evvela, bazı 
refiklerimizin kendisini güzellik 
kıraliçesi zannederek yanlış "ıkla 

o suretle yazmalarını telmih ederek: 
-

1'Alice,, şimdi Atinada bu
lunuyor. 

Hetn, ben onun gibi güzel de· 
ğilim ki.. Beni nasıl o zannede
bilirler, bilmem ki? 
Demiş ve seyahetı hakkında 

şun ları söylemişf r ; 
- Ne söyHyeyim? Seyabati 

çok severim. Çünkü b:ana eser
lerim için yeni mevzulnr verecek 
yeni ve değişik memleketler 
görmem imkanını veriyor. Gez· 
diiim memleketlerin ahalisini 
dıkkatle tetkik eder ve onların 

ıt>dye hatlarını öğrenmiye çalı· 
şmm. 

Portre ve peyrajlarımı böylece 
hazırlarım . Maamafih ben, • pey
zaj st,, olmaktan ziyade porire 

ıa. KO. Sa. Al. Ko. dan. , 

Haydarpaşa le Gümüşsuyu hasta
neleri için kapalı zarfla münakasaya 
konulan koyun eti ve kuzu eti ihale
si 7 ma.rıs ı932 ce1tmarteSi .gü...-ıü saat 
16 da komisyonumuzda yapılacaktır. 
Şartnamesini almak istiyenlerin her 
gün \ ' e münakasaya iştirak edecekle
ı·in de lakti muayyeninde komisyonu 
muza müracaatlarr. (204) (1504) 

~ . . 
K. O. için 400 odun baltası pazar

lıkla alınacaktır. İhalesi 24 4 • 932 
pazar günii saat l:> te komisyonumuz 
da yapıJacaktır. Taliplerin şartna • 
rnesini almak üzere her gün ve pazar 
lığa iştirak edeceklerin de vakti mu
ayyeninde komisyonumuza müracaat
ları. (19:i) (1443) 

* * il= 

K. O. ha> vana ta için 1000 adet Ş8?· 
lı deri yular başlığı alınacaktır. iha
lesi 24 - 4 - 932 pazar günü saat 16 
da komisyonumuzda yapılacaktır. Nü 
munes ini görmek ye şartnamesini nı.. 

ve kompozisyon ressamıyım. 
lstaobulu çok gözet buldu 

Istanbulda beraber getirdiği 
60 kadar tablumu bir serğid 
teşhir edecei"im. Bu tablulard• 
biri Alicein bir portresidir 

Tabii sergi için bir salon bu 
mam lazım. Union Françaiıe b 
na bir salon veriyor. Fakat b 
Türklere ait bir salonun dıb 
münas'p olacağı kanaatindeyi 
Mesela Türk ressamlarmın eıe 
)erini teşhir ettikleri Galatasar• 
salonu eğer müsaade edilirl 
sergim için çok münasip olacak 

Daha evvel baıka yerlerde 
Par:s, lngiltere, Amerika, M111r 
Italya ve Snriyeden de ıergıle 
açmıştım. Mısır ıerjisinde ese 
lerir:ıden ikisini müze hesabın 
satın aldılar. 

Ankaraya gitmeyi çok iıtiy 
rum. Memleketinizde bulundu 
ğum ı::nrada Türkiyeye ait tabi 
larda yapacağım. 

Punlarm ileride başka melll 
Jeketlerde teşhir ettiğim vaki 
Istanbu:un güzelliğinin daha flıl 
tanınmasının küçükte olaa bi 
rol oynayacağımı diltilnmek ba 
şimdiden sevinç •eriyor.,, 

Mel. Oiplaraku bir kaç gOa• 
kadar "Yunan san·ab,, mevzuld 
bir konferans da verecektir. 

l KISA HABERLER 1 
§ Gizli Mallar - Izmir metrak m 

lar müdürlüğüne mühim bir ihbar 

pılmıştır. Mevzuu şudur: Bucada y 
Hlnlerce lira kıymetinde emllki bul 
nan Nikola.ki oğlu Vudoplo vefat ı 
miştir. Kendisi firaridir. Buna r 
men emUiki on sekiz yaşındaki lnzd 
intikal ettirilmiş, kendisine tapu bil 
verilmiştir. 

§ Jhrnç Mallan - Devlet lAbora 
varı için yeni aletler alınarak lAbo 

tu\·ar tevsi edilmiştir. Uboratu 
şimdiye kadar fındık, peynir ve af 
nun vasati evsafını tesbit etıni§tılr. 
ğcr ihraç mallarımrzın da vasıflan 
yin edilecektir. 

§ Kıbrısa ihracat- Türkiye Jle 
rrs arasında yapılan ihracat son ae• 

lerdc olduk~a artmrştrr. Bilhassa M•~ 
sin, Antalya ve Adanadan Ktbnsa kt 

liyetli miktarda hububat sevkedilnıe)' 
tedir. 

mak istiyenlerin her gün pazarlığa iş ------------
tirak edeceklerin de komisyonumuzu Matbaamıza gelen eıerler: 
vakti muayyeninde müracaatları. Havacılık vs Spor 

* * * 
1527 Havacılık ve Spor mecmuasının 69 

Halıcıoğlunda 111 üncü Topçu 
taburunda mevcut 50 araba gübre 
pazarlıkla aatılacakbr. ihalesi 
25 - 4 - 932 paazrtesi günü saat 
15 te yapılacktır. Taliplerin şart -
namesini almak için her gün ve 
müzayedeye iştirak için de Yakti 
muayyeninde komisyonumuza mü 
racaatlarr. (208) (1548) 

* * • 
Harbiye mektebi i~in terzi n kun

dura dikiş makinelerile bun]ara ait 
muhtelif malzeme aleni münakasa Sllv 

retile satın alınacaktır. l\fünakasası 

12 Marıs 932 Perşembe giinü sant 16 
ya kadar Harbiye mektebindeki satı n 

alma komisyonunda icra kılınacak
tır. Taliplerin şartnamesini görmek 
için komi!ô\yona müracaatları \ ' C i~ti
rak için de muayyen vaktinde komis· 
yonda hazır bulunmaları. (:!6:1) (l:i72) 

J{. O. ve 1 inci fırka kıtaatı için 
lS.000 kilo bulgur pazarlıkla alınacak
tır. İhalesi 2i>-9J32 Pazartesi gilnü 
saat 16 da komisyonumuzda yapıla

caktır. Şartnamesini almak isteyen fo. 
rin her gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin muayen saatte komisyonumu· 
za müracaatları. (212) (1569) 

* * * 
K. O. için 30 adet büyük kazan alı-

uncu sayısı çıkmıştır. Çin - Japon aıu· 

harcbe~lndc tııyyarclrrin oynadığı rol te' 

simlerle c:ınbndırıluak iki sa\'ıfada iC' 
mal cı.lilmi~tir. Spor sayfal .. rında b01 
yazı \'e resimler \'ardır Bütün karileri· 
mize tııv:;iye ederiz. 

OSMANLI BANKA8 1 

'7c 5 fai:.:li, 1918/ 1334 tarihli tıttk,, 
dahili talwilatz hamillerine 

11 l Mayıs 1932 vadeli ''e 29 nurnar' 
kupon bedelinin, 1 Mayıs 1932 tariJail' 
den itibaren Osmanlı Bankasının GI' 
lata \'C Ankara idaı-eleri i1e VilM,ı 
merkezindeki bihlmum şubeleri ~ 
)erinden tediyesine mübaşeret edile" 
ğj ilan olunur. l 

:!O Tiirk lirası kıymetli behet' taJı~
kuponuna mukabil enakr nakdiye 0 

rak :;o kuruş tesviye olunacaktır. 
11 Kuponların, numara bordroları 1 

birlikte ihraz ve teslimi üzerine, o-; 
manlı Bankası tarafından hamille.rf;, 
berayi tediye (5) gün sonra getirıl 
si muktazi bir makbuz verilecek~ 

• nacaktır. ihalesi 26-4-932 Salı ıtır,. 
saat 16,:l ta komisyonumuzda yaP' ,, 
caktır. Şartnamesini almak ntt1110:-: 
sini görm~k isteyenlerin her gün d 
zarhğına iştirak edeceklerin de "8~ 
muayyeninde. komisyonumuza nıtlı• 
caatlarL (213) (1570) 



Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
idare Meclisinden : 

7 - VAKtT 22 NıSAN 1932-

1 ıstanbul Belediyesi ilanlara 1 

Cümhuriyet Merkez Banırnsı idare! devredenle alanın bu işe mahsus ola- zirai tıcnetlcr de ticari senetler hük· 
ıneclisi Banka umumi heyetini 21 ma- rak tanzim edecekleri beyannameler münde iskonto kabul edilebilir. Şu 
: Cumartesi günü saat 15 te banka! iizerinc banka idare meclisince karar kadar ki, bunların miktarı tediye edil· 
d re ınerkezinde fe,rkalade içtimaa iltilıaz edilmesine uc lıüıscdaran del- miş sermayenin l/Üzdc onbeşine mua· 
av~t etrneğc karar vermiştir. terine kayıt ve tescil olunmasına mü- dil meblağla ticari iskonto cüzdanrnm 

Kadıköy Belediye ~sinden: Haydarpaşa caddesi, zahire 
iskelesi, Kızlar ağası, Ferit bey sokaklarının boz.uk kaldırımlarınnı 
tamir ettirilmesi keşifoameleri mucibince pazarlıkla ihale edile· 
ceğinden taliplerin 26 Nısan 932 salı günü saat 15 şe kadaı 
Daire Encümenine müracaatları ilan olunur. (1577) 

Fatih belediye müdüriyetinden: Haşı boş o~arak bulunup Daire
ye teslim edılen bir adet kuzu!u koyunun sahibi seidı gün zarfın· 
da müracaat etmediği takdirrle s:ıfllacağı ilan olunur. (1579) llısedarlnrın bankadan gönderile· ;fevakkıftır. llu suretle hissedaran def yüzde onbeşi yc/~ununu tecaı:üz cdc

:~.k da,·et varakalarını hlimilen isbatı terine kayıt ve tesçil cdilmiyen ferağ- mez . ., 
ucut etmeler( ,.eya davet varakaları lar muteber değildir... "Bundan başka vadesi iiç ayı teca-

Tramvay şirketinin Taksim·• .ar.ıın: ve Maçka-Beşiktaş arazın
da işleteceği otobüs!er için aşağıda yazılı ücret tarifesi Daimi 
encümence tasdik edilmiş olmakla keyf ıyet ilan olunur. arkasındakı ''ekaletname ile bir mü- 2-'1 iinrii lllfU/denm ."Jiincii dlz etmiyen re bir banka tarafında11 

ınessn ıa ... ~ t ı · · ı ibraz edilen iiç imzaya nwhlcd ltazi-
,,.n e me en nca o unur. "', ı·ı·ın[r~.l·t· ,"(·,·ııı/e ta</ı'[ nr/ı'[~ j'I .. 1 ' · "' ,J ~ / { ·{• ne bonoları da tlcarl senedat hÜkmün-UZaıt.et•e 1'117.11lllJU1Sİ: , • Taksim 

Harbiye 
Maçka 
Beşiktaş 

Taksim Harbiye Maçka Beşiktaş 
6 9 12 - mistir: de iskontoya kabul edilebUir. Anca/.: 

Esas nizamnamede zirde münderiç - bu nevi scncdatın yekunu Merkez Barı 6 
9 
12 

6 9 
lttetin daı"resı'nde bazı maddelere ı'!""c "Banka idare meclisi lüzum gördü· .. 

ıı. kasının tediye edilmiş sermayesının 
"eya tadflr.at tel•lı·rı· •• 6ü takdirde hükumetin muvalakatile t 

6 
9 

6 
, (yüzde 40) ına muadU miktarı eca· ı\r· bu müddetleri iki6er misline ibltiğ ve 6 

. zzamnanıei esasının .1 iincil taksitin tediyesini lüzum gifr· vüz edemez... 1 
9 '>) ( / ) · / · / ı Mahkeme ve lcra ilanları Uncu maddesine Şif /lkra dilğii kadar tecil edebilir.,. 0 ı TŞOJ'<1Iİ e Z/J'l eıN ----------------~-:--:-"""""'."-"'.""""'-~~--:!' 
l"[ • 9 ~· 11 1 ' / ı 1·ı·rı / ı [ l / · · J t b l '/, · · · lu ~un 1 d e yedi teminat alınır. Müterakim ave "dtfJJll.Şfll' .• -ll llU:l llUU ( <'}<' ~U '' lıı'f<I feZ.!Jl f!f ; llliŞlll' : 8 an u rnncı .ıcra memur g -

ı. - dan: uergUcr ile belediye resimleri ııakıf Şu kadar ki "altın veya altına ka- İ/rive edİflllİŞIİr : "Banka, lıazincnin hitamı ı·adesinc icaresi mllşlcriyc aittir. Jcra ı:e illô.s 
6'[" • A • .. 1. l 1 Mahcu7. ve parayn çevrilecek masa. I 1 1 taJırıil döl.'iz şeklindel:i • gelirler- "IJükünıctin talebi r·c meclisi idare uzamı uç ay r:a nuş bono arını resen Tcanunıınun 119 urıcu maddesine tevfi-
d · ' ,_ d b'l k al e1 • ı· · / · tezgah, konsol, camekan, fano:s Ye~iı·c eıı mütevellit tevdiatı, birer liralık kararUc işbu "a,. ıcrwi hisıe senedatı ıs"·onı-u e c 1 me · s cuııyc ını ıaız- kan Jıakları tapu sldllcrile sabit ol-
eıırakı nakdiye yerine l/;ame edilmek sermayenin yüzde yirmi beşine kadar dir. Şu kadar ki bu işe bankanın tes- şel;erciliğe ait bir çok eşya 27+93:!, mayan ipotekli alacaklılar ile diğer 
,,_ • d'l · • · .. d r tarihinde sant 16, 17 de Galata Kem~r ·"\!'Piyasadan ayni nıikdarda birer li- iblağ edilebilir.,. .rıye e ı mış sermayesının yu: 6 ı<ır· alakadaranın ııe irtifak hakkı sahip· 
..... 1. d f l t ı · d'l B altı Serce soknll 41 numaralı dükkfrn-lt.144ık evrakı nakdiue çekilmek ve im· Munzam hisseler bedelinin altın o· r>m an az ası a ısıs c ! emcz. u su- - /erinin bu hakları uc hususile faiz re 

ti · ' t d'l l h · b da açık arttırma ile satılacağından a olunmak maksadile hülaimcir,c tc- larak tesviyesi mecburi olmadığı gibi re c ıar•on ° e ' ecek 0 an azme 0 • masarif e dair olan iddialarım Uan ta-d ıır • ı ol d l t tbik d'l k f • · b ~· t, ... Jı'plerin vaktinde 931-312~ dosya nu-1_av"'e vaz' edilecek mahdut tediye bu lıisselcrin yiiz ük kupon ması a no arına a · · e ı ece aız nıs c~ı .. rihlnden itibaren 20 glin içinde erJrala 
rı: b b k ı· · "d · t · marasile mahallinde memuruna mü-. a. lliuctli güınüR mesldil.atın imali şart değildir .. ,. an ·a ıw'c 18! ı aresıncc ayrıca ayın müsbitclcrllc bildirmC'leri ldzımdır. 
ı..ı )' ı racaatları ilan olunur. (2806) 14

n lüzumu olan madeni mübayaaya .'] 2 İllf'İ 1110</l/pye {:J kay·- 0 unur • ., Aksi halde ha/.ı:ları tapu sidllerile sa· 

te mesarili darbiycsine şimdiden tah- / ı ·ı • /'I · · 41 iinrıİ mor/dt!}"C '::İrtle/1·1 lstanbul dördiincü iera memurlu- bit olmıycm/ar satış bedelinin paylas-'İsi caizdir.,, <il f'Şll fltıTfl 1 (Jf'Ce<
1 f11IŞfl1'." masındcn lıariç kalırlar. Alaka· 

7.~) 1 .. lnC7•1• id . "Banka borsada mukayyet deı•let / ıkro ;(,;,.e Nflfmişlir: ğ11ndan: darların işbu maddei kanuniye 
:.> 111flC. ('11111 SOfl talı•·tl,,,,tını r· .. cyn Devlet '.·cfalet ve taalı Tamanuna 7500 lira kıymet tal.tir I " u '· "Ranka döviz icl1diatı kabulüne ve alıkanuna güre terlik hareket ctmcle.-ıkra sı SU ,"i/lrf

1//e indi/ lıüdiinü ltaiz olup 1·esiilmdl ile faizinin karşılıklı J..:arşzllf;sız arans almıya me· edilen Beyoğlunda Hüseyin ağa ma· ri re dnlıa fazla malilmat almak i&tc-
erf [ . . J altın esasiyle tetbit cdilmiı b!r para zundur. Bu kab;./ muameleler için ica- hallesinde Tarlabaşı caddesinde eski yenlerin 931-552 dosya numarcuilc mc-

, l11lŞflr : ı"Jc tcdiyetıı" nıeRrııt t<1Jwiliitı veya te- 1 84, 81, 81, miikcrrer yeni 84, BJ, 31 nu-
• )' u!nda vereceği faizler miktarı balada· muriyetimize mUracaatları üan olu· 

le 'Sencdat iskontosuna talısisen b!.ln· ı diye edilmiş semıayesi akalli bef mil- ~ /-i tahdide tabi değildir . ., maralarla mürakkam gedikten mün· nur. (
2

BOI) 
anın yapacağı emisyon banlı:a scrma- non Tü1'k lirası olan Türk bankaları· kclip il:i dükkanı milştemil bir bap 

ilesinin yüzde yetmişinin tahsilinden nm talwiliitım alıp satmak hak!.ım ':"2 İ11t!i JJ1rtdde11İn SOJI İİ[' hanenin tamanıımn 120 hisse itibarile Bulgar Cenaral Konso!oslu· 
•onra yapılabilecek ve bu emi.syotı lıaizdlr. Ancak bu işe 1'1crkez Uankası- ciimff'.ı.:i ~il şekilde lrufll 116 hissesi aç!k arttırmaya ı•azedilmif ğundan: 
1'1liktarı nizamnamen;n 43 üncü mad· nın tc:miyc edilmiş sernıaycsi!e ihtiyat olup l·S·932 tarihinde şartnamesi di Türkiye Cümhuriyeti dahilinde mo-
deg; mucibince teşekkül edece!; bir ko- akçesi mccmuunun yüzde ellisinden f'd J/ /11 İ:j ll r : vanlırmege talik edı'lerek 25-5-932 ta- kim \'e mecburr çalışma mükellefiyetine 
tnlauon tarafından tcsbft edilecektir.,, fazlası tahsis edilemez. Ayni zaman- "!tJIJrakabe komisyonu azala~ının rihine nıüsadif Çarşamba günü saat ı:ıhi olup muaycnei tibb'ycleri 1()27, 

2() İllCl nıru/de ŞU .<iiflr('f/e da alım muamelesinin icrası için mcc· müddeti il:! senedir". Her serıc nısfı f<:b JJ ten 17 ye kadar lstanbul dördüncü 1928. 1929 ,.e 1930 senelerinde icra 
lisi idare {ızasmdan asgari bcşiuin it- dil olunur. }' eniclen intilıap edilemez· icra dairesinde a~ık arttırma ile sa- kılın:ırnk vaziyet' SJhhlyelcri müsait gö-

l rtrli/ N/l'f llllŞI '1' : tifakı şrırttır.,, ler. ilk mü rakiplerin biri ((1) ııe ( c) tılacaktır. Artırmaııa iştirak için yüz· rülcn Bul ger tcb·ası gençlerin hizmetleri· 

"Rir ı isse s~:tcrli bcdeli11in yüzde: ') (D) ( ı · f /. · diğeri ( d) srmfı lılscdarları tarafın· ni nerede Hı edecekleri teblilt edilmek 
''~'mini ,,.heli edilmedikçe ferağ nla- ... J l ıı'J'n.ı.; 1 

JI (1 :IJ'( e İ,/ dan intihap edilerılerden olmak iizere intihap olunur. Diğer ikisi de 933 !idi üzere lstanbuldn .\1açkada kMn Bulgıır 
1tıaz. Tlcdclltdn uiizrlc ycimiı;i ödenmiş h İİ k/İ J11 f f 1

1' lf ri l'f' Nft / trl İ~lİ r: il:isi kur'a ile 932 cidi /ıey'di umumi· heyeti umumiye içtinıaına kadar Tıiz- Konsolosluğuna serian müracaat etmeleri 

ıılqtı !ı;ssc senedinin ferağı senedi "l'cidesi dokuz ayı 1.ccavüz etmeyen ycsiııttc;ı tebdil rıe yer !erine 11e1ıilcri ı mette devanı ederler. zlüumu iltın olunur. 
'••w••••••••••••••••••••••••••~••••~---~-~··••••••••••••••••••o•••••••••••••• 

--.11s---------- rARTH EL KlTARl ---~-.-.... -m 
Fatin Roma imperatoru : 

Fatih lstanbula S?İrdH?i zaman Garbi ve Şarki Romanın mücadelesi 
devam ediyordu. Ortodoks İstanbul rumlan ile kntolik Roma bir tür]U 
llnlaşamıyordu. Fatih lstanbula girdikten sonra katolik dü~manı rumlar o· 
nu §arki Roma imparatorlarının meşı-:ı halefi olarak tanıdılar. Zaten şarki 
Rornayı muhtelif ırklara, muhtelif sımflnra men:;up imp:ıı·:ıtöı-lcr idare ed:
l'orlardı. Bundan sonra da şarki Roma İmpa.ratörlüğü Türkler idare ede· 
cekler demekti. Fatih de rumca netre:tiği kanunlnrm altına Roma vilayet· 
!erinin ve Anadolunun Meliki azamıdiye imza atıyordu. Eıki şarki Roma 
11llparatorlnrı da aynı surette imza atıyorlardı. 

Romadaki Papa da Fatihi kendi tarafına celbetmek istiyordu. 
Os.manlı Türkleri aleyhine haçlılar seferi hazırlnyan Papa il Piyus 

F'a.tihe gönderilmek üzere bir mektup yazdı. Fntih katolik vaftizini kabul 
edecek olursa Papa l:endini rumların ve bütün şal"kın Kayseri ve impa.· 
r!ltôrü olarak tanıyacağını bildiriyordu. Papa öldüğü için b~ ~ektup Fa· 
tıhe gönderilemedi. · · -

Fatih devrine kadar ve Fatih devrinden 
sonra Türk- Osmanlı hursı 

d .?smanlı Beyliğ~nin teşekkül ettiği sa~ad~ birle~miş bir Türk harsı vnr o· 1 ırand~n za~te~ılen sahalarda da es~ı Bızans haramın es~rleri vardı. 
l'~tnanlı Turklerı ronesanstan da mü·teessır oldular. Bu ıuretle Osmanlı 

Urk hırsı teşekkül etti. 

Bu harsın mimari eserlerine hala tesadüf etmek mümkündür. Dil 
harıında türkçenin arabi ve acem kel:melerile karı~maya ba!ladığını görü· 
~~.l'lız. Maamafih Selçuki sarayında resmi lisan farisi idi, Osmanlı -

\Irk sarayında resmi lisan türkçe idi. 

b Edebiyat avam ve havasa mahsu:ı olmak üzere iki cereyan takibine 
•tladı. 

t Havaa edebiyatının mümtaz ııfotlatı, kahramanlık, sertlik, aşk ve 
Asavvuftur. Havas edebiyatının ilk eserlerini, Şeyhi de, Sultan velet te, 
tık Paıada görüyoruz. . 

Halk edebiyatı taıavufu manilel"de, türkülerde, destanlarda, darbime· 
&ellerde yaşdı. 
la Osmanlı Türkleri büyü~ a~mlar. yapmı~lardı: Bu akınla~~a k~ll.an~· 

n ınalzcme ve ordunun elbısesı ver lı .mamulatı idı. Osmanlı turklerı ıktı
&adi ıahada da yüksek bir kültüre aahiptiler. 

Hukuk ıahaaında ıade şeriati ahkamı içinde kalmadılar, zamana uy• 
tun kanunlaı· da neşrettiler. 

7>' PfH EL KlTAB.l ------ 179 -

- Cem vakası, iIIinci Beyazıt ve irtica 

Fatih öldükten sonra büyük oğlu Beyazıt hükumdar oldu. Fatihin 
koyduğu kanun mucibince hükumdar olan şehzade karde§lerini öldüre· 
cekti. Beyazıdın küçük karde§İ Cem Fatihin kanunundan kurtulmak ve 
zaif iradeli kardeşini iş başından çekmek için İsyan etti. İsyanda muvaf
fak olamadı. Rodos §Övalyelerine iltica etti, oradan Papaya teslim edil
di. Papa onu Beyazıda kar§ı bir silah olarak kullandı. Bir haylı para al· 
dı. Nihayet Cemi zehirledi. Cem Fransada öldü (1495). 

irtica : 

Beyazıt devrine kadar Osmanlı sarayı Avrupalı san'atkarlara ve te
rakkiye karşı açıktı. Beyazıt çok müteassıptı saraylardaki resimleri, hey· 
kelleri kaldırdı, Avrupalı san'atkirlara yol verdi. 

Fatih zamanında serbest bırakılan kiliselerden bir çoğu tekke ve ca· 
mi haline kondu. Memlekette bir irtica havası esmiye başladı. Taraftarları 
seyhler, oüritleı·, Beyazıda (Veli) ufatım verdiler. Beyazıt zamanında 
İ\1ııırla yapılan harplerde muvaffakiyet kazanılmadı. Avrupada yapılan 
harplerde de eski devirlerdeki kadar muvaffakiyet kazanılmadı. 

Yavuz : 

Beyazıt zamanında bazı hadiseler cereyan etti ki, ıarkta rnuhe.rebe· 
.ere sebep oldu: 

1 - lranla mücadele. 
2 - Mısırla mücadele. 
Iranla cidale sebep olan şey Azerbayclırıda bir 1 ürk şeyh~ ol~n lama· 

il Silfovinin şiiliğe istinat ederek ken :liı;ini İran ~a?ı addetmesıydı. 
İran şahlığı da garba doğru inkişaf etmek ~.shyordu. . . . 
Selim hükv.mdar olduktnn som-.:l lranln muca.delc cdıldı. Şah lsmaıl 

Çaldıranda mağlup oldu. 
Mısn· seferine gelince, Mısırda ~e.l~im ?.la~. Kölemenler, şark~ A~~e • 

nizde kuvvetlenen Osmanlı hakimiyetinden urkuyorlardı. Netekım ıkın • 
ci Beyazıt zamanında muharebeler . ba~lamıgtı. . . . 

Selim zamnmda muharebeler nıhaı vazıyetme gırdı. Selim Mem • 
ICıkler devletine nihayet verdi. 

Mısırı zaptetti ve Mısırda y~ıyan son Abbasi halifesinden lsla:m hila .. 
fetini aldı. Selim ilk Türk lalam halifesi oldu. 

Tiil"k hükümdarlarının halife hak1:tını almaları, Türk devletinin irticaa 
eaplanmasına, tarakki yolunda geri kalmasına sebep oldu. Hatta XVIll 
inci ve XIX uncu aıırlarda Oımanlı develtine nüfuz eden ecnebi hükiı • 
metler bu hal:tan k::ndi hesaplarına istiforle etmeyi dü~ündülcı·. 




